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เรียนท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ปี 2563 ทีผ่า่นมานบัเปน็ปทีีต้่องบนัทกึไวใ้นประวตัศิาสตรข์องมวลมนษุยชาติ เนือ่งจากมีการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา่ หรอืโรคโควดิ 19 

ไปทั่วโลก ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อผู้คน เกิดวิถีใหม่ (New Normal) ในการดำาเนินชีวิตเช่น การใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้าน การทำางานที่บ้าน
หรือการจัดห้องเรียนออนไลน์เพื่อเว้นระยะห่างกันระหว่างผู้คน เป็นต้น ผมเองก็ต้องปรับเปลี่ยนการดำารงชีวิตประจำาวันไปตามวิถีใหม่ เช่น ผมต้องเข้า
รว่มการประชุมคณะกรรมการบรษิทัในรปูแบบ e-meeting ทกุครัง้ตัง้แตเ่ข้ารบัตำาแหนง่เนือ่งจากขอ้จำากัดในการเดนิทางระหวา่งประเทศ การนำาเสนอ
ข้อมูลต่างๆ ต้องเปลี่ยนเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งก็เกิดความไม่สะดวกสบายเช่นเดิมขึ้นบ้าง แต่เราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำาเนินชีวิต วิธีการทำางาน 
เพื่อเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้ได้

ธุรกิจบางประเภทได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากโรคโควิด 19 เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผลมาจาก การห้ามหรือจำากัด
การเดินทางตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างไรก็ดี เป็นความโชคดีของบริษัทที่ไม่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 รุนแรง
นกั เนือ่งจากยงัคงมีความตอ้งการซือ้ปุย๋เปน็จำานวนมาก ผลประกอบการของบรษิทัในปทีีผ่า่นมาจงึจดัวา่อยูใ่นระดบัทีด่พีอสมควรทา่มกลางสภาวะเช่น
นี้ แต่อย่างไรก็ดี การดำาเนินธุรกิจของบริษัทก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น กิจกรรมทางการตลาดที่เป็นการรวมตัวของผู้คนนั้น ไม่สามารถ
ดำาเนินการได้ตามข้อบังคับของหน่วยงานราชการ บริษัทจึงได้ปรับเปลี่ยนการดำาเนินกิจกรรมทางการตลาดบนสื่อออนไลน์แทน ซึ่งก็ได้การตอบรับเป็น
อย่างดี จากกรณีดังกล่าว บริษัทได้พิจารณาปรับรูปแบบการบริการลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุน เช่น การพัฒนาระบบการซื้อขาย
สินค้าผ่านแอพลิเคชั่น ซึ่งเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วจะช่วยอำานวยความสะดวกให้กับตัวแทนจำาหน่าย ลูกค้า เป็นอย่างมาก

ในด้านผลประกอบการของบริษัทในปีท่ีผ่านมานั้น ดังที่ได้กล่าวข้างต้น ผลการประกอบการของบริษัทค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ โดยบริษัท
มีผลกำาไรในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำานวน 1,472 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 จากปีที่ผ่านมา คิดเป็นกำาไรต่อหุ้น 2.52 บาท รายละเอียดของ
ผลการดำาเนินงานของบริษัทแสดงไว้ในคำาวิเคราะห์และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำาปีฉบับนี้ ผลประกอบการ
ดังกล่าวเกิดขึ้นจากความพยายามอย่างหนักของบริษัทในการปรับเปล่ียนวิธีการดำาเนินธุรกิจ ประกอบกับความร่วมมือร่วมใจกันอย่างดีของพนักงาน
บริษัท และที่ขาดไม่ได้คือการสนับสนุนของทุกท่านในกิจการของบริษัทด้วยดีเสมอมา

ป ี2564 น้ี เริม่ตน้ดว้ยการระบาดของโรคโควดิ 19 ในประเทศไทยระลอกใหม ่เปน็ผลใหห้นว่ยงานทีร่บัผดิชอบตอ้งประกาศมาตรการเพ่ือระงับ
ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบกับการดำาเนินชีวิตของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตามที่ได้เรียนข้างต้น พวกเราจำาเป็นต้อง
ปรับตัวตามวิถีใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเอาชนะข้อจำากัดต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ผมขอเป็นกำาลังใจให้กับผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 
19 ทุกท่านเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ และขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจ

Dear Shareholders
The past year 2020 is the historical year for humankind as there has been spread of the pandemic, COVID-19, all across 

the world. The impact was so huge and it causes change in people’s way of life, so called the “new normal”, such as, wearing 
mask is a must before leaving home, work from home or online class in order to perform a social distancing. I, myself, also need 
to adapt my everyday routine according to the new normal. I attended every Corporate Board Meetings remotely which were 
arranged in form of e-meeting due to traveling restriction. Presentation of information and data has to be performed online 
basis. This may cause some inconvenience for us but we have to adapt the way of life and the way to work to overcome the 
obstruction which has occurred.

Some business have been severely affected from COVID-19, such as, aviation, tourism, as a result of travelling prohibition 
or restriction according to the measure to prevent spread of COVID-19. Fortunately, the Company has not been affected severely 
from COVID-19 as there was still stable demand of fertilizer. The past year performance of the Company, therefore, was shown 
at a considerable level amid the COVID-19 situation. Nevertheless, the operation of the company has faced difficulty inevitably, 
for example, marketing activities in form of people gathering could not be arranged physically according to the authority’s 
measure. The Company then adjusted arrangement of the activities via online platform instead and we received overwhelm 
response. For that, the Company has considered to use technology to support our operation i.e. development of application 
for purchase of goods. Once completed, it will provide fast, smooth and convenient operation to the customer and dealer. 

For the last year performance of the Company, as stated earlier, the performance showed a good result. In detail, the 
Company’s Profit Attributable to Owners of the parent showed the amount of THB 1,472 million increasing by 60% compared 
with the previous year with the profit per share at the amount of THB 2.52. Details of the Company’s performance has been 
stated in the Management Analysis and Discussion (MD&A) which is a part of this Annual Report. Such performance was a result 
of a hard effort of the Company in adjusting the way to do business in addition to good cooperation of the employee and 
great support from every stakeholders.

The year 2021 begins with the new wave of spread of COVID-19 in Thailand; hence, the authority has announced the 
measures to prevent spread of COVID-19, which affected everyday life of the people unavoidably. As stated earlier, we have to 
adjust ourselves according to the new normal to fit with the current situation and overcome any restrain which may happened. 
I would like to encourage everyone who has been affected from COVID-19 to get through this tough situation and I wish all 
of you a good health and happiness.
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1. ข้อมูลของบริษัท
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน) (TCCC) เป็นผู้ผลิตและจำ�หน่�ยปุ๋ยเคมี

สำ�นักง�นใหญ ่ :  ห้อง 801-806, 809-810 ช้ัน 8 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
   944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
    กรุงเทพมหานคร 10330
ทะเบียนเลขที ่ :  0107536000277 (เดิม บมจ.101)
โทรศัพท์ :  (02) 639 8888
โทรส�ร  :  (02) 639 8999
อีเมล  :  mailbox@thaicentral.co.th
Home Page :  http://www.tcccthai.com
ทุนจดทะเบียน :  1,754,148,354 บาท
จำ�นวนหุ้นส�มัญ :  584,716,118 หุ้น
มูลค่�หุ้นที่ตร�ไว ้ :  3.00 บาท
จำ�นวนและชนิดของหุ้นที่จำ�หน่�ยได้ทั้งหมดของบริษัท
   :  584,714,068 หุ้นสามัญ

1. Information of the Company 
Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC) is the 
Manufacturer and Distributor of chemical fertilizer.
Head Office : Room 801-806, 809-810 8th floor, Mitrtown Office Tower
    944 Rama 4 Road, Wangmai, Pathumwan,
    Bangkok 10330 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. ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ 
  ร้อยละ 10 ของทุนชำาระแล้ว 
1) บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จำ�กัด นำ�เข้�และจำ�หน่�ยส�รเคมีป้องกันกำ�จัด
ศัตรูพืชท่ีใช้ในก�รเกษตร ส�ธ�รณสุขและปศุสัตว์ บริก�รผสม บรรจุ ตรวจ
สอบคุณภ�พเคมีเกษตร 

สำ�นักง�น  : 581 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 12 บี 
    ถนนสุขุมวิท ตำาบลแพรกษา อำาเภอเมือง 
    จังหวัดสมุทรปราการ 10280
สัดส่วนก�รถือหุ้น : ร้อยละ 99.99 
โทรศัพท์ : (02) 709 4517 
โทรส�ร  : (02) 709 4780
ทุนจดทะเบียน : 50,000,000 บาท 
จำ�นวนหุ้นส�มัญ : 500,000 หุ้น 
มูลค่�หุ้นที่ตร�ไว ้ : 100 บาท
จำ�นวนและชนิดของหุ้นที่จำ�หน่�ยได้ทั้งหมด
  :  500,000 หุ้นสามัญ

2) บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจคลังเคมีอุตส�หกรรมชนิดเหลว เพื่อ
ให้เช่�เก็บวัตถุดิบเคมีภัณฑ์เหลว ที่ใช้ในโรงง�นอุตส�หกรรมทั่วไป

สำ�นักง�น  : 284 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำาบลปากคลองบางปลากด  
   อำาเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
สัดส่วนก�รถือหุ้น : ร้อยละ 51 
โทรศัพท์ : (02) 463 3689
โทรส�ร  : (02) 463 3692
ทุนจดทะเบียน : 125,000,000 บาท 
จำ�นวนหุ้นส�มัญ  : 12,500,000 หุ้น 
มูลค่�หุ้นที่ตร�ไว ้ : 10 บาท
จำ�นวนและชนิดของหุ้นที่จำ�หน่�ยได้ทั้งหมด
  : 12,500,000 หุ้นสามัญ

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 :  284 Moo 1, Susawat Road, Pakklong Bangplakod 
    Sub-district, Prasamutjedi District, Samutprakan 
    Province 10290 Thailand
Shareholding : 51% 
Tel  : (662) 463 3689
Fax  : (662) 463 3692
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
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3) บริษัท เซ็นทร�ปิค (ประเทศไทย) จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจนำ�เข้� ส่งออก และจัด
จำ�หน่�ยปุ๋ยเคมีเกษตร ผลิตภัณฑ์เคมี โลหะ เป็นต้น
สำ�นักง�น : 180-184 ชั้น 5 อาคารศรีกรุงวัฒนา 
    ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ 
    กรุงเทพมหานคร 10100 
สัดส่วนก�รถือหุ้น  : ร้อยละ 49 
โทรศัพท์  : (02) 225 0200
โทรส�ร   : (02) 622 7978
ทุนจดทะเบียน  : 200,000,000 บาท 
จำ�นวนหุ้นส�มัญ   : 2,000,000 หุ้น 
มูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้   : 100 บาท
จำ�นวนและชนิดของหุ้นที่จำ�หน่�ยได้ทั้งหมด
   : 2,000,000 หุ้นสามัญ

4) บริษัท ทีซีซีซี เมียนม� จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจนำ�เข้�และจำ�หน่�ยปุ๋ยเคมี ภ�ยใน
ประเทศเมียนม�
สำ�นักง�น  :  แปลงเลขที่ ซี-15 และ ซี-18 
   เขตเศรษฐกิจพิเศษ โซนเอ ติละวา 
   ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
สัดส่วนก�รถือหุ้น  : ร้อยละ 99.99
โทรศัพท์  : (+95) 1 230 9175
ทุนจดทะเบียน  : 12,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
จำ�นวนหุ้นส�มัญ  : 125,000 หุ้น 
มูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้  : 100 ดอลลาร์สหรัฐ
จำ�นวนและชนิดของหุ้นที่จำ�หน่�ยได้ทั้งหมด
  : 125,000 หุ้นสามัญ

3. ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
  1)  น�ยทะเบียนหุ้นส�มัญ
  บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
  กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์ : (02) 009 9000 โทรสาร : (02) 009 9991
 2)  ผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2563
  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
  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. นางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4923
  3. นายมงคล สมผล ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444

 ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เพิ่มเติมได้จาก
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจำาป ี(แบบ 56-1) ของบรษิทัทีแ่สดงไว้ใน www.
sec.or.th หรือเว็บไซต์ของ บริษัท 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 Ltd. 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 2020
  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. Ms. Pensri Thamvarodom Certified Public Accountant No. 4923
  3. Mr. Mongkol Somphol Certified Public Accountant No. 8444

 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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1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้าน

เกษตรกรรมเปน็หลกั อนัไดแ้กก่ารเพาะปลกูและเลีย้งสตัว ์ในการเพาะปลูกพชืนัน้ ปัจจยัสำาคญั
พื้นฐาน ประกอบด้วย ดิน น้ำา อากาศ และธาตุอาหารในดิน แต่การเพาะปลูกพืชระยะยาวและ
ต่อเนื่องในผืนดินเดียวกัน ย่อมทำาให้ธาตุอาหารในดินสูญเสียไป เนื่องจากได้ถูกพืชดูดซึมติดไป
กับผลผลิต

ดังนั้น หากเกษตรกรต้องการให้ผลผลิตที่เพาะปลูก มีปริมาณมากและคุณภาพดีเป็นที่
ต้องการของตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ จึงจำาเป็นต้องนำาความรู้ทางการเกษตรที่ทันสมัย 
อกีทัง้วธิกีารบรหิารและจดัการทีด่มีาใช ้นอกจากนีเ้กษตรกรจะตอ้งเพิม่ธาตอุาหารเพือ่คนืความ
อุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ซึ่งได้แก่การใส่ “ปุ๋ยเคมี” 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำาหน่ายปุ๋ยเคมีมาเป็น
เวลายาวนาน รฐับาลไทยโดยกระทรวงการคลงัไดร้ว่มทนุกบัภาคเอกชน อนัประกอบดว้ย บรษิทั 
ศรีกรุงวัฒนา จำากัด และบริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น (เดิมคือ บริษัท นิชโช อิวาย คอร์ปอเรชั่น 
จำากัด) และบริษัท เซ็นทรัลกล๊าส จำากัด (ปัจจุบัน เป็นท่ีปรึกษาทางวิชาการและเทคนิคของ
บริษัท) ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด ขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2516 ด้วย
เงินทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 120 ล้านบาท ซึ่งต่อมาบริษัท ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนตุลาคม 2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท และในปี 2536 
บริษัท ได้แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชน”

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”

2516 / 1973
ก่อตั้งบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด

Established Thai Central
Chemical Limited

2518 / 1975
เริ่มกระบวนก�รผลิต โรงผลิตแห่งแรก

ที่โรงง�นพระประแดง
Started production the TCCC’s

first plant in Phrapradaeng
plant site

2534 / 1991
บริษัทเข้�จดทะเบียนในตล�ดหลักทัพย์

TCCC registered on the Stock
Exchange of Thailand

2536 / 1993
บริษัทได้แปรสภ�พเป็น บริษัทมห�ชน
TCCC became Public Company

2541 / 1998
เริ่มกระบวนก�รผลิต โรงผลิตแห่งที่สอง

ที่โรงง�นนครหลวง
Started production

the TCCC’s second plant in
Nakhon Luang plant site

2559 / 2016
จัดตั้งส�ข�ย่�งกุ้ง และ

บริษัท ทีซีซีซี เมียนม� จำ�กัด
ที่ประเทศเมียนม�

Established Yangon Branch and
TCCC Myanmar Limited in Myanmar

2561 / 2018
เริ่มดำ�เนินกิจก�ร คลังบรรจุสินค้�

บริษัท ทีซีซีซี เมียนม� จำ�กัด
Started operation the warehouse of

TCCC Myanmar Limited

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
Company Overview and Policies
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1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้าน

เกษตรกรรมเป็นหลัก อนัไดแ้ก่การเพาะปลูกและเล้ียงสัตว์ ในการเพาะปลูกพชืนัน้ ปัจจยัสำาคญั
พื้นฐาน ประกอบด้วย ดิน น้ำา อากาศ และธาตุอาหารในดิน แต่การเพาะปลูกพืชระยะยาวและ
ต่อเนื่องในผืนดินเดียวกัน ย่อมทำาให้ธาตุอาหารในดินสูญเสียไป เนื่องจากได้ถูกพืชดูดซึมติดไป
กับผลผลิต

ดังนั้น หากเกษตรกรต้องการให้ผลผลิตที่เพาะปลูก มีปริมาณมากและคุณภาพดีเป็นที่
ต้องการของตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ จึงจำาเป็นต้องนำาความรู้ทางการเกษตรที่ทันสมัย 
อกีทัง้วธิกีารบรหิารและจดัการทีด่มีาใช ้นอกจากนีเ้กษตรกรจะตอ้งเพิม่ธาตอุาหารเพือ่คนืความ
อุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ซึ่งได้แก่การใส่ “ปุ๋ยเคมี” 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำาหน่ายปุ๋ยเคมีมาเป็น
เวลายาวนาน รฐับาลไทยโดยกระทรวงการคลงัไดร้ว่มทนุกบัภาคเอกชน อนัประกอบดว้ย บรษิทั 
ศรีกรุงวัฒนา จำากัด และบริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น (เดิมคือ บริษัท นิชโช อิวาย คอร์ปอเรชั่น 
จำากัด) และบริษัท เซ็นทรัลกล๊าส จำากัด (ปัจจุบัน เป็นท่ีปรึกษาทางวิชาการและเทคนิคของ
บริษัท) ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด ขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2516 ด้วย
เงินทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 120 ล้านบาท ซึ่งต่อมาบริษัท ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนตุลาคม 2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท และในปี 2536 
บริษัท ได้แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชน”

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”

2516 / 1973
ก่อตั้งบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด

Established Thai Central
Chemical Limited

2518 / 1975
เริ่มกระบวนก�รผลิต โรงผลิตแห่งแรก

ที่โรงง�นพระประแดง
Started production the TCCC’s

first plant in Phrapradaeng
plant site

2534 / 1991
บริษัทเข้�จดทะเบียนในตล�ดหลักทัพย์

TCCC registered on the Stock
Exchange of Thailand

2536 / 1993
บริษัทได้แปรสภ�พเป็น บริษัทมห�ชน
TCCC became Public Company

2541 / 1998
เริ่มกระบวนก�รผลิต โรงผลิตแห่งที่สอง

ที่โรงง�นนครหลวง
Started production

the TCCC’s second plant in
Nakhon Luang plant site

2559 / 2016
จัดตั้งส�ข�ย่�งกุ้ง และ

บริษัท ทีซีซีซี เมียนม� จำ�กัด
ที่ประเทศเมียนม�

Established Yangon Branch and
TCCC Myanmar Limited in Myanmar

2561 / 2018
เริ่มดำ�เนินกิจก�ร คลังบรรจุสินค้�

บริษัท ทีซีซีซี เมียนม� จำ�กัด
Started operation the warehouse of

TCCC Myanmar Limited
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2. เป้าหมายและทิศทางองค์กร
บริษัทมีแผนกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ โดยการสนับสนุนการเติบโต

อย่างย่ังยืนของเกษตรกรในฐานะพันธมิตร ด้วยการเสริมสร้างรากฐานธุรกิจ
ปุ๋ยให้แข็งแกร่ง พร้อมเดินหน้าสร้างอนาคตใหม่ไปด้วยกัน ส่งมอบผลิตภัณฑ์
และการบรกิารทีม่คุีณภาพใหแ้กเ่กษตรกร ผา่นกระบวนการผลติทีมุ่ง่มัน่เอาใจ
ใส่ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งบริษัทพยายามอย่างต่อเนื่องใน
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กร 

วิสัยทัศน์

ที่หนึ่งในใจเกษตรกร

“เรามุ่งมั่นที่จะเป็นทางเลือกอันดับแรกของเกษตรกรใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์และ

การบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพและ
ผลผลิตในการเพาะปลูก

”
พันธกิจ

1) มุ่งมั่นสร้างคุณค่า
เรามุ่งมัน่ทีจ่ะสรา้งคณุคา่ใหม่ๆ ใหกั้บเกษตรกรและการเกษตรโดยการ

ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่เหนือกว่า ซึ่งจะถูกคิดค้นและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มผลผลิตในการเพาะปลูก การบริการของเราจะครอบคลุมไป
ยงัเกษตรกรทัว่ทัง้ภูมภิาคอาเซียน และจะขยายรปูแบบเพิม่ข้ึนอีกเพือ่ยกระดบั
ห่วงโซ่มูลค่าในอุตสาหกรรมการเกษตร

2) พัฒนาคนของเรา
เรามุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาคนของเราโดยการใหโ้อกาสในการเรยีนรู้และสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรที่พนักงานช่วยกันส่งเสริมให้เติบโตไปพร้อมกัน เราจะพัฒนา
องคก์รของเราอย่างต่อเนือ่งเพือ่รับมือกบัการเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มทางธรุกิจ

3) เอาใจใส่ต่อสังคม
เรามุง่มัน่ทีจ่ะทำาใหก้ระบวนการทางธรุกจิของเราเปน็มติรตอ่สิง่แวดล้อม 

มคีวามยัง่ยนื และสรา้งอิทธพิลเชงิบวกตอ่สงัคม โดยการนำาเอาแนวคดิการเปน็
สมาชกิทีดี่ของสงัคมและการพฒันาอย่างยัง่ยืนมาใช้ร่วมกบัการดำาเนนิธรุกจิของเรา

2. Goal and Company Direction 
The company has strategies to realize growers’ sustainable 

growth as a partner by strengthening our foundation in chemical fertilizer 
industry and creating the future to move forward together. Moreover, the 
company deliveries quality products and services to growers through the 
production process that strives to care for society and the environment 
sustainability, also the company continuously take every efforts to train 
and develop employee to evolve its organization.

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.

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน) 9



3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
 Company Shareholding Structure

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
Company Overview and Policies

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด 
(มหาชน)

Thai Central Chemical
Public Company Limited

บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จํากัด

MC Agro-Chemical Co., Ltd.

บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จํากัด

N.I.M. Co., Ltd.

บริษัท เซ็นทราปิค
(ประเทศไทย) จํากัด

Central Pacific
(Thailand) Co., Ltd.

บริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จํากัด 

TCCC Myanmar Limited
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business Operation

1. โครงสร้างรายได้
 Revenue Structure

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 / as of December 31, 2020          
(หน่วย : ล้านบาท) (Unit : Million Baht)

ชื่อบริษัท
Company

ก่อตั้งแมื่อ
Established

ประเภท
กิจการ

Type of 
Business

% การถือหุ้น
Shareholding

ทุนจด
ทะเบียน

Registered 
Capital

เรียกชําระ
Capital 
Paid Up

2563/2020 2562/2019 2561/2018

รายได้
Revenue

% รายได้
Revenue

% รายได้
Revenue

%

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด 
(มหาชน)
Thai Central Chemical Public 
Company Limited

6 มีนาคม 2516
March 6, 1973

ปุ๋ยเคมี
Chemical 
Fertilizer

-  1,754  1,754 8,943.35 92.07  8,420.17  92.36  10,086.90  93.86 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Subsidiary and Associate Companies)

1. บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จำากัด
 MC Agro-Chemicals Co., Ltd.

22 มกราคม 
2531

January 22, 
1988

โรงงานผสม
และบรรจุ

Repacking 
and

Formulating

99.99  50  50 225.68 2.32  261.05  2.86  351.92  3.27 

2. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำากัด
 N.I.M. Co., Ltd.

14 กุมภาพันธ์ 
2517

February 14, 
1974

คลังสินค้า
เคมีเหลว

Chemical 
Tank Yard

51.00  125  125 118.15 1.22  118.51  1.30  121.95  1.13 

3. บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) 
 จำากัด 
 Central Pacific (Thailand)
 Co., Ltd.

16 มกราคม 
2518

January 16, 
1975

ซื้อขาย
Trading

49.00  200  200 0.81 0.01  1.01  0.01  0.91  0.01 

4. บริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำากัด*
 TCCC Myanmar Limited*

3 ตุลาคม
2559

October 3, 
2016

นำาเข้าปุ๋ยเคมี
Import 

Chemical 
Fertilizer

99.99  12.5*  12.5* 425.89 4.38  316.44  3.47  185.29  1.72 

รวม
Total Revenue

9,713.88 100.00  9,117.18 100.00 10,746.97 100.00 

หมายเหตุ : * ล้านดอลลาร์สหรัฐ
Remark : * Million of United States dollar
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2. สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
 Marketing and Competition

ภาพรวมการเกษตรและอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีของไทยในปี 2563
ภาคการเกษตรเตบิโตอยา่งชะลอตวัในป ี2563 แตย่งัสามาถเตบิโตไดด้กีวา่ภาคธรุกจิอืน่ทีไ่ดร้บัผลกระทบอยา่งหนกัจากการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 พืน้ที่

เพาะปลูกของพืชเศรษฐกิจสำาคัญ เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำามัน และมันสำาปะหลัง ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยเป็นผลมาจากปริมาณน้ำาฝนที่เพียงพอ
และการเพิ่มขึ้นของราคาผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี ้การประกันรายไดแ้ละการเยยีวยาผลกระทบจากโควิด-19 ของรัฐบาลได้ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเพาะ
ปลูกของเกษตรกร ซึ่งช่วยขับเคลื่อนการเติบโตภาคเกษตรให้ดีขึ้นในปี 2563

 ในทำานองเดียวกัน การใช้ปุ๋ยเคมีภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากเกษตรกรกลับมามีกำาลังซื้อจากการสนับสนุนของรัฐบาลและมีความมั่นใจ
จากการประกันรายได้ เกษตรกรจึงมีความสามาถในการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนซื้อปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร ซึ่งรวมถึงปุ๋ยเคมีเพื่อใช้ในการเพาะปลูก นอกจากนี้ 
ปรมิาณน้ำาฝนทีเ่พยีงพอในชว่งเวลาทีเ่หมาะสมโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาคเหนอืตอนบนและตะวนัออกเฉยีงเหนอืในฤดกูาลเพาะปลกูยิง่ทำาใหภ้าพรวมของความตอ้งการ
ใช้ปุ๋ยเคมีในปี 2563 เพิ่มสูงขึ้น

การเกษตรและอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีของไทยในปี 2564
การเติบโตของภาคการเกษตรในปี 2564 จะขึ้นอยู่กับระดับราคาและการผลิตของผลผลิตทางการเกษตร จะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสำาหรับ

ปรากฏการณ์ลานีญาที่อาจจะเกิดขึ้น โดยอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำาและพฤติกรรมของเกษตรกรในช่วงเวลาเริ่มต้นการเพาะปลูก อีกทั้งนโยบายรัฐบาลในการ
สนับสนุนเกษตรกรในหลากหลายรูปแบบเป็นปัจจัยสำาคัญที่ช่วยทำาให้การเติบโตของภาคเกษตรแข็งแกร่งมากขึ้น และเพิ่มความต้องการใช้ปุ๋ยเคมี นอกจากนี้ การ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาวัตถุดิบปุ๋ยเคมีในตลาดโลก อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำาคัญต่อความต้องการใช้และเป็นตัวกำาหนดทิศทางของอุตสาหกรรมปุ๋ย
เคมีในปี 2564

Thailand Agriculture and Chemical Fertilizer Industry Overview in 2020
The agricultural sector saw slow growth in 2020 but better progress compared with other industry which have deeply been impacted by 

COVID-19. Thanks to the adequate rainfalls in key cultivation areas and the increase in crop prices, the production area of major economic crops such 
as rice, maize, oil palm and cassava had expanded from previous year. In addition, the income guarantee scheme and COVID-19 relief program from 
government helped boosting farmers’ confidences to start their cultivation, which thus drove the agriculture better result in year 2020.

Likewise, domestic chemical fertilizer consumption increased from the previous year. As farmers had been recovered purchasing powers 
from the government supports and were assured by the income guaranteed scheme, they had affordability to invest in the agricultural input including 
chemical fertilizer for their crops. Besides, enough rainfalls at right timing especially in Upper North and Northeast region during the growing season 

even boosted the overall domestic chemical fertilizer demand in 2020.

Thailand Agriculture and Chemical Fertilizer Industry in 2021
The agricultural sector growth in 2021 will be dependent on the level of agricultural price and the production of key crops. The expected 

La Niña effect that could affect the level of water supplies is to be monitored closely as it would determine farmer’s behavior to start their crops. 
Moreover, the government policies supporting farmers in several forms are key factors to strengthen the growth of agricultural sectors and boost the 
chemical fertilizer demand. In addition, the sharp rises of raw material international fertilizer prices could have significant impact to the demand and 
consequently determine the direction of the chemical fertilizer industry in 2021.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business Operation
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3. การจัดหาผลิตภัณฑ์
 Product Supply

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายปุ๋ยเคมีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริษัท มีโรงงานขนาดใหญ่ที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน 2 
แห่ง รวมกำาลังการผลิตทั้งสิ้นปีละ 1.2 ล้านเมตริกตัน 

โรงงานแหง่แรก โรงงานพระประแดง ทีอ่ำาเภอพระสมุทรเจดย์ี จงัหวดัสมทุรปราการ สำาหรับกระบวนการผลติ ทางโรงงานไดใ้ช้กา๊ซธรรมชาต ิ(Natural Gas) 
ที่มีต้นทุนต่ำาและก่อมลภาวะน้อยกว่า เป็นเชื้อเพลิงแทนน้ำามันเตาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และบริษัทได้ทำาการติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วมขนาด 4 เมกกะวัตต์ 
เพื่อใช้ภายในโรงงานและขายส่วนที่เหลือให้กับการไฟฟ้านครหลวง อีกทั้งนำาความร้อนซึ่งเป็นผลพลอยได้จากหน่วยผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วมมาใช้ในการผลิตปุ๋ยซึ่ง
มีส่วนช่วยในการที่ลดต้นทุนการผลิตด้านการใช้พลังงานลงได้ ซึ่งสามารถช่วยในการลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556

และโรงงานแห่งที่สอง โรงงานนครหลวง ที่อำาเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไอน้ำา โดยการใช้ก๊าซแอลพีจี
ซึ่งมีความสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำามันเตาที่ใช้อยู่เดิม

ด้านการจัดหาวัตถุดิบ เนื่องจากราคาวัตถุดิบมีความผันผวนตามอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก บริษัท จึงมีนโยบายจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่มีความ
น่าเช่ือถือจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการทำาสัญญาระยะยาวเพ่ือลดความเส่ียงในด้านอุปทานของวัตถุดิบ เพ่ือให้มั่นใจว่าจะได้วัตถุดิบในปริมาณท่ี
เพียงพอ ตรงตามคุณภาพที่กำาหนดไว้ในราคาที่เหมาะสม เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัท อย่างยั่งยืน 

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.

One of company’s factory located in Samut Prakarn Province (Phrapradaeng plant site). For the manufacturing process, Phrapradaeng 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). 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.

รายละเอียด
Description

โรงงานพระประแดง
Phrapradaeng Plant Site

โรงงานนครหลวง
Nakhon Luang Plant Site

กำาลังการผลิตต่อปี

Production Capacity per Year
850,000 เมตริกตัน/metric tons 350,000 เมตริกตัน/metric tons

คลังเก็บสินค้า

Warehouse Capacity
100,000 เมตริกตัน/metric tons 90,000 เมตริกตัน/metric tons

การขนถ่ายวัตถุดิบต่อวัน

Raw Materials unload per Day
6,000 เมตริกตัน/metric tons 4,000 เมตริกตัน/metric tons

ขนาดท่าเรือ

Wharf Dimension

ความยาว 310 เมตร ลึก 8.4 เมตร (27 ฟุต)

Length 310 meters and Depth 8.4 meters (27 feet)

ความยาว 189 เมตร ลึก 5 เมตร (16 ฟุต)

Length 189 meters and Depth 5 meters (16 feet)

ความจุท่าเรือ

Wharf Capacity

เทียบเรือขนาด 20,000 - 25,000 เมตริกตัน ได้ 2 ลำา

Accommodate TWO 20,000 - 25,000 metric tons

เทียบเรือขนาด 500 - 2,500 เมตริกตัน ได้ 3 ลำา

Accommodate THREE 500 - 2,500 metric tons
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business Operation

4. ผลิตภัณฑ์ของบริษัท : ปุ๋ย NPK คอมปาวด์
 Our Products : NPK Compound Fertilizer

 
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน) สามารถผลิตปุ๋ยเคมี (Chemical Fertilizer) ชนิดเม็ด (Granular) ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทัดเทียมกับปุ๋ยนำาเข้า

จากต่างประเทศ โดยบรรจุกระสอบละ 50 และ 25 กิโลกรัม ซึ่งประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P
2
O

5
), โพแทสเซียม (K

2
O) และธาตุ

อาหารรอง เช่น แมกนีเซียม (MgO), กำามะถัน (S) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีธาตุอาหารเสริม เช่น โบรอน (B) อีกด้วย ซึ่งจะทำาให้พืชเจริญงอกงามมีผลผลิตดี ปริมาณ
และคุณภาพสูง อนึ่ง ปุ๋ยเคมี “ตราหัววัว-คันไถ” ที่บริษัทผลิตมีคุณภาพตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นที่นิยม แพร่หลายในพื้นที่
เกษตรกรรมทั่วประเทศ นานกว่า 45 ปี การใช้ปุ๋ยเคมีให้ถูกวิธีในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม จะช่วยทำาให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด อีกทั้งเมื่อ
ผลผลิตสูงก็จะส่งผลเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับเกษตรกรไทย และก่อให้เกิดผลดีแก่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย

ในส่วนการควบคุมคุณภาพสินค้า ทั้งสองโรงงาน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 มาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ โดยกรม
วิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงทำาให้มั่นใจว่าค่าธาตุอาหารของปุ๋ยเคมี มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล รวมทั้งได้รับการรับรองให้
เป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยเคมีสำาหรับขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรกร ซึ่งบริษัทให้บริการวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารของปุ๋ยเคมีแก่หน่วยงาน
หรือบุคคลภายนอกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำาคัญกับทุกขั้นตอนการผลิต โดยคำานึงการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โรงงานทั้งสอง
ของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพโรงผลิตปุ๋ย โรงผลิตกระสอบ และโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานร่วม มาตรฐาน 
ISO 14001:2015 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ISO 45001:2018 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และยังได้รับโล่รางวัล 
CSR-DIW Continuous ประจำาปี 2563 จากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว “วัฒนธรรมสีเขียว” 
ระดับ 4 ซึ่งเราอยู่ในขั้นตอนดำาเนินการเป็นระดับ 5 ในอนาคตอันใกล้นี้ โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว เป็นการส่งเสริมโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้กำาหนดไว้ 5 
ระดับ เพื่อประเมินและรับรองโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

ส่วนปัจจัยสำาคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจำากัดการประกอบธุรกิจนั้นไม่มี 

Thai Central Chemical Public Company Limited (“TCCC”) manufacturing plants are capable of producing standard quality granular chemical 
fertilizer and normally packed in 50 and 25 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 
45 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 17025:2017 Laboratory for fertilizer 
analysis by Department of Science Service, Ministry of Science and Technology, assuring the quality of nutrient values of chemical fertilizer and meets 
international standards, Including have been certified as a high-quality analysis lab for chemical fertilizer registered from the Department of Agriculture, 
and the lab also provides the nutrient analytical services for external organizations.

Furthermore, TCCC emphasizes production process which considering sustainable business development to reduce the environmental and 
social impacts and both of laboratories have been certified ISO 9001:2015 Quality Management System for Manufacture of Fertilizer, Manufacture 
of Plastic Bag and Co-Generation of Electricity. As well as, ISO 14001:2015 Environmental Management System and ISO 45001:2018 Occupational 
Health & Safety Management System and also received CSR-DIW Continuous Award 2020 from Department of Industrial Works. Moreover TCCC have 
been certified as a Green Industry “Green Culture” Level 4 by Ministry of Industry and the company is in the process of upgrading to level 5 in 
the near future. The green industry project has been set up by the Ministry of Industry that regulated 5 levels of “Green Industry” to evaluate the 
environmentally-friendly factories.

The crucial factor affecting limitation of this business is none.

14 รายงานประจำาปี 2563



ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business Operation

4. ผลิตภัณฑ์ของบริษัท : ปุ๋ย NPK คอมปาวด์
 Our Products : NPK Compound Fertilizer

 
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน) สามารถผลิตปุ๋ยเคมี (Chemical Fertilizer) ชนิดเม็ด (Granular) ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทัดเทียมกับปุ๋ยนำาเข้า

จากต่างประเทศ โดยบรรจุกระสอบละ 50 และ 25 กิโลกรัม ซึ่งประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P
2
O

5
), โพแทสเซียม (K

2
O) และธาตุ

อาหารรอง เช่น แมกนีเซียม (MgO), กำามะถัน (S) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีธาตุอาหารเสริม เช่น โบรอน (B) อีกด้วย ซึ่งจะทำาให้พืชเจริญงอกงามมีผลผลิตดี ปริมาณ
และคุณภาพสูง อนึ่ง ปุ๋ยเคมี “ตราหัววัว-คันไถ” ที่บริษัทผลิตมีคุณภาพตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นที่นิยม แพร่หลายในพื้นที่
เกษตรกรรมทั่วประเทศ นานกว่า 45 ปี การใช้ปุ๋ยเคมีให้ถูกวิธีในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม จะช่วยทำาให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด อีกทั้งเมื่อ
ผลผลิตสูงก็จะส่งผลเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับเกษตรกรไทย และก่อให้เกิดผลดีแก่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย

ในส่วนการควบคุมคุณภาพสินค้า ทั้งสองโรงงาน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 มาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ โดยกรม
วิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงทำาให้มั่นใจว่าค่าธาตุอาหารของปุ๋ยเคมี มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล รวมทั้งได้รับการรับรองให้
เป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยเคมีสำาหรับขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรกร ซึ่งบริษัทให้บริการวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารของปุ๋ยเคมีแก่หน่วยงาน
หรือบุคคลภายนอกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำาคัญกับทุกขั้นตอนการผลิต โดยคำานึงการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โรงงานทั้งสอง
ของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพโรงผลิตปุ๋ย โรงผลิตกระสอบ และโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานร่วม มาตรฐาน 
ISO 14001:2015 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ISO 45001:2018 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และยังได้รับโล่รางวัล 
CSR-DIW Continuous ประจำาปี 2563 จากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว “วัฒนธรรมสีเขียว” 
ระดับ 4 ซึ่งเราอยู่ในขั้นตอนดำาเนินการเป็นระดับ 5 ในอนาคตอันใกล้นี้ โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว เป็นการส่งเสริมโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้กำาหนดไว้ 5 
ระดับ เพื่อประเมินและรับรองโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

ส่วนปัจจัยสำาคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจำากัดการประกอบธุรกิจนั้นไม่มี 

Thai Central Chemical Public Company Limited (“TCCC”) manufacturing plants are capable of producing standard quality granular chemical 
fertilizer and normally packed in 50 and 25 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 
45 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 17025:2017 Laboratory for fertilizer 
analysis by Department of Science Service, Ministry of Science and Technology, assuring the quality of nutrient values of chemical fertilizer and meets 
international standards, Including have been certified as a high-quality analysis lab for chemical fertilizer registered from the Department of Agriculture, 
and the lab also provides the nutrient analytical services for external organizations.

Furthermore, TCCC emphasizes production process which considering sustainable business development to reduce the environmental and 
social impacts and both of laboratories have been certified ISO 9001:2015 Quality Management System for Manufacture of Fertilizer, Manufacture 
of Plastic Bag and Co-Generation of Electricity. As well as, ISO 14001:2015 Environmental Management System and ISO 45001:2018 Occupational 
Health & Safety Management System and also received CSR-DIW Continuous Award 2020 from Department of Industrial Works. Moreover TCCC have 
been certified as a Green Industry “Green Culture” Level 4 by Ministry of Industry and the company is in the process of upgrading to level 5 in 
the near future. The green industry project has been set up by the Ministry of Industry that regulated 5 levels of “Green Industry” to evaluate the 
environmentally-friendly factories.

The crucial factor affecting limitation of this business is none.
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รางวัลและใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม
Award and Industrial Standard Certification

ISO/IEC 17025 : 2017 มาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ 
โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Laboratory for fertilizer analysis 
from Department of Science Service,
Ministry of Science and Technology

ISO 9001 : 2015 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
โรงผลิตปุ๋ย โรงผลิตกระสอบ และโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานร่วม
Quality Management System 
Manufacture of Fertilizer, Manufacture of Plastic Bag and
Co-Generation of Electricity Steam and Hot Water from Gas Engine

ISO 14001 : 2015 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
Environmental Management System 

ISO 45001 : 2018 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health & Safety Management System 

Green Industry Award Level 
4

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 “วัฒนธรรมสีเขียว” โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
Green Industry Level 4 “Green Culture” From Ministry of Industry

ECO Industrial Town
โรงงานนครหลวง
Nakhon Luang Plant Site

การยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Improve and develop industrial factory in the eco-industrial city area
from Department of Industrial Works 

CSR-DIW Continuous Award มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ของกรมโรงการอุตสาหกรรม
Standard of corporate social responsibility
from Department of Industrial Works

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน) 15



ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business Operation

ผลิตภัณฑ์คุณภาพของบริษัท
เพื่อนแท้เกษตรกรไทย
True friend of Thai agriculturist

แม่ปุ๋ย / single Fertilizer ปุ๋ยข้�ว / Rice Fertilizer

ปุ๋ยข้�วโพด / Maize Fertilizer ปุ๋ยมันสำ�ปะหลัง / Cassava Fertilizer

16 รายงานประจำาปี 2563



ปุ๋ยไม้ผล / Fruit and Orchard Fertilizer

ปุ๋ยถุงเล็ก / 1 Kg.

ปุ๋ยพลังสอง

ปุ๋ยคอมป�วด์

ปุ๋ยอ้อย / Sugarcane Fertilizer ปุ๋ยย�งพ�ร� / Para Rubber Fertilizer

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน) 17



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

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

2563/2020 2562/2019 2561/2018

รายได้จากการขายและบริการ / Sales and Services   9,434,302  8,814,592  10,322,057 

รายได้รวม / Total Revenues   9,542,416  8,920,971  10,457,475 

กำาไร(ขาดทุน) ขั้นต้น / Gross Profit (Loss)   2,436,810  1,791,016  2,285,708 

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ / Net Profit (loss)   1,490,382  939,379  1,349,544 

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ / Net Profit attributable to owners of the parent   1,472,325  922,294  1,331,139 

กำาไรเบ็ดเสร็จรวม / Total Comprehensive Income   1,492,859  902,108  1,348,311 

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ / 
Total Comprehensive Income attributable to owners of the parent

  1,474,392  885,549  1,330,185 

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) / Profit (Loss) Per Share (Baht)   2.52  1.58  2.28 

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) * / Dividend Per Share (Baht) *   1.10  1.50  2.00 

สินทรัพย์รวม / Total Assets   12,147,231  11,031,933  11,127,353 

หนี้สินรวม / Total Liabilities   1,381,009  1,098,541  1,200,623 

ส่วนของผู้ถือหุ้น / Shareholders’ Equity   10,766,222  9,933,392  9,926,730 

ส่วนของบริษัทใหญ่ / Equity attributions to owners of the parent   10,672,680  9,841,474  9,832,996 

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

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

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) / Book Value Per Share (Baht)   18.25  16.83  16.82 

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

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ เปรียบเทียบปี 2561 - 2563
Financial Highlights 2018-2020 Comparison

2561/2018
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กำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป�นของบร�ษัทใหญ่ /
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รายงานสรุปอัตราส่วนงบการเงิน ของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
Ratios of Financial Statements of Thai Central Chemical Public Company Limited and Subsidiaries
สำาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 / For The Year Ended December 31, 2020

2563/2020 2562/2019 2561/2018

อัตราส่วนสภาพคล่อง / Liquidity Ratios

อัตราส่วนสภาพคล่อง / Current Ratio เท่า / Times 9.31 10.48 9.04

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว / Quick Ratio เท่า / Times 7.67 8.24 6.45

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า / Receivable Turnover รอบ / Times 17.60 20.88 19.5

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย / Collection Period วัน / Days 20 17 19

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ / Inventory Turnover รอบ / Times 4.10 3.42 3.66

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย / Inventory Turnover Period วัน / Days 88 105 98

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ / Account Payable Turnover รอบ / Times 39.40 34.25 26.16

ระยะเวลาชำาระหนี้ / Payment Period วัน / Days 9 11 14

เงินหมุนเวียน / Cash Cycle วัน / Days 99 112 103

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร / Profitability Ratios

อัตรากำาไรขั้นต้น / Gross Profit Ratio % 25.83 20.32 22.14

อัตรากำาไรสุทธิ / Net Profit Ratio % 15.62 10.34 12.73

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น / Return on Equity % 14.40 9.29 13.65

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน / Efficiency Ratios

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม / Return on Total Assets % 12.86 8.32 11.92

อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม / Total Assets Turnover รอบ / Times 0.82 0.81 0.94

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน / Financial Policy Ratios

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น / Debt to Equity Ratio เท่า / Times 0.13 0.11 0.12

อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย / Interest Coverage เท่า / Times 440.53 249.87 1,387.15

อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล / Dividend Payout Ratio % 68.47 64.99 60.06
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management Discussion and Analysis (MD&A)

ภาพรวมธุรกิจ

บริษัทขอรายงานงบการเงินรวมปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทสามารถทำากำาไรในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ได้เป็นจำานวน 
1,472 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 หรือ 550 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งทำากำาไรในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ได้ 922 ล้านบาท สาเหตุที่ส่งผลให้กำาไรเพิ่ม
ขึ้นเกิดจากปัจจัยบวกภายนอกที่กระตุ้นให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยรวมถึงการจัดการกระบวนการภายในที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นกำาไรต่อหุ้นของบริษัทในปี 2563 จึงเพิ่มขึ้น
เป็น 2.52 บาท จาก 1.58 บาท ในปี 2562 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทดำาเนินธุรกิจเป็นผู้นำาเข้า ผลิต และจำาหน่ายปุ๋ยเคมีหลากหลายสูตรเป็นธุรกิจหลัก บริษัทยังมีบริษัทย่อยอีก 3 บริษัท คือ 1) บริษัท ที.ซี.ซี.ซี. เมียนมา 

จำากัด ประกอบธุรกิจนำาเข้าและจำาหน่ายปุ๋ยเคมีภายในประเทศเมียนมา 2) บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จำากัด ประกอบธุรกิจนำาเข้าและจำาหน่ายสารเคมีป้องกัน
กำาจัดวัชพืช เชื้อรา และศัตรูพืชที่ใช้ในการเกษตร และ 3) บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำากัด ประกอบธุรกิจคลังเคมีอุตสาหกรรมชนิดเหลว เพื่อให้เช่าเก็บวัตถุดิบเคมีภัณฑ์
เหลว ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ผลประกอบการของบริษัทจะถูกวิเคราะห์ในส่วนธุรกิจหลักและธุรกิจอื่นๆ 

• ธุรกิจหลัก (ปุ๋ยเคมี)
ถึงแม้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้สร้างความลำาบากแก่หลายอุตสาหกรรม แต่อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีถือเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจาก

เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มากนักเนื่องจากปริมาณน้ำาฝนโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกหลักมีเพียงพอซึ่งช่วยเพิ่มความต้องการใช้ปุ๋ยให้มากขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 
นอกจากน้ีราคาพืชผลทางการเกษตรที่ดึงดูดโดยเฉพาะข้าวรวมถึงกำาลังซื้อท่ีเพ่ิมขึ้นและนโยบายช่วยเหลือทางด้านการเงินของรัฐบาลในช่วงการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ยิ่งกระตุ้นความต้องการเพาะปลูกของเกษตรกร ดังนั้นด้วยปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ในสว่นกลยุทธท์ีบ่รษิทันำามาใชเ้พือ่ตอบโตต้อ่สถานการณที์ก่ลา่วมาขา้งตน้ กจิกรรมบนชอ่งทางออนไลนก์ลายเปน็ชอ่งทางหลกัในการเพิม่การรบัรูใ้นแบรนด์
เนื่องจากกิจกรรมในพื้นที่ถูกจำากัดด้วยมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส ในขณะเดียวกันถึงแม้กิจกรรมในพื้นที่จะจัดได้น้อยลงแต่บริษัท ได้ริเริ่ม
โครงการ “เพิ่มข้าว” เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางให้กิจกรรมในพื้นที่สามารถดำาเนินต่อไปได้เพราะโครงการดังกล่าวอาศัยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและเกษตรกร
ที่มีอิทธิพลในพื้นที่นั้นๆ ในการเพิ่มผลผลิตข้าว

• ธุรกิจอื่นๆ 
สัดส่วนรายได้จากการขายและบริการของทั้งสองธุรกิจย่อยไม่มีนัยสำาคัญต่อบริษัท โดยคิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้รวมทั้งหมดในปี 2563
รายได้จากการขายและบริการของบริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จำากัด ในปี 2563 ลดลงร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากภาครัฐควบคุมการใช้ไกล

โฟเซตซึ่งเป็นหนึ่งในสารเคมีสำาคัญที่ใช้ในการเกษตร 
ในทางกลับกัน รายได้จากการบริการของบริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม จำากัด ในปี 2563 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเนื่องจากความต้องการ

สารเคมีค่อนข้างคงที่

นโยบายและกลยุทธ์
บรษัิทยดึมัน่ในกลยทุธห์ลกั คอื 1) ส่งมอบสินคา้ทีมี่คณุภาพสงูใหกั้บเกษตรกรอยา่งอยา่งสม่ำาเสมอเพ่ือผลผลติและคณุภาพท่ีดใีนการทำาการเกษตร 2) ใหก้าร

บรกิารทีย่อดเย่ียมตามความตอ้งการของลกูคา้ และ 3) ควบคมุการผลติและสนิคา้คงคลงัใหอ้ยูใ่นปรมิาณทีเ่หมาะสมเพือ่ใหก้ารประกอบธรุกจิสรา้งรายไดส้งูสดุ นอกจาก
นี้ในฐานะผู้ผลิต บริษัท ยังให้ความสำาคัญต่อความปลอดภัยรวมถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการผลิตซึ่งการันตีด้วยรางวัล “อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4” 
ในปี 2562 ท้ายที่สุดบริษัท ได้พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะเป็นผู้ผลิตที่เอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนท้องถิ่น

เพือ่การเตบิโตอยา่งยัง่ยนื บริษทัมุง่มัน่ทีจ่ะเพิม่ความสามารถในการผลติเพือ่สรา้งผลติภณัฑท่ี์มีคณุภาพใหเ้กษตรกรได้ผลผลติท่ีสงูและมีคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้

นโยบายทางบัญชี
บริษัทใช้การปิดงบการเงินรอบบัญชีโดยนับตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี และการนำาเสนองบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 

1 และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายทางบัญชีที่สำาคัญคือมีการรับรู้รายได้จากการขายเมื่อมีการโอนอำานาจการควบคุมสินค้าให้
กับลูกค้าเสร็จสิ้นแล้ว สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำากว่า ในส่วนราคาทุนคำานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักยกเว้น
บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง คือ บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จำากัด ซึ่งราคาทุนคำานวณโดยใช้วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
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ผลการดำาเนินงาน

1. ภาพรวมผลการดำาเนินงาน 
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท
ปี เปลี่ยนแปลง

2562 2563 %

รายได้จากการขายและบริการ 8,815 9,434 7

ต้นทุนขายและบริการ (7,024) (6,997) 0

กำาไรขั้นต้น 1,791 2,437 36

รายได้อื่น 106 108 2

กำาไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,897 2,545 34

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ (704) (670) (5)

กำาไรจากกิจกรรมดำาเนินงาน 1,193 1,875 57

ต้นทุนทางการเงิน (5) (5) 0

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,188 1,870 57

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (249) (380) 53

กำาไรสำาหรับปี 939 1,490 59

การแบ่งปันกำาไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 922 1,472 60

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 886 1,474 66

2. รายได้จากการขายและบริการ
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• ธุรกิจหลัก (ปุ๋ยเคมี)
ในปี 2563 บริษัทสามารถสร้างรายได้จากการขายปุ๋ยเคมีทั้งสิ้น 9,095 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 653 ล้านบาทหรือร้อยละ 8 จากปี 2562 โดยปริมาณน้ำาฝนที่เพิ่ม

ขึ้นจากปีก่อนหน้าเป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกและใส่ปุ๋ยเคมี
• รายได้รวมจากธุรกิจอื่นๆ
โดยทัว่ไป รายไดจ้ากธรุกิจอ่ืนมาจากการจดัจำาหน่ายสารเคมปีอ้งกันกำาจดัศตัรูพชืทีใ่ชใ้นการเกษตรและบริการคลงัเคมีอตุสาหกรรมชนดิเหลวทีใ่ชใ้นโรงงาน

อุตสาหกรรมทั่วไป ซึ่งรายได้จากธุรกิจย่อยในปี 2563 เหล่านี้มีจำานวน 339 ล้านบาท ลดลง 34 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับรายได้จำานวน 373 ล้านบาท 
ในปี 2562 
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management Discussion and Analysis (MD&A)

3. ต้นทุนขายและบริการ
ในปี 2562 ต้นทุนขายและบริการของบริษัทลดลงเล็กน้อยเป็นจำานวน 27 ล้านบาท จาก 7,024 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 6,997 ล้านบาทในปี 2563 

เนื่องจากบริษัทยังคงสามารถบริหารจัดการเรื่องการจัดซื้อวัตถุดิบและการผลิตได้ในระดับที่เหมาะสม

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
บริษทัมคีา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิารลดลงรอ้ยละ 5 จาก 704 ลา้นบาท ในป ี2562 เปน็ 670 ล้านบาท ในป ี2563 ซึง่เกดิจากคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรม

การขายและการตลาดในพื้นที่ลดลงอันเป็นผลมาจากมาตรการควบคุมทางกฏหมายที่เคร่งครัดในช่วงการแพร่ระบาดรอบแรกของโควิด-19 

5. การวิเคราะห์ความสามารถในการหากำาไร 

ปี 2563 บริษัทมีกำาไรขั้นต้น 2,437 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 646 ล้านบาทหรือร้อยละ 36 จากปี 2562 ที่ได้ 1,791 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นของกำาไรขั้นต้นเป็น
ผลจากปริมาณปุ๋ยเคมีที่ขายได้มากขึ้น นอกจากนี้การที่บริษัทสามารถควบคุมกระบวนการทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนให้อัตรากำาไรขั้นต้น
เพิ่มขึ้นจาก 20.3% ในปี 2562 เป็น 25.8% ในปี 2563

รายการ
ปี เปลี่ยนแปลง

2562 2563 %

กำาไรขั้นต้น (ล้านบาท) 1,791 2,437 36

กำาไร-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท) 922 1,472 60

กำาไรต่อหุ้น (บาท) 1.58 2.52 59
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ในขณะเดียวกันกำาไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ปี 2563 บริษัทมีกำาไร 1,472 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นจำานวน 550 ล้านบาทหรือร้อยละ 60 ดังนั้น
ผลกำาไรต่อหุ้นจึงเพิ่มขึ้นจาก 1.58 บาทต่อหุ้น ในปี 2562 มาเป็น 2.52 บาทต่อหุ้นในปี 2563 เช่นเดียวกัน

จากที่กำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นส่งผลให้ทั้งอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) ของปี 2563 ปรับตัวขึ้นจากร้อยละ 
9.3 เป็นร้อยละ 14.4 และจากร้อยละ 8.3 เป็นร้อยละ 12.9 ตามลำาดับ บริษัท พยายามอย่างสุดความสามารถในการได้มาซึ่งผลกำาไรที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นและใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีเพื่อสร้างผลการดำาเนินงานที่ดีที่สุด 
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รายการ
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 เปลี่ยนแปลง

ล้านบาท ล้านบาท %

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,507 2,903 (17)

เงินลงทุนชั่วคราว 2,675 4,496 68

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 559 628 12

สินค้าคงเหลือ 1,756 1,654 (6)

สินทรัพย์ 11,032 12,147 10

การวิเคราะห์สภาพคล่องและฐานะการเงิน

1. ภาพรวมฐานะทางการเงิน

ส่วนประกอบหลักของงบแสดงฐานะทางการเงิน

รายการ

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563

 ล้านบาท 
ร้อยละของ

สินทรัพย์รวม
 ล้านบาท 

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8,498 77 9,683 80 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  2,534 23  2,464 20 

รวมสินทรัพย์ 11,032 100 12,147 100 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  811 7  1,040 8 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  288 3  341 3 

รวมหนี้สิน 1,099 10 1,381 11 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,933 90 10,766 89 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  11,032 100  12,147 100 

2. รายละเอียดสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 11,032 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 12,147 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยมี

รายละเอียดประกอบดังนี้ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงร้อยละ 17 เป็นเพราะบริษัท ต้องการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งส่งผลให้เห็นจาก
การเพิ่มขึ้นร้อยละ 68 ของเงินลงทุนชั่วคราวจาก 2,675 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 4,496 ล้านบาทที่บริษัท จัดสรรเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดไปลงทุนใน
บัญชีเงินฝากประจำาที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปีเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงขึ้น ในขณะเดียวกันความต้องการปุ๋ยเคมีที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้
อื่นๆเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 รวมถึงทำาให้สินค้าคงเหลือลดลงร้อยละ 6 

เงินลงทุน ค่าความนิยม และการด้อยค่า
บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนใหญ่คือ ค่าสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระ เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมสำาหรับค่าสิทธิใน

การใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงวันที่ 30 เมษายน 2547 เรื่อง ความเห็น
เกี่ยวกับการบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตามรายงานของผู้ประเมินอิสระเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 และวันที่ 14 มกราคม 2563 ผลของการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ค่าสิทธิดังกล่าว ณ วันที่ 2 มกราคม 2564 และวันที่ 2 มกราคม 2563 ตามลำาดับ มีมูลค่ายุติธรรมสูงกว่าราคาตามบัญชี

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ยอดขายที่เกิดจากเครื่องหมายการค้านี้คิดเป็นประมาณร้อยละ 90 และ 95 ของรายได้จากการขาย
ทั้งหมดของบริษัทตามลำาดับ

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน) 23



คำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management Discussion and Analysis (MD&A)

3. หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,381 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 282 ล้านบาทหรือร้อยละ 26 จากปี 2562 
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน 10,766 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 833 ล้านบาทหรือร้อยละ 8 จากปี 2562

4. สภาพคล่องและกระแสเงินสด 
ถงึแมอั้ตราส่วนสภาพคลอ่งและอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ลดลงจาก 

10.5 เทา่ เปน็ 9.3 เท่า และจาก 8.2 เทา่ เปน็ 7.7 เท่าตามลำาดบั แตค่วามสามารถ
ในการบรหิารสภาพคลอ่งของบริษทั ยงัอยูใ่นเกณฑด์เีนื่องจากปริมาณสินทรพัย์
หมุนเวียนมีเพียงพอสำาหรับจัดการหนี้สินหมุนเวียน ซ่ึงหมายความว่าบริษัท
มคีวามมัน่คงทางการเงนิสูงเพราะสามารถจดัการภาระผกูพนัระยะสัน้ไดท้ัง้หมด 

ในส่วนของกระแสเงินสด กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนิน
งานเพิ่มขึ้นจาก 1,410 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 1,883 ล้านบาทในปี 2563 
หรือคิดเป็นร้อยละ 34% เนื่องจากผลกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นและสินค้าคงคลังลดลง 

ขณะเดยีวกนั กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิลดลงรอ้ยละ 
28 จาก 852 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 610 ล้านบาทในปี 2563 โดยสาเหตุที่
ลดลงเป็นเพราะบริษัท จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นน้อยลงซึ่งเกิดจากผลประกอบ
การในปี 2562 

ท้ายท่ีสุด กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนลดลงร้อยละ 27 
จาก 2,565 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 1,875 ล้านบาทในปี 2563 ซึ่งเป็นผลจาก
ที่บริษัท ลงทุนในบัญชีเงินฝากประจำาเพิ่มขึ้นด้วยสัดส่วนที่น้อยลง 

แนวโน้มสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจปี 2564
เศรษฐกจิโลกในป ี2564 ยงัเต็มไปดว้ยความไมแ่นน่อนถงึแมป้ระเทศเศรษฐกจิหลกัอยา่งสหรัฐอเมริกาและจีนถกูคาดการณว่์าจะกลบัมาฟ้ืนตัวจากมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจและจากการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพตามลำาดับ แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากไวรัสส่งผลให้ประเทศกำาลังพัฒนาฟื้นตัวได้ช้า 
ยิง่ไปกวา่นัน้การระบาดระลอกใหมข่องโคโรนา่ไวรสัทีไ่มส่ามารถคาดเดาไดอ้าจชะลอหรอืหยดุการฟืน้ตวัของเศรษฐกจิโดยรวมไมใ่หเ้ปน็ไปตามทีค่าดการณไ์ว ้ดงันัน้
การนำาวัคซีนมาใช้ในระดับนานาชาติจะเป็นปัจจัยสำาคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจโลกกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

เศรษฐกจิไทยในป ี2564 จะข้ึนอยู่กบัความสามารถในการฟืน้ตัวของตลาดต่างประเทศเน่ืองจากประเทศไทยเปน็ประเทศทีพ่ึง่การสง่ออกและธรุกจิทอ่งเทีย่ว
เป็นหลัก นอกจากนี้การระบาดภายในประเทศรอบล่าสุดของโควิด-19 ส่งผลให้ภาคเอกชนลดการบริโภคลงอีกครั้ง ด้วยเหตุนี้การใช้จ่ายและมาตรการสนับสนุนทาง
ด้านการเงินของรัฐบาลจะเป็นเครื่องมือสำาคัญที่ใช้ประคับประคองเศรษฐกิจภายในประเทศจนกระทั่งมีวัคซีนที่สามารถนำามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เศรษฐกจิภาคการเกษตรถกูคาดการณว์า่จะดขีึน้เลก็นอ้ยเมือ่เทียบกับปท่ีีผา่นมาเพราะผลกระทบจากปรากฏการณล์านญีาจะสง่ผลบวกให้กับปรมิาณน้ำาฝน 
อยา่งไรกต็ามบรษิทั จะตดิตามปจัจยัอืน่ๆอยา่งใกลช้ดิทัง้ราคาผลผลติทางการเกษตรและนโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวข้องซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การตัดสนิใจเพาะปลกูของ
เกษตรกรและท้ายที่สุดส่งผลต่อความต้องการใช้ปุ๋ยเคมี 

นอกจากนี้ ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นองค์ประกอบสำาคัญที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตในขณะที่การแข่งขันในตลาดปุ๋ยเคมี
และพฤติกรรมการเพาะปลูกของเกษตรกรจะเป็นตัวกำาหนดทิศทางการขายและการตลาด ดังนั้นจึงมีความจำาเป็นที่ผู้บริหารต้องทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์
ต่างๆอย่างสม่ำาเสมอเพื่อหาวิธีการจัดการที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์และช่วยให้บริษัท สามารถแข่งขันได้ในตลาด
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management Discussion and Analysis (MD&A)

3. หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,381 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 282 ล้านบาทหรือร้อยละ 26 จากปี 2562 
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน 10,766 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 833 ล้านบาทหรือร้อยละ 8 จากปี 2562

4. สภาพคล่องและกระแสเงินสด 
ถงึแม้อตัราสว่นสภาพคลอ่งและอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเรว็ลดลงจาก 

10.5 เทา่ เปน็ 9.3 เทา่ และจาก 8.2 เทา่ เปน็ 7.7 เท่าตามลำาดับ แต่ความสามารถ
ในการบรหิารสภาพคลอ่งของบริษทั ยงัอยูใ่นเกณฑด์เีนื่องจากปริมาณสินทรพัย์
หมุนเวียนมีเพียงพอสำาหรับจัดการหนี้สินหมุนเวียน ซ่ึงหมายความว่าบริษัท
มคีวามมัน่คงทางการเงนิสูงเพราะสามารถจดัการภาระผกูพนัระยะสัน้ไดท้ัง้หมด 

ในส่วนของกระแสเงินสด กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนิน
งานเพิ่มขึ้นจาก 1,410 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 1,883 ล้านบาทในปี 2563 
หรือคิดเป็นร้อยละ 34% เนื่องจากผลกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นและสินค้าคงคลังลดลง 

ขณะเดยีวกนั กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิลดลงรอ้ยละ 
28 จาก 852 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 610 ล้านบาทในปี 2563 โดยสาเหตุที่
ลดลงเป็นเพราะบริษัท จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นน้อยลงซึ่งเกิดจากผลประกอบ
การในปี 2562 

ท้ายที่สุด กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนลดลงร้อยละ 27 
จาก 2,565 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 1,875 ล้านบาทในปี 2563 ซึ่งเป็นผลจาก
ที่บริษัท ลงทุนในบัญชีเงินฝากประจำาเพิ่มขึ้นด้วยสัดส่วนที่น้อยลง 

แนวโน้มสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจปี 2564
เศรษฐกจิโลกในปี 2564 ยงัเต็มไปด้วยความไม่แนน่อนถึงแม้ประเทศเศรษฐกจิหลกัอยา่งสหรฐัอเมรกิาและจนีถกูคาดการณว์า่จะกลบัมาฟืน้ตวัจากมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจและจากการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพตามลำาดับ แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากไวรัสส่งผลให้ประเทศกำาลังพัฒนาฟื้นตัวได้ช้า 
ยิง่ไปกวา่นัน้การระบาดระลอกใหมข่องโคโรนา่ไวรสัทีไ่มส่ามารถคาดเดาไดอ้าจชะลอหรอืหยดุการฟืน้ตวัของเศรษฐกจิโดยรวมไมใ่หเ้ปน็ไปตามทีค่าดการณไ์ว ้ดงันัน้
การนำาวัคซีนมาใช้ในระดับนานาชาติจะเป็นปัจจัยสำาคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจโลกกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

เศรษฐกจิไทยในปี 2564 จะขึน้อยูก่บัความสามารถในการฟืน้ตัวของตลาดต่างประเทศเนือ่งจากประเทศไทยเปน็ประเทศทีพ่ึง่การสง่ออกและธรุกจิทอ่งเทีย่ว
เป็นหลัก นอกจากนี้การระบาดภายในประเทศรอบล่าสุดของโควิด-19 ส่งผลให้ภาคเอกชนลดการบริโภคลงอีกครั้ง ด้วยเหตุนี้การใช้จ่ายและมาตรการสนับสนุนทาง
ด้านการเงินของรัฐบาลจะเป็นเครื่องมือสำาคัญที่ใช้ประคับประคองเศรษฐกิจภายในประเทศจนกระทั่งมีวัคซีนที่สามารถนำามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เศรษฐกิจภาคการเกษตรถูกคาดการณว์า่จะดีข้ึนเลก็นอ้ยเมือ่เทียบกับปท่ีีผา่นมาเพราะผลกระทบจากปรากฏการณล์านญีาจะสง่ผลบวกใหก้บัปรมิาณน้ำาฝน 
อยา่งไรกต็ามบริษัท จะตดิตามปจัจยัอืน่ๆอยา่งใกลช้ดิท้ังราคาผลผลติทางการเกษตรและนโยบายรฐับาลทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การตัดสนิใจเพาะปลกูของ
เกษตรกรและท้ายที่สุดส่งผลต่อความต้องการใช้ปุ๋ยเคมี 

นอกจากนี้ ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นองค์ประกอบสำาคัญที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตในขณะที่การแข่งขันในตลาดปุ๋ยเคมี
และพฤติกรรมการเพาะปลูกของเกษตรกรจะเป็นตัวกำาหนดทิศทางการขายและการตลาด ดังนั้นจึงมีความจำาเป็นที่ผู้บริหารต้องทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์
ต่างๆอย่างสม่ำาเสมอเพื่อหาวิธีการจัดการที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์และช่วยให้บริษัท สามารถแข่งขันได้ในตลาด
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Business Overview

The Company reported the Consolidated Financial Statements of 2020 from January 1 to December 31, 2020 that the Company achieved 
Profit Attributable to Owners of the parent of THB 1,472 million, increased by 60 % or THB 550 million from the previous year of THB 922 million. The 
reason for such increase were due to the positive external factors that stimulate farmers to apply fertilizer and effective management in an internal 
operation. As a result, Earnings per Share for the year 2020 was 2.52 Baht, increased from 1.58 Baht in 2019.

Business Segment Information
The Company main business is to import, manufacture and distribute various formulas of chemical fertilizer. In the meantime, 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’s performance is analyzed in the segment of Core Business and Subsidiaries businesses.

• Core Business (Chemical Fertilizers)
Even though the COVID-19 pandemic caused difficulties in various industries, the chemical fertilizer industry was less affected by such 

incident as the sufficient amount of rainfalls especially on main season period increased fertilizer demand compared with the year 2019. Moreover, 
other contributions including the attractive price of major crops especially paddy, the higher purchasing power and government financial supporting 
scheme on COVID-19 also triggered farmers’ willingness to cultivate. Therefore, these factors led to an increase in the demand for chemical fertilizer 
compared with the previous year.

With regard to the Company’s strategy to respond to the mentioned environment, online activities have become the major channel to raise 
brand awareness throughout the year since on-field activities were limited due to the coronavirus containment measures. In the meantime, although 
physical activities were less conducted, the Company has decided to launch “Perm Khao” project as another approach to continue doing activities on 
area basis because the project has been collaborated with universities and influential farmers in local areas with an aim to increase rice productivity.

• Other Businesses
The share of Sales Revenue and Service Income from the two non-fertilizer businesses was insignificant at 4 % compared with the total 

revenue in 2020.
Sales Revenue and Service Income of MC Agro-Chemicals was down by 13 % from the year 2019 due to the government’s restriction on 

Glyphosate, which is one of the main agro-chemicals.
On the other hand, Service Income of N.I.M. slightly increased by 1 % comparing with the previous year due to stable demand for basic chemicals.

Policy and Strategy
The Company adheres to the main strategies of; 1) supplying high quality products for farmers to achieve high yield, 2) providing best services 

to the customers to meet their requirements, and 3) controlling production and procurement to maintain the optimal level of inventory, so as to 
generate highest income from the operation. As a manufacturer, the Company also emphasizes on the importance of safety and environmental 
protection in a production process and achieves “Green Industry Reward Level 4” award in 2019. We are continuously paying every efforts to be 
more environment conscious manufacturer and become a good corporate citizen in the local communities.

To achieve sustainable growth, the Company determines to increase manufacturing capabilities to offer high quality chemical fertilizer with 
a goal to help farmers achieve a high yield and a better quality of life. 

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 and the Regulation of the Stock Exchange of Thailand. The significant accounting policies 
is to recognize revenue from sales when the Company has transferred the control of the goods to customers. Inventory is recorded either at lower of 
cost or net reliable value, whichever is lower. Meanwhile, cost is determined by a weighted average method except for a subsidiary, MC Agro-Chemicals 
Company Limited, which is determined by a first-in, first-out approach.
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Management Discussion and Analysis (MD&A)

Results of Operations

1. Overview of the Operation
Statements of Comprehensive Income as of December 31, 2020 compares with December 31, 2019.

Unit : Million Baht
Year Change

2019 2020 %

Revenues from Sales and Services 8,815 9,434 7

Cost of Goods Sold and Rendering of Services (7,024) (6,997) 0

Gross Profit 1,791 2,437 36

Other Income 106 108 2

Profit Before Expenses 1,897 2,545 34

Selling and Administration Expenses (704) (670) (5)

Profit from Operating Activities 1,193 1,875 57

Finance Costs (5) (5) 0

Profit Before Income Tax 1,188 1,870 57

Income Tax Expense (249) (380) 53

Profit for the Year 939 1,490 59

Profit Attributable to Owners of Parent 922 1,472 60

Total Comprehensive Income Attributable to Owner of Parent 886 1,474 66
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• Core Business (Chemical Fertilizer) 
In 2020, the Company received revenue from chemical fertilizer in the total amount of THB 9,095 million, increased by THB 653 million or 8 

% comparing with the year 2019. The major reason for an increase resulted from the slightly higher amount of rainfalls than the previous year that 
encourage farmers to start farming activities and apply chemical fertilizer. 

• Income from the Other Businesses 
Overall, income from other businesses was from the sales of pesticides used in the agricultural sector as well as servicing tank rental and 

terminal operation for the storage of liquid chemicals. The revenue generated by these businesses in 2020 was 339 million baht, down by 34 million 
or 9 % compared with 373 million baht in 2019.
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Management Discussion and Analysis (MD&A)

Results of Operations

1. Overview of the Operation
Statements of Comprehensive Income as of December 31, 2020 compares with December 31, 2019.

Unit : Million Baht
Year Change

2019 2020 %

Revenues from Sales and Services 8,815 9,434 7

Cost of Goods Sold and Rendering of Services (7,024) (6,997) 0

Gross Profit 1,791 2,437 36

Other Income 106 108 2

Profit Before Expenses 1,897 2,545 34

Selling and Administration Expenses (704) (670) (5)

Profit from Operating Activities 1,193 1,875 57

Finance Costs (5) (5) 0

Profit Before Income Tax 1,188 1,870 57

Income Tax Expense (249) (380) 53

Profit for the Year 939 1,490 59

Profit Attributable to Owners of Parent 922 1,472 60

Total Comprehensive Income Attributable to Owner of Parent 886 1,474 66
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• Core Business (Chemical Fertilizer) 
In 2020, the Company received revenue from chemical fertilizer in the total amount of THB 9,095 million, increased by THB 653 million or 8 

% comparing with the year 2019. The major reason for an increase resulted from the slightly higher amount of rainfalls than the previous year that 
encourage farmers to start farming activities and apply chemical fertilizer. 

• Income from the Other Businesses 
Overall, income from other businesses was from the sales of pesticides used in the agricultural sector as well as servicing tank rental and 

terminal operation for the storage of liquid chemicals. The revenue generated by these businesses in 2020 was 339 million baht, down by 34 million 
or 9 % compared with 373 million baht in 2019.
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3. Cost of Goods Sold and Services
In 2019, the Cost of Goods Sold and Services showed a slight decrease of THB 27 million from 7,024 million baht in 2019 to 6,997 million 

baht in 2020 since the Company continued maintaining the management of raw material purchase and production operation at the optimal level. 

4. Selling and Administration Expenses
The Company’s Selling and Administration Expenses decreased by 5 % from THB 704 million in 2019 to THB 670 million in 2020 due to the 

lower expense on area-based sales and marketing activities that being legally restricted during the first wave of COVID-19. 

5. Profitability Analysis 

Description
Year Change

2019 2020 %

Gross Profit (Million Baht) 1,791 2,437 36

Profit Attributable to Owners of parent (Million Baht) 922 1,472 60

Earning Per Share (Baht) 1.58 2.52 59

In 2020, The Company’s gross profit was THB 2,437 million, increased by THB 646 million or 36 % from the year 2019 that earned THB 1,791 
million. The rise in gross profit was mainly from increased sales quantity of chemical fertilizer. Furthermore, since the Company continued controlling 
operational activities in an effective manner, it consequently support the increase of Company’s gross profit ratio from 20.3 % in 2019 to 25.8 % in 2020. 
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Regarding the Profit Attributable to Owners of parent in 2020, the Company gained THB 1,472 million baht, which increased from 2019 by 
THB 550 million or 60 %. As a result, Earning per Share (EPS) increased from 1.58 baht in 2019 to 2.52 baht in 2020. 

As a result of an increasing net profit, both Return on Equity (ROE) and Return on Asset (ROA) increased from 9.3 % to 14.4 % and from 8.3 
% to 12.9 % respectively. The Company persevered in its attempts to acquire sufficient profitability for the benefit of shareholders and utilize all 
assets to generate best performance.
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Analysis of Liquidity and Financial Position

1. Overview of Financial Statements

2. Assets
As of December 31 2020, Total Assets of the Company increased from THB 11,032 million in 2019 to THB 12,147 million or by 10 %. Details 

are shown in the next table:

Main Components of Statement of Financial Position (Consolidated)

Description

December 31, 2019 December 31, 2020

 Million Baht 
Percentage to 
Total Assets

 Million Baht 
Percentage to 
Total Assets

Current Assets 8,498 77 9,683 80 

Non-current Assets  2,534 23  2,464 20 

Total Assets 11,032 100 12,147 100 

Current Liabilities  811 7  1,040 8 

Non-current Liabilities  288 3  341 3 

Total Liabilities 1,099 10 1,381 11 

Shareholders’ Equity 9,933 90 10,766 89 

Total Liabilities and Shareholders’ Equity  11,032 100  12,147 100 

The Company’s Cash and Cash Equivalents decreased by 17 % because of an aim to utilize cash more efficiently. Therefore, it resulted in the 
68 % increase of Current Investments from THB 2,675 in 2019 million to THB 4,496 million in 2020 since the Company allocated cash in time deposits 
to gain higher returns. In the meantime, a higher demand for chemical fertilizer during the year consequently led to a 12 % rise in Trade and Other 
Current Receivables as well as a 6 % decline in Inventories. 

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 7, 2021 and January 
14, 2020, the appraisal values of the fair value of such right as at January 2, 2021 and January 2, 2020, respectively, are higher than the carrying values.

For the year ended December 31, 2020 and 2019, sale under these trademarks were approximately 90 % and 95 % of the Company’s total 
revenue from sales respectively.

Description
December 31, 2019 December 31, 2020 Change

Million Baht Million Baht %

Cash and Cash Equivalents 3,507 2,903 (17)

Current Investments 2,675 4,496 68

Trade and Other Current Receivables 559 628 12

Inventories 1,756 1,654 (6)

Assets 11,032 12,147 10
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3. Liabilities and Equity 
• On December 31, 2020, the Company had Total Liabilities of THB 1,381 million, increased by 282 million baht or 26 % from the year 2019. 
• On December 31, 2020, the Company had Total Equity of THB 10,766 million, increased by THB 833 million or 8 % from the year 2019.

4. Liquidity and Cash Flows
Even though there were reductions in Current and Quick Ratios 

from 10.5 to 9.3 times and 8.2 to 7.7 times respectively in the year 2020, 
the Company’s performance on liquidity management still performed 
well as the number of current assets were sufficient enough to cover 
short-term liabilities. In other words, the Company had a strong financial 
stability since short-term obligations were fully covered. 

Regarding the Cash Flow Activities, the Net Cash Flow provided 
by operating activities increased from THB 1,410 million in 2019 to THB 
1,883 million in 2020 or 34 % due to the rise of Company’s net profit 
and the reduction of inventories.

Meanwhile, the Net Cash Flow used in financing activities showed 
a 28 % decline from THB 852 million in 2019 to THB 610 million in 2020. 
The reason for such decrease was because the Company paid out less 
dividend, which resulting from the performance of the year 2019.

Lastly, the Net Cash Flow used in investing activities decreased 
by 27 % from THB 2,565 million in 2019 to THB 1,875 million in 2020 as 
the Company proportionately invested less in time deposits. 

Economic & Business Forecaxt 2021

The global economy will still be full of uncertainties in 2021. Even though the major economic countries including the U.S and China are 
expected to have a certain rebound due to its’ financial stimulus package and effective control on the COVID-19 pandemic respectively, the impact 
of the virus has caused developing countries to recover at a slow pace. In addition, the unpredictable outbreak of coronavirus could slow down or 
even stall the overall economy from expected recovery. Thus, worldwide vaccine deployment will be an important factor bringing economic activities 
back to normal. 

Thai economy in the year 2021 will heavily depend on the recovery performance of international markets since Thailand is an export and 
tourism reliant country. In addition, the recent spread of COVID-19 inside the country has caused a return of contraction in private consumption. 
As a result, government spending and its financial supporting schemes will be key engines to support domestic economy until the vaccine can be 
effectively used. 

The agricultural sector in Thailand is expected to be slightly better than the previous year because the ongoing La Niña effect may have a 
positive impact on the rainfalls in general aspect. However, the Company will closely monitor other factors including the prices of agricultural products 
and related governmental policies, which will affect farmers’ cultivating decision and consequently lead to the demand for chemical fertilizer. 

In the meantime, the fluctuation of raw material prices and exchange rate will be crucial elements to influence the Company’s production 
cost whilst the competition in chemical fertilizer market and farmers’ cultivating behavior will determine sales and marketing direction. Therefore, it 
is important for the Management to constantly follow up these situations to find proper solutions for each incident and help the Company remain 
competitive in the market. 
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ปัจจัยความเสี่ยง / Risk Factors

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน) ได้พิจารณาและทบทวนปัจจัยความเสี่ยงที่สำาคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายใน
การดำาเนินธุรกิจปุ๋ยเคมีของบริษัท ทั้งนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่ขณะนี้บริษัท เชื่อว่ายังไม่มีนัยสำาคัญแต่อาจกลายเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญต่อบริษัท ต่อไปได้ใน
อนาคต โดยปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญและวิธีบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

1. กำาลังซื้อของเกษตรกร
เศรษฐกจิของประเทศโดยรวมและการเปลีย่นแปลงความตอ้งการผลติผลทางการเกษตรของตลาดภายในประเทศและตา่งประเทศจากการเปลีย่นแปลงของ

ราคา รวมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและมีความรุนแรงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 
2563 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลกระทบต่อกำาลังซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ซึ่งรวมถึงความต้องการในการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร จาก
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ 19 และปญัหาราคาสนิคา้ทางการเกษตรบางชนดิตกต่ำา ทำาใหเ้กดิความไมส่อดคลอ้งระหวา่งอปุสงคแ์ละอปุทานของสนิคา้
เกษตร ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการซื้อปุ๋ยของเกษตรกร เนื่องจากภาวะราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำาทำาให้รายได้ของเกษตรกรลดลง จึงส่งผลต่อกำาลัง
ซื้อของเกษตรกรและนำาไปสู่ความต้องการใช้ปุ๋ยที่ลดลงในที่สุด นอกจากนี้รายได้ที่ลดลงของเกษตรกรอาจส่งผลต่อความสามารถในการชำาระค่าปุ๋ยของเกษตรกรให้
แก่ตัวแทนจำาหน่ายของบริษัท ซึ่งอาจกระทบต่อเนื่องมายังบริษัท ที่อาจไม่ได้รับชำาระหนี้ตามกำาหนดระยะเวลาจากตัวแทนจำาหน่ายได้ 

การบริหารความเสี่ยง
บริษัท ในฐานะท่ีเป็นผู้ผลิตปุ๋ยเคมีรายใหญ่ของประเทศมีศักยภาพในการผลิตปุ๋ยเคมีที่มีความหลากหลายเพื่อรองรับความต้องการในการเพาะปลูกพืชได้

หลากหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพชืทางเศรษฐกิจที่สำาคญั ไดแ้ก่ ข้าว ปาล์ม ยางพารา และผลไม้ต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวบริษัท สามารถกระตุ้นกำาลังซื้อ
ปุ๋ยของเกษตรกรเพื่อสร้างยอดขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีศักยภาพและเป็นที่ต้องการของเกษตรกรในแต่ละช่วงทำาการเกษตรได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้บริษัทได้ติดตาม
สถานการณ์ของราคาสินค้าการเกษตรอย่างใกล้ชิดและหันไปมุ่งเน้นการขายไปยังพื้นท่ีท่ีมีกำาลังซ้ือ รวมถึงเฝ้าระวังและทบทวนวงเงินเครดิตของตัวแทนจำาหน่าย
อย่างสม่ำาเสมอเพื่อป้องกันการเกิดหนี้เสียหรือการได้รับชำาระหนี้ไม่ตรงตามกำาหนดเวลา 

2. ฤดูกาลและสภาพดินฟ้าอากาศ
โดยปกติความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรเกิดขึ้นมากท่ีสุดในช่วงฤดูฝน เนื่องจากเป็นฤดูกาลเพาะปลูก ดังนั้นการเปล่ียนแปลงของฤดูกาลและความ

แปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศจึงเป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีในภาคการเกษตรและส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของ
บริษัท โดยในช่วงปี 2563 ปริมาณน้ำาฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติ แต่ยังมีปริมาณเพียงพอต่อการทำาเกษตรกรรมเมื่อเทียบกับสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปี 2562 
จากภาวะฝนทิ้งช่วงทำาให้ปริมาณน้ำาไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูก ส่งผลให้ความต้องการปุ๋ยเคมีของภาคการเกษตรลดลงตามไปด้วย 
และส่งผลกระทบต่อปริมาณการขายปุ๋ยของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การบริหารความเสี่ยง
บริษัท มีการติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและรักษาระดับสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับอุปสงค์และอุปทานของตลาดในแต่ละฤดูกาล เพื่อ

พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการผลิตและแผนการตลาดให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศ

3. นโยบายภาครัฐ
ปุย๋เคมจีดัเปน็สนิคา้ควบคมุตามพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร พ.ศ. 2542 โดยคณะกรรมการกลางวา่ด้วยราคาสนิคา้และบรกิาร กรมการคา้ภายใน 

กระทรวงพาณชิย ์(“คณะกรรมการกลางฯ”) ไดอ้อกประกาศแนะนำาราคาจำาหนา่ยสำาหรบัปุ๋ยเคมบีางสูตร ซึง่ผูผ้ลิตและผู้ประกอบการร้านค้าต้องจำาหนา่ยปุย๋เคมสีตูร
ที่กำาหนดไว้ไม่เกินราคาท่ีกำาหนด ดังน้ัน มาตรการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำาเนินธุรกิจซึ่งส่งผลให้ราคาขายปุ๋ยในประเทศมีทิศทางตรงกันข้ามกับ
สภาวะราคาตลาดของวัตถุดิบปุ๋ยเคมีในต่างประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำาให้กระทบกับผลประกอบการของบริษัทจากสภาวะราคาขายที่ไม่สะท้อนกลไกทางการตลาด

การบริหารความเสี่ยง
บริษัท มีนโยบายให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมทั้งพยายามรักษาความยืดหยุ่นในการบริหารและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านราคาควบคุม ทั้งนี้ขณะเดียวกันบริษัท มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนแผนการผลิตสินค้าได้ตาม
การเปลีย่นแปลงทางการตลาด ดงันัน้การมุง่เนน้ทำาการตลาดในสตูรปุย๋ทีอ่ยูน่อกเหนอืมาตรการควบคมุราคาของภาครัฐเปน็แนวทางทีส่ามารถชว่ยลดผลกระทบดา้น
ราคาขายของบริษัท ได้อีกแนวทางหนึ่ง
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4. ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
บรษิทั นำาเขา้วตัถดุบิหลกัส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นการผลิตปุย๋เคมจีากตา่งประเทศ ดงันัน้ความผนัผวนของราคาวตัถดุบิจงึสง่ผลต่อต้นทุนในการผลติปุย๋เคมแีละการ

กำาหนดราคาขายปุย๋เคม ีและมผีลกระทบตอ่ผลประกอบการของบรษิทัอยา่งมีนัยสำาคญั โดยปกติแล้วราคาวตัถุดิบท่ีนำาเข้าจากต่างประเทศจะผันผวนตามราคาในตลาด
โลก ซึ่งถูกกำาหนดโดยหลายปัจจัยเช่น สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะอากาศ ราคาพืชผล ราคาพลังงาน รวมถึงการเก็งกำาไร อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถกำาหนดราคา
ขายสินค้าให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการผลิตที่มีความผันผวนดังกล่าวได้ เนื่องจากปุ๋ยเคมีเป็นสินค้าควบคุมราคาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคา
สินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ซึ่งผู้ผลิตปุ๋ยเคมีต้องจำาหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรที่กำาหนดไว้ไม่เกินราคาที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณชิย ์(“คณะกรรมการกลางฯ”) กำาหนด เวน้แตไ่ดร้บัอนมุติัจากคณะกรรมการกลางฯ การเปลีย่นแปลงของราคาวตัถดุบิอาจสง่ผลกระทบใหผ้ลประกอบ
การของบริษัทอาจไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ 

การบริหารความเสี่ยง
บรษิทั ไดบ้ริหารความเสีย่งในดา้นความผนัผวนของราคาวตัถดุบิ โดยการควบคมุระดบัสนิคา้คงคลงัทัง้วตัถดิุบและสินคา้สำาเรจ็รปูใหอ้ยูใ่นปรมิาณทีเ่หมาะสม 

โดยบริษัทได้พยายามติดตามสถานการณ์ตลาดเพื่อปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อสามารถวางแผนการจัดหาวัตถุดิบและคงระดับ
วัตถุดิบในระดับที่เหมาะสมโดยไม่เก็งกำาไร ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

นอกจากน้ี บริษทั ได้พยายามปรบัราคาขายปุย๋ใหส้อดคลอ้งกบัต้นทนุทีแ่ทจ้รงิใหม้ากท่ีสุด โดยหากมีปจัจยัใดทีท่ำาใหต้น้ทนุการผลติปุ๋ยสงูขึน้อย่างมีนัยสำาคญั 
บริษัทจะยื่นข้อมูลต่อคณะกรรมการกลางฯ เพื่อขอให้มีการพิจารณาปรับราคาจำาหน่ายปุ๋ย 

5. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทนำาเข้าวัตถุดิบหลักเพื่อผลิตปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ ทำาให้หนี้ค่าสินค้าที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ โดยเฉพาะสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 

บริษัท จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศเปรียบเทียบกับสกุลเงินบาท โดยภาระหนี้ค่าวัตถุดิบอาจปรับสูงข้ึนหากสกุล
เงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อถึงวันครบกำาหนดชำาระเงิน นอกจากนี้บริษัทยังส่งออกปุ๋ยเคมีไปยังลูกค้าในประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนั้นบริษัทอาจได้รับผลกระทบจากความ
ผันผวนของเงินตราต่างประเทศที่อ่อนค่าลงเมื่อถึงกำาหนดรับชำาระค่าสินค้าจากคู่ค้าในต่างประเทศ

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทมีการพิจารณาการใช้เครื่องมือทางการเงินสำาหรับการบริหารความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศอย่างสม่ำาเสมอ โดยบริษัทได้เข้าทำาสัญญาซื้อขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ณ วันที่เกิดรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงแนวทางนี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนที่จะเกิดกับบริษัท นอกจากนี้ยังช่วยให้บริษัทรับรู้ต้นทุนเพื่อสามารถนำาไปกำาหนดราคาขายสินค้าได้อย่างเหมาะสมได้

6. การพึ่งพาผู้จัดหาวัตถุดิบน้อยราย
วตัถดุบิทีใ่ชใ้นการผลติสนิค้าของบรษิทัมาจากผูผ้ลติและผูจ้ดัหาทีม่จีำานวนจำากดั ดงันัน้การจดัหาวตัถดุบิใหเ้พยีงพอและทันเวลาในการเขา้สูก่ระบวนการผลติ 

ตลอดจนการจัดหาในราคาที่เหมาะสมจึงเป็นปัจจัยสำาคัญที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัท นอกจากนี้ภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 
ยังส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำาถึงปลายน้ำา รวมถึงความราบรื่นของการดำาเนินธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ดังนั้น การพึ่งพาผู้ผลิต
และผู้จัดหาวัตถุดิบน้อยรายจึงอาจส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นทำาให้ความสามารถในการทำากำาไรของบริษัทไม่เป็นไปตามที่วางไว้ 

การบริหารความเสี่ยง
 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 บริษัท ได้ติดตามความต้องการในการใช้วัตถุดิบและวางแผนในการจัดหาวัตถุดิบจากผู้ขายโดย บริษัท 

ให้ความสำาคัญกับการเพิ่มแหล่งผู้ขายสำาหรับวัตถุดิบทุกประเภทที่บริษัทต้องใช้ในกระบวนการผลิต โดยบริษัท นำาเข้าวัตถุดิบจากหลากหลายประเทศ อีกทั้งมี
การกระจายการสั่งซื้อวัตถุดิบจากหลายแหล่งเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตและผู้จัดหาที่มีจำานวนจำากัด นอกจากนี้บริษัท ได้มีการทำาสัญญาจัดซื้อวัตถุดิบ
ซึ่งจะทำาให้ผู้ขายทราบความต้องการใช้วัตถุดิบของบริษัทในแต่ละช่วงเวลาเพื่อสำารองวัตถุดิบให้แก่บริษัท ในระดับที่เพียงพอต่อความต้องการใช้ รวมถึงให้ลำาดับ
ความสำาคัญกับบริษัทในการส่งมอบสินค้าให้ก่อนผู้ซื้อรายอื่น

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน) 31



ปัจจัยความเสี่ยง / Risk Factors

7. การดำาเนินงานของโรงงาน
ความสามารถในการผลิตสินค้าของบริษัทมีความสำาคัญต่อผลการดำาเนินงานของบริษัท ดังนั้นความเสียหายหรือความขัดข้องที่เกิดขึ้นกับกระบวนการผลิต 

สินค้าคงคลัง หรือการส่งมอบสินค้า อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือการควบคุมของบริษัท เช่น การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เหตุสุดวิสัย 
ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย ความบกพร่องของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ การขาดแคลนสาธารณูปโภค เป็นต้น อาจทำาให้การผลิตของบริษัทต้องหยุดชะงักลงอย่างมี
นัยสำาคัญไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

การบริหารความเสี่ยง
บริษัท ได้วางแผนการผลิตสินค้าผ่านโรงงาน 2 แห่ง คือ โรงงานท่ีอำาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และโรงงานท่ีอำาเภอนครหลวง จังหวัด

พระนครศรอียุธยา ซึง่แต่ละแหง่สามารถดำาเนนิงานทดแทนกนัได ้โดยโรงงานท้ังสองแหง่ได้รบัการพัฒนาระบบการบรหิารจดัการอยา่งต่อเน่ือง ควบคูไ่ปกบัแผนการ
บำารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เชิงป้องกันและเชิงพยากรณ์ เพื่อรักษาเสถียรภาพของโรงงานและลดโอกาสที่โรงงานจะต้องหยุดเดินเครื่องนอกกำาหนดเวลา 
และบริษัท ได้ยกระดับแผนเตรียมความพร้อมและรับมือในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งมีอยู่เดิมเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่เข้ามาเพิ่มได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ เพื่อเป็นการป้องกันให้โรงงานสามารถดำาเนินกิจกรรมการผลิตและส่งมอบสินค้าได้อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีบริษัท ได้จัดทำา
ประกันภัยครอบคลุมการดำาเนินงานและทรัพย์สินของโรงงานและประกันภัยจากการหยุดชะงักในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อลดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ในกรณีที่เกิดอุบัติภัยขึ้น 

8. การลงทุนในต่างประเทศ
บริษัทได้ขยายการลงทุนไปยังประเทศเมียนมา โดยจัดตั้งบริษัทย่อย TCCC Myanmar Limited มีทุนจดทะเบียน 12.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ดำาเนินกิจการ

โรงงานบรรจุปุ๋ยเชิงประกอบ (Compound Fertilizers) ที่เขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษติลาวาของประเทศเมียนมา และได้เริ่มเปิดดำาเนินงานเชิงพาณิชย์ในช่วงต้นปี 
2561 การลงทุนดังกล่าวมีปัจจัยความเสี่ยงหลายประการที่อาจส่งผลต่อทิศทางผลการดำาเนินการ อาทิเช่น สภาวะตลาด คู่แข่ง กฎหมายและกฎระเบียบราชการ 
ภาวะเงินเฟ้อ กำาลังซื้อของเกษตรกร ทักษะความรู้ของแรงงานท้องถิ่น เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง
บรษิทั ไดใ้หค้วามสำาคญัในการลงทนุในตา่งประเทศเนือ่งจากเปน็โอกาสทางธรุกจิ โดยมกีารตดิตามสภาวะเศรษฐกจิ สงัคม และสภาวะตลาดปุย๋ในประเทศ

เมียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางตอบสนองความต้องการทางการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้จุดแข็งด้านตราสินค้าที่
เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาด มาตรฐานคุณภาพสินค้า และการมีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่สามารถรองรับความต้องการใช้ปุ๋ยเพื่อการเพาะปลูกของเกษตรกรสำาหรับ
การขยายความสามารถทางการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายได้

9. ผู้มีอำานาจควบคุม
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือบริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น และบริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำากัด ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 พรบ.

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีสัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทรวมกันประมาณร้อยละ 83.46 ดังนั้น การออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวสามารถควบคุมมติของที่ประชุมในเรื่องสำาคัญได้ เช่น การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน รายการเกี่ยวโยงกัน รายการได้มาจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และอื่นๆ 
เนือ่งจากสทิธใินการออกเสยีงมมีากกว่าร้อยละ 75 ของผู้มสิีทธิออกเสียงทัง้หมด ทัง้นี ้การลงมตใินทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ถือเปน็สทิธขิองผู้ถอืหุน้ บรษิทัไมส่ามารถควบคมุ
การลงมติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวให้เป็นไปตามที่บริษัทต้องการหรือไม่ขัดกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยในทุกกรณีได้

การบริหารความเสี่ยง
ในการลงมติเรื่องที่สำาคัญ บริษัทได้ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทมีการจัดเตรียมข้อมูลของเรื่องดัง

กล่าวจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยแสดงถึงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว ความเป็นมา เหตุผลความจำาเป็น ความเห็นของ
คณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสพิจารณาก่อนวันประชุม และในวันประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่ โดยที่บริษัทได้จัด
เตรียมผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนั้นๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงมติได้อย่างเหมาะสมในวาระต่างๆ

32 รายงานประจำาปี 2563



ปัจจัยความเสี่ยง / Risk Factors

7. การดำาเนินงานของโรงงาน
ความสามารถในการผลิตสินค้าของบริษัทมีความสำาคัญต่อผลการดำาเนินงานของบริษัท ดังนั้นความเสียหายหรือความขัดข้องที่เกิดขึ้นกับกระบวนการผลิต 

สินค้าคงคลัง หรือการส่งมอบสินค้า อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือการควบคุมของบริษัท เช่น การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เหตุสุดวิสัย 
ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย ความบกพร่องของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ การขาดแคลนสาธารณูปโภค เป็นต้น อาจทำาให้การผลิตของบริษัทต้องหยุดชะงักลงอย่างมี
นัยสำาคัญไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

การบริหารความเสี่ยง
บริษัท ได้วางแผนการผลิตสินค้าผ่านโรงงาน 2 แห่ง คือ โรงงานท่ีอำาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และโรงงานที่อำาเภอนครหลวง จังหวัด

พระนครศรอียธุยา ซึง่แต่ละแหง่สามารถดำาเนินงานทดแทนกนัได ้โดยโรงงานท้ังสองแหง่ได้รบัการพฒันาระบบการบรหิารจดัการอยา่งตอ่เนือ่ง ควบคูไ่ปกับแผนการ
บำารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เชิงป้องกันและเชิงพยากรณ์ เพื่อรักษาเสถียรภาพของโรงงานและลดโอกาสที่โรงงานจะต้องหยุดเดินเครื่องนอกกำาหนดเวลา 
และบริษัท ได้ยกระดับแผนเตรียมความพร้อมและรับมือในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งมีอยู่เดิมเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่เข้ามาเพิ่มได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งน้ี เพื่อเป็นการป้องกันให้โรงงานสามารถดำาเนินกิจกรรมการผลิตและส่งมอบสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัท ได้จัดทำา
ประกันภัยครอบคลุมการดำาเนินงานและทรัพย์สินของโรงงานและประกันภัยจากการหยุดชะงักในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อลดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ในกรณีที่เกิดอุบัติภัยขึ้น 

8. การลงทุนในต่างประเทศ
บริษัทได้ขยายการลงทุนไปยังประเทศเมียนมา โดยจัดตั้งบริษัทย่อย TCCC Myanmar Limited มีทุนจดทะเบียน 12.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ดำาเนินกิจการ

โรงงานบรรจุปุ๋ยเชิงประกอบ (Compound Fertilizers) ที่เขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษติลาวาของประเทศเมียนมา และได้เริ่มเปิดดำาเนินงานเชิงพาณิชย์ในช่วงต้นปี 
2561 การลงทุนดังกล่าวมีปัจจัยความเสี่ยงหลายประการที่อาจส่งผลต่อทิศทางผลการดำาเนินการ อาทิเช่น สภาวะตลาด คู่แข่ง กฎหมายและกฎระเบียบราชการ 
ภาวะเงินเฟ้อ กำาลังซื้อของเกษตรกร ทักษะความรู้ของแรงงานท้องถิ่น เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง
บรษิทั ไดใ้หค้วามสำาคญัในการลงทนุในตา่งประเทศเนือ่งจากเปน็โอกาสทางธรุกจิ โดยมกีารตดิตามสภาวะเศรษฐกจิ สงัคม และสภาวะตลาดปุย๋ในประเทศ

เมียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางตอบสนองความต้องการทางการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้จุดแข็งด้านตราสินค้าที่
เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาด มาตรฐานคุณภาพสินค้า และการมีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่สามารถรองรับความต้องการใช้ปุ๋ยเพื่อการเพาะปลูกของเกษตรกรสำาหรับ
การขยายความสามารถทางการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายได้

9. ผู้มีอำานาจควบคุม
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือบริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น และบริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำากัด ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 พรบ.

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีสัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทรวมกันประมาณร้อยละ 83.46 ดังนั้น การออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวสามารถควบคุมมติของที่ประชุมในเรื่องสำาคัญได้ เช่น การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน รายการเกี่ยวโยงกัน รายการได้มาจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และอื่นๆ 
เนือ่งจากสทิธใินการออกเสยีงมมีากกวา่รอ้ยละ 75 ของผูม้สีทิธอิอกเสียงทัง้หมด ทัง้นี ้การลงมตใินทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้ถอืเปน็สิทธิของผู้ถอืหุน้ บรษิทัไม่สามารถควบคมุ
การลงมติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวให้เป็นไปตามที่บริษัทต้องการหรือไม่ขัดกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยในทุกกรณีได้

การบริหารความเสี่ยง
ในการลงมติเรื่องที่สำาคัญ บริษัทได้ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทมีการจัดเตรียมข้อมูลของเรื่องดัง

กล่าวจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยแสดงถึงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว ความเป็นมา เหตุผลความจำาเป็น ความเห็นของ
คณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสพิจารณาก่อนวันประชุม และในวันประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่ โดยที่บริษัทได้จัด
เตรียมผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนั้นๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงมติได้อย่างเหมาะสมในวาระต่างๆ
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Thai Central Chemical Public Company Limited has regularly reviewed and considered key risk factors of the Company together with mitigation 
plans. However, there may be other risks that the Company might not currently aware of, or risks which the Company considered to have no material 
impact to the Company’s current operations. Details regarding to the key business risks and mitigation actions are described below. 

1. Farmers’ purchasing power
The overall economic situation, changes in local and international demand for agricultural products due to fluctuation of crop prices, 

changes in consumer behavior, and the outbreak of COVID-19 pandemic situation are key factors, which have significant implication on the changes 
in purchasing power of the consumers. Demand for chemical fertilizers and the drop in the prices of some agricultural products also contribute 
greatly to the inconsistency in the supply and demand, affecting the purchasing power of the farmers and leading to less usage of fertilizer products. 
In addition, decline of farmers’ income may also affect the farmers’ ability to purchase fertilizers from the dealers, may affect to possible payments 
delay to the Company. 

Risk Management
The Company has a variety of fertilizer products for rice, vegetables, fruits, para 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.

2. Climate changes 
Seasons and climate change are one of the most important factors contributing to the number of sales of chemical fertilizer products, which 

are usually the highest during the rainy season and throughout the cultivation period. In 2020, the rainfall was a bit lower than the average level, but 
recovered to sufficient level compared to the drought situation of 2019, which resulted in recovery of demand for fertilizers.

Risk management 
The Company has closely monitored the weather conditions to adjust marketing and production plans to coincide with the farming situation 

and to keep control of inventories at the optimal level for each season.

3. Government Policies
Chemical fertilizers are price-controlled products under the Goods and Services Prices Act B.E. 2542 by Department of Internal Trade, Ministry 

of Commerce. Fertilizer producers and sellers shall distribute specified fertilizer formulas not higher than the controlled price. Such price control 
policy may not be consistent with fertilizer prices in the global market; therefore, it might negatively impact the Company’s performance.

Risk Management 
While being cooperative with the government support to farmers, the Company uses its best endeavor to maintain flexibility on management 

and strategy to correspond with changes in the government policies. At the same time, the Company also adjust production plan to focus on other 
fertilizer formulas not affected from the price control policies. This strategy is one of many approaches that the Company could apply to mitigate 
impact caused by such policies.
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ปัจจัยความเสี่ยง / Risk Factors

4. Fluctuation of raw material prices
Due to majority of raw materials being imported from abroad, changes to prices of raw material may significantly impact fertilizer production 

cost, product price, as well as profitability of the Company.In general, raw material price fluctuates according to global market situation as raw 
materials are commodity goods whose prices are dependent on several uncontrollable factors, e.g., global economy, global demand and supply 
position, weather condition, crop price, oil price, price speculation, and etc. However, the Company may not always able to align the selling price 
to correspond with the fluctuation of raw material cost while being subjected 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 prohibited the selling of 
certain formulas of chemical fertilizer at the price exceeding the controlled limit without prior approval by the Committee. As such, the Company 
wouldn’t be able to adjust selling price of the fertilizers against the increase of raw material price, which directly affect the Company’s performance.

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 the increase of fertilizer selling price to the Committee. 

5. Fluctuation of the currency exchange rate
As majority of raw materials are imported from international suppliers, the Company has to make a 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. 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 selling plans, and unreasonable price increase. Furthermore, 
the outbreak of COVID-19 pandemic situation has put great strain on all levels of the product supply chain and affected the Company’s competitive 
capability. Therefore, dependence on a limited number of suppliers is one of risk factors that would affect the Company’s performance. 

Risk Management
In light of the current COVID-19 pandemic situation, 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. 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.
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7. Plant Operation 
The Company’s production capability is a critical factor for successful business operations. Therefore, any damage, loss, or interruption related 

to the production process, inventory, or product distribution caused by uncontrollable factors, e.g., COVID-19 pandemic, severe weather, natural 
disasters, fire, machinery breakdown, or lack of infrastructure could inadvertently result in disruption to the production process, which may have 
serious implications to the Company’s performance. 

Risk Management
To deal with such risks, the Company has set up production operations at two different plant sites, the Phrapradaeng Plant located in Samut 

Prakan Province and Nakhon Luang Plant located in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, to serve as substitute production hub in case of disruptions to 
one of the plant sites. Improvements to the managerial operation and preventive measures put in place for machinery maintenance are also provided 
at both locations for production stability. In the wake of the COVID-19 pandemic, additional measures have been put in place or escalated to deal 
with the ongoing situation, which help to prevent any operational setbacks. Furthermore, insurance has also been arranged to cover over operations, 
assets, and business interruption to ensure that risks incurred by the Company are under the acceptable level.

8. 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 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 has paid attention to such investment by closely monitoring the economic, social, and market situation in Myanmar. In order 

to have effective operation, the Company has strength of strong brand recognition, product quality, competitive cost advantage, as well as a variety 
of products that can support a variety of farmers’ demand. 

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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โครงสร้างผู้ถือหุ้น / Shareholder Structure

ชื่อบริษัท
Company

 จำานวนหุ้น 
 Number of Shares 

ร้อยละ
%

1. กลุ่มบริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น *
 Sojitz Corporation Group 
 1.1 บริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น / 256,833,457 หุ้น
  Sojitz Corporation
 1.2 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำากัด / 231,159,816 หุ้น
  ISTS (Thailand) Co., Ltd.

 487,993,273  83.46 

2. กลุ่มบริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำากัด**
 Metro Co., Ltd. Group
 2.1 บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำากัด / 15,175,191 หุ้น
  Metro Co., Ltd.
 2.2 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำากัด (มหาชน) / 20,497,742 หุ้น
  Bangkok Steel Public Company Limited
 2.3 บริษัท เมโทรฟอส จำากัด / 16,614,500 หุ้น
  Metrophos Co., Ltd.

 52,287,433  8.94 

3. บริษัท เซ็นทรัลกล๊าส จำากัด
 Central Glass Co., Ltd.

 12,617,141  2.16 

4. ธนาคาร กรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
 Bangkok Bank PCL.

 11,292,800  1.93 

5. นางสาวศมมงคล กาญจนาภรณ์
 Ms.Samamongkol Kanchanaporn

 2,155,019  0.37 

6. นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์
 Mr. Phirawat Thammapimon

 1,816,600  0.31 

7. นายศุภฤกษ์ มงคลสมัย
 Mr. Suparoek Mongkolsamai

 1,055,000  0.18 

8. บริษัท ทรานส์ เอเซีย แปซิฟิค จำากัด
 Trans-Asia Pacific Lid.

 1,000,000  0.17 

9. บริษัท มกรานันท์ จำากัด
 Makaranant Co., Ltd.

 670,000  0.11 

10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด
 Thai NVDR Co., Ltd.

 548,802  0.09 

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 / as July 1, 2020

หม�ยเหตุ
* บริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำากัด ตามมาตรา 258 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนและมีสิทธิออกเสียง 6,370 เสียงจากจำานวนเสียง 11,470 เสียง 
** บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำากัด เป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทต่อไปนี้ ตามมาตรา 258 พ.ร.บ.  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  

- บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำากัด (มหาชน) โดยบริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำากัด ถือหุ้นในบริษัท ตรีมิตรมาเก็ตติ้ง จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 33.33 และ
   บริษัท ตรีมิตรมาเก็ตติ้ง จำากัด ถือหุ้นในบริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 69.48  

- บริษัท เมโทรฟอส จำากัด โดยบริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำากัด ถือหุ้นในบริษัท เมโทรฟอส จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.8  

Remark
* Sojitz Corporation is the related person with ISTS (Thailand) Co., Ltd. pursuant to Section 258 Securities and Exchange 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%. 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล / Policy on Dividends

บริษทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจำากดั (มหาชน) มนีโยบายจดัสรรจา่ยเงนิปนัผล
แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำาไรสุทธิสำาหรับปี ของงบการ
เงินเฉพาะกิจการหลังหักสำารองตามกฎหมาย ภาษีและขาดทุนสะสม (ถ้ามี) 
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้น
อยูก่บัแผนการลงทนุ ความจำาเปน็และความเหมาะสมอืน่ๆตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัท เห็นสมควร

Thai Central Chemical Public Company Limited will allocate 
dividend payment to shareholders at the rate approximately 60% of 
the Net Profit for the year of the separate financial statement after 
legal reserved, taxed and cumulative loss (if any) derived from normal 
business operation. 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

ผู้ถือหุ้น
Shareholders

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการบริษัท
Corporate Board

คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
Compliance Committee

เลขานุการบริษัท
Corporate Secretary คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Risk Management Committee

คณะกรรมการบริหาร
Executive Board

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

CEO & President

สํานักตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office

สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา
Marketing and R&D Division

สํานักกฎหมาย
Legal Office

ด้านทรัพยากรมนุษย์
Human

Resources
Group

ด้านวางแผนองค์กร
Corporate
Planning

Group

ด้านงานบริหาร
Administration

Group

ด้านจัดซื้อ
Procurement

Group

ด้านการเงิน
และบัญชี

Finance &
Accounting

Group

ด้านธุรกรรม
การค้า

Commercial
Group

ด้านการผลิต
Production

Group

ธุรกิจเมียนมา
Myanmar
Business

เจ้าหน้าที่บริหาร
และผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่
EO & Senior

Vice President

เจ้าหน้าที่บริหาร
และผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่
EO & Senior

Vice President

เจ้าหน้าที่บริหาร
และผูช้ว่ยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่
EO & Senior

Vice President

เจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้ช่วย

ผู้จัดการใหญ่
EO & Senior

Vice President

ประธาน
เจ้าหน้าที่การเงิน

และกรรมการ
รองผู้จัดการใหญ่

CFO & Executive
Vice President

เจ้าหน้าที่บริหาร
และผูช้ว่ยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่
EO & Senior

Vice President

เจ้าหน้าที่บริหาร
และผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่
EO & Senior

Vice President

เจ้าหน้าที่บริหาร
EO

สายงาน
ทรัพยากรมนุษย์

Human
Resources

Division

สายงาน
วางแผนองค์กร

Corporate
Planning
Division

สายงาน
กิจการทั่วไป

General
Affairs

Division

สายงาน
จัดซื้อวัตถุดิบ

Fertilizer
Procurement

Division

สายงาน
บัญชี

Accounting
Division

สายงาน
การขาย

Sales Division

โรงงานพระประแดง
Phrapradaeng

Plant Site

โรงงานนครหลวง
Nakhonluang

Plant Site

สายงาน
เทคโนโยลีสารสนเทศ

Information
Technology

Division

สายงาน
การเงิน

Finance
Division

สายงาน
สนับสนุนการขาย

Commercial
Operation
Division

สายงาน
สนับสนุนการผลิต

Operation
Support
Division

สายงาน
สนับสนุนการผลิต

Operation
Support
Division

สายงาน
บริหารการผลิต

Production
Management

Division

สายงาน
บริหารการผลติ

Production
Management

Division
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คณะกรรมการบริษัท / Board of Directors

นายโคจิ อิซึทานิ
ประธานกรรมการ
Mr. Koji Izutani
Corporate Board Chairman 

อายุ  :  อายุ 61 ปี
ประวัติการศึกษา :  Bachelor’s Degree of Economics from Yamaguchi University
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี
ประวัติการทำางาน : 
2551 - 2552  -  Regional General Manager, Chemicals & Plastic Division of Americas
  Sojitz Corporation of America
2552 - 2555  -  General Manager, Fine Chemical & Functional Materials
  Department (Concurrent) General Manager,
  Houston Branch, Sojitz Corporation of America 
2555 - 2556  - General Manager, Life Science Business Development Office, Chemical Division
2556 - 2558 - President and CEO, Sojitz Pla-Net Corporation
2558 - 2559 - Vice COO, Chemicals Division, President & CEO, Sojitz Pla-Net Corporation 
2559 - 2562 - Executive Officer, President & CEO for the Americas, 
  President & CEO, Sojitz Corporation of America and Sojitz Canada Corporation 
2562 - 2563 - Managing Executive Officer, President & CEO for the Americas, 
  President, Sojitz Corporation of America and Sojitz Canada Corporation 
2563 - ปัจจุบัน - Managing Executive Officer 
  COO, Foods Agriculture Business Division, Sojitz Corporation
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 บริษัท
  1. Director of Yamazaki Biscuits Co., Ltd.
  2. Director of Hanshin silo Co., Ltd.
  3. Director of Atlas Fertilizer Corporation
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
 : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 24 กรกฏาคม 2563
จำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง : 6 เดือน
จำานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563 : 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง

Age :  61 years old
Education :  Bachelor’s Degree of Economics from Yamaguchi University
Director Training : None
Experiences : 
2008 - 2009  - Regional General Manager, Chemicals & Plastic Division of Americas
  Sojitz Corporation of America
2009 - 2012  -  General Manager, Fine Chemical & Functional Materials
  Department (Concurrent) General Manager,
  Houston Branch, Sojitz Corporation of America 
2012 - 2013  - General Manager, Life Science Business Development Office, Chemical Division
2013 - 2015 - President and CEO, Sojitz Pla-Net Corporation
2015 - 2016 - Vice COO, Chemicals Division, President & CEO, Sojitz Pla-Net Corporation 
2016 - 2019 - Executive Officer, President & CEO for the Americas, 
  President & CEO, Sojitz Corporation of America and Sojitz Canada Corporation 
2019 - 2020 - Managing Executive Officer, President & CEO for the Americas, 
  President, Sojitz Corporation of America and Sojitz Canada Corporation 
2020 - present - Managing Executive Officer 
  COO, Foods Agriculture Business Division, Sojitz Corporation
Directorship or Executive in other listed company : None
Directorship or Executive in other business which is not a listed company : 3 Companies 
  1. Director of Yamazaki Biscuits Co., Ltd.
  2. Director of Hanshin silo Co., Ltd.
  3. Director of Atlas Fertilizer Corporation
Directorship or Executive in other business which may cause conflict of interest : None
Shareholding in the Company as of 1 January 2020 and 31 December 2020 : None, None
Family relation with other executive : None
First time appointed as the director : 24 July 2020 
Number of year holding the position as the director : 6 months
The Board of Directors meeting attendance in 2020 : 3 of 3 meetings
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คณะกรรมการบริษัท / Board of Directors

นายโคจิ อิซึทานิ
ประธานกรรมการ
Mr. Koji Izutani
Corporate Board Chairman 

อายุ  :  อายุ 61 ปี
ประวัติการศึกษา :  Bachelor’s Degree of Economics from Yamaguchi University
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี
ประวัติการทำางาน : 
2551 - 2552  -  Regional General Manager, Chemicals & Plastic Division of Americas
  Sojitz Corporation of America
2552 - 2555  -  General Manager, Fine Chemical & Functional Materials
  Department (Concurrent) General Manager,
  Houston Branch, Sojitz Corporation of America 
2555 - 2556  - General Manager, Life Science Business Development Office, Chemical Division
2556 - 2558 - President and CEO, Sojitz Pla-Net Corporation
2558 - 2559 - Vice COO, Chemicals Division, President & CEO, Sojitz Pla-Net Corporation 
2559 - 2562 - Executive Officer, President & CEO for the Americas, 
  President & CEO, Sojitz Corporation of America and Sojitz Canada Corporation 
2562 - 2563 - Managing Executive Officer, President & CEO for the Americas, 
  President, Sojitz Corporation of America and Sojitz Canada Corporation 
2563 - ปัจจุบัน - Managing Executive Officer 
  COO, Foods Agriculture Business Division, Sojitz Corporation
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 บริษัท
  1. Director of Yamazaki Biscuits Co., Ltd.
  2. Director of Hanshin silo Co., Ltd.
  3. Director of Atlas Fertilizer Corporation
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
 : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 24 กรกฏาคม 2563
จำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง : 6 เดือน
จำานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563 : 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง

Age :  61 years old
Education :  Bachelor’s Degree of Economics from Yamaguchi University
Director Training : None
Experiences : 
2008 - 2009  - Regional General Manager, Chemicals & Plastic Division of Americas
  Sojitz Corporation of America
2009 - 2012  -  General Manager, Fine Chemical & Functional Materials
  Department (Concurrent) General Manager,
  Houston Branch, Sojitz Corporation of America 
2012 - 2013  - General Manager, Life Science Business Development Office, Chemical Division
2013 - 2015 - President and CEO, Sojitz Pla-Net Corporation
2015 - 2016 - Vice COO, Chemicals Division, President & CEO, Sojitz Pla-Net Corporation 
2016 - 2019 - Executive Officer, President & CEO for the Americas, 
  President & CEO, Sojitz Corporation of America and Sojitz Canada Corporation 
2019 - 2020 - Managing Executive Officer, President & CEO for the Americas, 
  President, Sojitz Corporation of America and Sojitz Canada Corporation 
2020 - present - Managing Executive Officer 
  COO, Foods Agriculture Business Division, Sojitz Corporation
Directorship or Executive in other listed company : None
Directorship or Executive in other business which is not a listed company : 3 Companies 
  1. Director of Yamazaki Biscuits Co., Ltd.
  2. Director of Hanshin silo Co., Ltd.
  3. Director of Atlas Fertilizer Corporation
Directorship or Executive in other business which may cause conflict of interest : None
Shareholding in the Company as of 1 January 2020 and 31 December 2020 : None, None
Family relation with other executive : None
First time appointed as the director : 24 July 2020 
Number of year holding the position as the director : 6 months
The Board of Directors meeting attendance in 2020 : 3 of 3 meetings
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นายโยชิฮิโระ ทามูระ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
Mr. Yoshihiro Tamura
Chief Executive Officer and President

อายุ  : อายุ 62 ปี
ประวัติการศึกษา :  Bachelor’s 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.
2561 - ปัจจุบัน -  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
  บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน)
 - Executive Officer, Sojitz Corporation
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 4 บริษัท
  1. ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จำากัด
  2. ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำากัด
  3. กรรมการ บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จำากัด
  4. ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำากัด
การดำารงตำาแหนง่เปน็กรรมการหรอืผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจทำาใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษิทั : ไมม่ี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 29 มีนาคม 2561
จำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง : 3 ปี
จำานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563 : 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง

Age :  62 years old
Education :  Bachelor’s 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.
2018 - Present - Chief Executive Officer and President of
  Thai Central Chemical Public Company Limited
 - Executive Officer, Sojitz Corporation
Directorship or Executive in other Listed Company : None
Directorship or Executive in other business which is a Non-Listed Company : 4 companies
  1. Board Chairman of MC Agro-Chemicals Co., Ltd.
  2. Board Chairman of N.I.M. Co., Ltd.
  3. Director of Central Pacific (Thailand) Co., Ltd.
  4. 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 2020 and 31 December 2020 : 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 : 3 Years
The Board of Directors meeting attendance in 2020 : 7 of 7 meetings

คณะกรรมการบริษัท / Board of Directors
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นายทาคายูกิ โทเฮ
ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินและกรรมการ
รองผู้จัดการใหญ่
Mr. Takayuki Tohei
Chief Financial Officer and Executive 
Vice President

อายุ : อายุ 48 ปี
ประวัติการศึกษา :  Bachelor of Law’s Degree in Political Science from Keio University
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 
2562  - CFO Professional Development Program 5/2019
  จัดอบรมโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2563  - CFO Orientation course จัดอบรมโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ประวัติการทำางาน : 
2547 – 2552 - General Manager of Finance & Accounting Dept., Sojitz (China) Co., Ltd.
2552 - 2555 - Deputy Manager of Corporate Planning Dept., Sojitz Corporation
2555 - 2558  -  Manager of Secretariat Dept., Sojitz Corporation  
2558 - 2560 -  Manager of Human Resources & General Affairs Dept., Sojitz Corporation
2560 - 2561  - General Manager of Human Resources & General Affairs Dept., Sojitz Corporation
2561 - 2562 - Assistant General Manager of General Accounting Dept., Sojitz Corporation
2562 – ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท
  1. กรรมการ บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จำากัด
  2. กรรมการ บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จำากัด
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 28 มีนาคม 2562
จำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง : 2 ปี
จำานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563 : 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง

Age :  48 years old
Education :  Bachelor of Law’s Degree in Political Science from Keio University 
Director Training : 
2019  - CFO Professional Development Program 5/2019,
  Thai Listed Companies Association ( TLCA )
2020  - CFO Orientation course, The Stock Exchange of Thailand (SET )

Experiences : 
2004 – 2009 - General Manager of Finance & Accounting Dept., Sojitz (China) Co., Ltd.
2009 - 2012 - Deputy Manager of Corporate Planning Dept., Sojitz Corporation
2012 - 2015  -  Manager of Secretariat Dept., Sojitz Corporation  
2015 - 2017 -  Manager of Human Resources & General Affairs Dept., Sojitz Corporation
2017 - 2018  - General Manager of Human Resources & General Affairs Dept., Sojitz Corporation
2018 - 2019 - Assistant General Manager of General Accounting Dept., Sojitz Corporation
2019 – Present - Director, Chief Financial Officer & Executive Vice President,
  Thai Central Chemical PCL.
Directorship or Executive in other Listed Company : None
Directorship or Executive in other business which is a Non-Listed Company : 2 companies
  1. Director of MC Agro-Chemicals Co., Ltd.
  2. 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 2020 and 31 December 2020 : None, None
Family relation with other executive : None
First time appointed as the director : 28 March 2019
Number of year holding the position as the director : 2 Years
The Board of Directors meeting attendance in 2020 : 7 of 7 meetings

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน) 41



นายโยชิฮิโระ ทามูระ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
Mr. Yoshihiro Tamura
Chief Executive Officer and President

อายุ  : อายุ 62 ปี
ประวัติการศึกษา :  Bachelor’s 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.
2561 - ปัจจุบัน -  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
  บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน)
 - Executive Officer, Sojitz Corporation
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 4 บริษัท
  1. ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จำากัด
  2. ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำากัด
  3. กรรมการ บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จำากัด
  4. ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำากัด
การดำารงตำาแหนง่เปน็กรรมการหรอืผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจทำาใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท : ไมม่ี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 29 มีนาคม 2561
จำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง : 3 ปี
จำานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563 : 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง

Age :  62 years old
Education :  Bachelor’s 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.
2018 - Present - Chief Executive Officer and President of
  Thai Central Chemical Public Company Limited
 - Executive Officer, Sojitz Corporation
Directorship or Executive in other Listed Company : None
Directorship or Executive in other business which is a Non-Listed Company : 4 companies
  1. Board Chairman of MC Agro-Chemicals Co., Ltd.
  2. Board Chairman of N.I.M. Co., Ltd.
  3. Director of Central Pacific (Thailand) Co., Ltd.
  4. 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 2020 and 31 December 2020 : 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 : 3 Years
The Board of Directors meeting attendance in 2020 : 7 of 7 meetings

คณะกรรมการบริษัท / Board of Directors

40 รายงานประจำาปี 2563

นายทาคายูกิ โทเฮ
ประธานเจา้หน้าท่ีการเงินและกรรมการ
รองผู้จัดการใหญ่
Mr. Takayuki Tohei
Chief Financial Officer and Executive 
Vice President

อายุ : อายุ 48 ปี
ประวัติการศึกษา :  Bachelor of Law’s Degree in Political Science from Keio University
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 
2562  - CFO Professional Development Program 5/2019
  จัดอบรมโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2563  - CFO Orientation course จัดอบรมโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ประวัติการทำางาน : 
2547 – 2552 - General Manager of Finance & Accounting Dept., Sojitz (China) Co., Ltd.
2552 - 2555 - Deputy Manager of Corporate Planning Dept., Sojitz Corporation
2555 - 2558  -  Manager of Secretariat Dept., Sojitz Corporation  
2558 - 2560 -  Manager of Human Resources & General Affairs Dept., Sojitz Corporation
2560 - 2561  - General Manager of Human Resources & General Affairs Dept., Sojitz Corporation
2561 - 2562 - Assistant General Manager of General Accounting Dept., Sojitz Corporation
2562 – ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท
  1. กรรมการ บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จำากัด
  2. กรรมการ บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จำากัด
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 28 มีนาคม 2562
จำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง : 2 ปี
จำานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563 : 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง

Age :  48 years old
Education :  Bachelor of Law’s Degree in Political Science from Keio University 
Director Training : 
2019  - CFO Professional Development Program 5/2019,
  Thai Listed Companies Association ( TLCA )
2020  - CFO Orientation course, The Stock Exchange of Thailand (SET )

Experiences : 
2004 – 2009 - General Manager of Finance & Accounting Dept., Sojitz (China) Co., Ltd.
2009 - 2012 - Deputy Manager of Corporate Planning Dept., Sojitz Corporation
2012 - 2015  -  Manager of Secretariat Dept., Sojitz Corporation  
2015 - 2017 -  Manager of Human Resources & General Affairs Dept., Sojitz Corporation
2017 - 2018  - General Manager of Human Resources & General Affairs Dept., Sojitz Corporation
2018 - 2019 - Assistant General Manager of General Accounting Dept., Sojitz Corporation
2019 – Present - Director, Chief Financial Officer & Executive Vice President,
  Thai Central Chemical PCL.
Directorship or Executive in other Listed Company : None
Directorship or Executive in other business which is a Non-Listed Company : 2 companies
  1. Director of MC Agro-Chemicals Co., Ltd.
  2. 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 2020 and 31 December 2020 : None, None
Family relation with other executive : None
First time appointed as the director : 28 March 2019
Number of year holding the position as the director : 2 Years
The Board of Directors meeting attendance in 2020 : 7 of 7 meetings

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน) 41



นายเรียวซุเกะ โฮริ
เจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
Mr. Ryosuke Hori
Executive Officer and Senior Vice 
President

อายุ : อายุ 42 ปี
ประวัติการศึกษา :  
 - Master’s Degree in Business Administration from HEC Paris, France
 - Bachelor’ Degree in Social Sciences from Hitotsubashi University
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี
ประวัติการทำางาน : 
2555 – 2557 - Assistant Manager, Grain & Feed Material Department, Sojitz Corporation
2557 – 2559 - Assistant Manager, Investment Management Department, Sojitz Corporation
2559 - Assistant Manager, Planning & Administration Office, Sojitz Corporation
2559 – 2560 - Assistant Manager, Grain & Agribusiness Department, Sojitz Corporation
2560 – 2563 - เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านวางแผนองค์กร / บริหาร
  บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี
2563 – ปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ด้านจัดซื้อ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
การดำารงตำาแหนง่เปน็กรรมการหรอืผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจทำาใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษิทั : ไมม่ี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 24 กรกฏาคม 2563
จำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง : 6 เดือน
จำานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563 : 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง

Age :  42 years old
Education :  
 - Master’s Degree in Business Administration from HEC Paris, France
 - Bachelor’ Degree in Social Sciences from Hitotsubashi University
Director Training : None
2012 - 2014 - Assistant Manager, Grain & Feed Material Department, Sojitz Corporation
2014 - 2016 - Assistant Manager, Investment Management Department, Sojitz Corporation
2016 - Assistant Manager, Planning & Administration Office, Sojitz Corporation
2016 - 2017 - Assistant Manager, Grain & Agribusiness Department, Sojitz Corporation
2017 - 2020 - Executive Officer & Senior Vice President,
  Corporate Planning Group / Administration Group, Thai Central Chemical PCL
2020 - Present - Executive Officer & Senior Vice President, Procurement Group,
  Thai Central Chemical PCL 
Directorship or Executive in other listed company : None
Directorship or Executive in other business which is not a listed company : None
Directorship or Executive in other business which may cause conflict of interest : None
Shareholding in the Company as of 1 January 2020 and 31 December 2020 : None, None
Family relation with other executive : None
First time appointed as the director : 24 July 2020
Number of year holding the position as the director : 6 months
The Board of Directors meeting attendance in 2020 : 3 of 3 meetings

คณะกรรมการบริษัท / Board of Directors

42 รายงานประจำาปี 2563



นายเรียวซุเกะ โฮริ
เจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
Mr. Ryosuke Hori
Executive Officer and Senior Vice 
President

อายุ : อายุ 42 ปี
ประวัติการศึกษา :  
 - Master’s Degree in Business Administration from HEC Paris, France
 - Bachelor’ Degree in Social Sciences from Hitotsubashi University
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี
ประวัติการทำางาน : 
2555 – 2557 - Assistant Manager, Grain & Feed Material Department, Sojitz Corporation
2557 – 2559 - Assistant Manager, Investment Management Department, Sojitz Corporation
2559 - Assistant Manager, Planning & Administration Office, Sojitz Corporation
2559 – 2560 - Assistant Manager, Grain & Agribusiness Department, Sojitz Corporation
2560 – 2563 - เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านวางแผนองค์กร / บริหาร
  บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี
2563 – ปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ด้านจัดซื้อ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
การดำารงตำาแหนง่เปน็กรรมการหรอืผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจทำาใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท : ไมม่ี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 24 กรกฏาคม 2563
จำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง : 6 เดือน
จำานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563 : 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง

Age :  42 years old
Education :  
 - Master’s Degree in Business Administration from HEC Paris, France
 - Bachelor’ Degree in Social Sciences from Hitotsubashi University
Director Training : None
2012 - 2014 - Assistant Manager, Grain & Feed Material Department, Sojitz Corporation
2014 - 2016 - Assistant Manager, Investment Management Department, Sojitz Corporation
2016 - Assistant Manager, Planning & Administration Office, Sojitz Corporation
2016 - 2017 - Assistant Manager, Grain & Agribusiness Department, Sojitz Corporation
2017 - 2020 - Executive Officer & Senior Vice President,
  Corporate Planning Group / Administration Group, Thai Central Chemical PCL
2020 - Present - Executive Officer & Senior Vice President, Procurement Group,
  Thai Central Chemical PCL 
Directorship or Executive in other listed company : None
Directorship or Executive in other business which is not a listed company : None
Directorship or Executive in other business which may cause conflict of interest : None
Shareholding in the Company as of 1 January 2020 and 31 December 2020 : None, None
Family relation with other executive : None
First time appointed as the director : 24 July 2020
Number of year holding the position as the director : 6 months
The Board of Directors meeting attendance in 2020 : 3 of 3 meetings

คณะกรรมการบริษัท / Board of Directors

42 รายงานประจำาปี 2563

นาย เอก ฤทธิ์ บุ ญปิติ
กรรมการและ
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่
Mr. Ek-Rit Boonpiti
Director and Advisor to the President 

อายุ  : อายุ 58 ปี
ประวัติการศึกษา :
 - ปริ  ญญาโท สาขา การ ตลาด มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
 - ปริญญ  าตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ การ ขนส่ง
  Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) ประเทศ ออสเตรเลีย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 
2550  - Directors Accreditation Program (DAP 66/2007) สมาคม ส่งเสริม สถาบัน กรรมการ บริษัท ไทย
ประวัติการทำางาน : 
2548-2552  - กรรมการ และ กรรมการ รอง ผู้จัดการ ใหญ่ อาวุโส บริษัท ไทย เซ็นทรัล เคมี จำากัด (มหาชน)
2539-ปัจจุบัน  - กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท เม โทร รีซอร์ส เซส จำากัด (มหาชน) 
2542-ปัจจุบัน  - กรรมการ บริหาร บริษัท เอม ซี โบ รคเกอร์ จำากัด
2547-ปัจจุบัน  - กรรมการ บริหาร บริษัท คริสตัล เจด คูลินารี่ คอนเซพท์ส โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำากัด 
2548-ปัจจุบัน  - กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)
2555-ปัจจุบัน  - ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทย เซ็นทรัล เคมี จำากัด (มหาชน)
2557-ปัจจุบัน  - กรรมการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด
2558-ปัจจุบัน  - กรรมการ บริษัท แฟลช นิวส์ จำากัด
2558-ปัจจุบัน  - กรรมการ บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำากัด
2558-ปัจจุบัน  - กรรมการ บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำากัด
2558-ปัจจุบัน  - กรรมการ บริษัท โพสต์ ทีวี จำากัด
2558-ปัจจุบัน  - กรรมการ บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำากัด
2559-ปัจจุบัน  - กรรมการ บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำากัด
2559-ปัจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เคไอซี-บีเคเค จำากัด
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 บริษัท
 1. กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 11 บริษัท
 1. กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท เม โทร รีซอร์ส เซส จำากัด (มหาชน) 
 2. กรรมการ บริหาร บริษัท เอม ซี โบ รคเกอร์ จำากัด
 3. กรรมการ บริษัท แฟลช นิวส์ จำากัด
 4. กรรมการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด
 5. กรรมการ บริหาร บริษัท คริสตัล เจด คูลินารี่ คอนเซพท์ส โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำากัด
 6. กรรมการ บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำากัด
 7. กรรมการ บริษัท โพสต์นิว มีเดีย จำากัด
 8. กรรมการ บริษัท โพสต์ ทีวี จำากัด
 9. กรรมการ บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำากัด
 10. กรรมการ บริษัท Post – IM Plus จำากัด
 11. กรรมการ บริษัท KIC - BKK จำากัด
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2563 : 201,085 / 201,085 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 24 กรกฏาคม 2563
จำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง : 6 เดือน
จำานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563 : 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง 

Age :  58 years old
Education :
 - Master Degree of Marketing from Thammasat University
 - Bachelor Degree of Business (Transport Economics)
   from Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), Australia
Director Training : 
2007  - Directors Accreditation Program (DAP 66/2007) Thai Institute of Directors
Experiences : 
2005-2009 - Executive Director and Senior Executive Vice President 
   of Thai Central Chemical Public Company Limited.
1996-Present  - Managing Director of Metro Resources Public Company Limited 
1999-Present  - Executive Director of MC Broker Company Limited
2004-Present  - Executive Director of Crystal Jade Culinary Concept Holding (Thailand) Company Limited
2005-Present  - Executive Director, Executive Committee Member and Risk Management 
  Committee Member of Bangkok Post Public Company Limited
2012-Present  - Advisor to President of Thai Central Chemical Public Company Limited
2014-Present  - Executive Director of Post International Media Company Limited
2015-Present - Executive Director of Flash News Company Limited
2015-Present  - Executive Director of Post Holding Company Limited
2015-Present - Executive Director of Post New Media Company Limited
2015-Present  - Executive Director of Post TV Company Limited
2015-Present  - Executive Director of Mushroom Group Company Limited
2016-Present  - Executive Director of Post – IM Plus Company Limited
2016-Present  - Executive Director of KIC-BKK Company Limited
Directorship or Executive in other listed company : 1 Company
 1. Executive Director, Member of the Executive Committee and
  Member of the Risk Management Committee, Bangkok Post Public Company Limited.
Directorship or Executive in other business which is not a listed company : 11 Companies
 1. Managing Director, Metro Resources PCL
 2. Executive Director, MC Broker Company Limited.
 3. Executive Director, Flash News Co., Ltd.
 4. Executive Director, Post International Media Co., Ltd.
 5. Executive Director, Crystal Jade Culinary Concept Holding (Thailand) Co., Ltd.
 6. Executive Director, Post Holding Co., Ltd.
 7. Executive Director, Post New Media Co., Ltd.
 8. Executive Director, Post TV Co., Ltd.
 9. Executive Director, Mushroom Group Co., Ltd.
 10. Executive Director, Post – IM Plus Co., Ltd.
 11. Executive Director, KIC – BKK Co., Ltd.
Directorship or Executive in other business which may cause conflict of interest : None
Shareholding in the Company as of 1 January 2020 and 31 December 2020 : 201,085 / 201,085
Family relation with other executive : None
First time appointed as the director : 24 July 2020
Number of year holding the position as the director : 6 months
The Board of Directors meeting attendance in 2019 : 3 of 3 meetings
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นายชานันท์ โสภณพนิช
กรรมการ
Mr. Chanand Sophonpanich 
Director

อายุ  :  อายุ 26 ปี
ประวัติการศึกษา :  
 - ปรญิญาโท สาขาการวเิคราะหเ์ชงิธุรกจิ จาก Columbia University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 - ปริญญาตร ีสาขาวิจยัเชงิปฏบิตักิาร จาก Columbia University ประเทศสหรฐัอเมรกิา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี
ประวัติการทำางาน : 
2562-ปัจจุบัน  - นักวิเคราะห์ ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท
  1. กรรมการ บริษัท บางกอกอะพาร์ทเม้นท์ จำากัด
  2. กรรมการ บริษัท 28 แคปปิตอล จำากัด
การดำารงตำาแหนง่เปน็กรรมการหรอืผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจทำาใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษิทั : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 24 กรกฏาคม 2563
จำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง : 6 เดือน
จำานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563 : 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง

Age :  26 years old
Education :
 - Master Degree of Science in Business Analytics from Columbia University, 
  New York, USA
 - Bachelor Degree of Science in Operations Research from Columbia University, 
  New York, USA
Director Training : None 
Experiences : 
2019 - Present - Analyst - Consumer Banking, Bangkok Bank PCL
Directorship or Executive in other listed company : None
Directorship or Executive in other business which is not a listed company : 2 Companies
  1. Director, Bangkok Apartment Co., Ltd.
  2. Director, 28 Capital Ltd.
Directorship or Executive in other business which may cause conflict of interest : None
Shareholding in the Company as of 1 January 2020 and 31 December 2020 : None, None
Family relation with other executive : None
First time appointed as the director : 24 July 2020
Number of year holding the position as the director : 6 months
The Board of Directors meeting attendance in 2020 : 3 of 3 meetings

คณะกรรมการบริษัท / Board of Directors

44 รายงานประจำาปี 2563

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

อายุ  :  อายุ 70 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 - ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารการเงินการธนาคาร บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำากัด (มหาชน) 
2546 - 2554 - กรรมการ บริษัท ค๊อสม่าเมดิคอล จำากัด (บริษัทในกลุ่ม บริษัทเบอร์ล่ียุคเกอร์ จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
การดำารงตำาแหนง่เปน็กรรมการหรอืผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจทำาใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษิทั : ไมม่ี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 20 มิถุนายน 2555
จำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง : 8 ปี 9 เดือน
จำานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563 : 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ 
- มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำาแหน่งตามวาระ นอกจาก

นั้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระอื่นๆ
การมสีว่นไดเ้สยีในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้กบับรษิทั / บรษิทัใหญ ่/ บรษิทัยอ่ย / บรษิทัร่วม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวาม
ขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา : ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่มี
- ความสมัพนัธท์างธรุกจิทีม่นียัสำาคญัอนัอาจมผีลทำาใหไ้มส่ามารถทำาหนา้ทีไ่ดอ้ย่างอสิระ เชน่ การซือ้ขายวตัถุดิบ 

สินค้า บริการ การยืม การให้กู้ยืม เป็นต้น : ไม่มี

Age : 70 years old
Education : Bachelor’s 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
Shareholding in the Company as of 1 January 2020 and 31 December 2020 : 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 : 8 Years 9 Months
The Board of Directors meeting attendance in 2020 : 7 of 7 meetings
Special interests related to the agendas of this AGM
 - Having special interests in agenda 6, To consider and elect directors in place of the directors 

retiring by rotation. Other than mentioned, not having special interest in other agendas.
Having any kind of the following 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
 - Being a director participating in administration, employee, labor or consultant with monthly 

salary : None
 - Being a professional service provider such as auditor 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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นายชานันท์ โสภณพนิช
กรรมการ
Mr. Chanand Sophonpanich 
Director

อายุ  :  อายุ 26 ปี
ประวัติการศึกษา :  
 - ปรญิญาโท สาขาการวเิคราะหเ์ชงิธุรกจิ จาก Columbia University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 - ปริญญาตร ีสาขาวจิยัเชงิปฏบิตักิาร จาก Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี
ประวัติการทำางาน : 
2562-ปัจจุบัน  - นักวิเคราะห์ ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท
  1. กรรมการ บริษัท บางกอกอะพาร์ทเม้นท์ จำากัด
  2. กรรมการ บริษัท 28 แคปปิตอล จำากัด
การดำารงตำาแหนง่เปน็กรรมการหรอืผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจทำาใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท : ไมม่ี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 24 กรกฏาคม 2563
จำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง : 6 เดือน
จำานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563 : 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง

Age :  26 years old
Education :
 - Master Degree of Science in Business Analytics from Columbia University, 
  New York, USA
 - Bachelor Degree of Science in Operations Research from Columbia University, 
  New York, USA
Director Training : None 
Experiences : 
2019 - Present - Analyst - Consumer Banking, Bangkok Bank PCL
Directorship or Executive in other listed company : None
Directorship or Executive in other business which is not a listed company : 2 Companies
  1. Director, Bangkok Apartment Co., Ltd.
  2. Director, 28 Capital Ltd.
Directorship or Executive in other business which may cause conflict of interest : None
Shareholding in the Company as of 1 January 2020 and 31 December 2020 : None, None
Family relation with other executive : None
First time appointed as the director : 24 July 2020
Number of year holding the position as the director : 6 months
The Board of Directors meeting attendance in 2020 : 3 of 3 meetings

คณะกรรมการบริษัท / Board of Directors

44 รายงานประจำาปี 2563

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

อายุ  :  อายุ 70 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 - ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารการเงินการธนาคาร บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำากัด (มหาชน) 
2546 - 2554 - กรรมการ บริษัท ค๊อสม่าเมดิคอล จำากัด (บริษัทในกลุ่ม บริษัทเบอร์ล่ียุคเกอร์ จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
การดำารงตำาแหนง่เป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจทำาใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษิทั : ไมม่ี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 20 มิถุนายน 2555
จำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง : 8 ปี 9 เดือน
จำานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563 : 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ 
- มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำาแหน่งตามวาระ นอกจาก

นั้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระอื่นๆ
การมีสว่นไดเ้สียในลักษณะดงัตอ่ไปนี ้กบับรษิทั / บรษิทัใหญ ่/ บรษิทัยอ่ย / บรษิทัร่วม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวาม
ขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา : ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่มี
- ความสมัพนัธท์างธรุกจิทีม่นียัสำาคญัอนัอาจมผีลทำาใหไ้มส่ามารถทำาหนา้ทีไ่ดอ้ย่างอสิระ เชน่ การซือ้ขายวตัถุดิบ 

สินค้า บริการ การยืม การให้กู้ยืม เป็นต้น : ไม่มี

Age : 70 years old
Education : Bachelor’s 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
Shareholding in the Company as of 1 January 2020 and 31 December 2020 : 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 : 8 Years 9 Months
The Board of Directors meeting attendance in 2020 : 7 of 7 meetings
Special interests related to the agendas of this AGM
 - Having special interests in agenda 6, To consider and elect directors in place of the directors 

retiring by rotation. Other than mentioned, not having special interest in other agendas.
Having any kind of the following 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
 - Being a director participating in administration, employee, labor or consultant with monthly 

salary : None
 - Being a professional service provider such as auditor 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

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน) 45



นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ
Mr. Opas Sripornkijkachorn
Independent Director and
Audit Committee Member

อายุ  :  อายุ 52 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 จำากัด
2557 - 2558 -  หุ้นส่วนอาวุโส บริษัท ไทยอินโฟร์ จำากัด
2549 - ปัจจุบัน -  กรรมการ บริษัท ไมดาส ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จำากัด
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท
  1. กรรมการ บริษัท ไมดาส ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จำากัด 
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 14 สิงหาคม 2552
จำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง : 11 ปี 7 เดือน
จำานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563 : 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ 
- มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 6 พิจารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำาแหน่งตามวาระ นอกจากนั้นไม่มีส่วนได้เสียในวา

ระอื่นๆ
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริการงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา : ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญอันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างอิสระ เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ สินค้า บริการ การ

ยืม การให้กู้ยืม เป็นต้น : ไม่มี

Age :  52 years old
Education :
 - Bachelor’s Degree in Accounting (with 2nd class honor) from Chiang Mai University 
 - Master’s Degree in Business Economics from NIDA
 - Certified Public Accounting (CPA) Thailand
 - Certification in Control Self Assessment (CCSA)
 - Certified Internal Auditor (CIA)
 - Certified Financial Services Auditor (CFSA)

Director Training :
2010  - Director Certification Program (DCP), 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
  1. Director of MIDAS Audit and Advisory Co., Ltd.
Directorship or Executive in other business which may cause conflict of interest : None
Shareholding in the Company as of 1 January 2020 and 31 December 2020 : 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 : 11 Years 7 Months
The Board of Directors meeting attendance in 2020 : 7 of 7 meetings
Special interests related to the agendas of this AGM 
- Having special interests in agenda 6, To consider and elect directors in place of the directors retiring by rotation. 

Other than mentioned, not having special interest in other agendas.
Having any kind of the following 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
- Being a director participating in administration, employee, labor or consultant with monthly salary : None
- Being a professional service provider such as auditor 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

คณะกรรมการบริษัท / Board of Directors
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นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ
Mr. Opas Sripornkijkachorn
Independent Director and
Audit Committee Member

อายุ  :  อายุ 52 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 จำากัด
2557 - 2558 -  หุ้นส่วนอาวุโส บริษัท ไทยอินโฟร์ จำากัด
2549 - ปัจจุบัน -  กรรมการ บริษัท ไมดาส ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จำากัด
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท
  1. กรรมการ บริษัท ไมดาส ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จำากัด 
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 14 สิงหาคม 2552
จำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง : 11 ปี 7 เดือน
จำานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563 : 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ 
- มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 6 พิจารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำาแหน่งตามวาระ นอกจากนั้นไม่มีส่วนได้เสียในวา

ระอื่นๆ
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริการงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา : ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญอันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างอิสระ เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ สินค้า บริการ การ

ยืม การให้กู้ยืม เป็นต้น : ไม่มี

Age :  52 years old
Education :
 - Bachelor’s Degree in Accounting (with 2nd class honor) from Chiang Mai University 
 - Master’s Degree in Business Economics from NIDA
 - Certified Public Accounting (CPA) Thailand
 - Certification in Control Self Assessment (CCSA)
 - Certified Internal Auditor (CIA)
 - Certified Financial Services Auditor (CFSA)

Director Training :
2010  - Director Certification Program (DCP), 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
  1. Director of MIDAS Audit and Advisory Co., Ltd.
Directorship or Executive in other business which may cause conflict of interest : None
Shareholding in the Company as of 1 January 2020 and 31 December 2020 : 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 : 11 Years 7 Months
The Board of Directors meeting attendance in 2020 : 7 of 7 meetings
Special interests related to the agendas of this AGM 
- Having special interests in agenda 6, To consider and elect directors in place of the directors retiring by rotation. 

Other than mentioned, not having special interest in other agendas.
Having any kind of the following 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
- Being a director participating in administration, employee, labor or consultant with monthly salary : None
- Being a professional service provider such as auditor 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

คณะกรรมการบริษัท / Board of Directors
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นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ
Mr. Kasemsak Masayavanich
Independent Director and 
Audit Committee Member

อายุ :  อายุ 70 ปี
ประวัติการศึกษา :  Bachelor’s 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 :  
2537 - ผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด
2537- 2543 - กรรมการ บริษัท ไอแอนด์ซี ดีเวลล็อปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำากัด
2543- ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอ็น.อาร์ จำากัด
 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.เอ.ที อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำากัด
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท
  1. กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอ็น.อาร์ จำากัด
  2. กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.เอ.ที อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำากัด
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 16 สิงหาคม 2553
จำานวนปีที่กรรมการเคยดำารงตำาแหน่ง : 10 ปี 7 เดือน
จำานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563 : 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ 
- มีส่วนได้เสียในวาระท่ี 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตำาแหน่งตามวาระ นอกจากนั้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระ

อื่นๆ
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา : ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญอันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างอิสระ เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ สินค้า บริการ การ

ยืม การให้กู้ยืม เป็นต้น : ไม่มี

Age  :  70 Years old
Education :  Bachelor’s 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
  1. Managing Director of J.N.R. Co., Ltd.
  2. Managing Director of K.A.T International (Thailand) Co., Ltd.
Directorship or Executive in other business which may cause conflict of interest : None
Shareholding in the Company as of 1 January 2020 and 31 December 2020 : 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 : 10 Years 7 Months
The Board of Directors meeting attendance in 2020 : 7 of 7 meetings
Special interests related to the agendas of this AGM 
- Having special interests in agenda 6, To consider and elect directors in place of the directors retiring by rotation. 

Other than mentioned, not having special interest in other agendas.
Having any kind of the following 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
- Being a director participating in administration, employee, labor or consultant with monthly salary : None
- Being a professional service provider such as auditor 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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นายกองเอก เปลง่ศกัดิ ์ประกาศเภสชั
ที่ปรึกษาอาวุโส
VDC Col Plengsakdi Prakaspesat
Senior Advisor

อายุ  :  อายุ 78 ปี
ประวัติการศึกษา :
 - สำาเร็จการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก 
 - ปริญญาตรี วิชาการค้าจาก Ross College (Dublin) พ.ศ.2507
 - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสื่อสารมวลชน จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง พ.ศ.2535
 - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำาปาง พ.ศ.2544
 - ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วปรอ. รุ่นที่ 311 พ.ศ.2532
ประวัติการทำางาน :  
ปัจจุบัน
2542 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำากัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน - นายกองเอกและรองประธานมูลนิธิ กองอาสารักษาดินแดน
  กระทรวงมหาดไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
2530 - ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิสวนหลวงร.9
2547 - ปัจจุบัน - นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย
2547 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
2556 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
2529 - ปัจจุบัน -  กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2559 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา คณะกรรมการตรวจสอบ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2559 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา สายงานสื่อสารองค์กรและรายได้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อดีต
2520 - 2540 - กงสุลกิตติมศักดิ์ไอร์แลนด์ ประจำาประเทศไทย 
2519 - 2520 - สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
2520 - 2522 - ดำารงตำาแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
2522 - 2528, 2532 - 2534 - ดำารงตำาแหน่งสมาชิกวุฒิสภา 3 สมัย (พ.ศ.2522-2526,2528 และ พ.ศ.2532-2534)
2560 - 2561 - ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน)
2553 - 2561 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)
2534 - 2563 - ที่ปรึกษา สมาคมจิตวิทยาวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย
2561 - 2563 - ที่ปรึกษาอาวุโส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Age  :  78 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
2004 - Present  - Advisor of Soil and Fertilizer Society of Thailand
2013 - Present  - Advisor of Horticultural Science Society of Thailand
1986 - Present - Member of the board of The Federation of Thai Industries.
2016 - Present - Advisor of Audit Committee, The Federation of Thai Industries.
2016 - Present - Advisor of Chemical Industry Club, The Federation of Thai Industries.
2018 - Present - Advisor of Corporate Communication and Revenue,
The 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, 1989 - 1991 - 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. 
1991 - 2020 -  Advisor of The Psychological Security Association of Thailand
2018 - 2020 -  Senior Advisor of the board of The Federation of Thai Industries.

ที่ปรึกษาบริษัท / Company Advisors
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นายกองเอก เปลง่ศกัดิ ์ประกาศเภสชั
ที่ปรึกษาอาวุโส
VDC Col Plengsakdi Prakaspesat
Senior Advisor

อายุ  :  อายุ 78 ปี
ประวัติการศึกษา :
 - สำาเร็จการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก 
 - ปริญญาตรี วิชาการค้าจาก Ross College (Dublin) พ.ศ.2507
 - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสื่อสารมวลชน จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง พ.ศ.2535
 - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำาปาง พ.ศ.2544
 - ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วปรอ. รุ่นที่ 311 พ.ศ.2532
ประวัติการทำางาน :  
ปัจจุบัน
2542 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำากัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน - นายกองเอกและรองประธานมูลนิธิ กองอาสารักษาดินแดน
  กระทรวงมหาดไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
2530 - ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิสวนหลวงร.9
2547 - ปัจจุบัน - นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย
2547 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
2556 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
2529 - ปัจจุบัน -  กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2559 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา คณะกรรมการตรวจสอบ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2559 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา สายงานสื่อสารองค์กรและรายได้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อดีต
2520 - 2540 - กงสุลกิตติมศักดิ์ไอร์แลนด์ ประจำาประเทศไทย 
2519 - 2520 - สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
2520 - 2522 - ดำารงตำาแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
2522 - 2528, 2532 - 2534 - ดำารงตำาแหน่งสมาชิกวุฒิสภา 3 สมัย (พ.ศ.2522-2526,2528 และ พ.ศ.2532-2534)
2560 - 2561 - ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน)
2553 - 2561 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)
2534 - 2563 - ที่ปรึกษา สมาคมจิตวิทยาวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย
2561 - 2563 - ที่ปรึกษาอาวุโส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Age  :  78 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
2004 - Present  - Advisor of Soil and Fertilizer Society of Thailand
2013 - Present  - Advisor of Horticultural Science Society of Thailand
1986 - Present - Member of the board of The Federation of Thai Industries.
2016 - Present - Advisor of Audit Committee, The Federation of Thai Industries.
2016 - Present - Advisor of Chemical Industry Club, The Federation of Thai Industries.
2018 - Present - Advisor of Corporate Communication and Revenue,
The 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, 1989 - 1991 - 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. 
1991 - 2020 -  Advisor of The Psychological Security Association of Thailand
2018 - 2020 -  Senior Advisor of the board of The Federation of Thai Industries.
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อายุ  :  อายุ 67 ปี
ประวัติการศึกษา :  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
  สาขาวิชาปฐพีวิทยา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประวัติการทำางาน : 
2521-2534 - หัวหน้างานควบคุมปุ๋ยเคมีสายที่ 1 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2534-2545 - หัวหน้างานทะเบียนปุ๋ยเคมี กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2545-2553 - ผู้อำานวยการกลุ่มควบคุมพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2553-2555 - ผู้อำานวยการกลุ่มควบคุมปุ๋ย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Age  :  67 years old
Education : Bachelor’s 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 
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 ชื่อ : นายโยชิฮิโระ ทามูระ
 ตำาแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 อายุ : 62 ปี
 ประวัติการศึกษา : Bachelor’s Degree in Economics from Shiga University
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี
 Name : Mr. Yoshihiro Tamura
 Position : Chief Executive Officer & President 
 Age : 62 years old
 Education : Bachelor’s Degree in Economics from Shiga University
 Shareholding in the Company as of 31 December 2020 : None
 

 ชื่อ  : นายทาคายูกิ โทเฮ
 ตำาแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ 
 อายุ : 48 ปี
 ประวัติการศึกษา : Bachelor’s Degree in Laws from Keio University
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี
 Name  : Mr. Takayuki Tohei
 Position : Chief Financial Officer & Executive Vice President
 Age : 48 years old
 Education : Bachelor’s Degree in Laws from Keio University
 Shareholding in the Company as of 31 December 2020 : None
 

 ชื่อ : นายเรียวซุเกะ โฮริ
 ตำาแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
 อายุ : 42 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 2563 : ไม่มี
 Name : Mr. Ryosuke Hori
 Position : Executive Officer & Senior Vice President
 Age : 42 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 2020 : None
 

 ชื่อ : นายมุเนทาเคะ คาวาคิตะ
 ตำาแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 อายุ : 43 ปี 
 ประวัติการศึกษา : Master’s Degree in General Systems Studies Multidisciplinary Sciences 
    Graduate School of Arts and Sciences from Tokyo University
  : Bachelor’s Degree in Physics in the school of Science and Technology 
   from Meiji University
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี
 Name : Mr. Munetake Kawakita
 Position : Executive Officer & Senior Vice President
 Age : 43 years old
 Education : Master’s Degree in General Systems Studies Multidisciplinary Sciences 
   Graduate School of Arts and Sciences from Tokyo University
  : Bachelor’s Degree in Physics in the school of Science and Technology 
    from Meiji University
 Shareholding in the Company as of 31 December 2020 : None
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 ชื่อ  : นายโค โทจิม่า
 ตำาแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหาร
 อายุ  : 60 ปี
 ประวัติการศึกษา : Bachelor’s Degree in Pharmaceutical Science from Hokkaido University
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00
 Name : Mr. Ko Tojima
 Position : Executive Officer 
 Age : 60 years old
 Education : Bachelor’s Degree in Pharmaceutical Science from Hokkaido University
 Shareholding in the Company as of 31 December 2020 : 5,000 shares or 0.00%
 

 ชื่อ  : นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย
 ตำาแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 อายุ : 55 ปี
 ประวัติการศึกษา : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  : ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี
 Name  : Mrs. Montha Kasadesinchai
 Position : Executive Officer & Senior Vice President
 Age : 55 years old
 Education : Master’s Degree in Industrial & Organizational Psychology from Thammasat University
  : Bachelor’s Degree in English from Thammasat University   
Shareholding in the Company as of 31 December 2020 : None
 

 ชื่อ : นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์
 ตำาแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 อายุ : 56 ปี
 ประวัติการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  : วิทยาศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 15,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00
 Name : Mr. Somruk Likitcharoenphan
 Position : Executive Officer & Senior Vice President
 Age : 56 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 2020 : 15,000 shares or 0.00%
 

 ชื่อ : นายวัชระ ปิงสุทธิวงศ์
 ตำาแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 อายุ : 63 ปี
 ประวัติการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเอกกีฏวิทยา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี
 Name : Mr. Watchara Pingsuthiwong
 Position : Executive Officer & Senior Vice President
 Age : 63 years old
 Education : Bachelor of Science’s Degree in Entomology from Kasetsart University
 Shareholding in the Company as of 31 December 2020 : None
 
หมายเหตุ : * นายมุเนทาเคะ คาวาคิตะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563
 ** นายเรียวซุเกะ โฮริ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฏาคม 2563
 *** นายจิโร่ นิชิยาม่า ได้พ้นจากตำาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฏาคม 2563
 Remark : * Mr. Munetake Kawakita has been appointed as Executive Officer & Senior Vice President since March 27, 2020
 ** Mr. Ryosuke Hori has been appointed as Executive Officer & Senior Vice President since July 24, 2020
 *** Mr. Jiro Nishiyama vacated the position of Executive Officer & Senior Vice President on July 24, 2020
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เลขานุการบริษัท / สํานักกฎหมาย
Corporate Secretary / Legal Office

นายพชระ วรรธนวินิจ
เลขานุการบริษัท / หัวหน้าสำานักกฎหมาย

Mr. Photchara Wattanawinij 
Corporate Secretary / Legal Head

สํานักตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office

นายไพฑูรย์ อินอุทัย 
ผู้จัดการทั่วไป สำานักตรวจสอบภายใน 
/ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

Mr. Phaitoon Inuthai 
General Manager - Internal Audit Office
/ Secretary to Audit Committee

ด้านทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Group

นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

Mrs. Montha Kasadesinchai 
Executive Officer & Senior Vice President

นางสาวอัจฉรา ศิริวราศัย
ผู้จัดการทั่วไป สายงานทรัพยากรมนุษย์

Ms. Atchara Siriwarasai
General Manager - Human Resources Division

หมายเหตุ : * นางสาวอัจฉรา ศิริวราศัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไป สายงานทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563
Remark : * Ms. Atchara Siriwarasai has been appointed as General Manager - Human Resources Division since October 1, 2020.

ด้านวางแผนองค์กร / ด้านบริหาร
Corporate Planning Group / Administration Group

นายมุเนทาเคะ คาวาคิตะ
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

Mr. Munetake Kawakita 
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

นายเรียวซุเกะ โฮริ 
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

Mr. Ryosuke Hori 
Executive Officer & Senior Vice President

นายธนณัท ตั้งควิวิช 
ผู้จัดการทั่วไป สายงานจัดซื้อวัตถุดิบ

Mr. Thananat Tangkavivit 
General Manager – Fertilizer Procurement Division

ด้านการเงินและบัญชี
Finance & Accounting Group

นายทาคายูกิ โทเฮ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่

Mr. Takayuki Tohei
Chief Financial Officer & Executive Vice President

นางสุนีย์ หล่อรุ่งโรจน์
ผู้จัดการทั่วไป สายงานบัญชี

Mrs. Sunee Lorungroj 
General Manager - Accounting Division

นางสาวกันต์ศิร์อร ณ เชียงใหม่
ผู้จัดการทั่วไป สายงานการเงิน

Ms. Kunsiorn Na Chiangmai
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

นายศุภชัย ปานดำา
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

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

นายวายุ ก้องเกรียงไกร
ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารการผลิต

Mr. Vayu Kongkreangkrai
General Manager - Production Management Division

นายเฉลิมพล สมาคม
ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต

Mr. Chalermphol Samarkhom
General Manager - Operation Support Division

ธุรกิจเมียนมา
Myanmar Business

นายโค โทจิม่า
เจ้าหน้าที่บริหาร

Mr. Ko Tojima 
Executive Officer 
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โครงสร้างการจัดการ / Management Structure

ที่
No.

รายนาม
Name TCCC

บริษัทย่อย
Subsidiary Companies

บริษัทร่วม
Associate 
Company

1 2 3 4

1 นายโคจิ อิซึทานิ
Mr. Koji Izutani

X

2 นายโยชิฮิโระ ทามูระ
Mr. Yoshihiro Tamura

0/* X X X /

3 นายทาคายูกิ โทเฮ
Mr. Takayuki Tohei

/* / /

4 นายเรียวซุเกะ โฮริ
Mr. Ryosuke Hori

/*

5 นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
Mr. Ek-Rit Boonpiti

/

6 นายชานันท์ โสภณพนิช
Mr. Chanand Sophonpanich

/

7 นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
Mr. Suvat Suebsantikul

#/

8 นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
Mr. Opas Sripornkijkachorn

#/

9 นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
Mr. Kasemsak Masayavanich

#/

10 นายมุเนทาเคะ คาวาคิตะ
Mr. Munetake Kawakita

* / / /

11 นายวัชระ ปิงสุทธิวงศ์
Mr. Watchara Pingsuthiwong

*

12 นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์
Mr. Somruk Likitcharoenphan

* /

13 นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย
Mrs. Montha Kasadesinchai

* /

14 นายโค โทจิม่า
Mr. Ko Tojima

* +

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

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

บริษัทย่อย / Subsidiary Companies
1. บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จำากัด
 MC Agro-Chemicals Co., Ltd.
2. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำากัด
 N.I.M. Co., Ltd
3. บริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำากัด
 TCCC Myanmar Limited

บริษัทร่วม / Associate Company
4. บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จำากัด
 Central Pacific (Thailand) Co., Ltd.
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ลําดับที่
No.

รายนาม
Name

ตําแหน่ง
Position

กรรมการ
Directors

กรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

1 นายโทชิอากิ มิยาเบะ (1)
Mr. Toshiaki Miyabe (1)

ประธานกรรมการ
Director & Corporate Board Chairman

  237,500 

2 นายโคจิ อิซึทานิ (2)
Mr. Koji Izutani (2)

ประธานกรรมการ
Director & Corporate Board Chairman

  212,500 

3 นายโยชิฮิโระ ทามูระ
Mr. Yoshihiro Tamura

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
Director & Chief Executive Officer & President

  895,600 

4 นายทาคายูกิ โทเฮ
Mr. Takayuki Tohei

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่
Director & Chief Financial Officer & Executive Vice President

  510,600 

5 นายจิโร่ นิชิยาม่า (3)
Mr. Jiro Nishiyama (3)

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
Director & Executive Officer & Senior Vice President

  509,600 

6 นายเรียวซุเกะ โฮริ (4)
Mr. Ryosuke Hori (4)

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
Director & Executive Officer & Senior Vice President

  50,000 

7 นายสุวิช สุวรุจิพร (5)
Mr. Suvij Suvaruchiporn (5)

กรรมการ
Director

  315,500 

8 นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ (6)
Mr. Ek-Rit Boonpiti (6)

กรรมการ
Director

  50,000 

9 นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์ (7)
Ms. Kanokporn Aungsoontornsarid (7)

กรรมการ
Director

  325,100 

10 นายชานันท์ โสภณพนิช (8)
Mr. Chanand Sophonpanich (8)

กรรมการ
Director

  150,000 

11 นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
Mr. Suvat Suebsantikul

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Chairman

  478,433 700,000 

12 นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
Mr. Opas Sripornkijkachorn

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member

  405,100 540,000 

13 นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
Mr. Kasemsak Masayavanich

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member

  405,100 540,000

2. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร สำาหรับปี 2563
 Remuneration of Directors and Executives in the year 2020

ค่าตอบแทนกรรมการ / Remuneration of Directors
 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน : ค่าตอบแทนรวมของกรรมการสำาหรับปี 2563 มีจำานวนรวม 6.3 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนรายเดือน 
(2) ค่าบำาเหน็จกรรมการ และ (3) เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (สำาหรับคณะกรรมการตรวจสอบ) โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านมี
ดังนี้
 Monetary remuneration : Remuneration of The Board of Directors in the year 2020 amounted to a total of THB 6.3 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 : ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารสำาหรับปี 2563 จำานวน 9 ท่าน มีจำานวนรวม 33 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนรายเดือน และ (2) ผลประโยชน์ตอบ
แทนอื่นๆ
 Monetary Remuneration : Remuneration of The Executives in the year 2020 for 9 persons amounted to a total of THB 33 million, which included (1) 
monthly salary and (2) other benefits

ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี
Other remuneration : None

หมายเหตุ : (1) นายโทชิอากิ มิยาเบะ ได้พ้นจากตำาแหน่งประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
 (2) นายโคจิ อิซึทานิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
 (3) นายจิโร่ นิชิยาม่า ได้พ้นจากตำาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
 (4) นายเรียวซุเกะ โฮริ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
 (5) นายสุวิช สุวรุจิพร ได้พ้นจากตำาแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
 (6) นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
 (7) นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์ ได้พ้นจากตำาแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
 (8) นายชานันท์ โสภณพนิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
Remark : (1) Mr. Toshiaki Miyabe vacated the position of Corporate Board Chairman since July 24, 2020.
 (2) Mr. Koji Izutani has been appointed as Corporate Board Chairman on July 24, 2020.
 (3) Mr. Jiro Nishiyama vacated from the position of Director, Executive Officer and Senior Vice President since July 24, 2020.
 (4) Mr. Ryosuke Hori has been appointed as Director, Executive Officer and Senior Vice President on July 24, 2020.
 (5) Mr. Suvij Suvaruchiporn vacated the position of Director since July 24, 2020.
 (6) Mr. Ek-Rit Boonpiti has been appointed as Director on July 24, 2020.
 (7) Ms. Kanokporn Aungsoontornsarid vacated the position of Director since July 24, 2020.
 (8) Mr. Chanand Sophonpanich has been appointed as Diretor on July 24, 2020.
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การกำากับดูแลกิจการ / Corporate Governance

นายโยชิฮิโระ ทามูระ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

Mr. Yoshihiro Tamura
Chief Executive Officer and President

บริษทั ตระหนักถงึความสำาคญัของการกำากบัดแูลกจิการทีด่ี 
และการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ ส่งผลให้องค์กรมี
การเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ

The company 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.
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1. นโยบายกำากับดูแลกิจการ
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสซึ่งจะช่วยเพิ่มความ

สามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ ส่งผลให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ ในการนี้บริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
มีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำาของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายเหตุผลได้ รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 
มีความยุติธรรมและซื่อสัตย์ มีการดำาเนนิงานอย่างโปร่งใส ตลอดจนจัดให้มีการสร้างกลไกควบคุมและถ่วงดุลอำานาจ เพือ่ให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปรง่ใสตรวจ
สอบได้ คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดูแลให้คำาแนะนำาและพัฒนาทุกระบบงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่วางไว้ นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงการ
เคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท และผลตอบแทน
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

 ในการดำาเนนิกจิการ บรษิทัไดน้ำาหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ีสำาหรบับรษิทัจดทะเบียน ป ี2560 (CG Code) ออกโดยคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติของบริษัท เนื้อหาของการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด โดยสรุปดังนี้

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

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บรษิทัตระหนกัและใหค้วามสำาคญัตอ่สทิธทิีผู่ถ้อืหุน้พงึไดรั้บ ซึง่จะทำาให้ผูถ้อืหุน้ไวว้างใจ และมัน่ใจในการลงทนุในบรษิทั โดยกำาหนดนโยบายและการดำาเนนิ

การเพือ่รักษาสทิธพิืน้ฐานท่ีผูถ้อืหุน้พงึไดร้บัโดยเทา่เทยีมกันของผูถ้อืหุน้ทกุรายอยา่งเปน็ธรรม ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้การมส่ีวนแบง่ใน
ผลกำาไร และเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการ
แสดงความเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืน
โดยบริษัท รวมทั้งมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ

ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และ
อำานวยความสะดวกตา่งๆ ในการประชุม อกีทัง้เพิม่ชอ่งทางให้ผู้ถอืหุน้ไดร้บัทราบขอ้มลูการประชมุอยา่งรวดเรว็ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัและเผยแพร่สำาเนารายงาน
การประชมุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม ในหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ไดก้ำาหนดวาระการประชมุไว้เปน็เร่ืองๆ อย่างชัดเจน และไดร้ะบวัุตถปุระสงคแ์ละ
เหตุผลของแต่ละวาระ ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระไว้ด้วย นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำาถามและเสนอวาระการประชุมในการประชุม
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำาถามหรือเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทได้โดยตรงหรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทก็ได้

สำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ประจำาปี 2563 ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ ณ ห้อง Banyan Ballroom โรงแรมบันยันทรี 
กรุงเทพ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวกผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปยังที่ประชุมได้โดยง่าย ซึ่งในปีที่ผ่านมามีการระบาดของ
โรคโควดิ-19 (COVID-19) ดว้ยความหว่งใยในสขุภาพและความปลอดภยัของผูถ้อืหุน้ บริษทัจงึไดจ้ดัการประชุมโดยปฏบิตัติามแนวทางของหนว่ยงานภาครฐัทีม่หีนา้
ที่กำากับดูแลอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

ในการประชมุ คณะกรรมการบรษิทั 8 ทา่นจาก 9 ทา่นไดเ้ขา้รว่มประชมุ ซึง่ในป ี2563 ประธานกรรมการบรษิทัไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุ้นได้เนือ่งจาก
มข้ีอจำากดัในการเดนิทางระหวา่งประเทศตามมาตรการป้องกนัการระบาดของโรคโควดิ-19 ของหนว่ยงานภาครฐัทีมี่หนา้ทีก่ำากบัดแูล ในการประชมุ มเีจา้หนา้ทีข่อง
สำานักที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนในการลงมติ ก่อนเริ่มประชุมประธานในที่ประชุมได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้น
ทราบ และตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้นประธานได้เปิดโอกาสในผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ ต่อที่ประชุมได้โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาด
ของโรคโควิด-19 

สำาหรบัวาระการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการในทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ บริษัทเสนอช่ือกรรมการใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเป็นรายคนไป เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ 
มีสิทธิในการเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง 

สำาหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จดบันทึกไว้อย่างละเอียดและได้นำาขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ 
บริษัทจัดให้มีการดำาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีการ
เปิดเผยข้อมูลตามระเบียบปฏิบัติผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทยังได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจนไว้ในรายงานประจำาปีและแบบ 56-1 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทมี
โครงสร้างการดำาเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้หรือโครงสร้างการถือหุ้นแบบพีระมิด

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้ผู้ลงทุนรายย่อยที่สนใจในกิจการบริษัทเข้าเยี่ยมชมกิจการตามความเหมาะสมและสามารถติดต่อขอข้อมูลของบริษัทได้โดยตรงจาก
เลขานุการบริษัท
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทให้ความสำาคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใสและมี

ประสิทธิภาพ โดยดำาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและพิจารณาลงคะแนนเสียงตามลำาดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการออกเสียง ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิ
ออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคะแนนเท่าเทียมกัน สำาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการที่เป็นอิสระคนใดคนหนึ่ง หรือ
บุคคลใด ๆ เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. ข. และ ค. พร้อมทั้งระบุเอกสารหรือหลักฐานรวมทั้งคำาแนะนำา
ขั้นตอนในการมอบฉันทะ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะจากเว็บไซต์ของบริษัทก็ได้ บริษัทได้แปล
หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบเป็นภาษาอังกฤษจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นรายที่เป็นชาวต่างประเทศด้วย 

สำาหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ต้องการเสนอชื่อกรรมการเพื่อเข้ารับการแต่งต้ังก่อนการประชุมสามัญประจำาปีสามารถทำาได้โดยเสนอรายชื่อพร้อมประวัติของ
บุคคลดังกล่าวมายังบริษัททั้งทางจดหมายหรือเว็บไซต์ โดยบริษัทได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทกำาหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแบบสะสม (Cumulative Voting) เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเทคะแนนเลือกกรรมการที่ตนพอใจเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทได้ 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบุคคลภายในท่ีเกี่ยวข้อง จะไม่นำาข้อมูลภายในท่ีได้ล่วงรู้และยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชน ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน บริษัทจึงได้กำาหนดข้อปฏิบัติในเรื่องนี้ไว้ในกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติของบริษัท (Compliance Program) และประมวลระเบียบ
ปฏิบัติและจริยธรรม (Code of Conduct & Ethics) ในหัวข้อข้อมูลของบริษัทเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตนอันจะ
ทำาให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผู้ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้อื่นเว้นแต่เป็นบุคคลที่จำาเป็นต้องทราบ และ
จะต้องไม่นำาข้อมูลดังกล่าวไปหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเครือญาติ บริษัทได้จัดพิมพ์กฎเกณฑ์และประมวลดังกล่าวแจกให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 
เมือ่บคุคลดังกลา่วไดร้บัทราบถึงกฎเกณฑแ์ละประมวลดงักล่าวกจ็ะลงลายมอืช่ือไวเ้ปน็หลกัฐาน และบรษิทัได้จดัอบรมเนือ้หาของกฎเกณฑแ์ละประมวลนีแ้กผู่บ้รหิาร
และพนักงานเป็นประจำาทุกปีอีกด้วย บริษัทยังมีข้อกำาหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานซึ่งได้ทราบถึงข้อมูลภายในของบริษัททำาการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนที่บริษัทจะเผยแพร่งบการเงินของบริษัทหรือข้อมูลสำาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทสู่สาธารณชน นอกจากนี้ บริษัท
ได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท แจ้งการถือครองหลักทรัพย์บริษัท เมื่อแรกเข้ารับตำาแหน่ง
และต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามข้อกำาหนดและขั้นตอนปฏิบัติที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ตามที่คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนดด้วย สำาหรับนโยบายการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยได้
กำาหนดไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมในหัวข้อการใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยังได้ยึดหลักปฏิบัติตามข้อกำาหนดที่ได้ระบุไว้
ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัดเสมอมา

ในกรณีของการทำารายการเกี่ยวโยงนั้น บริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าทำารายการเกี่ยวโยงกันไว้ในตารางอำานาจอนุมัติการทำาธุรกรรมของ
บรษิทัโดยอา้งองิจากหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกำากบัตลาดทุนได้กำาหนดไวต้ามประกาศที ่ทจ. 21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ทัง้นี ้บรษิทั
จะพจิารณาถงึประเภทของรายการทีเ่กีย่วโยงกนั มูลคา่ของรายการ และจะดำาเนนิการเปดิเผยต่อตลาดหลกัทรพัย ์ขออนมัุติคณะกรรมการหรอืขออนมัุตผิูถ้อืหุน้แลว้
แตก่รณอียา่งเคร่งครัด บริษทัไดเ้ปดิเผยรายละเอยีดของรายการเกีย่วโยงกนัไวใ้นรายงานประจำาปโีดยรายการระหวา่งกนัไดก้ระทำาอยา่งยุตธิรรม ตามราคาตลาดและ
เป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s length) พร้อมทั้งระบุถึงความจำาเป็นและเหตุผลด้วย 

3. สิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทมีนโยบายในการดำาเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งหมายความ

รวมถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ลูกค้า ตลอดจนสังคมและชุมชนแวดล้อม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐาน
ของความซือ่สตัยแ์ละเปน็ธรรม ดว้ยความโปรง่ใส และไมแ่สวงหาประโยชนส์ว่นตวัทีขั่ดแยง้กบัประโยชนข์องบรษิทัและผูม้สีว่นไดเ้สยี ดงันัน้ เพือ่เปน็การสรา้งความ
มัน่ใจวา่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่จะไดรั้บการดแูลตามสทิธแิละขอ้ตกลงท่ีมอียูก่บับรษิทัอยา่งเปน็ธรรม บรษิทัจึงได้กำาหนดแนวทางปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีแต่ละกลุม่ดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำานึงถึงความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่ม
และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

3.2 พนักงาน : บริษัทให้ความสำาคัญกับพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปัจจัยสำาคัญสู่ความสำาเร็จของบริษัท จึงได้มุ่งพัฒนาให้พนักงานมี
การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของพนักงาน โดยได้กำาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

ดา้นความปลอดภยัและสขุอนามยัในการทำางาน บรษิทัดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทำางานใหม้คีวามปลอดภยั และเอือ้ตอ่การทำางานอยา่งมปีระสทิธิภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานของบริษัท โดยมีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางานของบริษัทเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่เข้มข้นกว่า
มาตรฐานทีก่ฎหมายกำาหนด พนกังานทกุคนตอ้งรบัทราบและปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั บรษิทัไดม้กีารรวมสถติิการเกดิอบุตัเิหต ุการเจบ็ป่วยและการลาหยดุเนือ่งจาก
การทำางานและได้เผยแพร่ให้ได้รับทราบกันเพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยสูงสุดด้วย 

ด้านพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ บริษัทได้จัดให้มีแผนหลักสูตรการอบรมและสัมมนาประจำาปีที่เหมาะสมแก่พนักงานแต่ละคนโดยสำารวจจากทักษะ
และความต้องการของพนักงานในสายงานต่างๆ ว่าต้องการเพิ่มทักษะด้านใดของพนักงานบ้าง ในแผนได้มีกำาหนดชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานแต่ละคน
และวัดผลของการฝึกอบรมเพื่อประเมินถึงความสำาเร็จของแผนการฝึกอบรมด้วย
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ดา้นผลตอบแทนและสวสัดกิาร บรษิทัมขีอ้บงัคบัการทำางานซึง่ไดก้ำาหนดการใหผ้ลตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่หมาะสมแก่พนกังานใหเ้ปน็ธรรมโดยอ้างอิงจาก
มาตรฐานของอุตสาหกรรมเดียวกัน เช่นอัตราเงินเดือนที่เหมาะสม จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำาปี การ
ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต เครื่องแบบพนักงาน โรงอาหารในโรงงานของบริษัท หอพัก รถรับส่งพนักงาน ทุนการศึกษา กองทุนฌาปนกิจสำาหรับพนักงานและ
คนในครอบครวัทีเ่สยีชวีติ และอืน่ๆ รวมถงึโบนสัประจำาปใีหแ้กพ่นกังานซึง่จะขึน้อยูก่บัผลประกอบการของบรษิทัในแตล่ะป ีบรษิทัไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการสวสัดกิาร
ในสถานประกอบการ ประกอบไปด้วยตัวแทนจากลูกจ้างและบริษัท มีหน้าที่พิจารณาสวัสดิการของพนักงานและเสนอต่อบริษัทเพื่อพิจารณาดำาเนินการต่อไป

ด้านสิทธิมนุษยชน ในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมของบริษัทได้กำาหนดไว้เป็นหลักการสำาคัญถึงการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 
ไม่แบ่งแยกบุคคลเนื่องด้วยชาติพันธุ์ สีผิว ศาสนา เพศ ชาติกำาเนิด อายุ สถานะทางสังคม เป็นต้น บริษัทปฏิเสธการใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการใช้ความรุนแรง
ไม่ว่ากรณีใดๆ นอกจากนี้ บริษัทจะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
และบรรยากาศการทำางานที่ดี 

3.3 ลกูคา้ : บริษัทมคีวามมุ่งมัน่ในการสร้างความพงึพอใจและความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ทีจ่ะไดร้บัผลติภณัฑท์ีด่ ีมคีณุภาพ ในระดบัราคาที่เหมาะสม บรษิทัได้
กำาหนดแนวทางในการปฏิบตัติอ่ลกูคา้ไวใ้นประมวลระเบยีบปฏิบตัแิละจริยธรรมทัง้ในเร่ืองคุณภาพของสนิค้าและความรับผดิชอบตอ่สนิค้าโดยบริษทัจะจัดสง่สนิคา้
ที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าเท่านั้น ทั้งยังต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ถูกต้อง รวมถึงรับประกันคุณภาพของสินค้าที่จัดส่งด้วย นอกจากนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของ
ลูกค้าไว้เป็นความลับไม่นำาไปหาประโยชน์และไม่เปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต แนวนโยบายดังกล่าวเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

3.4 คู่ค้า/เจ้าหนี้ : ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมของบริษัทได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าและผู้จัดหา Supply Chain ไว้
ด้วย บริษัทจึงได้กำาหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติของคู่ค้า (Due Diligence) เพื่อให้แน่ในว่าคู่ค้ามีชื่อเสียง ความสามารถที่จะปฏิบัติตามสัญญา ทั้งยัง
ตรวจสอบรายชือ่ของคูค่า้วา่อยู่ในรายชือ่ทีถู่กจบัตามองโดยรฐับาลหรอืไม ่และธุรกรรมทีท่ำากบัคูค่า้ไมม่ลีกัษณะเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการหลกีเลีย่งกฎหมาย นอกจากนี ้ 
การดำาเนินกิจกรรมทางธุรกิจกับคู่ค้าและผู้จัดหา Supply Chain จะต้องไม่เกิดการขัดกันของผลประโยชน์ด้วย และเพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของคู่ค้าและ
ผู้จัดหา Supply Chain บริษัทจะทำาสัญญาการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลความลับอื่นๆ ของคู่ค้าและผู้จัดหา Supply Chain 

3.5 คู่แข่งทางการค้า : บริษัทกำาหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ในประมวลระเบียบและจริยธรรมที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้
สอดคลอ้งกบัหลกัสากล ภายใตก้รอบแหง่กฎหมายเกีย่วกบัหลกัปฏบิตักิารแขง่ขนัทางการคา้ มีการแขง่ขนัอยา่งเสรแีละเปน็ธรรม โดยจะไมท่ำาขอ้ตกลงใดๆ ทีเ่ป็นการ
ขัดขวางทางการแข่งขันทางธุรกิจ เช่น การฮั้ว หรือการกระทำาใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการครอบงำาตลาด เช่น การทุ่มตลาด หรือการทำาความตกลงร่วมกันกำาหนดราคา

3.6 สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม : บริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญในการดูแลและรับผิดชอบต่อชุมชนโดยประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมได้
กำาหนดให้เป็นนโยบายของบริษัทท่ีจะสร้างและพัฒนาสังคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อมที่บริษัทเป็นส่วนหนึ่งอยู่ โดยบริษัทได้จัดทำาแผนประจำาปีในการพัฒนาสังคม 
ชุมชนและส่ิงแวดล้อมตามความเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทได้ริเริ่มโครงการต่างๆ ที่ช่วยลดมลภาวะและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการโรงงาน
พลังความร้อนร่วม รายละเอียดปรากฏในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งได้เผยแพร่ให้ได้รับให้ทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้ง “คณะกรรมการและ
อนุกรรมการมวลชนสัมพันธ์” ขึ้นเพื่อกำาหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานราชการและ
ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชนด้วย

หลักปฏิบัติที่บริษัทยึดมั่นและถือว่าสำาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเติบโตที่ยั่งยืนคือการต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทได้กำาหนดไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติและ
จริยธรรมถึงการห้ามให้สินบนและห้ามทำาการคอร์รัปชันทุกประเภท อันได้แก่ การไม่ให้เสนอว่าจะให้ผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลใดๆ ที่ใช้อำานาจ
รัฐเพื่อประโยชน์ใดๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงไม่สนับสนุนการจ่ายค่าอำานวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้บริษัทได้รับบริการตามปกติ หากจำาเป็นต้อง
ทำาธุรกรรมผ่านตัวแทนหรือนายหน้า จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแทนและนายหน้านั้นด้วย และธุรกรรมดังกล่าวจะต้องมีราคาไม่สูงกว่าราคาปกติของ
ตลาด พนักงานหรือตัวแทนจะต้องเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับธุรกรรมการเงินของบริษัทไว้เพื่อการตรวจสอบโดยสำานักตรวจสอบภายในของบริษัทด้วย บริษัท
จัดอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคอร์รัปชันเป็นประจำาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทที่พนักงานทุกคนต้องเข้าร่วม

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม หรือมีข้อร้องเรียนในการกระทำาผิดกฎหมาย ส่อไปในทางทุจริต คอร์รัปชัน บริษัทจึงได้จัดให้มีช่องทางการเสนอข้อร้องเรียน
และคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ดังนี้ 

- พนักงานบริษัทสามารถเสนอร้องเรียนการกระทำาที่ขัดต่อกฎระเบียบของบริษัทหรือเสนอความคิดเห็นใดๆ ได้โดยผ่านสายบังคับบัญชาคือผู้จัดการทั่วไป
หรือเจ้าหน้าที่บริหารได้ หรือหากพนักงานรู้สึกไม่สะดวกหรือไม่สบายใจ พนักงานสามารถร้องเรียนหรือเสนอความเห็นผ่านสายด่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ สาย
ด่วนกรรมการใหญ่มีหลายช่องทาง ได้แก่ อีเมล จดหมายและโทรศัพท์แยกต่างหากจากการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ซึ่งจะติดต่อโดยตรงถึงประธานคณะ
กรรมการระเบยีบปฏบิตัหิรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่เมือ่มกีารรอ้งเรยีนประธานคณะกรรมการระเบยีบปฏบิตัจิะพจิารณาถงึขอ้รอ้งเรยีนดงักลา่วโดยอาจเรยีกประชมุ
คณะกรรมการระเบยีบปฏบิตัเิพือ่สอบสวนหาหลกัฐานแลว้พจิารณาจดัการไปตามความเหมาะสม เลขาธกิารคณะกรรมการระเบยีบปฏบิตัหิรอืหวัหน้าสำานกักฎหมาย
จะเป็นผู้แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนหรือเสนอความคิดเห็นทราบถึงการดำาเนินการต่อไป

- นอกจากนี ้พนกังานและผู้มส่ีวนได้เสยีอ่ืนๆ สามารถเสนอขอ้รอ้งเรยีนตอ่คณะกรรมการไดโ้ดยตรง โดยสง่ขอ้รอ้งเรยีนไปทีอี่เมล compliance@thaicentral.co.th 
หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-639-8888 หรือที่ เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน) ที่อยู่ ห้อง 801-806, 809-810 ชั้น 8 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ 
ทาวเวอร ์944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 10330 โดยเลขานุการบริษทัจะรวบรวมขอ้ร้องเรยีนตา่งๆ และเสนอไปยงัคณะกรรมการโดยตรง
เพื่อพิจารณาต่อไป 

บริษัทได้กำาหนดแนวทางวิธีการพิจารณาข้อร้องเรียนรวมถึงบทลงโทษไว้แล้วในประมวลระเบียบปฏิบัติ และในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำา
ผิดบริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแสหรือเสนอความคิดเห็น ข้อมูลของผู้ร้องเรียนและรายละเอียดในการร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับและจะถูก
ลบเมื่อการสืบสวนเสร็จสิ้นลง
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การกำากับดูแลกิจการ / Corporate Governance

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บรษิทัใหค้วามสำาคญัตอ่การเปดิเผยขอ้มลูทีม่คีวามถกูตอ้ง ครบถว้น โปร่งใสและทัว่ถงึ ทัง้รายงานขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไปตลอดจนขอ้มลูสำาคญัที่

มผีลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัย์ของบริษัทโดยไดเ้ผยแพร่ข้อมลูข่าวสารตา่งๆ เพือ่ใหผู้ล้งทนุและผูเ้กีย่วขอ้งไดร้บัทราบผา่นช่องทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(www.set.or.th) และที ่เว็บไซตข์องบรษิทั www.tcccthai.com รวมถงึสามารถตดิตอ่หนว่ยงานนกัลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทั ไดท้ี ่หมายเลขโทรศพัท์ 02-639-8888 
ต่อ 1411 หรือ อีเมล : mailbox@thaicentral.co.th ซึ่งให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป

4.1 บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ ของบริษัทไว้ในรายงานประจำาปีและแบบ 56-1 อันได้แก่ โครงสร้างการถือหุ้น รายชื่อ ประวัติ การถือหุ้น 
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ จำานวนการเข้าประชุมของคณะกรรมการ นโยบายและจำานวนค่าตอบแทนกรรมการ ฐานะทางการ
เงินและผลการดำาเนินงาน ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน ความเส่ียงหลัก นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด ข้อมูล
รายการระหว่างกัน ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี

4.2 บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่งถึงและเท่าเทียมกันโดยบริษัทได้จัดทำารายงานประจำาปี รายงานผลการดำาเนิน
งานรายไตรมาส บนเว็บไซต์ของบริษัท และผู้บริหารได้มีการพบปะกับนักวิเคราะห์การลงทุนเป็นครั้งคราวด้วย 

4.3 บรษิทัไดก้ำาหนดเปน็นโยบายให้กรรมการบรษิทัตอ้งรายงานการซือ้ขายหลักทรพัยข์องบรษัิทให้บรษัิททราบทุกครัง้รวมถงึการจดัทำารายงานการมสีว่นได้
เสยีของกรรมการเม่ือไดร้บัแตง่ตัง้เขา้เปน็กรรมการ ในการประชมุคณะกรรมการคร้ังแรกหลังจากการประชมุใหญผู้่ถือหุ้นประจำาปทุีกปจีะมกีารแจง้เตอืนถงึนโยบาย
ดังกล่าวให้แก่กรรมการทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป 

4.4 จำานวนเงินค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโดยเทียบเคียงจากค่าตอบแทนกรรมการ
ของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทสำาหรับปี 2563 ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารแล้ว

4.5 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี งบการเงิน
ดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง 
และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสามารถหารายละเอียดได้จากรายงานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษัิท ตระหนกัถงึภาระหนา้ทีใ่นการกำากบัดูแลกจิการเพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษิทัโดยคณะกรรมการมบีทบาท หนา้ท่ี และความรบัผดิชอบที่

ตอ้งคำานงึถึงหลักการตามกฎหมาย ขอ้บังคบับรษิทั มตทีิป่ระชุมผูถ้อืหุ้น และหลกัการกำากับดแูลกจิการทีด่ ีโดยดำาเนนิการอยา่งซือ่สตัย ์สจุรติ มจีรยิธรรม รบัผิดชอบ 
เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส กำากับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้บริษัทสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในสาขาต่างๆ และเพื่อเป็นการถ่วงดุลอำานาจในการบริหารบริษัท

ได้กำาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจ
สอบทั้งหมด กรรมการทุกท่านต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 (และท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัทกำาหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 7 คน โดยต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จำานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 3 ท่านซึ่งคิดเป็นจำานวน 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด 

คณะกรรมการบริษัทมีจำานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน ซึ่งในจำานวนนี้เป็นกรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านดังรายนามต่อไปนี้
1. นายโคจิ อิซึทานิ ประธานกรรมการ
2. นายโยชิฮิโระ ทามูระ กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายทาคายูกิ โทเฮ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
4. นายเรียวซุเกะ โฮริ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
5. นายชานันท์ โสภณพนิช กรรมการ
6. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ กรรมการ
7. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

62 รายงานประจำาปี 2563



คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการได้เข้าฝึกอบรมหรือเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ โดยมีการกำาหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม

ระเบยีบวาระการประชมุและเอกสารประกอบไปยังกรรมการไมน่อ้ยกวา่ 7 วนักอ่นการประชมุ โดยในป ี2563 คณะกรรมการบรษิทัมกีารประชมุทัง้สิน้ 7 ครัง้ แต่ละ
ครัง้ใชเ้วลา 3-4 ชัว่โมง ทัง้นี ้กรรมการแตล่ะทา่นสามารถเสนอความคิดเห็นโดยอิสระและเสรี มีการบนัทึกจดัทำาเปน็รายงานการประชุมเสนอเพ่ือคณะกรรมการผา่น
การรับรองและจัดเก็บเพื่อผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมีดังนี้
1. นายโคจิ อิซึทานิ1 เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง
2. นายโยชิฮิโระ ทามูระ เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
3. นายทาคายูกิ โทเฮ เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
4. นายเรียวซุเกะ โฮริ2 เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง
5. นายชานันท์ โสภณพนิช3 เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง
6. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ4 เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง
7. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
8. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
9. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
10. นายโทชิอากิ มิยาเบะ เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
11. นายจิโร่ นิชิยาม่า เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
12. นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์ เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
13. นายสุวิช สุวรุจิพร เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

หมายเหตุ : 1. นายโคจิ อิซึทานิ เข้ารับตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัทแทน นายโทชิอากิ มิยาเบะ ซึ่งพ้นจากตำาแหน่งในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 
 2. นายเรียวซุเกะ โฮริ เข้ารับตำาแหน่งกรรมการแทน นายจิโร่ นิชิยาม่า ซึ่งพ้นจากตำาแหน่งในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
 3. นายชานันท์ โสภณพนิช เข้ารับตำาแหน่งกรรมการแทน นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤทธิ์ ซึ่งพ้นจากตำาแหน่งกรรมการในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
 4. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ เข้ารับตำาแหน่งกรรมการแทน นายสุวิช สุวรุจิพร ซึ่งพ้นจากตำาแหน่งกรรมการในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัทร่วมกันกำาหนดวิสัยทัศน์ และให้ความเห็นชอบต่อ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทตลอดจนกำากับ

ดูแลให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และงบประมาณที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจสูงสุดแก่บริษัท
และความมั่งคั่งสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น 

2. จดัใหม้รีะบบตรวจสอบภายใน และมีการตดิตามการดำาเนนิการอยา่งสม่ำาเสมอ คณะกรรมการบรษิทัไดก้ำาหนดและแบง่แยกหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบใน
การปฏบิตังิานระหวา่งคณะกรรมการบรษัิทและฝา่ยบรหิาร มีการกำาหนดระดบัอำานาจดำาเนนิการแตล่ะดา้นโดยเฉพาะอยา่งยิง่การกำาหนดอำานาจทางการเงนิอยา่งชดัเจน 

3. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

4. กำาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุม กำากับ ดูแล และติดตามผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
ใหเ้ปน็ไปตามนโยบายทีไ่ด้รบัมอบหมาย โดยกำาหนดใหม้กีารรายงานความก้าวหนา้ของผลการดำาเนนิงานและผลประกอบการของบรษัิททกุเดอืนในการประชมุคณะ
กรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดต่างๆ จึงได้กำาหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานเรื่องที่สำาคัญต่างๆ ของ
บริษัท เพื่อให้การดำาเนินกิจการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

5. พิจารณาอนุมัติรายการที่สำาคัญ เช่น โครงการลงทุนในธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน ตลอดจนการดำาเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำาหนด
6. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ดำาเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำานาจ

ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำานาจนั้นๆ ได้
7. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงของบริษัทให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำาหนด หรือ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอันอาจ
ส่งผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัท
ชื่อและจำานวนกรรมการซึ่งมีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ กลุ่ม ก. คือ นายโยชิฮิโระ ทามูระ หรือนายเรียวซุเกะ โฮริ ลงลายมือชื่อร่วมกับ กลุ่ม ข. คือ 

นายทาคายูกิ โทเฮ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำาคัญบริษัท
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การฝึกอบรมของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมนีโยบายส่งเสริมและสนบัสนนุใหค้ณะกรรมการไดเ้ขา้ฝกึอบรมหรอืเขา้รว่มหลกัสตูรพัฒนาความรูค้วามสามารถของกรรมการโดยในป ี2563 

มีกรรมการที่เข้ารับการฝึกอบรมดังนี้
1. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร ได้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้
 - Webinar - Board War Room Series 1: Financial Immunity in Pandemic Time
 - Webinar - Board War Room Series 2: Leading Your Business Through Pandemic Time
 - Webinar - Board War Room Series 3: Key Business and Legal Issues
 - Webinar - Director Briefing: The Roles of Directors during COVID-19 regarding Financial Reporting, Leadership, and Beyond
 - Webinar - Connected and Autonomous Supply Chain Ecosystems 2025
 - Webinar - Director Forum: Board’s Role in Strategy for Business Sustainability
 - Webinar - Strengthening Good Corporate Governance by Audit Committee and Independent Director regarding Experiences from  

  Fraud Cases
 - Webinar - Leading Boardroom Through Disruption: What Directors Should Know?
 - Webinar - Inside CEO Succession: Essential Guide for Board
 - Webinar - Director’s Briefing: Driving Organizational Culture from the Boardroom
2. นายทาคายูกิ โทเฮ ได้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร 
 - E-learning CFO’s Orientation Course (English Version) จัดโดยสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมจีำานวน 3 ท่าน จากคณะกรรมการบรษิัท มคีุณสมบตัิตามพระราชบัญญัตบิริษทัมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการ

แก้ไขเพิม่เตมิ) พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เติม) ประกาศของคณะกรรมการกำากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย ์
ประกาศของคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุ ที ่ทจ 39/2559 และประกาศของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีเ่กีย่วข้อง โดยมวีาระการดำารงตำาแหน่งตามกรรมการ
บริษัท กรรมการตรวจสอบสามารถได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำารงตำาแหน่งต่อได้ สำาหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร กรรมการตรวจสอบ 
3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช กรรมการตรวจสอบ
โดยนายโอภาส ศรีพรกิจขจร เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 
ในป ี2563 มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจดัใหม้กีารประชมุรว่มกนัทัง้ส้ิน 5 ครัง้ รายละเอยีดการเขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบมดีงันี้
1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

และพิจารณาความเป็นอิสระของสำานักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าสำานักตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนดูแลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโนบายต่างๆ ที่มีการกำาหนดไว้

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้า
ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. รายงานผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำาในช่วงที่เหมาะสม
7. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทโดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม ครอบคลุมถึง

สารสนเทศต่อไปนี้
7.1 จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังนี้
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1) ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
2) ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
3) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

 ธุรกิจของบริษัท
4) ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
5) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
7) รายการอืน่ทีเ่หน็วา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
บริษัทมีสำานักตรวจสอบภายใน มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความอิสระในการตรวจสอบการดำาเนินงานของสายงาน

ต่างๆ โดยสำานักตรวจสอบภายในมีหน้าที่สอบทานความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลต่างๆ รวมถึงการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายใน พร้อมทั้งวางแผนการตรวจสอบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำาเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สำานักตรวจสอบภายในมีนายไพฑูรย์ อินอุทัย เป็นผู้จัดการทั่วไป มีหน้าที่กำากับดูแลสำานักงานตรวจสอบภายใน

2.3 คณะกรรมการบริหาร
บริษัทมีคณะกรรมการบริหารเพื่อทำาหน้าที่บริหารจัดการกิจการภายในบริษัท คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บริหารจำานวน 8 ท่าน สามารถ

ดูรายละเอียดได้ที่หน้า 50

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. บริหารจัดการงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย โดยมีการกำาหนดขอบเขตอำานาจการอนุมัติในเรื่องสำาคัญๆ เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจนในตาราง

อำานาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ เช่น การจัดซื้อ การผลิตและการจัดจำาหน่ายปุ๋ยเคมี บัญชีและการเงิน ทรัพยากรบุคคล ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

2. ให้คำาปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในการตัดสินใจในประเด็นที่สำาคัญต่อกลยุทธ์องค์กรและทิศทาง
การดำาเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณการจัดสรรทรัพยากรให้กับบริษัท 

3. กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท

การแยกตำาแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานกรรมการบรษิัท ไม่เปน็บคุคลเดียวกนักับประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่ทั้งนีม้ีการแยกอำานาจหน้าที่ระหว่างกนัอย่างชดัเจน 

สำาหรับการอนุมัติรายการที่มีความสำาคัญ บริษัทได้มีการกำาหนดลำาดับขั้นในการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ในรูปเล่มที่ชัดเจน นอกจากนี้ ในการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ได้กำาหนดให้มีการรายงานการดำาเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท สามารถซักถามตรวจสอบการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในเรื่องที่เป็นสาระสำาคัญได้

2.4 คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติเป็นคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฏเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติของบริษัท (Compliance Program) เพื่อทำาหน้าที่ในการ

พิจารณาเนื้อหาและกำากับดูแลการใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม (Code of Conduct & Ethics) ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานที่ครอบคลุมและกำากับการ
ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท

ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมมีผลบังคับต่อบริษัท กรรมการ และพนักงานบริษัททุกคน ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่กำาหนดไว้ในประมวลอย่าง
เครง่ครัด หลกัปฏบิตัขิองประมวลระเบยีบปฏบิตัแิละจรยิธรรมจะองิกบัหลกัคณุธรรม จรยิธรรมและหลกัความสจุรติ มีจดุมุง่หมายให้พนกังานบรษิทัยดึมัน่ในมาตรฐาน
ทางจริยธรรมในระดับสูงและป้องกันมิให้มีการกระทำาที่ผิดกฎหมายหรือผิดต่อนโยบายของบริษัท อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้ง
ยังจะส่งเสริมให้บริษัทมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนอีกด้วย เนื้อหาในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมแบ่งเป็น 3 หมวด อันได้แก่ พนักงานของบริษัท การ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัท ทรัพย์สินและข้อมูลของบริษัท พนักงานทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาและทำาความเข้าใจในเนื้อหา และนำาไปใช้ปฏิบัติในการทำางาน รวมถึง
ต้องสอดส่องดูแลการกระทำาที่ขัดต่อประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมด้วย 

คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติประกอบไปด้วย 
1. กรรมการผู้จัดการใหญ่  เป็นประธานคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
2. เจ้าหน้าที่บริหาร  เป็นสมาชิกคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
3. หัวหน้าสำานักกฎหมาย เป็นเลขานุการคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
1. วางแผนการใช้และปฏิบัติตามประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมให้บรรลุตามเป้าหมายและให้ความรู้เกี่ยวกับประมวลดังกล่าว รวมถึงพิจารณาและ

อนุมัติแผนการใช้และปฏิบัติตามประมวลดังกล่าวตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอมา
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2. จัดตั้งและดูแลรักษาเครือข่ายสื่อสารฉุกเฉินเพื่อใช้ในกรณีที่เกิดการกระทำาที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ รวมถึงการละเมิดนโยบายของ
บริษัท หรือการกระทำาใดๆ ที่สงสัยว่าจะเป็นการละเมิดกฎหรือระเบียบบริษัท

3. จัดให้มีทีมงานสอบสวนตามความจำาเป็นเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงที่เก่ียวกับการกระทำาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบของบริษัท และ
พิจารณาว่าการฝ่าฝืนหรือการละเมิดดังกล่าวควรจะมีการลงโทษทางวินัยหรือไม่ รวมถึงนำาเสนอมาตรการที่เหมาะสมเพื่อจัดการกรณีดังกล่าว รวมถึงเพื่อป้องกัน
กรณีดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต

4. ชี้แจงและอบรมพนักงานบริษัทให้เข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนตามประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม

2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพ่ือดำาเนินการตามนโยบายในการบริหาร

ความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นรูปธรรมและสามารถสนับสนุนการตัดสินใจของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้นำาหลักการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรตามหลัก (COSO-Enterprise Risk Management) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการกำากับ
ดูแลกิจการที่เหมาะสมแนวทางหนึ่งของบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่, เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
หัวหน้าสำานักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้
1. กำาหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ
2. จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงและกำาหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
3. สอบทานความเสี่ยงและมาตรการในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงซึ่งประเมินโดยเจ้าของความเสี่ยง และให้คำาแนะนำาเพื่อการปรับปรุง
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมถึงทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำา
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อ

ดำาเนินการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน โดยมีสำานักตรวจสอบภายในเป็นผู้ประสานงานและสนับสนุน

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

3.1 คณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการของบริษัทจะถูกเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจำานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจำานวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ 
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัทกำาหนดให้การเลือกตั้งกรรมการเป็นการลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative Voting) โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการคือ 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวนหุ้นที่ตนถือคูณด้วยกรรมการที่จะเลือกตั้ง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็น

กรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่ง

ได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากตำาแหน่งทั้งคณะ และให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการของบริษัทขึ้นใหม่ตามวิธีการ

ข้างต้น โดยกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ และให้กรรมการชุดเดิมรักษาการในตำาแหน่งเพ่ือดำาเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่
จำาเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

นอกจากนี ้กรรมการบรษิทัจะพน้จากตำาแหนง่ไดห้ากกรรมการตาย ลาออก ขาดคณุสมบัตหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทั
มหาชนจำากดั หรอืมคีณุสมบตัไิมเ่ปน็ไปตามพระราชบญัตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 ในกรณทีีม่ตีำาแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตขุา้งตน้ ขอ้บงัคบั
บริษัทกำาหนดให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 พระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียง
เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน 
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ข้อบังคับบริษัทยังกำาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถถอดถอนกรรมการบริษัทได้ โดยลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำาแหน่งก่อนถึงคราวออก
ตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

การสรรหากรรมการ
เมื่อตำาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจากการลาออกจากตำาแหน่งหรือตามวาระหรือเหตุอื่นใด คณะกรรมการบริษัทจะสรรหาบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามกฎหมายและเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นลงมติอนุมัติแล้วแต่กรณีตามที่ข้อบังคับบริษัทกำาหนด บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา

เมือ่มกีารสรรหากรรมการใหม ่บรษิทัจะจดัให้มกีารปฐมนิเทศกรรมการใหมโ่ดยจดัรวบรวมขอ้มลู กฎ ระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิการของบริษัท 
รวมถึงหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับในการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้บรรยายให้แก่กรรมการใหม่ได้รับทราบ

3.2 กรรมการอิสระ
หลักเกณฑใ์นการคดัเลอืกบคุคลทีจ่ะเข้าดำารงตำาแหนง่กรรมการอสิระมไิด้ผา่นขัน้ตอนของคณะกรรมการสรรหา เนือ่งจากบรษิทัไมม่กีารแต่งต้ังคณะกรรมการ

สรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 
(และทีม่กีารแกไ้ข) พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และทีม่กีารแกไ้ข) และเปน็ไปตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการกำากบัตลาด
ทุน ที่ ทจ 39/2559 รวมถึงประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.3 คณะกรรมการบริหาร

การสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่บริหารหลังจากการประชุมสามัญประจำาปีซึ่งจะมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 1 ปี 

บุคคลที่จะดำารงตำาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับการคัดสรรจาก คณะกรรมการบริษัท พนักงานระดับผู้ฝ่ายจัดการอาวุโสของบริษัทหรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้
ความสามารถ ในกรณีที่ตำาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเข้าดำารงตำาแหน่งที่ว่างลง 
ซึ่งจะดำารงตำาแหน่งได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของเจ้าหน้าที่บริหารเดิมที่ตนแทน

4. การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
สำาหรับการกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทได้ส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปดำารงตำาแหน่งในฐานะกรรมการ ทั้งนี้ เป็นไปตาม

สัดส่วนการถือหุ้น ซ่ึงตัวแทนของบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบายและตัดสินใจในการดำาเนินธุรกิจกรณีที่สำาคัญ และยังคอยดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ประกาศของ ก.ล.ต. และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล รายการระหว่างกัน 
การได้มาหรือจำาหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับบริษัท นอกจากนี้ ระบบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมยังใช้ระบบบัญชีมาตรฐาน
เดียวกันกับบริษัทเพื่อใช้จัดทำางบการเงินรวม

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บรษิทัไดก้ำาหนดนโยบายเกีย่วกบัการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทั เพือ่เป็นแนวทางในการปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยไมช่อบซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่

ผู้ถือหุ้นของบริษัท และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า กรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงานบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกท่าน จะไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์
ของตนเองโดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 บริษัทได้จัดทำาและแจกคู่มือระเบียบปฏิบัติของบริษัท และประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมซึ่งมีหัวข้อข้อมูลบริษัทและการซื้อขายหลักทรัพย์โดย
อาศัยข่าววงในกำาหนดอยู่และจัดให้มีการอบรมประจำาปีในหัวข้อดังกล่าวให้แก่กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกท่าน โดยทุกท่านจะต้องลงลายมือชื่อรับทราบ
ไว้เป็นหลักฐาน บุคคลเหล่านี้จะต้องไม่ใช้ข้อมูลซึ่งตนได้รับทราบจากการปฏิบัติงานเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ชอบ 

5.2 สำาหรบักรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัต้องจดัทำารายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยแ์ละรายงานตอ่สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำาหนดห้ามไม่ให้กรรมการ และผู้บริหาร นำาข้อมูล
ภายในที่มีสาระสำาคัญของบริษัทซ่ึงยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ
และผู้บริหารจะต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรวมถึงข้อมูลสำาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ของบริษัทให้แก่สาธารณชน

5.3 สำาหรับบริษัทย่อยของบริษัทก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท และประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมด้วย โดยบริษัทย่อยของบริษัทได้นำา
หลักการดังกล่าวไปประกาศเป็นระเบียบภายในของตนเอง
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6. เลขานุการบริษัท
ตามข้อกำาหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้แต่งตั้งนายพชระ วรรธนวินิจ เป็นเลขานุการบริษัท ทำาหน้าที่จัดการประชุม

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร จัดทำาและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
รายงานประจำาปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ตลอดจนให้คำา
แนะนำาด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำางานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี 

นายพชระ วรรธนวนิจิ จบการศกึษาทางดา้นกฎหมายจากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรแ์ละมหาวทิยาลัยซดินยีป์ระเทศออสเตรเลีย และผ่านการอบรมหลกัสตูร
ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 23 จัดโดยชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

7. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นายมนูญ มนูสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำาปี 2558 ถึง 2563) และ/

หรอื นางสาวเพญ็ศรี ธรรมวโรดม ผูส้อบบัญชรีบัอนญุาตเลขที ่4923 (ไมเ่คยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั) และ/หรอื นายมงคล สมผล ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต
เลขที่ 8444 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) แห่ง สำานักงาน ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำาปี 2563 โดยมีค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีสามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้า 77

68 รายงานประจำาปี 2563

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 this includes the minutes of the meeting 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.

The 48 Annual General Meeting of 2020 was held on 24 July 2020 at The Banyan Ballroom, the Banyan Tree Bangkok Hotel, South Sathorn 
Road, Bangkok, located in the city of major transportation zone; thus, the shareholders could conveniently travel to. As there has been a spread of 
COVID-19 decease, with concern on health and safety of the shareholders, the Company then arranged the meeting in accordance with guideline of 
the relevant supervisory authorities strictly to prevent spread of such decease.

In the meeting, 8 out 9 directors attended the meeting. In year 2020, the Chairman of the Board did not attend the meeting as there was 
restriction on international travelling according to measure to prevent spread of COVID-19 of the supervisory authorities. In the meeting, there was the 
lawyer of external law firm counted and checked the vote. Before the meeting had begun, the Chairman of the meeting had informed the method 
of voting and vote counting, and, during the meeting, the Chairman of the meeting gave the opportunity in reasonable and sufficient time to the 
shareholders to ask any questions to the Board by complying with measure to prevent spread of COVID-19.

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.

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.
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Road, Bangkok, located in the city of major transportation zone; thus, the shareholders could conveniently travel to. As there has been a spread of 
COVID-19 decease, with concern on health and safety of the shareholders, the Company then arranged the meeting in accordance with guideline of 
the relevant supervisory authorities strictly to prevent spread of such decease.

In the meeting, 8 out 9 directors attended the meeting. In year 2020, the Chairman of the Board did not attend the meeting as there was 
restriction on international travelling according to measure to prevent spread of COVID-19 of the supervisory authorities. In the meeting, there was the 
lawyer of external law firm counted and checked the vote. Before the meeting had begun, the Chairman of the meeting had informed the method 
of voting and vote counting, and, during the meeting, the Chairman of the meeting gave the opportunity in reasonable and sufficient time to the 
shareholders to ask any questions to the Board by complying with measure to prevent spread of COVID-19.

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 
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Last but not least, the Company appropriately arranged plant-site visit for interested investors and the Company’s information can be obtained 
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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 
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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.

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน) 69



การกำากับดูแลกิจการ / Corporate Governance

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 and by the Securities and Exchange Commission. 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 in accordance with 
the Company’s vision on the basis of honesty, fairness and transparency. The Company will not seek any personal benefit which may cause conflict 
of interests with the Company’s or the stakeholders. In order to ensure that fair treatment is provided for each group of stakeholders in accordance 
with their rights and agreements, the Company prescribed the measures for dealing with each group of stakeholders as follows:

3.1 Shareholders : the Company is committed to responsibility to create the highest satisfaction for shareholders on the basis of sustainable 
growth, continually suitable returns on investment and transparent action along with good corporate governance policy.

3.2 Employees : the Company values employees as the valuable resource and a key to success of the Company. Therefore, the Company 
endeavors to develop human resource continuously, and also ensure safety and benefit of employees by setting the policy upon these following fields.

Safety and Health: the Company has policy on work safety and security by setting safety standard operation procedure to create a safe and 
convenient working atmosphere that helps employees work effectively. Especially, at the plant sites, there are safety rules to regulate the work 
mandatory, which they are superior to those stipulated by the laws. All employees, workers and subcontractors must acknowledge and comply with 
them strictly. In this regard, the Company also records accident, injury and leaves affected by works of all employees for making the statistic to be 
disclosed and improve the safety of the work place aiming at the maximum level.

Skill and Knowledge Improvement: The Company provides annual training courses and useful seminars to every employee in every division 
based on evaluation of their performance and need. Each employee is scheduled for training courses and seminars in specific average hours, and 
shall be evaluated for the result of training plan.

Remuneration and Benefits: Stated in the Work Rules, the Company provides a reasonable and fair remuneration and benefits, which it is 
referred to and based on the standard of its industry, to all employees such as salary rate, provident fund, medical allowances, annual physical 
check-ups, accident and life insurances, uniforms, canteen in the plant site, accommodation, transportation, scholarship, cremation funds of which 
covering to the member family of employees and others including bonus of which depending on the Company’s performance in each year. The 
Company also established Welfare Committee which comprises of representative from employee and the Company. The committee shall consider 
welfare of the employee and propose any improvement (if any) to the Company for consideration.

Human Rights: Human rights and freedom is stipulated as the basic and fundamental rights in the Company’s Code of Conduct & Ethics. It is 
essential to respect the rights and freedom; no discrimination on ethnics, colors, religious, 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.
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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, separately from other stakeholders, which shall be 
directly reached the Chairman of Compliance Committee or the President. Should the compliant or the opinion has been made, the Chairman of 
Compliance Committee shall deliberate it, and may call for the meeting among the Committee to investigate the evidence and further undertake 
any reasonable action. 

- Furthermore, employees and any other stakeholders 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 Room 801-806, 809-810, 8th Floor, Mitrtown Office Tower, 944 Rama 4 
Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330. 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 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 2020 has already been 
disclosed under the heading of Directors and Executives Remuneration. 
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4.5 The Board of Directors is responsible for the Company’s financial statements, consolidated financial statements and the financial information 
appear in the Annual Report. These financial statements are prepared in accordance with generally accepted accounting principles recognized in 
Thailand. Suitable accounting policies have been chosen and applied consistently, with discretion used cautiously and the best estimates used. There 
has also been adequate disclosure of important information in the notes to the financial statements. The Board of Directors has the opinion that the 
Company’s overall internal control systems are at a satisfactory level, and can give reasonable confidence in the credibility of the Company and its 
subsidiaries’ financial statements as of December 31, 2020 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 independent directors at least 1 in 3 of the total member of the Board but 
not less than 3 directors must be independent directors. At present, there are 3 members of Audit Committee, which is calculated as 1 in 3 of the 
number of directors.

The Board of Directors comprised of 9 directors as follows :-
Three Executive Directors
Six Non-Executive Directors in which three directors are Independent Directors and the Audit Committee. List of the Board of Directors
1. Mr. Koji Izutani Corporate Board Chairman
2. Mr. Yoshihiro Tamura Director & President
3. Mr. Takayuki Tohei Director & Executive Vice President
4. Mr. Ryosuke Hori Director & Senior Vice President
5. Mr. Chanand Sophonpanich  Director
6. Mr. Ek-Rit Boonpiti 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 2020, the Board of Directors 
held 7 meetings which lasted about 3-4 hours each time. Each director expressed the opinion freely and the minutes of each meeting was proposed 
for adoption and kept for the concerned parties’ inspection. 

Details of meeting attendance are as follows.
1. Mr. Koji Izutani1 attended the meeting 3 out of 3 times
2. Mr. Yoshihiro Tamura attended the meeting 7 out of 7 times
3. Mr. Takayuki Tohei attended the meeting 7 out of 7 times
4. Mr. Ryosuke Hori2 attended the meeting 3 out of 3 times
5. Mr. Chanand Sophonpanich3 attended the meeting 3 out of 3 times
6. Mr. Ek-Rit Boonpiti4 attended the meeting 3 out of 3 times
7. Mr. Suvat Suebsantikul attended the meeting 7 out of 7 times
8. Mr. Opas Sripornkijkachorn attended the meeting 7 out of 7 times
9. Mr. Kasemsak Masayavanich attended the meeting 7 out of 7 times
10. Mr. Toshiaki Miyabe attended the meeting 3 out of 4 times
11. Mr. Jiro Nishiyama attended the meeting 4 out of 4 times
12. Miss Kanokporn Aungsoontornsarid attended the meeting 4 out of 4 times
13. Mr. Suvij Suvaruchiporn attended the meeting 3 out of 4 times
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4.5 The Board of Directors is responsible for the Company’s financial statements, consolidated financial statements and the financial information 
appear in the Annual Report. These financial statements are prepared in accordance with generally accepted accounting principles recognized in 
Thailand. Suitable accounting policies have been chosen and applied consistently, with discretion used cautiously and the best estimates used. There 
has also been adequate disclosure of important information in the notes to the financial statements. The Board of Directors has the opinion that the 
Company’s overall internal control systems are at a satisfactory level, and can give reasonable confidence in the credibility of the Company and its 
subsidiaries’ financial statements as of December 31, 2020 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 independent directors at least 1 in 3 of the total member of the Board but 
not less than 3 directors must be independent directors. At present, there are 3 members of Audit Committee, which is calculated as 1 in 3 of the 
number of directors.

The Board of Directors comprised of 9 directors as follows :-
Three Executive Directors
Six Non-Executive Directors in which three directors are Independent Directors and the Audit Committee. List of the Board of Directors
1. Mr. Koji Izutani Corporate Board Chairman
2. Mr. Yoshihiro Tamura Director & President
3. Mr. Takayuki Tohei Director & Executive Vice President
4. Mr. Ryosuke Hori Director & Senior Vice President
5. Mr. Chanand Sophonpanich  Director
6. Mr. Ek-Rit Boonpiti 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 2020, the Board of Directors 
held 7 meetings which lasted about 3-4 hours each time. Each director expressed the opinion freely and the minutes of each meeting was proposed 
for adoption and kept for the concerned parties’ inspection. 

Details of meeting attendance are as follows.
1. Mr. Koji Izutani1 attended the meeting 3 out of 3 times
2. Mr. Yoshihiro Tamura attended the meeting 7 out of 7 times
3. Mr. Takayuki Tohei attended the meeting 7 out of 7 times
4. Mr. Ryosuke Hori2 attended the meeting 3 out of 3 times
5. Mr. Chanand Sophonpanich3 attended the meeting 3 out of 3 times
6. Mr. Ek-Rit Boonpiti4 attended the meeting 3 out of 3 times
7. Mr. Suvat Suebsantikul attended the meeting 7 out of 7 times
8. Mr. Opas Sripornkijkachorn attended the meeting 7 out of 7 times
9. Mr. Kasemsak Masayavanich attended the meeting 7 out of 7 times
10. Mr. Toshiaki Miyabe attended the meeting 3 out of 4 times
11. Mr. Jiro Nishiyama attended the meeting 4 out of 4 times
12. Miss Kanokporn Aungsoontornsarid attended the meeting 4 out of 4 times
13. Mr. Suvij Suvaruchiporn attended the meeting 3 out of 4 times
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Remarks : 1. Mr. Koji Izutani has been appointed as a Corporate Board Chairman replacing Mr. Toshiaki Miyabe who vacated from his position 
  on 24 July 2020.

 2. Mr. Ryosuke Hori has been appointed as a director replacing Mr. Jiro Nishiyama who vacated from his position on 24 July 2020.
 3. Mr. Chanand Sophonpanich has been appointed as a director replacing Miss Kanokporn Aungsoontornsarid who vacated from 
  her position on 24 July 2020.
 4. Mr. Ek-Rit Boonpiti has been has been appointed as a director replacing Mr. Suvij Suvaruchiporn who vacated from his position 
  on 24 July 2020.

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. 

Ryosuke Hori, jointly sign with group B: Mr. Takayuki Tohei, in total of 2 directors, and seal of the company.

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 2020, there was a director who attend the training as follows.
1. Mr. Opas Sripornkijkachorn attended the training organized by Thai Institute of Director Association (IOD) as below.
 - Webinar - Board War Room Series 1: Financial Immunity in Pandemic Time
 - Webinar - Board War Room Series 2: Leading Your Business Through Pandemic Time
 - Webinar - Board War Room Series 3: Key Business and Legal Issues
 - Webinar - Director Briefing: The Roles of Directors during COVID-19 regarding Financial Reporting, Leadership, and Beyond
 - Webinar - Connected and Autonomous Supply Chain Ecosystems 2025
 - Webinar - Director Forum: Board’s Role in Strategy for Business Sustainability
 - Webinar - Strengthening Good Corporate Governance by Audit Committee and Independent Director regarding Experiences from Fraud Cases
 - Webinar - Leading Boardroom Through Disruption: What Directors Should Know?
 - Webinar - Inside CEO Succession: Essential Guide for Board
 - Webinar - Director’s Briefing: Driving Organizational Culture from the Boardroom
2 Mr. Takayuki Tohei attended 
 - E-learning CFO’s Orientation Course (English Version) organized by Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand.

2.2 Audit Committee 
The Audit Committee 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 2020, the Audit Committee consisted of : 
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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 2020, 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, the laws relating 
to the Company’s business, including review compliance with any rules and policies which have stipulated.

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.

2.3 Executive Board
The Company’s Executive Board is responsible for internal affair management and administration. The Executive Board has 8 persons as the 

executive officer. Please see the page No. 50 - 53.

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.
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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 2020, 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, the laws relating 
to the Company’s business, including review compliance with any rules and policies which have stipulated.

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.

2.3 Executive Board
The Company’s Executive Board is responsible for internal affair management and administration. The Executive Board has 8 persons as the 

executive officer. Please see the page No. 50 - 53.

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.
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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.

1Compliance 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 COSO-Enterprise Risk Management suitable applied in listed companies.

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 or the Corporate Board of Directors 

meeting. The Company’s Board of Directors shall consist of at least 7 directors and at least half of which must have residence in the Kingdom. The 
Board of Directors must have at least one-third of the total number of directors, but not less than 3 directors, must be independent directors.

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.
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At each Annual General Meeting, all members of the Board of Directors shall vacate their office, and the meeting shall vote for the new 
members of the Board of Directors according to the above mention voting. The Director retired on term may be re-elected. However, the former 
Board of Directors shall remain in office to carry on the business of the Company only as necessary until the new Board of Directors assumes office.

In addition, directors shall vacate office upon death, resignation, loss of qualifications or disqualification under Section 68 of the Public Company 
Act B.E. 2535 or unqualified according to the Securities and Exchange Act B.E 2535. For any vacancy in the Board of Directors as the previous mention, 
the Company’s Article of Association stipulates that Board of Directors may select duly qualified person without disqualification under Section 68 of 
the Public Company Act to replace the vacating director at the next board meeting except where the remaining term of office of such director is less 
than two months. The person who becomes a director in place of the vacating director shall hold office only for the remaining term of the director 
whom he/she replaces. 

The Company’s Article of Association also states the mean of dismissal of director by having shareholders pass a resolution to remove any 
director prior to his/her end of the term by a vote of not less than three-fourths of the number of shareholders attending the meeting and entitled to 
vote and holding shares in an aggregate number of no less than half of the shares held by shareholders attending the meeting and entitled to vote.

Nomination of Director
In case of vacancy of Director(s), either by resignation or by term, the Corporate Board of Directors will select person(s) who is qualified 

without disqualification under the law, competent and suitable to fit the directorship and propose to the Corporate Board of Directors Meeting or 
Shareholder Meeting as the case maybe stipulated in the Company’s Article of Association. The Company does not have the Nomination Committee 
for selection of Director(s). 

If selection of director(s) has been conducted, the Company by the 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 the 
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. 
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At each Annual General Meeting, all members of the Board of Directors shall vacate their office, and the meeting shall vote for the new 
members of the Board of Directors according to the above mention voting. The Director retired on term may be re-elected. However, the former 
Board of Directors shall remain in office to carry on the business of the Company only as necessary until the new Board of Directors assumes office.

In addition, directors shall vacate office upon death, resignation, loss of qualifications or disqualification under Section 68 of the Public Company 
Act B.E. 2535 or unqualified according to the Securities and Exchange Act B.E 2535. For any vacancy in the Board of Directors as the previous mention, 
the Company’s Article of Association stipulates that Board of Directors may select duly qualified person without disqualification under Section 68 of 
the Public Company Act to replace the vacating director at the next board meeting except where the remaining term of office of such director is less 
than two months. The person who becomes a director in place of the vacating director shall hold office only for the remaining term of the director 
whom he/she replaces. 

The Company’s Article of Association also states the mean of dismissal of director by having shareholders pass a resolution to remove any 
director prior to his/her end of the term by a vote of not less than three-fourths of the number of shareholders attending the meeting and entitled to 
vote and holding shares in an aggregate number of no less than half of the shares held by shareholders attending the meeting and entitled to vote.

Nomination of Director
In case of vacancy of Director(s), either by resignation or by term, the Corporate Board of Directors will select person(s) who is qualified 

without disqualification under the law, competent and suitable to fit the directorship and propose to the Corporate Board of Directors Meeting or 
Shareholder Meeting as the case maybe stipulated in the Company’s Article of Association. The Company does not have the Nomination Committee 
for selection of Director(s). 

If selection of director(s) has been conducted, the Company by the 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 the 
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. 
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 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.

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 from 2015 to 2020) and/or Ms. Pensri Thamvarodom, Certified Public Accountant No. 4923 (never affixed her signature on the Company’s 
financial statement) and/or Mr. Mongkol Somphol, Certified Public Accountant No. 8444 (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 2020 with the following details of remuneration:-

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้สอบบัญชี
Remuneration of the Auditor
สำาหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 / For The Year 2020, as of December 31, 2020

(หน่วย : บาท) / (Unit : Baht)

ที่
No.

ชื่อบริษัท
Company

ผู้สอบบัญชี
Auditor

ค่าสอบบัญชี
Audit Fee

ค่าบริการ
อื่น

Non-Audit 
Fee

รวม
Total

ค่าตอบแทน
ค้างจ่าย

Accrued 
Audit/Non-
Audit Fee

1 บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน)
Thai Central Chemical Public 
Company Limited

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 
Co., Ltd.

 2,350,000  -  2,350,000  444,000 

2 บริษัท เอ็มซี อะโกร- เคมิคัล จำากัด
MC Agro-Chemicals Co., Ltd.

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 
Co., Ltd.

 766,000  -  766,000  557,600 

3 บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำากัด
N.I.M. Co., Ltd.

บริษัท สหการสอบบัญชี จำากัด
United auditing Limited

 135,000  -  135,000  63,000 

4 บริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำากัด
TCCC Myanmar Limited

Myanmar Vigour & Associateds Limited  565,774  -  565,774  475,757 

รวมทั้งสิ้น
Grand Total

 3,816,774  - 3,816,774 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibilities (CSR)

“ความรับผิดชอบต่อสังคม” (Corporate Social Responsibility: CSR) เป็นประเด็นสำาคัญที่ทั่วโลกกำาลังให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจ 
ด้วยเล็งเห็นว่า การดำาเนินกิจการขององค์กรธุรกิจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ CSR จึงกลายเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำาคัญ 
ไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อหวังผลทางการตลาด หรือเพื่อใช้แก้ไขปัญหาทางธุรกิจให้ได้รับการยอมรับจากสังคม แต่ CSR ในปัจจุบันกำาลัง
ทวีความสำาคัญและกลายเป็น “แนวคิดและวิธีการบริหารจัดการธุรกิจ” เพื่อพัฒนาการดำาเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน รวมถึงพัฒนาห่วงโซ่มูลค่า ซึ่งจะนำาไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน) มีความมุ่งม่ันท่ีจะเป็น “ที่หนึ่งในใจเกษตรกร” โดยหวังว่าจะเป็นทางเลือกอันดับแรกของเกษตรกร ด้วยการ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพเพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพและผลผลิตในการเพาะปลูก และยังให้ความสำาคัญในการสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียผ่านการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทได้จัดทำารายงานฉบับความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี้ข้ึนเพ่ือรายงานกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้สาธารณชนรับทราบ 

วิสัยทัศน์ของบริษัท
ที่หนึ่งในใจเกษตรกร

“เรามุง่มัน่ทีจ่ะเป็นทางเลอืกอนัดบัแรกของเกษตรกรในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ดว้ยการสง่มอบผลติภณัฑแ์ละการบริการทีม่คีณุภาพ ซึง่จะชว่ยเพิม่คุณภาพ
และผลผลิตในการเพาะปลูก”

พันธกิจของบริษัท
1. มุ่งมั่นสร้างคุณค่า 

เรามุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งคณุคา่ใหม่ๆ  ใหก้บัเกษตรกรและการเกษตรโดยการส่งมอบผลติภณัฑแ์ละการบรกิารท่ีเหนอืกวา่ ซึง่จะถกูคดิคน้และพฒันาอยา่งต่อเนือ่ง
เพื่อเพิ่มผลผลิตในการเพาะปลูก การบริการของเราจะครอบคลุมไปยังเกษตรกรทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน และจะขยายรูปแบบเพิ่มขึ้นอีกเพื่อยกระดับห่วงโซ่มูลค่าใน
อุตสาหกรรมการเกษตร
2. พัฒนาคนของเรา 

เรามุง่มัน่ทีจ่ะพัฒนาคนของเราโดยการให้โอกาสในการเรยีนรูแ้ละสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีพ่นกังานชว่ยกนัสง่เสรมิใหเ้ตบิโตไปพรอ้มกนั เราจะพฒันาองคก์ร
ของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
3. เอาใจใส่ต่อสังคม 

เรามุ่งมั่นที่จะทำาให้กระบวนการทางธุรกิจของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืน และสร้างอิทธิพลเชิงบวกต่อสังคม โดยการนำาเอาแนวคิดการเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ร่วมกับการดำาเนินธุรกิจของเรา

ทิศทางสู่ความยั่งยืน
“เราจะสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของเกษตรกรในฐานะพันธมิตร เพื่อมุ่งสู่การเป็นที่หนึ่งในใจเกษตรกร” ถือเป็นเป้าหมายและคำามั่นสัญญาที่บริษัท

ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน) ให้ความสำาคัญและถือมั่นในการดำาเนินธุรกิจ 
การเตบิโตอย่างย่ังยนืของเกษตรกร จำาเปน็ตอ้งอาศัยปจัจยัหลายๆ ดา้น ในฐานะผูผ้ลติปุย๋เคมซีึง่เปน็สนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการเกษตร บรษิทัจงึมคีวาม

รับผิดชอบที่จะต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ควบคุมสินค้าให้ได้มาตรฐานสูง คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้คำาปรึกษาในการใช้สินค้าที่ถูกต้อง 
ปลอดภัยแก่เกษตกร เพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ให้เกษตรกรได้รับผลผลิตเต็มประสิทธิภาพ และสามารถส่งมอบสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณค่า
และปลอดภัยแก่ผู้บริโภค นอกจากนี้บริษัทยังไม่ละเลยที่จะดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของบริษัท โดยการลดมลภาวะ ประหยัด
พลังงาน พร้อมทั้งพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ระหว่างบริษัทและชุมชนซึ่งสามารถนำาไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนได้ในอนาคต

กรอบการรายงาน
เนือ้หาความรบัผิดชอบตอ่สงัคมน้ีไดจ้ดัทำาขึน้ตามแนวทางการจดัทำารายงานแหง่ความยัง่ยนื ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยอาศยักรอบการรายงาน 

CSR บูรณาการประจำาปี (Integrated CSR Reporting Framework) จัดทำาโดยสถาบันไทยพัฒน์ ทั้งนี้เนื้อหาของรายงานจะครอบคลุมเฉพาะกิจกรรมของ บริษัท 
ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน) ไม่รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัท

ลักษณะธุรกิจของบริษัท
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงโดยมีกำาลังการผลิต 1.2 ล้านเมตริกตันต่อปี
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ผู้มีส่วนได้เสีย
ผูม้สีว่นไดเ้สียเปน็ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิกจิการของบรษิทัในดา้นตา่งๆ และอาจไดร้บัประโยชนห์รอืผลกระทบจากการดำาเนนิกจิการของบรษิทัดว้ย จงึ

ถือเป็นหน้าที่ของบริษัทที่จะต้องควบคุมดูแลกิจกรรมของบริษัทเพื่อเสริมสร้างผลประโยชน์และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด ผู้มีส่วนได้เสียยังเป็นส่วน
สำาคญัสำาหรบัการกำาหนดกลยทุธใ์นการพฒันาทีย่ัง่ยนื โดยบรษิทัจะประเมินความเส่ียงของกจิกรรมและติดตามผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสำารวจ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแล้วจึงกำาหนดกลยุทธ์ นโยบาย แนวทางปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ 

บริษัทได้จัดประเภทของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทออกได้เป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้
1. พนักงานของบริษัท เป็นผู้ปฏิบัติและดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแนวนโยบายของบริษัท ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจได้รับ ได้แก่ ค่าจ้างสวัสดิการ

ต่างๆ หน้าที่การงาน การฝึกอบรมความรู้ต่างๆ สภาพแวดล้อมในการทำางาน
2. ผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุ เปน็ผูช้ำาระเงนิซือ้หุน้ของบรษิทัจงึมสีว่นไดเ้สยีขึน้อยูก่บัผลประกอบการของบรษิทัดว้ย ประโยชนห์รอืผลกระทบทีอ่าจได้รบั ได้แก่ 

ผลตอบแทนในส่วนของหุ้นที่ตนถือในรูปต่างๆ เช่น เงินปันผล ผลกำาไรขาดทุนจากผลการดำาเนินงานของบริษัท ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผย
3. เกษตรกร เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจากการอุปโภคสินค้าของบริษัท ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจได้รับ ได้แก่ คุณภาพของสินค้าและบริการ 

การเปิดเผยข้อมูลของสินค้า การให้คำาปรึกษาแก่ลูกค้า การรักษาความลับของลูกค้า บริการหลังการขาย
4. ผู้แทนจำาหน่าย เป็นผู้มีความสำาคัญในการกระจายสินค้าให้กับเกษตรกร ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจได้รับคือ ส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินค้า การ

จัดเตรียมและขนถ่ายสินค้าให้แก่ผู้แทนจำาหน่าย การส่งเสริมและสนับสนุนทางการตลาด การรับประกันสินค้าในกรณีสินค้ามีความชำารุดบกพร่อง
5. คู่ค้า ผู้จัดหา เป็นผู้ที่มีบทบาทในห่วงโซ่อุปทาน เช่น การจัดหาวัตถุดิบ หรือเป็นผู้รับจ้างหรือให้บริการแก่บริษัทในงานหรือโครงการใดๆ ประโยชน์หรือ

ผลกระทบที่อาจได้รับ ได้แก่ ราคาวัตถุดิบในการจัดซื้อจัดหา การประมูลงานหรือโครงการของบริษัท การถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้หรือประสบการณ์ 
6. คู่แข่ง เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในด้านการจำาหน่ายสินค้าและการแข่งขัน ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจได้รับ ได้แก่ การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเป็นไป

ตามกฎหมาย การดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีจริยธรรม
7. เจ้าหน้ี เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยเป็นผู้ที่มีสิทธิเรียกร้องต่อบริษัท ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ การชำาระหนี้สินตรงต่อเวลารวมถึง

ผลประโยชน์ที่ได้ตกลงกันไว้
8. ชุมชนแวดล้อม เกี่ยวข้องกับบริษัทเนื่องจากอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากกระบวนการผลิต เช่น มลภาวะจากกระบวนการผลิตต่อสิ่งแวดล้อม 

การจ้างแรงงานในชุมชน การอุดหนุนสินค้าพื้นบ้านในชุมชน การพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ 

ประเด็นที่สำาคัญและมุ่งเน้นในการดำาเนินความรับผิดชอบสังคม
จากการวิเคราะหผ์ูม้สีว่นไดเ้สยีโดยพจิารณาจากประเดน็ทีม่คีวามสำาคญัตอ่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีและประเดน็ทีมี่ความสำาคญัตอ่บรษิทั บรษิทัจงึไดก้ำาหนดประเด็น

ที่สำาคัญและมุ่งเน้น จากนั้นบริษัทก็ได้ดำาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมุ่งเน้นไปตามประเด็นข้างต้นเป็นสำาคัญดังนี้
- การควบคุมคุณภาพของสินค้า
- การปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- การปฏิบัติต่อแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท
- การให้ข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร

CSR in Process
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้รวบรวมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดเป็นความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมในการดำาเนินกิจการของบริษัทไว้ดังต่อไปนี้ 

1. การควบคุมคุณภาพของสินค้า
บรษิัทมนีโยบายเน้นการผลิตสนิค้าทีม่คีุณภาพสงู ได้มาตรฐาน เพือ่ให้ลกูค้าเกดิความพึงพอใจและเชื่อมัน่ในคณุภาพสินคา้ของบรษิทัว่าเปน็ “ปุย๋เตม็สตูร” 

การที่ปุ๋ยมีคุณภาพดีจะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตทางเกษตรเพิ่ม เกษตรกรก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น
- การควบคุมคุณภาพสินค้าและการผลิต
ในสายการผลิต โรงงานทั้งสองของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ โรงผลิตปุ๋ย โรงผลิตกระสอบ 

และโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานร่วม บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าท่ีผ่านสายการผลิตอย่างเข้มงวด โดยจะมีการสุ่มตรวจคุณภาพของปุ๋ย 
3 ชว่งดว้ยกนั เร่ิมจาก ชว่งแรกสุม่ตรวจปรมิาณธาตอุาหารของวตัถดุบิกอ่นสง่เขา้สูก่ระบวนการผลติ ช่วงที ่2 สุม่ตรวจปรมิาณธาตอุาหารระหว่างทีปุ่ย๋ผลติสำาเรจ็ผา่น
สายพานการผลิต และช่วงที่ 3 สุ่มตรวจระหว่างที่ปุ๋ยผลิตสำาเร็จถูกบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ ในการสุ่มตรวจธาตุอาหารในแต่ละช่วงนั้น พนักงานบริษัทจะสุ่มเก็บตัวอย่าง
ของปุ๋ยทุกๆ 15 นาทีจากสายพานลำาเลียงจนครบ 8 ครั้ง (หรือทุก 2 ชั่วโมง) ตัวอย่างที่เก็บได้จะถูกส่งไปที่ห้องปฏิบัติการของบริษัทเพื่อวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร 
หากพบว่าตัวอย่างที่สุ่มตรวจมีปริมาณธาตุอาหารไม่ได้ตามมาตรฐาน ปุ๋ยที่ผลิตในช่วงดังกล่าวจะถูกแยกออกจากสายการผลิตและนำาไปผ่านกระบวนการผลิตใหม่ 
วิธีการควบคุมคุณภาพสินค้าของบริษัทนี้จัดว่ามีมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพของสินค้าที่สูงมากในอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ย

- มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
บริษัทไดจ้ดัตัง้หอ้งปฏบิตักิารตรวจสอบวเิคราะหคุ์ณภาพของปุย๋ขึน้ท่ีโรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวง โดยมีความทันสมัยและมีประสทิธภิาพความ

แม่นยำาในการวิเคราะห์ธาตุอาหารของปุ๋ยเคมีสูง ห้องปฏิบัติการของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ในกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์
ปุ๋ยเคมีจากกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงม่ันใจได้ว่าปุ๋ยเคมีที่ผ่านการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการของบริษัทจะมีคุณภาพสูง
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ปัจจุบันห้องปฏิบัติการของบริษัทได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ซึ่งปุ๋ยเคมีที่ผ่านการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการสามารถนำาไปขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมีเพื่อจำาหน่ายได้
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibilities (CSR)

2. การปรับปรุงกระบวนการขนส่งภายในโรงงาน
บริษัทได้ดำาเนินโครงการปรับปรุงระบบขนส่งภายในโรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวงในขั้นตอนการลำาเลียงสินค้าผลิตสำาเร็จเข้าสู่โกดังและการ

ขนถ่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าหรือผู้แทนจำาหน่าย
- กระบวนการขนส่งภายในโรงงานพระประแดง
สำาหรับโรงงานพระประแดง บริษัทได้มีการปรับปรุงกระบวนการในการลำาเลียงสินค้าเข้าสู่โกดัง และการขนถ่ายสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยได้เลือกติดตั้งระบบ 

P-Sling เป็นระบบที่ใช้เชือกสลิงเย็บติดกับเทปผ้าใบเพื่อเสริมความแข็งแรง และนำามามัดกับกระสอบปุ๋ย ทำาให้สามารถเคลื่อนย้ายสินค้าได้ครั้งละ 2 เมตริกตัน 
จ่ายผ่านเครื่องจ่าย และเนื่องจากบริษัทได้มีการปรับปรุงระบบในการขนส่งสินค้า โดยได้กำาหนดจุดจอดรถสำาหรับเตรียมรอขึ้นสินค้าใหม่ และทำาการปรับปรุงเส้น
ทางจราจร โดยกำาหนดเส้นทางให้รถขนถ่ายสินค้าทุกประเภทวิ่งทางเดียวเพื่อไปยังจุดจ่ายสินค้า ทำาให้สามารถบริหารจัดการ การเดินรถเพื่อรับสินค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถลดระยะเวลาในการรอรับสินค้าจากเดิมซึ่งใช้เวลาประมาณร้อยละ 70

- กระบวนการขนส่งภายในโรงงานนครหลวง
สำาหรบัโรงงานนครหลวงได้เพิม่ความสะดวกในการจา่ยสนิคา้ใหก้บัลกูค้าแบบ One Stop Service ดว้ยระบบ Palletizer และระบบ P-Sling โดยมคีอมพวิเตอร์

ควบคมุแทนระบบเดมิซึง่เปน็การใชแ้รงงานคนและรถบรรทกุเคล่ือนยา้ยสนิคา้เปน็หลกั ระบบดังกลา่วสามารถเพิม่ความรวดเรว็ในการจา่ยสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ ลดระยะเวลาในการจ่ายสินคา้ให้กับลูกค้าประมาณรอ้ยละ 60 สามารถช่วยลดเวลาในการขนสง่สนิคา้ให้กบัลกูคา้ภายในโรงงานไดม้ากกวา่รอ้ยละ 50

3. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
บริษัทได้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Co-Generation Power Plant) ซ่ึงเป็นโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าร่วมกับพลังงานความร้อนที่โรงงาน

พระประแดงโดยโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจะผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงาน หากมีกระแสไฟฟ้าเหลือจากการใช้ก็จะขายให้แก่การไฟฟ้านครหลวง 
ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้านอกจากจะได้กระแสไฟฟ้าแล้ว ยังจะได้พลังงานความร้อนซึ่งสามารถนำาไปใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยเคมีได้อีกด้วย โดยปกติใน
กระบวนการผลิต โรงงานจะต้องผลิตพลังงานความร้อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยเคมีโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงอยู่แล้ว เมื่อมีโรงงานโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนร่วม โรงงานสามารถใช้ก๊าซธรรมชาตินั้นผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในโรงงานและส่งขาย รวมทั้งยังได้พลังงานความร้อนมาใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ย
อีกด้วย โครงการนี้จึงเป็นการลดการใช้พลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ีโครงการยังสามารถทำารายได้ให้แก่บริษัทจากการขายไฟฟ้าให้แก่
การไฟฟ้านครหลวง บริษัทเริ่มเดินเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมตั้งแต่ปลายปี 2556 

- โครงการควบคุมคุณภาพของอากาศบริเวณโรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวง
บริษัทได้ดำาเนินโครงการควบคุมคุณภาพของอากาศบริเวณโรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวง ในกระบวนการลำาเลียงวัตถุดิบหรือสินค้าสำาเร็จ

เข้าสู่โรงงานอาจจะทำาให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งอาจมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงและยังเป็นการสูญเสียวัตถุดิบจำานวนหนึ่งด้วย บริษัทได้
ดำาเนินการติดตั้งเครื่องกำาจัดฝุ่นท่ีเรียกว่าระบบ Cyclone ซ่ึงเป็นระบบที่ใช้การหมุนวนของอากาศเพ่ือให้ฝุ่นตกตะกอนลงด้านล่าง ซึ่งหลังจากดำาเนินการติดตั้ง
ระบบดังกล่าวแล้ว สภาพอากาศบริเวณโรงงานมีฝุ่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริษัทยังได้ติดตั้งระบบกำาจัดฝุ่นละอองเพิ่มเติมด้วยระบบ Scrubber Tank ซึ่งเป็นระบบ
ที่ใช้น้ำาจับละอองฝุ่น ทำาให้สามารถกำาจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 20 ไมครอนได้ นอกจากนี้ที่โรงงานนครหลวง บริษัทได้จัดทำาป้ายแสดงคุณภาพอากาศติดตั้งไว้บริเวณ
ท่าเรือ โดยจะตรวจติดตามคุณภาพอากาศเป็นประจำาทุกวันและแสดงผลที่วัดได้บนป้ายดิจิทัล เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ชุมชนที่อาศัยโดยรอบได้ทราบตาม
หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

- โครงการคัดแยกขยะ “เปลี่ยนขยะรีไซเคิล”
บรษิทัดำาเนนิการโครงการคดัแยกขยะ โครงการนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่รณรงคใ์ห้พนกังานทำาการคดัแยกขยะภายในโรงงานกอ่นจะนำาไปทิง้ โดยบรษิทัจะรับซือ้

ขยะที่สามารถนำาไปรีไซเคิลได้ตามราคาที่กำาหนดไว้ จากนั้นขยะดังกล่าวก็จะถูกขายให้แก่ผู้รับซื้อขยะรีไซเคิลสอดคล้องกับกิจกรรม “เปลี่ยนขยะรีไซเคิล” ที่บริษัท
จัดขึ้น เงินจากการขายขยะ รีไซเคิลให้แก่ผู้รับซื้อก็จะนำามาหมุนเวียนรับซื้อขยะจากพนักงานที่เข้าร่วมโครงการต่อไป นอกจากนี้ บริษัทได้เปลี่ยนและจัดวางภาชนะ
รองรับขยะมูลฝอยใหม่เพื่อให้เหมาะสมและเพียงพอต่อปริมาณขยะในโรงงาน จากผลการดำาเนินโครงการพบว่า

โรงงานพระประแดง มีขยะรีไซเคิลที่ขายให้แก่ผู้รับซื้อจำานวน 303.49 ตัน และโรงงานนครหลวงมีปริมาณขยะทั่วไป จำานวน 82.90 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 35 และมีปริมาณขยะรีไซเคิลที่ขายให้กับผู้รับซื้อมีจำานวน 160.93 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 99.12 เนื่องจากการดำาเนิน
กิจกรรมคัดแยกขยะ กิจกรรมลดของเสียภายในโรงงานโดยใช้หลัก 7R และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในทุกๆ กิจกรรมของพนักงาน

80 รายงานประจำาปี 2563



- นิทรรศการวันอนุรักษ์พลังงาน Zero Waste 2563
บริษัทได้มีการส่งเสริมสร้างความตระหนักในเร่ืองการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากรต่างๆ แก่พนักงานในองค์กร โดยได้จัดกิจกรรมนิทรรศการ

วันอนุรักษ์พลังงาน Zero Waste 2563 ณ โรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวง และให้พนักงานแต่ละฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงผลงานในการลดและอนุรักษ์
พลังงานที่เกิดจากกระบวนการทำางานต่างๆ เปิดโอกาสให้โรงเรียนในชุมชนเข้าร่วมศึกษาดูงาน โดยกิจกรรมในครั้งน้ีถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งบริษัทให้ความสำาคัญ

- มาตรฐานอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำาคัญกับทุกขั้นตอนการผลิต โดยคำานึงการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โรงงานทั้งสอง

ของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพโรงผลิตปุ๋ย โรงผลิตกระสอบ และโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานร่วม มาตรฐาน 
14001:2015 มาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม และ ISO 45001:2018 มาตรฐานระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั และยงัไดร้บัโลร่างวลั CSR-
DIW Continuous ประจำาปี 2563 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว “วัฒนธรรมสีเขียว” 
ระดับ 4 ซึ่งเราอยู่ในขั้นตอนดำาเนินการเป็นระดับ 5 ในอนาคตอันใกล้นี้ โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว เป็นการส่งเสริมโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้กำาหนดไว้ 
5 ระดับ เพื่อประเมินและรับรองโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
- มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
บรษิทัคำานงึถึงความปลอดภยัในการปฏบิตังิานของพนกังานเปน็สำาคญั จงึไดม้กีารจดัทำาขอ้แนะนำาการปฏบิตังิาน (Work Instruction) ขึน้เพือ่เปน็แนวทาง

ในการปฏิบัติงานโดยมีมาตรฐานความปลอดภัยไม่ต่ำากว่ามาตรฐานที่กำาหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทมีการจัดอบรมความปลอดภัยให้แก่พนักงานเป็น
ระยะๆ โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้จากภายนอกมาเป็นผู้บรรยายในหัวข้อต่างๆ บริษัทยังได้เก็บสถิติอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนภายในโรงงานของบริษัท รวมถึงอัตราการ
บาดเจ็บเนื่องจากการทำางานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ในป ี2563 เกดิอุบตัเิหตภุายในโรงงานทัง้สิน้ 10 ครัง้ มพีนักงานและผู้รับเหมาไดร้บับาดเจบ็ 10 คน หยดุงานรวมกัน 6,089 วนั คดิเปน็อตัราความถีก่ารบาดเจบ็ 
(IFR) 4.44 ต่อหนึ่งล้านชั่วโมง และอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR) 2,705.39 ต่อหนึ่งล้านชั่วโมง

- โรงงานพระประแดงมีพนักงานและผู้รับเหมาได้รับบาดเจ็บ 6 คน เสียชีวิต 1 คน หยุดงานรวมกัน 6,059 วัน คิดเป็นอัตราความถี่การบาดเจ็บ (IFR) 6.12 
ต่อหนึ่งล้านชั่วโมง และอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR) 5,300.78 ต่อหนึ่งล้านชั่วโมง

- โรงงานนครหลวง มีพนักงานและผู้รับเหมาได้รับบาดเจ็บ 3 คน หยุดงานรวมกัน 30 วัน คิดเป็นอัตราความถี่การบาดเจ็บ (IFR) 2.71 ต่อหนึ่งล้านชั่วโมง 
และอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR) 27.08 ต่อหนึ่งล้านชั่วโมง

ในการนี้ ทุกวันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน จะมีช่วง Safety Talk ประมาณ 10 นาที ซึ่งจะเป็นช่วงที่หัวหน้างานแต่ละหน่วยงานพูดคุยกับพนักงานในสายงานของ
ตนเกีย่วกบัเรือ่งความปลอดภัยในการทำางานรวมถงึขา่วสารอืน่ๆ ทีน่า่สนใจในการปฏบิตังิาน เมือ่เกดิอบุตัเิหตขุึน้จะมกีารสอบสวนถงึอบุตัเิหตเุพือ่จดัทำารายงานและ
เสนอต่อคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางานเพื่อปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยให้มากขึ้น บริษัทยังเก็บสถิติการเจ็บป่วย
ของพนักงานเนื่องจากการทำางานไว้เพื่อปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยของพนักงานอีกด้วย 

- โครงการโรงงานสีขาว
บริษัทได้ดำาเนินโครงการโรงงานสีขาว โดยวัตถุประสงค์เพ่ือให้สถานท่ีทำางานภายในโรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวงเป็นพ้ืนที่ปลอดจาก

ยาเสพตดิ บรษิทัไดร้ว่มมอืกบัตำารวจและเจา้หน้าทีจ่ากกรมการปกครองสุ่มตรวจปัสสาวะของพนักงานในโรงงานโดยไมก่ำาหนดวันล่วงหน้า หากพบว่าพนกังานคนใด
มสีารเสพตดิในรา่งกายบรษิทัจะยงัไมด่ำาเนนิการลงโทษในทนัท ีแต่จะสง่พนกังานเขา้รบัการบำาบดัทีโ่รงพยาบาลทีก่ำาหนดไว ้ในการบำาบดัพนกังานจะไดพ้ดูคยุกบันัก
จิตวิทยา กินยาและต้องได้รับการตรวจปสัสาวะเป็นประจำาจนครบระยะเวลาของการบำาบัด จากนั้นก็จะมีการสุ่มตรวจปัสสาวะเป็นระยะๆ ตามกำาหนดของโครงการ 
หากยังพบว่าพนักงานคนนั้นยังมีสารเสพติดในร่างกายก็จะทำาการเลิกจ้าง แต่จากสถิติที่ผ่านมาพบว่าพนักงานที่ถูกตรวจพบว่ามีสารเสพติดในร่างกายเม่ือผ่านการ
บำาบัดแล้ว ไม่พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายจากการสุ่มตรวจปัสสาวะอีก ซึ่งในปัจจุบันไม่พบว่ามีพนักงานคนใดที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย

- โครงการบริษัทเกษียณสุข
บริษทัยังเขา้รว่มโครงการ “บรษัิทเกษียณสขุ” ซึง่เปน็โครงการทีม่วีตัถปุระสงค์เพ่ือสรา้งความมัน่คงทางการเงนิให้กบัพนกังานจนถงึวยัเกษยีณ โดยส่งเสรมิ

ใหพ้นกังานออมเงนิไวใ้ชใ้นวยัเกษยีณอยา่งเพยีงพอผา่นกองทนุสำารองเลีย้งชพีตัง้แตแ่รกเขา้ทำางาน และสนบัสนนุให้จา่ยเงนิสมทบเตม็สทิธ ิบรษิทัยงัส่งเสรมิใหม้กีาร
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนักงานผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ำาเสมอ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงการออมเพื่อเป้าหมายการเกษียณอย่างมีคุณภาพ 
และเข้าใจในการเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง
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- โครงการการฝึกอบรมแก่พนักงาน
บริษัท ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท บริษัทเชื่อว่ากิจการของบริษัทจะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น บุคลากรของบริษัทจะต้องมี

คุณภาพ ในการนี้บริษัทจึงมีนโยบายในการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ของพนักงานผ่านการฝึกอบรมในหัวข้อต่าง ๆ  ทั้งทางด้านทักษะพื้นฐานและทักษะทางวิชาชีพ 
เช่น การบริหารจัดการ การบัญชีและการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน ทักษะการขายอย่างมืออาชีพ เทคนิคการ
วเิคราะหแ์ละรกัษาฐานลกูคา้ ทกัษะการนำาเสนออยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมถงึความปลอดภยัในการทำางาน และหลกัสตูรความรูผ้ลติภณัฑข์องบรษิทั ซึง่เปน็หลกัสตูร
ที่มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อสามารถเป็นตัวแทนในการสื่อสารความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีให้กับบุคคล
ภายนอกได้ บริษัทมีหลักสูตรในการฝึกอบรมกว่า 95 หลักสูตร และได้กำาหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานแต่ละ
คนรวมถึงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท นอกจากน้ีบริษัท เปิดรับฟังความเห็นของพนักงานในด้านการฝึกอบรมเพื่อกำาหนดแผนการฝึกอบรมพนักงานให้ตรง
กับความต้องการของพนักงานและบริษัท มากที่สุด สถิติการฝึกอบรมของพนักงานสามารถสรุปได้ดังนี้ จำานวนพนักงานที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรต่างๆ คิดเป็น
ร้อยละ 99.19 ของพนักงานทั้งหมด โดยมีจำานวนชั่วโมงอบรมรวมทั้งสิ้น 9,191 ชั่วโมง คิดเป็นเวลาอบรมเฉลี่ยคนละ 14.99 ชั่วโมงต่อปีและค่าใช้จ่ายในการอบรม
คิดเป็น 4,299.35 บาท ต่อพนักงานหนึ่งคนต่อปี

- แบรนด์แอมบาสเดอร์
ในปี 2563 บริษัทได้สนับสนุนให้ตัวแทนแบรนด์แอมบาสเดอร์เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่นเข้าร่วมกิจกรรมดำานา และเกี่ยวข้าวในแปลงสาธิตโครงการเพิ่ม

ข้าวจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการประชุมเกษตรกรที่จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนบุคลากรในองค์กรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ สร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจปุ๋ยเคมี และรับทราบความต้องการของเกษตรกร สามารถนำาข้อมูลมาปรับปรุงคุณภาพสินค้า และบริการของบริษัท ให้ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า เพื่อก้าวสู่วิสัยทัศน์การเป็น “ที่หนึ่งในเกษตรกร” ได้ในอนาคต

5. การให้ข้อมูลแก่เกษตรกร
- โครงการอบรมเกษตกร
บริษัท จัดประชุมเกษตรกรเพื่อให้ความรู้ด้านการเกษตร ในหัวข้อต่างๆโดยร่วมกับผู้แทนจำาหน่าย มหาวิทยาลัย ภาคเอกชนและหน่วยงานราชการ ในการ

จัดหาสถานที่และเชิญเกษตรกรเข้าร่วม ตั้งแต่ 50-500 คนต่อการประชุม ซึ่งจะหมุนเวียนกันในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ หัวข้อที่บรรยายในการประชุมจะเป็นความรู้
เกี่ยวกับการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมีและธาตุอาหารข้าว การจัดการธาตุอาหารและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว การผลิตทุเรียนคุณภาพให้แก่เกษตรกรไทย อีกทั้งยังเปิดโอกาส
ให้เกษตรกร นักศึกษา และผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพปุ๋ยเคมีอีกด้วย 

- โครงการแปลงสาธิต “สวนสวยกินได้” 
วตัถปุระสงคห์ลกัของโครงการกเ็พือ่ปลกูฝงัความรูท้างดา้นการเกษตรเบือ้งตน้ในการปลกูพืชผักและการใช้ปุย๋เคมีอย่างถูกวิธ ีตัง้แตก่ระบวนการเพาะเมลด็ 

ลงแปลง ใส่ปุ๋ย และเก็บเกี่ยว ซึ่งบริษัทคาดหวังว่าเด็กรุ่นใหม่จะสามารถนำาความรู้ความเข้าใจจากโครงการแปลงสาธิต “สวนสวยกินได้” กลับไปประยุกต์ใช้ที่บ้าน
ของตนเอง อีกทั้งยังส่งเสริมการสร้างวินัย การรับผิดชอบในการทำางานร่วมกัน และที่สำาคัญเด็กๆ ในโรงเรียนจะได้รับประทานผักสวนครัวที่สดสะอาดและปลอดภัย
ซึ่งปลูกด้วยตัวเองอีกด้วย โดยปีนี้บริษัทได้ทำาโครงการแปลงสาธิต “สวนสวยกินได้” ที่โรงเรียนวัดทุ่งมนและโรงเรียนวัดศาลาลอย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยได้มีการติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องพบว่านอกจากนักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในการเพาะปลูก ใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้น 80 % แล้วยังสามารถนำาความรู้ไปปฏิบัติจริง
ในแปลงสาธิตที่บริษัทส่งมอบให้จนได้รับผลผลิตเพียงพอในการบริโภคภายในโรงเรียน และยังมีผลผลิตบางส่วนเหลือเพื่อจัดจำาหน่าย ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้นำารายได้
ดังกล่าวไปใช้เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในโครงการให้สามารถดำาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และส่วนหนึ่งสามารถลดรายจ่ายจากวัตถุดิบในการปรุงอาหารให้แก่โรงเรียน
อีกด้วย ในอนาคตบริษัทมีแผนในการพัฒนาขยายโครงการนี้อย่างต่อเนื่องในอีกหลายๆโรงเรียนทั่วภูมิภาค

- วารสาร “เพื่อนแท้เกษตรกรไทย” 
แจกจา่ยใหแ้กเ่กษตรกร หน่วยงานราชการ ผูแ้ทนการคา้ และผู้สนใจเป็นรายไตรมาสโดยไมค่ดิมลูคา่ หรอืสามารถดาวนโ์หลดได้จากเวบ็ไซต์ของบรษิทั ภายใน

วารสารดังกล่าวจะตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับสาระความรู้ทางการเกษตร เช่น วิธีเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ การป้องกันศัตรูพืช การพัฒนาดิน เขียนโดยนักวิชาการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางการเกษตร รวมทั้งเผยแพร่งานวิจัยความเหมาะสมของการใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชแต่ละชนิด และมีคอลัมน์ไขปัญหาเกษตรซึ่งจะเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้
ซักถามปัญหาต่างๆ และบริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญตอบปัญหาดังกล่าว 

- โครงการศูนย์การเรียนรู้ดินและปุ๋ย เพื่อนแท้เกษตร 
บริษัทได้ทำาการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ดินและปุ๋ย เพื่อนแท้เกษตร” ในอำาเภอนครหลวง มุ่งหวังให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางองค์ความรู้ และความเข้าใจเรื่องดิน

และปุ๋ยให้แก่เกษตรกรไทย นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมให้กับเกษตรกร ชุมชน และผู้สนใจ โดยเน้นเรื่องการเก็บตัวอย่างดินและวิเคราะห์
ดินเบื้องต้น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความสำาคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาในเรื่องของต้นทุนการผลิตที่สูงจากการใส่ปุ๋ยเคมี
ที่ไม่คำานึงถึงของความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ของตัวเอง ทำาให้บางครั้งใส่ปุ๋ยเกินความต้องการของพืช หรือใส่ปุ๋ยที่ไม่เหมาะสมกับความต้องการที่แท้จริงของพืช
ที่เพาะปลูกทำาให้สิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ ศูนย์การเรียนรู้ดินและปุ๋ย เพื่อนแท้เกษตร จึงสามารถช่วยให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างถูกต้อง เน้นการใช้ปุ๋ยให้ถูก
สูตร ถูกเวลา ถูกอัตรา และถูกวิธี เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เต็มประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนในการเพาะปลูกและส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นบริษัท
หวงัวา่ศนูยว์เิคราะหด์นิแห่งใหมนี่ ้จะเปน็ศนูยก์ลางในการแลกเปลีย่นความรู้ และแบง่ปันประสบการณร่์วมกนัระหว่างองคก์ร เกษตรกร ชมุชนรอบขา้ง และผูท้ีส่นใจ 
เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองที่เกษตรกรสามารถเข้ามาพึ่งพา ไว้วางใจ สร้างความเชื่อมั่นและได้รับคำาแนะนำาที่ถูกต้องกลับไปปรับใช้ในการเพาะปลูกผลผลิต สามารถ
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต 
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- โครงการเกษตรสร้างคุณค่า
และเนือ่งจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ทำาให้ในป ี2563 บรษัิทไดเ้พิม่การจัดโครงการตา่งๆเพือ่ให้ความรูด้า้นการเกษตรผ่านสือ่ออนไลน ์

อาทโิครงการเกษตรสรา้งคณุคา่ โครงการ TCCC Talk โครงการ Farm VLOG และโครงการรายการเกษตรเตม็สูตร เพ่ือสรา้งความสมัพันธอ์ยา่งตอ่เนือ่งกบัเกษตรกร 
รวมถึงตัวแทนจำาหน่ายและร้านค้าธุรกิจเกษตร 

โครงการเกษตรสร้างคุณค่า เกิดจากความร่วมมือของ 3 องค์กร คือ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) และบริษัท 
ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน) ร่วมกันขับเคลื่อนด้านการเพาะปลูกของเกษตรกร และเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย 
เพื่อจุดประกายการแก้ปัญหาให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคการเกษตร รวมไปถึงสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรเพื่อสามารถนำาไปปฏิบัติได้จริง ผ่านการเสวนา Online 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำาเสนอ เผยแพร่ พูดคุยประเด็นต่างๆ ด้านการเกษตร ตลอดจนแนวคิดการทำาการเกษตรใหม่ๆ และภาพรวมเศรษฐกิจ
ภาคการเกษตรไทยในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต รวมทั้งเป็นเวทีในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านการทำาธุรกิจการเกษตรของประเทศไทย และเพื่อสร้าง
กลุ่ม Smart Farmer โดยเน้นกลุ่มนักศึกษาด้านการเกษตร ธุรกิจเกษตรและผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรรุ่นใหม่ ประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ สองกิจกรรม คือ 
Agri-Insights เป็นการบรรยาย เสวนาทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์ มีทั้งหมด 10 ตอน ทุกๆ วันเสาร์ ตั้งแต่ 14:00-16:00 น. เริ่มตั้งแต่เสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 
เป็นต้นไป และกิจกรรมที่สองคือ Thailand Agriculture Forum มีขึ้นใน วันที่ 23-24 มกราคม 2564 ซึ่งมีการแข่งขันวิเคราะห์และเสนอแนวคิดเพื่อตอบโจทย์
ปัญหาด้านการเกษตรของไทย (Agricultural Case Competition) ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยบริษัทสนับสนุนเงินรางวัลทุนการศึกษา นอกจากนั้นยังมี
โครงการอื่นๆที่อยู่ภายใต้โครงการเกษตรสร้างคุณค่า อาทิ 

โครงการ TCCC TALK โดยเชิญพนักงานของบริษัทระดับผู้จัดการทั่วไปซึ่งมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจปุ๋ยเคมีมาบรรยายให้ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีของประเทศไทย การผลิตปุ๋ยเคมี ระบบการขนส่งปุ๋ยเคมี ในประเทศไทยและทั่วโลก

โครงการ Farm VLOG ซึ่งเป็นรายการเกษตรรุ่นใหม่ ที่ให้สาระความบันเทิงด้วยการลงพื้นที่ทำาการเกษตรจริง เพื่อสอบถามเคล็ดลับความความสำาเร็จจาก
การทำาการเกษตรของเกษตรกรเสนอผ่านคลิปวีดีโอ

โครงการ รายการเกษตรเต็มสูตร ซึ่งเป็นการให้ความรู้เชิงวิชาการด้านการเกษตรผ่านทาง FACEBOOK LIVE ทุกวันพุธ เวลา 19:00-20:00 น.
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibilities (CSR)

โครงการเพิม่ขา้ว โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่พฒันาข้าวไทยใหม้ผีลผลติทีส่งูขึน้ มีคณุภาพเปน็ทีย่อมรบัของตลาดทัง้ในและตา่งประเทศ โดยบรษิทัไดร้ว่มมอืกบั
มหาวทิยาลยั ภาคราชการ เกษตรกร และพนัธมติรทีเ่กีย่วกับกบัเทคโนโลยทีางดา้นการเกษตร มาประมวลองคค์วามรูท้างดา้นการเพิม่ผลผลติขา้ว ซึง่ในป ี2563 บริษทั
ได้รว่มมอืทำาแปลงวิจยักับหนว่ยงานต่างๆทัว่ประเทศจำานวน 8 แปลงใน 8 จงัหวดั และมแีผนท่ีจะขยายแปลงสาธติใหเ้พิม่ข้ึนรวมท้ังหมด 19 แปลงท่ัวภมูภิาคในป ี2564 

หลังจากบริษัทได้นำาองค์ความรู้จากการค้นคว้า วิจัย เพิ่มผลผลิต และคุณภาพข้าว นำาไปถ่ายทอดเทคโนโลยี และส่งเสริมเกษตรกรในรูปแบบแปลงทดลอง
กึ่งสาธิตในพื้นที่ ผลวิจัยพบว่า สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่ได้ 13-39% และการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการแปลงข้าว ได้แก่ ลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวอย่าง
เหมาะสม การคลกุเมลด็พนัธุด้์วยสารปอ้งกันกำาจดัศตัรพูชืก่อนปลูก วางแผนวนัปลกูพชืทีเ่หมาะสม การเพิม่ระยะหา่งระหวา่งตน้ในขัน้ตอนการปลกู การใชเ้ครือ่งจกัร
กลเกษตร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร และการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการจัดการธาตุอาหารพืช โดยการปรับปรุงแนวการใช้สูตรปุ๋ย
เคมี ทำาให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลกำาไรต่อไร่คิดเป็น 33-121%

นอกจากโครงการเพิม่ขา้วทีบ่รษิทัมคีวามมุง่มัน่ในการพฒันาศกัยภาพของภาคการเกษตรในประเทศไทยในเรือ่งการเพิม่ผลผลติใหเ้ตม็ประสทิธิภาพ และการลด
ตน้ทนุในการผลติ รวมถงึความรู ้และความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับดนิและปุย๋ตามหลกัวชิาการใหแ้กเ่กษตรกรไทยแล้ว บรษิทัยงัไดส้นบัสนนุใหจ้ดัตัง้โครงการต่างๆดงันี้

6. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในการใช้ปุ๋ยเคมีในด้านการเพิ่มผลผลิตให้เต็มประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูก บริษัทร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษาชั้นนำาของประเทศหลายแห่ง และบริษัททางด้านการเกษตรเพื่อดำาเนินโครงการวิจัยทดลองค้นหาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ 
และส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยนั้น ผลงานการวิจัยของบริษัทได้แก่

โครงการวิจัย ร่วมกับ

1. โครงการเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และผลผลิตของลำาไยนอกฤดูที่ได้รับสูตรปุ๋ยสูตรต่างๆ ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

2. โครงการวิจัยความแตกต่างการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่อัตราปุ๋ยต่างกัน ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

3. โครงการวิจัยอิทธิพลของรูปปุ๋ยไนโตรเจน และโพแทสเซียมต่อลักษณะการเจริญเติบโต ผลผลิต และ
สารต้านอนุมูลอิสระในตระกูลผัก และไม้ผล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

4. โครงการวิจัยผลของสูตรปุ๋ยเคมีที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต และคุณภาพผลผลิตของผักขึ้นฉ่าย 
และผักกาดขาวปลี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม

ทัง้นีบ้รษิทั เป็นผู้สนบัสนนุงบประมาณในการวจิยัทัง้หมด โดยผลงานวจิยัจะถกูเผยแพรใ่ห้แกเ่กษตรกร ผูค้้าปุย๋ และผูส้นใจทัว่ไปใหไ้ดร้บัทราบ ผา่นบทความ
ในวารสาร “เพื่อนแท้เกษตรกรไทย” งานประชุมเกษตรกรและงานสัมมนาวิชาการต่างๆ ทั่วทั้งประเทศ
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CSR after Process
นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดทำาโครงการและกิจกรรมอื่นๆเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆดังต่อไปนี้ 

1. โครงการเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
- โครงการทุนการศึกษาเพื่อลูกหลานเกษตรกร 
บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ลูกหลานเกษตรกรที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้เติบโตเป็นคนดีและมีคุณภาพของ

สังคม รวมถึงการสร้างการรับรู้และความประทับใจของเกษตรกรต่อตราสินค้า “หัววัว-คันไถ” ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทต่อสังคม บริษัทได้จัดทุน
การศึกษามอบให้แก่นักเรียนท่ีเป็นบุตรหลานของเกษตรกรท่ีศึกษาในชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ โดยมอบผ่านโรงเรียนท่ัว
ทุกภูมิภาคในประเทศไทย สำาหรับในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มอบทุนการศึกษาเป็นจำานวนเงินกว่า 400,000 บาท 

- โครงการมอบเงินสนับสนุนสร้างอาคารปฏิบัติการ
บริษัทให้ความสำาคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานบริการวิชาการ ตลอดจนนวัตกรรมทางการเกษตรของ

ประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ในปีที่ผ่านมาจึงได้มอบเงินสนับสนุนสมทบทุนเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติการ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- โครงการสนับสนุนการทำากิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชน
การที่บริษัทจะสามารถดำาเนินงานอย่างประสบความสำาเร็จได้น้ันต้องอาศัยความร่วมมือ และแรงสนับสนุนจากชุมชนรอบข้าง ซึ่งในปีนี้บริษัทได้ให้การ

สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชนหลายกิจกรรมอาทิ กิจกรรทำาบุญทอดกฐิน-ผ้าป่า การสนับสนุนจัดงานวันเด็กประจำาปี ร่วมกิจรรมวัดสวยด้วย 5 ส. 
กิจกรรมทำาความสะอาดคลองบริเวณรอบชุมชนในโครงการ (รักษ์คลองรักถิ่น) และร่วมกิจกรรมวาดภาพระบายสีเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมท่ี
บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนท่ีอยู่ใกล้ละแวกโรงงาน ในปีนี้บริษัทได้จัดทำาโครงการ “ทีมช่าง TCCC เพื่อน้อง” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สมุทรกิจโกศล อำาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งในครั้งนี้ทีมช่างและพนักงานจิตอาสาได้ร่วมกันติดตั้งแผงกั้นบันได ซ่อมท่อระบายน้ำาฝน ปรับภูมิทัศน์ และยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
เบื้องต้นแก่น้องๆภายในศูนย์อีกด้วย 

- โครงการสนับสนุนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้ที่จำาเป็นในวิกฤตโควิด-19
บริษัทมีความห่วงใยชุมชนและสังคมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้จัดกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และของใช้ที่จำาเป็น อาทิ 

หน้ากากผ้า สเปรย์ฆ่าเชื้อ หน้ากากพลาสติกคลุมหน้า (Face shield) ให้แก่ศูนย์ดำารงธรรม อำาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และผู้สูงอายุในชุมชน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อขวัญและกำาลังใจ ร่วมฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้สูงอายุในชุมชน

2. โครงการเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
- โครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงินบริจาค 
บริษัทสนับสนุนการร่วมกิจกรรมกับภาคเอกชนในโครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงินบริจาค โดยนำาขวดน้ำาพลาสติกที่ใช้แล้วมาทำาการคัดแยกและส่งมอบให้

กับทางนิติบุคคลอาคารเพื่อจำาหน่าย ทั้งนี้รายได้จากการจำาหน่ายขยะขวดน้ำาพลาสติก จะถูกส่งมอบให้กับมูลนิธิทางด้านส่ิงแวดล้อม โครงการนี้เป็นส่วนหน่ึงของ
พันธกิจในการเอาใจใส่ต่อสังคม ด้วยการปลูกฝังค่านิยมองค์กรในการคัดแยกขยะ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงานในองค์กร
ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำาคัญตลอดมา

- โครงการถังหมักขยะครัวเรือน
บริษัทร่วมกับสำานักพัฒนาที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานภาคเอกชน จัดทำากิจกรรม การทำาปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร ณ อาคารเอนกประสงค์ 

อำาเภอนครหลวง เพื่อเป็นการลดขยะประเภทเศษอาหารในโรงงาน ชุมชน และครัวเรือน โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการทำากิจกรรม ซึ่ง
ประโยชน์ของถังหมักขยะครัวเรือนนั้นสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม กำาจัดขยะเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทาน อีกทั้งธาตุอาหารที่เกิดจากการย่อยสลาย 
สามารถนำาไปใช้ในการปรับปรุงดินได้อีกด้วย
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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
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 environmentally 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.

Direction toward sustainability
“The company realize growers’ sustainable growth as a partner in order to toward The First Choice of Growers” which is a goal and the 

commitment of Thai Central Chemical Public Company Limited that we prioritize and adheres to do business.
The growers’ sustainable growth is required many factors. On behalf of chemical fertilizer producer who engaged in 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 its consumers. 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.

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.
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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 stakeholders 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 below issues.
- Quality control of the products
- Development of Environmentally friendly production process
- Labor practice and human resource development
- Providing beneficial information of product application to agriculturalists

CSR in Process
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.

- Quality Control of Products and Production Process
In production line, both plant site have been certified ISO 9001 : 2015 Quality Management System for Manufacture of Fertilizer, Manufacture 

of Plastic Bag and Co-Generation of Electricity Steam and Hot Water from Gas Engine. 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. This quality control procedure is one of the highest standards of quality control systems in 
the fertilizer industry. 

- Laboratory Standard
The company set up the laboratory for analysis of fertilizer quality at Prapadaeng plant and Nakhon Luang plant site which are the most 

advance and highly efficient in nutrient content analysis. Both of the company’s laboratory have been certified ISO/IEC 17025: 2017 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 quality of industrial requirements. Furthermore, the company laboratory is now authorized 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 provided by the company’s laboratory to register with Department of Agricultural for trading.

2. Development of Logistics Process
The company conducted the Internal Logistic Improvement at Prapadaeng plant and Nakhon Luang plant site, namely, transporting the 

products to the warehouse and transporting the products to customers or dealers.
- Logistics Improvement of Prapadaeng plant site
For Prapadaeng plant site, the company has improved the In-House logistic process from warehouse to customers or dealers by installing 

P-Sling system using the sling sewing with canvas for the duration and bind with sack, which is packing sack equipment for moving products 2 metric 
ton per time by loading dock machine. In addition, the company has managed the parking point for loading and improved the In-House traffic in 
plant site by setting the one-way route to loading station which increased In-House logistic efficiently. In result, both improvements have decreased 
the customers’ pick up time around 70% in average.
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- Logistics Improvement of Nakhon Luang plant site
For Nakhon Luang plant site, the company has improved the logistic system to facilitate for customer as “One Stop Service” with Palletizer 

system and P-Sling which are controlled by the computer system. This system can effectively speed up the delivery of products for customers and 
reduce delivery lead time the goods to customer around 60%, including decrease the customers’ pick-up time in the warehouse more than 50%. 

3. Environmental preservation
- Co-Generation Power Plant Project
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.

- Air Quality Control Project at Phrapradaeng plant site and Nakhon Luang plant site Project
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 in 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. 

- Garbage Separation “Garbage Recycle” Project
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 “Garbage Recycle” 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 303.49 tons of recycling garbage sold to the purchaser.
In 2020, at Nakhon Luang plant site the result shows that the general garbage by 82.90 tons or 35 % of the normal quantity which increase from the 
last year. And the recycling garbage sold to the purchaser by 160.93 tons or 99.12% of the normal quantity which increase from previous year, due 
to waste separation and waste reduction by 7R method, the company aim to encourage staff to realize environmental issue.

- Energy Conservation “Zero Waste 2020” Exhibition
The company raised awareness of energy conservation and resource usage to staff in organization, held Save Energy Day “Zero Waste 2020” 

at Prapadaeng and Nakhon Luang Plant Site and opened the opportunity for every staff in each Division to arrange exhibition and show the result of 
energy reduction and conservation which occurred from working process, including opened the opportunity for students in community to visit the 
exhibition. This activity is the part of organization culture to build the environmental culture for staff.

- Industry and Environment Standards
The company place importance on every step of production which considering sustainable business development to reduce the environmental 

and social impacts and both of plant sites have been certified ISO 9001:2015 Quality Management System for fertilizer production plant site, sack plant 
site and cogeneration power plant, ISO 14001:2015 Environmental Management System ,ISO 45001:2018 Occupational Health & Safety Management 
System and also received CSR-DIW Continuous Award 2020 from Department of Industrial Works. Moreover, TCCC have been certified as a Green 
Industry “Green Culture” Level 4 by Ministry of Industry and the company is in the process of upgrading to level 5 in the near future. The green industry 
project has been set up by the Ministry of Industry that regulated 5 levels of “Green Industry” to evaluate the environmentally-friendly factories.

4. Ethical Labor Practices
- Occupational Safety Standards
The company acknowledges safety of the company’s employee as priority; therefore, having announced Work Instruction to be a guideline 

for working by having the safety standard not lower than the standard set by Department of Industrial Work. The company holds seminar on safety 
issue periodically and invites an outside speaker to give a lecture. In addition, the company has collected the statistic of accident which occurred in 
the plants including any injuries caused by work as the following details.

In 2020, there were 10 times of accidents occurred in the plant site. 10 employees and constructors were injured and took leave for 6,089 
days. Such incidents were calculated as Injury Frequency Rate (IFR) of 4.44 per one million hours, and Injury Severity Rate (ISR) of 2,705.39 per one 
million hours.

- At Prapadaeng plant site, 6 employees and constructors were injured, 1 death and took leave for 6,059 days. Such incidents were calculated 
as Injury Frequency Rate (IFR) of 6.12 per one million hours, and Injury Severity Rate (ISR) of 5,300.78 per one million hours.

- At Nakhon Luang plant site, 3 employees and constructors were injured and took leave for 30 days. Such incidents were calculated as Injury 
Frequency Rate (IFR) of 2.71 per one million hours, and Injury Severity Rate (ISR) of 27.08 per one million hours.
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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. 

- White Factory Project
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 sessions 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. 

- Happy Retirement Company
The company attended “Happy Retirement 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.

- Training Course for Employees
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 management, accounting and finance, information technology, creating 
motivation for increase efficiency of work, professional sales skill, customer retention and analysis techniques, professional presentation skills, including 
safety at workplace and company product knowledge course which focus on all employees to have knowledge and understanding of company’ 
product able to act as representative to communicate about the correct usage of chemical fertilizer with external person. The company has provided 
more than 95 courses and 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 99.19% of all employees. The total hours of trainings were 9,191 hours, or 14.99 hours per person per year in average. The training expense per 
person per year amounted to THB 4,299.35

- Brand Ambassador Project
In 2020, the company encourages the Brand Ambassador group to participate various activities such as paddy farming and harvest in 

demonstration plot under the Pherm Khao project at Sakon Nakhon Province, as well as, participate farmer meeting at Roi Et and Chiang Rai province. 
The objectives are to drive employees and build leaning process, make understanding about chemical fertilizer business and realize Thai Farmer 
needs, in order to apply information to develop the quality products and services which are able to meet the customer needs and company vision 
“The First Choice of Grower” in the future.

5. Providing Information to Farmers
 - Farmer Meeting Project
The company arranges the farmer meeting average every month through the year to provide the farmer knowledge relating agriculture in 

various topics. The meeting will be co-arranged by the dealer, university private sector and government agencies which will be responsible for finding 
the venue of the meeting and inviting the participants from 50-500 persons per session. The meeting will be arranged in different areas covering all 
parts of Thailand. The topic in the meeting will cover agricultural knowledge such as, chemical fertilizer and rice nutrition, The Nutrient Management 
and Fertilizer Application in Paddy Fields and quality of durian production to Thai farmer, including opened the opportunity for farmers, students and 
general people to visit the production process and quality control of chemical fertilizer.

- Demonstration of Edible Vegetable Garden Project
The company is continuously engaging in Edible Vegetable Garden Project. The main objectives of this project are to educate the basic 

agriculture about vegetable planting and chemical fertilizer usage correctly in term of seeding, planting, fertilizer application and harvest. The company 
hopes that the young generation shall be able to apply knowledge from this project to their plantation garden 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 2020, the company 
built the demonstration plot “The Edible Vegetable Garden” for Wat Salaloi School and Wat Thung Mon School in Tha Ruea District in Ayutthaya 
Province. The company follows up continuously to maintain previous project and the results, the students are able to understand the cultivation 
and usage of chemical fertilizer correctly by increased 80%, including apply the knowledge which company educated to their demonstration plot 
and achievement. Moreover, they can also generate an income from surplus products which each school 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.
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- Puen Tae Kasetkorn Thai Magazine
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 plantation of various plants, protection of plant decease, soil improvement and 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 plant 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.

- Soil and Fertilizer Learning Center “Puentae Kaset”
Puentae Kaset, Soil and Fertilizer Learning Center: the company established the new soil lab at Nakhonluang plant site. This project can 

provide the benefit to growers. “Puentae Kaset, Soil and Fertilizer Learning Center” aimed to be the knowledge center of soil and fertilizer for Thai 
growers. This space is also the information center and activity place for growers, communities and interested persons by providing the service to 
test the growers’ soil which is the main agricultural factor to avoid the problem of high growing cost and waste refer to incorrect fertilizer usage and 
unmatched with soil condition. This center will support the growers with fertilizer application concept “Right Formular, Right Time, Right Quantity and 
Right Method”, in order to gain effective cultivation, reduce the growing cost and also increase their income. In addition, the company hopes that 
the new soil lab to be a community center of sharing knowledge and exchange the experiences among growers, agricultural entrepreneur, university 
student and general people that feel like their home to visit and rely to get the correct recommendation form us to further apply with the crop, 
which can contribute for development in Thailand agricultural forward.

- The Value Creating Agriculture Project
Regarding the COVID-19 pandemic situation in 2020, the company provides various projects in order to educate agricultural knowledge 

through online media such as The Value Creating Agriculture Project, TCCC Talk Project, Farm VLOG and Kaset Tem Sood Project to continue maintain 
relationships with farmer, dealers and Agri businesses and retailers.

The Value Creating Agriculture Project occurred from the cooperation of 3 organizations by Thai Fertilizer and Agricultural Supplies Association, 
Bangkok Bank Public Company Limited and Thai Central Chemical Public Company Limited to jointly drive the cultivation of farmer and to be an 
intermediate connection among government, private sectors and universities. The objectives are to spark solutions for people involved in agriculture, 
put the knowledge into practice through online forum. In addition, the company hopes that this project will be the stage for presentation, publicizing 
and discussion about agricultural issues, including new farming ideas and overview of the current to Thailand’s agricultural economy and future 
direction. Moreover, there will be the platform to create new knowledge in agricultural business in Thailand and build the smart famer by focusing on 
agricultural students, agribusiness and new young entrepreneurs which composed of two main activities, Firstly, Agri Insights is Online Academic Forum, 
in the total of 10 episodes on every Saturday at 2 pm-4 pm., started on Saturday 31st October 2020 onwards. Secondly, activity is Thailand Agricultural 
Forum was held on 23-24 January 2021 which is Agricultural Case Competition of university student which the company supports a scholarship award. 
In addition, the company is providing the other projects under The Value Creating Agriculture Project as following;
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TCCC Talk Project by inviting general manager level which has experience in chemical fertilizer business to give lecture whether chemical 
fertilizer industry in Thailand, production process, logistic system of chemical fertilizer in Thailand and around the world.

Farm VLOG Project is a program of new generation agriculturists that provide Edu-entertainment by visiting at cultivated area to inquire the 
secret of farmers’ agricultural successes through Video Clips.

Kaset Tem Sood Project is a program to provide academic knowledge in agriculture via company’s Facebook account every Wednesday at 
7 pm to 8 pm in Live Broadcast.

Pherm Khao Project, the objectives are to develop Thai rice with high yield and great quality to be even more trustful for both domestic and 
international markets. The company cooperates with universities, government agencies, farmers, and alliance that related to agricultural technology 
in order to integrate knowledge of increase rice productivity. In 2020, the company has cooperated with various agencies nationwide to conduct 8 
demonstration plots in 8 provinces and planned to expand this activities in 2021 onward.

The company has delivered the result of Pherm Khao Project about increased productivity and quality improvement, share and encourage 
to framers in the form Semi-Demonstration in target area. The results showed that the productivity widen by 13-39% per rai, in addition, As well 
as, Paddy field management by changing method such as seed rice reduction suitably, seed rice coated with pesticides before planting, planning 
planting, increased distancing space, Agri-Mechanic , Agri communication technology, and soil nutrient improvement and plant nutrient management, 
as mentioned above, the guideline of chemical fertilizer method improvement that make farmers are able increase profit by 33-121% per rai. 

Moreover, the company aims to develop the potential of the agricultural sector in Thailand in terms of increasing productivity to full efficiency 
and cost reduction, including delivery the knowledge about soil and fertilizer theory correctly to Thai farmers, therefore the company support to 
occur the various project as following;
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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 

and agricultural companies in order to search for the appropriate fertilizer formulas with different economic crops. 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

1. Comparison of Off-season Longan Growth and Productivity with various fertilizer 
formulas on 3rd year

Maejo University in Chiang Mai Province

2. Comparison of Maize Growth and Productivity with different fertilizer rates on 3rd year Chiang Mai University in Chiang Mai Province

3. Influence of Nitrogen and Potassium for growth, yield and antioxidant in vegetable and fruit Chiang Mai University in Chiang Mai Province

4. Comparison of Celery and Chinese Cabbage Growth 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. In 2020, the company had funded scholarship for THB 400,000.

- The contribution Project to construct the Agricultural Teaching and Research Laboratory Building
The company places great importance on human development to enhance the potential of graduates, research, academic services and 

agricultural innovations of Thailand in order to compete at the international level. In last year, the company contributed to construct the Agricultural 
Teaching and Research Laboratory Building of the Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Kasetsart University.

- The Support Project to hold activities with the community
The company realizes that the business operation will be successful and efficient which requires cooperation with the local community. For 2020, the company 

always supports and participates in local community activities such as Merit making activities, Pha pa and Kathin, Children Day, Big Cleaning for beauty temple with 5S, 
Big Cleaning the canal in “Rak Klong” and Wall Painting to adjust the landscape. In addition, the company focuses on the activities to develop the local community 
and nearby. In 2020, the company held “TCCC Technician team for Children” in order to solve the problems in occupational health, safety and environment at Wat 
Mai Samut Kitwittayakom’s Child Development Center, Phra Samut Chedi District in Samut Prakan Province. On this occasion, a team of technician and volunteer 
joined together to install the railings, repair to the rainwater pipes, adjust the landscape and etc. Moreover, TCCC also educated about waste separation to children.

- The Support Project the consumer goods and necessary items
The company cares for community and society about COVID-19 situation; therefore, the company held the activity to give the consumer 

goods and necessary items such as mask, sterilization spray and face shield to Damrongdhama Center of Samut Prakan Province and elderly people 
in community in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, in order to be a part to encourage and deliver the gifts and morale to medical personnel and 
elderly be strong and keep fighting Covid-19 together.

2. The Project for Environmental Benefits  
- Turning Waste into the Donation Project
The company coordinated with private sector to hold “Turning Waste into the Donation Project” by bringing used plastic bottles to sort and 

deliver to Mitrtown Office Tower for distribution. Moreover, the income from plastic bottle sales will be donated to the Environment Foundation. This 
project is a part of mission to care for society by cultivating the organization value of waste sorting, including support the participation in corporate 
social responsibility for employees in the organization which the company has always emphasis.

- Household Composting Bin Project
The company collaborated with the Land Development Office in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province and private sector to hold the making 

compost from food waste at multipurpose building, Nakhon Luang District in order to reduce food waste from plant site, community and household. 
On this occasion, the experts educated the knowledge and understanding correctly for this activity which the benefit of Composting Bin are able to 
conserve environment, get rid of food waste leftover from eating, including improve soil structure and increase nutrient in soil.

ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibilities (CSR)
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ในระหว่างปี 2563 บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำาปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีราย
ละเอียดในสาระสำาคัญดังนี้

1. รายการระหว่างกันของ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี

ผู้เข้าทํารายการ ลักษณะของรายการ มูลค่าของรายการ 
(บาท)

นโยบายการกําหนดราคา/ความสมเหตุ
สมผลในการเข้าทํารายการ

1. บริษัท ทีซีซีซี  
เมียนมา จำากัด (TCCCM)

1. บริษัทจำาหน่ายปุ๋ยเคมีแก่ TCCCM เพื่อ
ประกอบธุรกิจนำาเข้าและจำาหน่ายปุ๋ยเคมี
ในประเทศเมียนมา

130,913,476* ราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด

2. บริษัทได้รับค่าเครื่องหมายการค้าจาก 
TCCCM

1,103,613* ค่าธรรมเนียมคำานวนจากปริมาณของสินค้า
ที่จำาหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของ
บริษัทในอัตรา 1 ดอลล่าห์สหรัฐต่อ 1 ตัน

3. บริษัทได้รับค่าธรรมเนียมการบริการ IT 
จาก TCCCM

1,132,010* อัตราค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาด

4. บริษัทได้รับค่าธรรมเนียมการค้ำาประกันเงิน
กู้และค้ำาประกันค่าสินค้าจาก TCCCM

1,429,051* อัตราร้อยละ 1 ต่อปี ตามจำานวนสินเชื่อ
เฉลี่ยรายไตรมาสหรือราคาสินค้าที่ซื้อ

5. บริษัทได้รับค่าฝึกอบรมจาก TCCCM 48,639* อัตราค่าฝึกอบรมคำานวนเทียบเคียงกับอัตรา
ในตลาด

2. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำากัด 
(NIM)

1. บริษัทให้เช่าพื้นที่บางส่วนภายในโรงงาน
พระประแดงและแก่ NIM เพื่อเป็นที่ตั้ง
แท็งก์บรรจุสารเคมีและใช้เช่าท่าเทียบเรือ
เพื่อการขนส่งสารเคมีทางเรือ

14,152,505 อัตราค่าเช่าเป็นราคาตลาดที่ประเมินโดย
บริษัทประเมินราคาอิสระ

2. บริษัทให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับที่ตั้งแท็งก์
บรรจุสารเคมี เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำาประปา

1,241,203 อัตราค่าบริการเป็นไปตามอัตราที่ผู้ให้
บริการไฟฟ้าและประปาเรียกเก็บ

3. บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล 
จำากัด (MC Agro)

1. บริษัทได้รับค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายการค้า

39,014 ค่าธรรมเนียมคำานวณจากปริมาตรของสินค้า
ที่จำาหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของ
บริษัทในอัตรา 0.04 บาทต่อ1 ลิตรหรือ 1 
กิโลกรัม

4. บริษัท เมโทรซิสเต็มส์
 คอร์ปอเรชั่น จำากัด 

(มหาชน) (Metro Systems)

1. บริษัทได้รับบริการดูแลระบบสำารองข้อมูล
ของบริษัทจาก Metro Systems 

1,067,500** อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดที่ผู้ให้บริการ
เรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป

5. กลุ่มบริษัทธนเทพ 1. บริษัทจำาหน่ายปุ๋ยเคมีให้กลุ่มบริษัทธนเทพ 78,838,470 ราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด

* มูลค่าของรายการระหว่างบริษัทและTCCCM เป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
** รายการระหว่างกันที่เกิดจนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 (วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่)
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2. รายการระหว่างกันของ บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำากัด (NIM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ผู้เข้าทํารายการ ลักษณะของรายการ มูลค่าของรายการ 
(บาท)

นโยบายการกําหนดราคา/ความสมเหตุ
สมผลในการเข้าทํารายการ

1. บริษัท เมโทรซิสเต็มส์
 คอร์ปอเรชั่น จำากัด 

(มหาชน) (Metro Systems)

1. NIM ได้รับบริการดูแลระบบสำารองข้อมูล
ของบริษัทจาก Metro Systems 

130,000** อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดที่ผู้ให้บริการ
เรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป

** รายการระหว่างกันที่เกิดจนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 (วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่)

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

ผู้เข้าทํารายการ ลักษณะของรายการ มูลค่าของรายการ 
(บาท)

นโยบายการกําหนดราคา/ความสมเหตุ
สมผลในการเข้าทํารายการ

1. กลุ่ม บริษัท โซจิทสึ 
คอร์ปอเรชั่น

1. Mc Agro ซื้อเคมีเกษตรจาก Sojitz Group 
โดยเป็นกรซื้อระหว่างปีหลายงวดด้วยกัน

8,295,642 ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด

รายละเอียดของผู้เกี่ยวข้องที่เข้าทำารายการระหว่างกัน

ชื่อ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ความสัมพันธ์กับบริษัท

1. บริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น
 (Sojitz Group)

ผลิต นำาเข้า ส่งออก และจัด
จำาหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมกลุ่ม
ต่างๆ ได้แก่ เครื่องจักร พลังงาน
และแร่ธาตุ เคมีภัณฑ์ และเครื่อง
อุปโภค บริโภค

Sojitz Group หมายถึง บริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
ใหญข่องบรษิทั โดยถอืหุน้รอ้ยละ 43.92 ของทนุจดทะเบยีนชำาระแลว้
ของบริษัท และรวมถึงบริษัทในเครือของบริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น 

2. บริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำากัด 
(TCCCM)

นำาเข้าและจำาหน่ายปุ๋ยเคมีใน
ประเทศเมียนมา

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 
99.99 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว และมีกรรมการร่วมกันคือ  
นายโยชิฮิโระ ทามูระ และผู้บริหารของบริษัทดำารงตำาแหน่งกรรมการ
ใน TCCCM คือ นายโค โทจิม่า

3. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำากัด (NIM) บริการให้เช่าถังบรรจุสารเคมี เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 51 
ของทุนจดทะเบียน และมีกรรมการร่วมกันคือ นายโยชิฮิโระ ทามูระ 
และผูบ้ริหารของบริษัทดำารงตำาแหนง่กรรมการใน NIM คอื นายสมรกั  
ลิขิตเจริญพันธ์ และนายมุเนทาเคะ คาวาคิตะ

4. บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จำากัด 
(MC Agro)

บริการบรรจุและผสมเคมีเกษตร เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 
99.99 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว และมีกรรมการร่วมกันคือ  
นายโยชิฮิโระ ทามูระ และ นายทาคายูกิ โทเฮ และผู้บริหาร
ของบริษัทดำารงตำาแหน่งกรรมการใน MC Agro คือ นางมณฑา  
เกษตรศิลป์ชัย และนายมุเนทาเคะ คาวาคิตะ

5. บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น 
จำากัด (มหาชน) (Metro Systems)

ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ บมจ. ไทยเซน็ทรัลเคม ีและ บมจ.เมโทรซสิเต็มสค์อร์ปอเรช่ัน มกีรรมการ
ร่วมกันคือ นายสุวิช สุวรุจิพร

94 รายงานประจำาปี 2563

ชื่อ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ความสัมพันธ์กับบริษัท



ชื่อ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ความสัมพันธ์กับบริษัท

6. กลุ่มบริษัทธนเทพ ประกอบไปด้วย 
- บริษัท ธนเทพธนูทอง จำากัด 
- บริษัท ธนเทพเทวา จำากัด
- บริษัท ธนเทพธันวา จำากัด
- บริษัท ธนเทพทอง จำากัด
- บริษัท ธรเทพสารดินไทย จำากัด; และ
- บริษัท พระสวรรค์เคมีคอล จำากัด

จำาหน่ายปุ๋ยเคมี นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ เป็นกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการและผู้ถือ
หุ้นในอัตราร้อยละ 99.98 ของทุกบริษัทในกลุ่มบริษัทธนเทพ

เงื่อนไขและนโยบายราคา
รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นธุรกรรมซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามการดำาเนินธุรกิจปกติและ

ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยใช้นโยบายการซื้อขายและอัตราการกู้ยืมซึ่งต่อรองกันตามกลไกตลาด สามารถเทียบเคียงราคาและอัตราดอกเบี้ยได้เช่นเดียว
กับการทำาธุรกรรมกับบุคคลภายนอก สำาหรับกรณีท่ีไม่มีราคาหรืออัตราเทียบเคียง บริษัทได้เปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอกภายใต้
เงื่อนไขท่ีเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจใช้ราคาของผู้ประเมินอิสระท่ีว่าจ้างโดยบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม ซึ่งจะได้มีการนำามาเปรียบเทียบราคาสำาหรับ
รายการระหว่างกันที่สำาคัญ

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นธุรกรรมซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปตามการดำาเนินธุรกิจปกติและตาม

เงือ่นไขการค้าทัว่ไป ประโยชน์ที่เกดิขึน้กบับรษิทักล่าวคอื ในการซือ้วตัถดุบิ บรษิทัมัน่ใจในเรือ่งคณุภาพและความสม่ำาเสมอในการจดัหาวตัถดุบิ สำาหรบัการ
บริการบรษิทัไดร้บับรกิารทีส่ะดวกและรวดเรว็และจากผูเ้ชีย่วชาญในบรกิารดา้นนัน้ๆ และในสว่นของการค้ำาประกนั เพือ่เพิม่ความคลอ่งตวัในการดำาเนนิงาน
ของบริษัท โดยการทำารายการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน 
ในการอนุมัติการทำารายการระหว่างกันน้ัน ได้มีการกำาหนดอำานาจในการดำาเนินการไว้อย่างชัดเจน โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทตามวงเงินที่กำาหนด ซึ่งการกำาหนดอำานาจอนุมัติดังกล่าวได้มีการพิจารณาทบทวนอย่างสม่ำาเสมอ 
เพื่อให้มีความคล่องตัวในการดำาเนินงาน รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่จะทำาให้ไม่เกิดการรั่วไหลหรือการทุจริต 

ในกรณทีีอ่าจมรีายการระหวา่งกนัในอนาคตกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ บรษิทัจะปฏิบติัตามมาตรการและขัน้ตอนต่างๆ ตามขอ้กำาหนด ประกาศ 
และคำาสัง่ทีค่ณะกรรมการกำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการกำากบัตลาดทนุ และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดก้ำาหนดไวโ้ดยเครง่ครดั 
ทั้งในด้านการขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น โดยการพิจารณาให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 
และ/หรือกรรมการทีเ่ปน็บคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัจะไมเ่ขา้รว่มประชมุและไมม่สีทิธอิอกเสยีงในรายการดงักลา่ว รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้กำาหนดในกรณทีีจ่ะตอ้ง
มกีารดำาเนนิการเปดิเผยขอ้มูลการทำารายการทีเ่กีย่วโยง และการได้มาหรอืจำาหนา่ยไปซึง่สินทรพัย์ทีส่ำาคญัของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชี
ที่กำาหนด โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยด้วย มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าว จะกระทำาไป
บนหลักการของความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล ตลอดจนเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัทำาหนา้ทีเ่ปน็ผูส้อบทานการทำารายการระหวา่งกันเพือ่ดแูลและปอ้งกนัการเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ตลอดจนบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
แนวโน้มธุรกรรมต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เก่ียวข้องกันในอนาคต ยังคงเป็นไปตามการดำาเนินธุรกิจปกติและตาม

เงื่อนไขการค้าทั่วไป อย่างไรก็ตาม หากจะมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทก็จะปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนต่างๆ ที่คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำากับตลาดทุน 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำาหนดไว้
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รายการระหว่างกัน / Connected Transactions

During 2020, the Company and/or its subsidiaries entered into the connected transaction(s) with the connected persons and/
or juristic persons who may have conflict of interest with the Company and its subsidiaries. The Auditor has specified the connected 
transactions in Notes of the 2020 Financial Statements as of 31 December 2020. 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 

130,913,476* The price is at the market rate 

2. The company received the royalty fee 
from trademark licensing

1,103,613* 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 IT service

1,132,010* The service fee rate is at the 
market rate

4. The Company received guarantee fee from 
TCCCM on loan guarantee and price of 
goods guarantee vendor

1,429,051* The guarantee fee rate is 1% 
per annum of quarterly average 
credit amount or the goods 
purchased amount 

5. The Company received training fee from 
TCCCM

48,639*  The training fee calculated 
based on the market price.

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 jetty for 
transportation by ship 

14,152,505 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

1,241,203 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 

39,014 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 

1,067,500** The fee charged at the rate 
that the provider charges from 
the ordinary customers

5. Thanathep Group 1. The Company sold chemical fertilizer to 
Thanathep Group

78,838,470 The price is at the market rate

* The transaction amount between the Company and TCCCM is in accordance with the exchange rate at the transaction happened date.
** The connected transaction happened until 24 July 2020 (the date that the AGM appointed the new directors)
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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.  Metro Systems 
Corporation Public 
Company Limited 
(Metro Systems)

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

130,000** The fee charged at the rate 
that the provider charges from 
the ordinary customers

**  The connected transaction happened until 24 July 2020 (the date that the AGM appointed the new directors)

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

8,295,642 The purchase price is at the 
market rate

Details of Connected Person

Name Business Relationship

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

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 

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. 
Munetake Kawakita, 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. Takayuki Tohei and the Company’s 
Executives, Mrs. Montha Kasadesinchai and Mr. 
Munetake Kawakita, hold directorship of MC Agro
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รายการระหว่างกัน / Connected Transactions

Name Business Relationship

5. 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

6. Thanathep Group comprises of
- Thanathepthong Company Limited
- Thanatheptanwa Company Limited
- Thanatheptaewa Company Limited
- Thanathepthanuthong Company Limited
- Thanathepsarndinthai Company Limited
- Pornsawanchemical Company Limited 
 (Thanathep Group)

Fertilizer seller Mr. Ek-Rit Boonpiti is a director of the Company 
and a shareholder at 99.98% of shareholding in 
every companies in Thanathep Group.

Conditions and prices policy 
The aforesaid connected transactions are transactions which happened between the Company, its subsidiaries and the 

related companies under normal business and general trade condition. The prices policy and loan rate can be bargained according 
to the market condition and, as well, can be compared with prices and interest rate as using with outside persons. In case there is 
no reference of prices or rates, the Company will compared prices of goods and services with outside prices in the same or similar 
condition or use prices from an independent assessor to compare with in a crucial connected transaction. 

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

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

Measure or procedure in approval of connected transaction
In approval of entering into connected transaction, schedule of authority for each procedure has been specified clearly. 

There shall be approval from the Shareholder’s Meeting or the Board of Directors or the Executive Board for specified amount of 
transaction and this will be revised regularly to ensure agility of operation. Moreover, the sufficient internal audit system is initiated 
to ensure that there is no leak of benefit or corruption.

 In case there is the connected transaction in the future with conflicting person, the Company shall comply with measure 
and procedure according to notification and order of the Securities Exchange Commission, the Capital Market Supervisory Board 
and the Stock Exchange of Thailand strictly including proposal to the Board of Directors and/or shareholders by consideration of 
the Audit Committee. A director who has interest and/or director who is a related person shall not attend the meeting and shall 
have no right to vote in such transaction. In addition, the Company shall conduct accordingly in case there shall be information 
disclosure in related person transaction and obtaining or selling of important asset of the Company or its subsidiaries according to 
accounting standard specified by The Institute of Certified Accountants of Thailand. Measure and procedure in approval of connected 
transaction shall be conducted based on principle of necessity and reasonability including maximum of the Company’s interest.

 In addition, the Audit Committee shall verify the connected transaction in order to check and protect conflict of interest. 
The Company shall disclose connected transaction in Notes to the audited Financial Statement.

Policy or trend of entering into Connected Transaction in the future
Trend for entering into transaction happening between the Company including its subsidiaries and related company in the 

future shall be still in accordance with the normal business and general trade condition. However, if there is a connected transaction 
happening with the persons who may have conflict of interest or have interest and/or with related persons, the Company shall 
comply with measures and procedures specified by the Securities Exchange Commission, the Capital Market Supervisory Board and 
the Stock Exchange of Thailand.
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รายการระหว่างกัน / Connected Transactions

Name Business Relationship

5. 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

6. Thanathep Group comprises of
- Thanathepthong Company Limited
- Thanatheptanwa Company Limited
- Thanatheptaewa Company Limited
- Thanathepthanuthong Company Limited
- Thanathepsarndinthai Company Limited
- Pornsawanchemical Company Limited 
 (Thanathep Group)

Fertilizer seller Mr. Ek-Rit Boonpiti is a director of the Company 
and a shareholder at 99.98% of shareholding in 
every companies in Thanathep Group.

Conditions and prices policy 
The aforesaid connected transactions are transactions which happened between the Company, its subsidiaries and the 

related companies under normal business and general trade condition. The prices policy and loan rate can be bargained according 
to the market condition and, as well, can be compared with prices and interest rate as using with outside persons. In case there is 
no reference of prices or rates, the Company will compared prices of goods and services with outside prices in the same or similar 
condition or use prices from an independent assessor to compare with in a crucial connected transaction. 

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

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

Measure or procedure in approval of connected transaction
In approval of entering into connected transaction, schedule of authority for each procedure has been specified clearly. 

There shall be approval from the Shareholder’s Meeting or the Board of Directors or the Executive Board for specified amount of 
transaction and this will be revised regularly to ensure agility of operation. Moreover, the sufficient internal audit system is initiated 
to ensure that there is no leak of benefit or corruption.

 In case there is the connected transaction in the future with conflicting person, the Company shall comply with measure 
and procedure according to notification and order of the Securities Exchange Commission, the Capital Market Supervisory Board 
and the Stock Exchange of Thailand strictly including proposal to the Board of Directors and/or shareholders by consideration of 
the Audit Committee. A director who has interest and/or director who is a related person shall not attend the meeting and shall 
have no right to vote in such transaction. In addition, the Company shall conduct accordingly in case there shall be information 
disclosure in related person transaction and obtaining or selling of important asset of the Company or its subsidiaries according to 
accounting standard specified by The Institute of Certified Accountants of Thailand. Measure and procedure in approval of connected 
transaction shall be conducted based on principle of necessity and reasonability including maximum of the Company’s interest.

 In addition, the Audit Committee shall verify the connected transaction in order to check and protect conflict of interest. 
The Company shall disclose connected transaction in Notes to the audited Financial Statement.

Policy or trend of entering into Connected Transaction in the future
Trend for entering into transaction happening between the Company including its subsidiaries and related company in the 

future shall be still in accordance with the normal business and general trade condition. However, if there is a connected transaction 
happening with the persons who may have conflict of interest or have interest and/or with related persons, the Company shall 
comply with measures and procedures specified by the Securities Exchange Commission, the Capital Market Supervisory Board and 
the Stock Exchange of Thailand.
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
Internal Control and Risk Management

1. การควบคุมภายใน 
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน) ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากเป็นกลไกสำาคัญท่ีช่วยให้บริษัท

มีการกำากับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับการดำาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงท่ีกระทบต่อธุรกิจปุ๋ยเคมีอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมุ่งเน้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้
แก่กิจการผ่านระบบการควบคุมท่ีมีประสิทธิผลในด้านการปฏิบัติงาน การใช้ทรัพยากรและการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท การรายงานสารสนเทศทางการเงิน 
และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจผ่านการออกแบบระบบการควบคุมภายใน ได้แก่

1.1 โครงสร้างการกำากับดูแลระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่ในการกำากับดูแลระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการกำากับดูแลกิจการของบริษัท

ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ รวมถึงทบทวนผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของ
สำานักตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ความเห็นและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในตามขอบเขต
อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมถึงการพิจารณาความเป็นอิสระของสำานัก
ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ

1.2 กระบวนการควบคุมภายใน 
บรษิทัจดัใหม้กีลไกการตรวจสอบและถว่งดุล โดยวางโครงสรา้งใหส้ำานกัตรวจสอบภายในขึน้ตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ทำาหนา้ทีป่ระเมนิและสอบ

ทานการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเป็นอิสระ และดูแลให้แผนการตรวจสอบประจำาปีเป็นไปตามแผนการตรวจสอบตามฐาน
ความเสี่ยง (Risk-based Audit Planning Approach) และอยู่ภายใต้การอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบ และสามารถรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงความ
ก้าวหน้าของการดำาเนินการตามแผนการตรวจสอบโดยตรงให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ รวมถึงการนำาเสนอรายงานการตรวจสอบภายในต่อฝ่ายจัดการเพื่อ
รบัทราบผลการประเมนิโครงการตรวจสอบภายในและขอ้เสนอแนะ ตลอดจนความคดิเหน็ของผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการดำาเนนิการปรบัปรงุระบบการควบคมุ
ภายใน นอกจากนีส้ำานกัตรวจสอบภายในมหีนา้ทีต่ดิตามการดำาเนนิการปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะทีร่ะบใุนรายงานตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตดิตาม
ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเพื่อรายงานความคืบหน้าการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ

โดยในป ี2563 สำานักตรวจสอบภายในได้มกีารสอบทานระบบควบคมุภายใน และตดิตามการดำาเนนิการปรบัปรงุระบบการควบคมุภายในตามขอ้เสนอแนะ 
รวมถึงมกีารเข้าประเมนิระบบควบคมุภายในของบรษิทัตามแผนงานตรวจสอบประจำาปแีละมีการตดิตามการปรบัปรงุระบบการควบคมุภายใน และกระบวนการอยา่ง
สม่ำาเสมอ รวมถึงได้รายงานผลการประเมินและการติดตามการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้มีความเห็นชอบร่วมกันเป็นประจำาทุกไตรมาส

1.3 ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารประชมุเพือ่รบัทราบผลการสอบทานระบบการควบคมุภายในเปน็ประจำาทกุไตรมาสผ่านรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยมีกรรมการบริหารของบริษัททำาหน้าที่ชี้แจงข้อซักถามในประเด็นการควบคุมและกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทที่จำาเป็นต้องได้รับการทบทวนเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพ รวมถึงทำาหน้าที่สั่งการให้มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมและทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างสม่ำาเสมอ 

โดยสรปุแลว้ ในป ี2563 ผลการประเมนิระบบการควบคมุภายในตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดร้บัรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบและจากการประเมนิ
โดยฝ่ายบริหารของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ากระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทมีการควบคุมภายในเพียงพอ

1.4 ความเห็นของผู้สอบบัญชี
บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจำากดั ซึง่เปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ได้ตรวจสอบงบการเงนิสำาหรบัปสีิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 

ของบรษิทั ผูส้อบบญัชไีดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีซ่ึงกำาหนดใหผู้ส้อบบญัชีปฏบิตัติามขอ้กำาหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบัิติ
งานตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงนิปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญัหรอืไม ่โดยวธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืก
ใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงิน ทำาให้เห็นโอกาสเกิด
การทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด โดยการประเมนิความเสีย่งดงักลา่ว ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคุมภายในทีเ่ก่ียวขอ้งกับการจดัทำาและการนำาเสนองบการเงนิโดยถกูตอ้ง
ตามทีค่วร เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ ์แตไ่มใ่ชเ่พือ่วตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเหน็ตอ่ประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกิจการ

จากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญในระบบการควบคุมภายในที่ส่งผลต่อการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงในรายงาน
ทางการเงิน และไม่ได้ออกรายงานข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท
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2. การบริหารความเสี่ยง
กลุ่มบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน) ให้ความสำาคัญกับการบริหารความเสี่ยง และมุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้น

อยา่งเปน็รปูธรรมภายในองค์กร ทัง้น้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่องคก์รจะสามารถรบัมอืกบัสถานการณท่ี์เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและมคีวามไมแ่นน่อน และลดโอกาสของการ
เกิดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของบริษัท

บริษัทได้นำาหลักการบริหารความเส่ียงตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO) มาปรับใช้ในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ผ่านการกำาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ กรอบบริหาร
ความเสี่ยง และโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับคณะกรรมการบริษัท ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ โดยบริษัทได้สื่อสารและส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การประชุม ประกาศภายใน เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากแต่ละส่วนงานของบริษัท 
มีหน้าที่จัดทำานโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งติดตาม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะงานด้านการบริหารความ
เสี่ยงในระดับองค์กร และมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Sub-Committee) ทำาหน้าที่ติดตามการดำาเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงใน
ระดับหน่วยงานและระดับปฏิบัติการให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ในด้านการบริหารการจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิต และการขายสินค้าที่ถือเป็นหน่วยธุรกิจหลักซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ตามสภาวะตลาดปุ๋ยเคมี บริษัทได้มีการ
ประชุมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นประจำาทุกสัปดาห์เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ตลาดและเศรษฐกิจที่ท้าทายต่อการบรรลุเป้าหมายการทำางานภายใต้กรอบ
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารมีความเห็นว่าเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทสามารถนำามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผน

รองรับความเสี่ยงได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตระหนักและให้ความสำาคัญต่อปัจจัยเสี่ยงที่เข้ามากระทบต่อการบริหารธุรกิจปุ๋ยเคมีท่ี
เกิดขึ้นตลอดปี 2563 รวมทั้งการติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่สำาคัญ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อรักษาความสามารถในการสร้างผลการดำาเนินงานของบริษัทที่ตั้งไว้ 

3. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นชอบให้ฝ่ายบริหารของบริษัทแต่งตั้ง นายไพฑูรย์ อินอุทัย ให้ดำารงตำาแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป สำานักตรวจสอบ

ภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เพื่อทำาหน้าที่กำากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ในการทำาหน้าที่ประเมินและติดตามระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มีความเพียงพอเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นสมควรแล้วว่า นายไพฑูรย์ อินอุทัย เป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการศึกษา และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในเพียง
พอ โดยปจัจบุนัถอืวา่เปน็ผู้มปีระสบการณใ์นงานตรวจสอบภายในในธรุกจิของบริษัทมากกวา่ 19 ปี (นับถงึปี 2563) และได้ผ่านการอบรมในด้านมาตรฐานการตรวจ
สอบภายใน และการบริหารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จึงถือว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าสำานักตรวจสอบภายในของบริษัทอยู่ภายใต้ดุลยพินิจและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ 

100 รายงานประจำาปี 2563



Internal Control
Thai Central Chemical Public Company Limited has continuously given precedence to the development of the internal control 

system by focusing on value creation through effective operational control, utilization of resources and assets, financial reporting, and 
compliance with laws and regulations to help with corporate governance and handling of changes with material business implication. 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 assess the administrations of the Company’s internal control, corporate 

governance, compliance with legal regulations, conflicts of interests, connected transactions, asset utilization, and fraud prevention. 
The Audit Committee also reports to the Board of Directors regarding to sufficiency and appropriateness of the internal control system 
evaluated by Internal Audit Office on a quarterly basis. Autonomy of the Internal Audit Office over its audit function is also evaluated by 
the Audit Committee. 

1.2 Internal Control Process 
The Company has structured the Internal Audit Office directly under the Audit Committee to ensure independent audit activities 

within the Company and subsidiaries; and execution of annual audit plan in accordance with the standard risk-based audit planning approach 
under authorization of the Audit Committee. Audit results are reported directly to the Audit Committee on a quarterly basis, and also 
communicated 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 periodically presented to the Audit Committee. 

During the year 2020, the Internal Audit Office had reviewed certain internal controls of the Company, followed-up on improvements 
according to the recommendations, under the annual audit plan, and reported audit results and follow-up as recommendation mutually 
agreed on a quarterly basis.

1.3 The Board of Directors’ opinion toward the Company’s internal audit 
The Board of Directors meetings are held on a quarterly basis to acknowledge internal audit results through the report of the 

Audit Committee, with the management in charge of answering questions and directing improvement activities on control systems to be 
consistent with changes in the business. 

In summary, the assessment results of internal audit in the year 2020 that reported to the Board of Directors by the Audit 
Committee, the Board of Directors is in views that the Company’s internal controls has been implemented adequately and appropriately 
for the business operation.

1.4 Observation of Independent Certified Public Accountants
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd., as the independent certified public accountant, has audited the Company’s 

financial statements as of 31 December 2019 and 2020. The independent 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 independent 
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 independent auditors’ review, there were no significant deficiencies in internal control that would result in misstatement, 
and the independent auditors did not issue any observation about the Company’s internal controls. 
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2. Risk Management
Group of 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 uncertainty and dynamic changes so as to reduce the incursion of 
risks and impacts to the Company’s operations.

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 of all business groups to formulate 
the policy, strategy, and criteria of risk management, as well as to provide an assurance that major business risks are regularly identified, 
assessed, and having efficiency control measures. Furthermore, the Company has formulated 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 situations, under the direction 
approved by the management. 

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. The Risk Management Committee has identified and prioritized key risk factors in the year 2020 to be 
consistent with the business directions and objectives, as well as associated risks from local and/or global 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, whom is well-educated and have enough experience in the 
internal audit field, in particular his experiences in the internal audit function of the Company for more than 19 years (as of 2020) and 
trainings regarding to the internal audit standards and related business administration is qualified to take the aforementioned roles and 
responsibilities.

Appointment, dismissal and transfer a person in capacity of Head of Internal Audit Office is under the discretion and approval of 
the Audit Committee. 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำาปี 2563
Report of the Audit Committee for the Year 2020

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านมาจาก

กรรมการอิสระ ประกอบด้วย
1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร ดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช ดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ที่บริษัทพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำาหนดของ

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อกำาหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. เพื่อกำากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและมี

ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเพื่อให้มีความพร้อมในการบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ สำาหรับปี 2563 
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจำานวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งในจำานวนนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมอย่างอิสระร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ายจัดการของบริษัทเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง โดยสาระสำาคัญของการปฏิบัติในด้านต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปีของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน) และงบการเงินรวม รวมถึง

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีอิสระ ฝ่ายจัดการ สายงานบัญชี และสำานักตรวจสอบภายในเข้า
ร่วมประชุม เพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปีของบริษัท โดยยึดหลักความถูกต้องครบถ้วน ระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และความโปร่งใส 
เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือได้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีรับรองทั่วไป 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่างบการเงินของบรษิทัและงบการเงนิรวม สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 แสดงผลการดำาเนนิงานและฐานะทางการเงินตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระสำาคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพียงพอ รวมถึงรายการที ่เกี ่ยวโยงกัน
และรายการที ่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู ้มีส่วนได้เสียที ่เกี ่ยวข้องกับบริษัท 

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ในกิจกรรมการดำาเนินงานต่างๆ ที่เกิดข้ึนภายในบริษัท 

จากรายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำาทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการควบคุมภายในด้านการดำาเนินงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงความสอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงาน
กำากับดูแลภายนอกมีความเพียงพอต่อการสนับสนุนให้การดำาเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นร่วมกันว่าฝ่ายบริหารของบริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของระบบ
การควบคุมภายในและมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อการดำาเนินธุรกิจโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กร รวมถึงการให้ความสำาคัญต่อการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมและกระบวนการปฏิบัติงานตามสิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจสอบภายในที่
ดำาเนินการในระหว่างปีทั้งภายในบริษัทและบริษัทย่อย

3. การกำากับดูแลด้านการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่กำากับดูแลสำานักตรวจสอบภายในของบริษัทเพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างอิสระ และได้ทำาหน้าที่สอบทานแผนการปฏิบัติงาน

ประจำาปี รวมถึงผลการปฏิบัติงานของสำานักตรวจสอบภายในเป็นประจำาทุกไตรมาส โดยให้ข้อแนะนำาและติดตามการดำาเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการควบคุมที่ได้
จากข้อเสนอแนะอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทมีการกำากับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมถึงติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตาม
มาตรฐาน COSO-Enterprise Risk Management ที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อให้บริษัท
สามารถกำาหนดแผนการบริหารความเสี่ยงในปัจจัยเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่บริษัทได้วางไว้ 

4. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบไดร่้วมกนัพจิารณาคณุสมบตัขิองสำานกังานสอบบัญชแีละผู้สอบบัญชี ตลอดจนประสิทธภิาพในการใหบ้รกิารสอบบัญชขีองผูส้อบบญัชี

ที่ผ่านมาแล้ว และเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำาปี 2564 ประกอบด้วย
1. นายมนูญ มนูสุข  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 และ/หรือ
2. นายมงคล สมผล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8444 และ/หรือ
3. นางสาวโสภาพรรณ ทรัพย์ทิพยรัตนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523 -
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีทำาหน้าที่ต่อไปอีกหนึ่งรอบปีบัญชีพร้อมทั้งได้อนุมัติค่าสอบบัญชีเพื่อเสนอต่อ

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 เรียบร้อยแล้ว

 ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

 (นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล)
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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Report of the Audit Committee for the Year 2020
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กรรมการอิสระ ประกอบด้วย
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ร่วมประชุม เพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปีของบริษัท โดยยึดหลักความถูกต้องครบถ้วน ระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และความโปร่งใส 
เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือได้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีรับรองทั่วไป 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่งบการเงนิของบรษิทัและงบการเงนิรวม สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 แสดงผลการดำาเนนิงานและฐานะทางการเงินตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระสำาคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพียงพอ รวมถึงรายการที ่เกี ่ยวโยงกัน
และรายการที ่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู ้มีส่วนได้เสียที ่เกี ่ยวข้องกับบริษัท 

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ในกิจกรรมการดำาเนินงานต่างๆ ที่เกิดข้ึนภายในบริษัท 

จากรายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำาทุกไตรมาส เพื่อให้ม่ันใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการควบคุมภายในด้านการดำาเนินงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงความสอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงาน
กำากับดูแลภายนอกมีความเพียงพอต่อการสนับสนุนให้การดำาเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นร่วมกันว่าฝ่ายบริหารของบริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของระบบ
การควบคุมภายในและมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลงที่กระทบต่อการดำาเนินธุรกิจโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กร รวมถึงการให้ความสำาคัญต่อการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมและกระบวนการปฏิบัติงานตามสิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจสอบภายในที่
ดำาเนินการในระหว่างปีทั้งภายในบริษัทและบริษัทย่อย

3. การกำากับดูแลด้านการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่กำากับดูแลสำานักตรวจสอบภายในของบริษัทเพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างอิสระ และได้ทำาหน้าที่สอบทานแผนการปฏิบัติงาน

ประจำาปี รวมถึงผลการปฏิบัติงานของสำานักตรวจสอบภายในเป็นประจำาทุกไตรมาส โดยให้ข้อแนะนำาและติดตามการดำาเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการควบคุมที่ได้
จากข้อเสนอแนะอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทมีการกำากับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมถึงติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตาม
มาตรฐาน COSO-Enterprise Risk Management ที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อให้บริษัท
สามารถกำาหนดแผนการบริหารความเสี่ยงในปัจจัยเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่บริษัทได้วางไว้ 

4. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ว่มกนัพิจารณาคณุสมบัติของสำานกังานสอบบัญชแีละผู้สอบบญัชี ตลอดจนประสทิธภิาพในการให้บริการสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชี

ที่ผ่านมาแล้ว และเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำาปี 2564 ประกอบด้วย
1. นายมนูญ มนูสุข  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 และ/หรือ
2. นายมงคล สมผล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8444 และ/หรือ
3. นางสาวโสภาพรรณ ทรัพย์ทิพยรัตนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523 -
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีทำาหน้าที่ต่อไปอีกหนึ่งรอบปีบัญชีพร้อมทั้งได้อนุมัติค่าสอบบัญชีเพื่อเสนอต่อ

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 เรียบร้อยแล้ว

 ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

 (นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล)
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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Dear Shareholders,
The Audit Committee of Thai Central Chemical Public Company Limited has been appointed by the Board of Directors and comprised 

of three independent directors as follows:
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 full expertise and has been considered by the Company to meet all qualifications according to the requirements 

of the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Stock Exchange of Thailand (SET).
The Audit Committee has duties and responsibilities in consistent with announcements of SEC and SET in order for the Company 

to have a good corporate governance, efficient and effective internal controls, and readiness of risk management to mitigate potential risks 
that may have material effects to business. In 2020, 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 annually financial statements of Thai Central Chemical Public Company Limited and the 

consolidated financial statements including connected transactions or transactions with potential conflicts of interests. Independent auditors, 
relevant management, accounting division, and internal audit office were invited to these review sessions to give clarification and respond to 
questions pertinent to the accuracy, completeness, carefulness, reasonability, and transparency of the documents to ensure that the financial 
statements are prepared in accordance with accounting principles and Thai Financial Reporting Standards. 

The Audit Committee was in opinion that the Company’s and its consolidated financial statements ended December 31, 2020 are 
presented fairly in all material respects in accordance with Thai Financial Reporting Standards. The Company has also provided disclosure of 
material information on the notes to the financial statements, which includes connected transactions and transactions with possible conflicts 
of interests among relevant stakeholders. 

2. Reviews of Internal Control System
To ensure that internal controls of the Company and subsidiaries are sufficient in supporting of its business operation, the Audit 

Committee has quarterly reviewed the Company’s internal control system through the internal audit engagement and follow-up audit reports 
for reasonable assurance of operational, financial, and compliance controls under the laws and the Company’s regulations. 

Based on the reviews of internal controls in 2020, the Audit Committee mutually viewed that the Company’s management has 
perceived the importance of internal control systems and has made efforts to improve the systems according to changes in business 
environment, especially external changes. In addition, internal auditors’ comments and suggestions during the year have been followed-up 
by the management to rectify those deficiencies occurred within the Company and subsidiaries.

3. Governance of Internal Audit and Risk Management 
The Audit Committee has governed Internal Audit Office to have an independent and effective internal auditing in accordance with 

the 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 on 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 responsible by the Risk Management 
Committee as assigned by the Board of Directors 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 performance, and hereby 

proposed the following auditors of Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyous Audit Company Ltd. to be independent auditors of the Company in 2021:
1. Mr. Manoon Manusook  Certified Public Accountant No. 4292; and/or
2. Mr. Mongkol Somphol  Certified Public Accountant No. 8444; and/or
3. Ms. Sophaphan Saptippayarattana  Certified Public Accountant No. 6523 
In this regard, the Board of Directors Meeting No. 1/2021 has passed a resolution approving such appointment and audit fee for proposal 

in the 2021 annual general meeting.

 For and on behalf of the Audit Committee   
 

 
 (Mr. Suvat Suebsantikul) 
 Chairman of the Audit Committee
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) 

 

ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) 

และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) ซึ� งประกอบดว้ย

งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

และเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม

และเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 

รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั 

 

ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี� แสดงฐานะการเงินของบริษทั 

ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 2563 และผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามที�ควร

ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้น

วรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ

วิชาชีพบญัชีที�กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื�นๆ ซึ�งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี�  

ขา้พเจ้าเชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจ้าไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 

ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี 
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เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ  
 

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื�องต่างๆ ที�มีนัยสําคญัที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้

ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื�องเหล่านี�

มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี�  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื�องเหล่านี�  

 

เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที�ใช้ 

การรับรู้รายได้ 

ตามที�ไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15

บริษทับนัทึกการขายตั�วปุ๋ยเป็น “รายไดจ้ากการขายตั�งพกั” 

และจะจดัประเภทรายการเป็น “เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้” 

เมื�อบริษทัไดรั้บชาํระเงินจากลูกคา้ บริษทัจะรับรู้รายได้

จากการขายเมื�อบริษทัส่งมอบปุ๋ ยให้แก่ลูกคา้ ดงันั�น จึงมี

ความเสี�ยงที�รายการขายที�บนัทึกในระหวา่งปีเป็นรายการคา้

ที�ยงัไม่ได้เกิดขึ�น และการบันทึกรายได้จากการขายไม่ถูก

งวด ณ วนัสิ�นปี 

 

วิธีการตรวจสอบที�สาํคญัของขา้พเจา้รวมถึง 

• ทาํความเขา้ใจและประเมินความเหมาะสมของนโยบาย

การบัญชีเกี�ยวกับการรับรู้รายได้ของบริษัท และ

ประเมินความสอดคล้องของนโยบายดังกล่าวกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

• ประเมินการออกแบบการควบคุมภายในและการนํา

การควบคุมภายในไปสู่การปฏิบัติ และทดสอบ                  

ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้ง

กบัการบนัทึกรายไดร้ะหว่างปีและการรับรู้รายได ้ณ 

วนัสิ�นงวด 

• ตรวจสอบเนื�อหาสาระโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

ยอดขาย 

• ตรวจสอบเนื�อหาสาระโดยการทดสอบรายละเอียด

ของรายการขายกบัเอกสารประกอบรายการที�เกี�ยวขอ้ง 

• ทดสอบรายการขายที� เกิดขึ� นช่วงใกล้วันสิ�นรอบ

ระยะเวลาบญัชีกบัเอกสารประกอบรายการ 

 

ข้อมูลอื�น 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น ข้อมูลอื�นประกอบดว้ยขอ้มูลซึ� งรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่

รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีที�อยู่ในรายงานนั�น ซึ� งคาด

วา่จะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้ภายหลงัวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชี 
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ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�นและขา้พเจา้

ไม่ไดใ้ห้ความเชื�อมั�นต่อขอ้มูลอื�น  

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ 

การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื�นมีความขดัแยง้ที�มีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกับความรู้ที�ไดรั้บจาก

การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอื�นมีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั

หรือไม่ 

 

เมื�อขา้พเจ้าไดอ่้านรายงานประจาํปี หากข้าพเจา้สรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื�อสารเรื�องดงักล่าวกบัฝ่ายบริหารหรือผูม้ีหนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเพื�อดาํเนินการ

แกไ้ขใหเ้หมาะสมต่อไป 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ มีหน้าที�ในการกํากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กจิการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าที�รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี�

โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายใน

ที�ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื�อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที�ปราศจาก

การแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ

ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�อง การเปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�อง 

(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั�งใจ

ที�จะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้  

 

ผูม้ีหน้าที�ในการกาํกับดูแลมีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ

กลุ่มบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื�อให้ไดค้วามเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ 

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ�งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย 

ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�นในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบติังาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั

ที�มีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญั

เมื�อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที�ขัดต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผล

ต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่านี�   

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย

เยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
 

• ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม

วิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั�น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและ

เหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสําคญัซึ� งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื�องจาก

การทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 

การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบ

ที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร  
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• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหารและ

จากหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทั

ในการดาํเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญั ขา้พเจา้

ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง

ในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี�ยนแปลงไป 

ข้อสรุปของข้าพเจา้ขึ�นอยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชีที�ได้รับจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบัญชี

ของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทั

ตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนื�อง 

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื� อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 

รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน

รูปแบบที�ทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม

หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบ

ต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ

แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกับผูมี้หน้าที�ในการกาํกบัดูแลในเรื�องต่างๆ ที�สําคญั ซึ� งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา 

ของการตรวจสอบตามที�ไดว้างแผนไวแ้ละประเด็นที�มีนัยสําคญัที�พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่อง

ที�มีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  

 

ขา้พเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าที�ในการกาํกับดูแลว่าขา้พเจ้าได้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณ

ที�เกี�ยวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ทั�งหมด

ตลอดจนเรื�องอื�นซึ� งขา้พเจา้เชื�อวา่มีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ

ขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเรื�องที�สื�อสารกับผูม้ีหน้าที�ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มีนัยสาํคญัมากที�สุด

ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสําคญั

ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื�องเหล่านี� ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคับ

ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาว่า

ไม่ควรสื�อสารเรื�องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจา้เพราะการกระทาํดังกล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื�อสาร

ดงักล่าว 

 

 

 

 มนูญ  มนูสุข 

กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 

วนัที� 24 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั 
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หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1 2,902,744,150 3,507,122,939 2,716,667,957 3,399,178,817

เงินลงทุนชั�วคราว 7.1 - 2,675,452,137 - 2,500,000,000

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 5 628,284,075 559,126,178 645,778,464 579,800,706

สินคา้คงเหลือ 6 และ 15 1,654,081,657 1,755,554,746 1,470,672,508 1,539,087,665

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 7 4,497,354,417 - 4,351,060,752 -

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 717,284 588,646 600,386 525,900

  รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 9,683,181,583 8,497,844,646 9,184,780,067 8,018,593,088

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 24.1.1 136,807,196 136,568,733 98,000,000 98,000,000

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 24.1.2 - - 552,854,981 552,854,981

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 8 29,212,697 29,212,697 39,527,022 39,527,022

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 9 1,563,377,476 1,702,143,081 1,338,289,982 1,453,818,296

สิทธิการเช่า 10 - 73,095,093 - -

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10 136,807,791 - 61,490,529 -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นนอกจากค่าความนิยม 11 545,900,757 546,453,480 545,900,757 545,900,757

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 45,635,125 39,983,199 39,695,381 33,622,760

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 6,308,500 6,632,439 5,039,560 5,354,589

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,464,049,542 2,534,088,722 2,680,798,212 2,729,078,405

รวมสินทรัพย์ 12,147,231,125 11,031,933,368 11,865,578,279 10,747,671,493

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี� สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 13 162,261,868 90,986,317 - -

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 14 623,790,143 541,375,905 571,032,694 470,629,482

ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่า

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 10 19,421,755 3,809,517 18,038,727 1,177,068

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 200,479,223 131,481,026 196,259,609 127,872,129

ประมาณการหนี� สินหมุนเวียน

สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 16 8,389,689 19,519,679 3,998,530 11,610,600

หนี� สินทางการเงินหมุนเวียนอื�น 7 1,415,027 - - -

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 24,119,978 23,618,790 11,510,884 11,707,997

รวมหนี� สินหมุนเวียน 1,039,877,683 810,791,234 800,840,444 622,997,276

หนี� สินไม่หมุนเวียน 

หนี� สินตามสัญญาเช่า 10 45,368,964 3,010,455 44,316,036 574,499

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 116,608,579 116,608,579 109,180,151 109,180,151

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียน

สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 16 161,303,711 153,837,968 136,885,246 130,833,946

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 17,850,479 14,293,120 16,010,479 11,734,120

รวมหนี� สินไม่หมุนเวียน 341,131,733 287,750,122 306,391,912 252,322,716

รวมหนี� สิน 1,381,009,416 1,098,541,356 1,107,232,356 875,319,992

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท
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หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ตอ่)

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

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

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

ส่วนตํ�ากวา่มลูค่าหุน้สามญั 20 (43,570,340)        (43,570,340)        (43,570,340)        (43,570,340)        

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 175,414,835 175,414,835 175,414,835 175,414,835

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,846,011,230 8,015,149,709 8,872,359,224 7,986,364,802

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ (59,318,155)        (59,662,780)        - -

รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 10,672,679,774 9,841,473,628 10,758,345,923 9,872,351,501

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 93,541,935 91,918,384 - -

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 10,766,221,709 9,933,392,012 10,758,345,923 9,872,351,501

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,147,231,125 11,031,933,368 11,865,578,279 10,747,671,493

-                      

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563



บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน) 115

หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 9,313,164,204    8,680,885,312    8,803,859,087    8,283,402,584    

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 121,137,698       133,707,059       - -

ตน้ทุนขาย (6,954,308,306)   (6,975,417,101)   (6,520,420,825)   (6,629,453,769)   

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการ (43,183,214)        (48,159,347)        - -

กาํไรขั�นต้น 2,436,810,382    1,791,015,923    2,283,438,262    1,653,948,815    

รายไดด้อกเบี�ย 53,131,226         71,406,577         51,338,795         68,776,945         

รายไดอื้�น 18 54,982,740         34,971,680         88,151,054         67,992,612         

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 2,544,924,348    1,897,394,180    2,422,928,111    1,790,718,372    

ค่าใชจ่้ายในการขาย (323,342,757)      (354,297,237)      (268,490,908)      (295,777,691)      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (308,128,924)      (313,613,887)      (217,532,750)      (219,989,575)      

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 24.2.2 (38,592,372)        (36,530,711)        (38,070,372)        (36,008,711)        

รวมค่าใชจ่้าย (670,064,053)      (704,441,835)      (524,094,030)      (551,775,977)      

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,874,860,295    1,192,952,345    1,898,834,081    1,238,942,395    

ตน้ทุนทางการเงิน (4,807,865)          (5,207,362)          (2,154,894)          (326,969)             

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 24.1.1 238,463              321,517              - -

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,870,290,893    1,188,066,500    1,896,679,187    1,238,615,426    

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 12 (379,908,900)      (248,687,105)      (369,060,918)      (238,430,587)      

กาํไรสุทธิสําหรับปี 1,490,381,993    939,379,395       1,527,618,269    1,000,184,839    

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น

รายการที�อาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่า

งบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 344,625              (22,173,208)        - -

รายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้

ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่

  ของผลประโยชนพ์นกังานที�กาํหนดไว้ 16 2,665,425           (18,872,474)        1,952,035           (16,718,176)        

  ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 12 (533,085)             3,774,495           (390,407)             3,343,635           

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 2,476,965           (37,271,187)        1,561,628           (13,374,541)        

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 1,492,858,958    902,108,208       1,529,179,897    986,810,298       

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 1,472,324,649    922,293,694       -              -              

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 18,057,344         17,085,701         -              -              

1,490,381,993    939,379,395       -              -              

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 1,474,391,621    885,548,872       -              -              

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 18,467,337         16,559,336         -              -              

1,492,858,958    902,108,208       -              -              

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน บาท 2.52                    1.58                    2.61                    1.71                    

จาํนวนหุ้นสามัญถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก หุ้น 584,714,068       584,714,068       584,714,068       584,714,068       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ภาษีเงินไดข้องรายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท
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หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 1,490,381,993    939,379,395       1,527,618,269    1,000,184,839    

ปรับปรุงดว้ย

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 379,908,900 248,687,105       369,060,918 238,430,587

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น (กลบัรายการ) (1,780,237)          115,637              (2,078,796)          155,137              

ขาดทุนจากการลดมลูค่าของสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 8,398,976           (1,554,670)          8,398,976           (1,554,670)          

กลบัรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าของอสงัหาริมทรัพย์

เพื�อการลงทุน -              (3,402,417)          -              (3,402,417)          

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 268,931,227       253,833,896       233,591,314       215,155,142       

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (929,188)             (1,411,395)          (1,303,142)          573,240              

ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 16,232,051         28,710,637         12,001,865         21,652,386         

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (238,463)             (321,517)             -              -              

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา

ตา่งประเทศที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง 1,166,065           (351,839)             465,020              (645,329)             

รายไดเ้งินปันผลรับ -              -              (20,531,214)        (21,124,976)        

ดอกเบี�ยรับ (53,131,226)        (71,406,577)        (51,338,795)        (68,776,945)        

ตน้ทุนทางการเงิน 4,807,865           5,207,362           2,154,894           326,969              

รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกาํไร 2,113,747,963    1,397,485,617    2,078,039,309    1,380,973,963    

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง (75,738,684)        (135,381,325)      (70,998,943)        (150,345,786)      

สินคา้คงเหลือ (เพิ�มขึ�น) ลดลง 93,074,113         593,286,027       60,016,181         573,100,434       

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง (128,638)             (141,375)             (74,486)               (131,025)             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง 323,939              (713,253)             315,029              (1,353,088)          

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น (ลดลง) 82,400,421         (182,214,232)      95,372,952         (184,908,356)      

หนี� สินหมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น (ลดลง) 501,188              (3,665,512)          (197,113)             (2,011,157)          

เงินสดจ่ายประมาณการหนี� สินผลประโยชนพ์นกังาน (17,230,873)        (10,153,694)        (11,610,600)        (8,794,662)          

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น (ลดลง) 3,557,359           (5,779,321)          4,276,359           (4,101,321)          

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 2,200,506,788    1,652,722,932    2,155,138,688    1,602,429,002    

จ่ายภาษีเงินได้ (317,095,711)      (242,846,444)      (307,136,466)      (232,219,151)      

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากในกจิกรรมดาํเนินงาน 1,883,411,077    1,409,876,488    1,848,002,222    1,370,209,851    

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม
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หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากประจาํ (เพิ�มขึ�น) ลดลง (1,820,841,528)   (2,500,127,642)   (1,850,000,000)   (2,500,000,000)   

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4.2 (116,799,532)      (136,502,943)      (98,452,753)        (122,895,485)      

เงินสดรับจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,129,801           5,493,766           3,659,940           2,733,000           

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -              -              20,531,214         21,124,976         

รับดอกเบี�ย 57,387,594         66,195,510         54,770,272         64,296,183         

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,875,123,665)   (2,564,941,309)   (1,869,491,327)   (2,534,741,326)   

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร

และเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 4.3 74,694,982         55,719,676         -              -              

เงินสดจ่ายชาํระหนี� สินตามสัญญาเช่า 4.2 (18,398,440)        (6,743,306)          (15,765,991)        (2,556,220)          

เงินปันผลจ่าย (643,100,870)      (877,018,924)      (643,100,870)      (877,018,924)      

เงินปันผลจ่าย - บริษทัยอ่ย (16,843,786)        (18,375,024)        -              -              

จ่ายดอกเบี�ย (6,800,954)          (5,836,323)          (2,154,894)          (326,969)             

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (610,449,068)      (852,253,901)      (661,021,755)      (879,902,113)      

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

ของบริษทัยอ่ยในตา่งประเทศ (2,217,133)          (2,292,353)          -              -              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (604,378,789)      (2,009,611,075)   (682,510,860)      (2,044,433,588)   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 1 มกราคม 3,507,122,939    5,516,734,014    3,399,178,817    5,443,612,405    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที� 31 ธันวาคม 4.1 2,902,744,150    3,507,122,939    2,716,667,957    3,399,178,817    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท
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บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 

1. การดําเนนิงานและข้อมูลทั�วไป 

1.1 การดาํเนินงานของบริษทั 

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยมีสํานกังานใหญ่ตั�งอยู่เลขที� 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั�น 8 ห้องเลขที� 

801-806 และ 809-810 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  

บริษทัประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิต ผูน้ําเขา้ ผูส่้งออกและผูจ้าํหน่ายปุ๋ ยเคมีสูตรต่าง ๆ ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่

ของบริษัท ประกอบด้วย โซจิทสึ คอร์ปอเรชั�น ถือหุ้นร้อยละ 43.92 และบริษัท ไอเอสทีเอส 

(ประเทศไทย) จาํกดั ถือหุ้นร้อยละ 39.53   

การประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ที�สาํคญั สรุปไดด้งันี�  

1.2 การดาํเนินงานของบริษทัย่อย  

1.2.1 บริษทั เอน็.ไอ. เอม็. จาํกดั จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสาํนกังานตั�งอยูท่ี� 284 หมู่ 1 ตาํบล

ปากคลองบางปลากด อาํเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวดัสมุทรปราการ 10290 บริษัท

ประกอบธุรกิจหลกัในการบริการให้เช่าถงับรรจุสารเคมี 

1.2.2 บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสํานกังานตั�งอยู่ที� 581 

หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 12 ถนนสุขุมวิท จงัหวดัสมุทรปราการ บริษทัประกอบ

ธุรกิจหลกัในการผลิต นาํเขา้ และจาํหน่ายเคมีการเกษตร 

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 นาํเขา้และจดัจาํหน่ายปุ๋ ยเคมีชนิดต่างๆ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที�ปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ�น

อยา่งต่อเนื�อง ทาํใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบตอ่ธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 

สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซึ� งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื�องและจะ

ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี�ยวกับมูลค่าของสินทรัพย  ์ประมาณการหนี� สินและหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ�น

อยา่งสมํ�าเสมอ 
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2. เกณฑ์การจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2.1 กลุ่มบริษทัจดัทาํบญัชีเป็นเงินบาทและจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินของกลุ่มบริษทัได้จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบัญชีฉบบัที� 1 เรื� อง “การนําเสนองบ

การเงิน” ซึ� งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ� มในหรือหลังวนัที� 1 

มกราคม 2563 เป็นตน้ไป และตามข้อบังคบัของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวนัที� 2 

ตุลาคม 2560 เรื� อง “การจดัทาํและส่งงบการเงินและรายการเกี�ยวกับฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เรื� อง 

“กาํหนดรายการยอ่ที�ตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2562” ลงวนัที� 26 ธนัวาคม 2562 

2.3 งบการเงินนี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน 

ยกเวน้ตามที�ไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีที�สาํคญั 

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินสําหรับ

งวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างปีกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึง

แนวปฏิบติัทางบญัชีที�ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ� งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�ม

ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ

การปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื �อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนว

ปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือ

ปฏิบติันี� ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึ� งมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีนี�และมีการเปลี�ยนแปลง

ในหลกัการสาํคญั มีดงันี�  

มาตรฐานกลุ่มเครื�องมือทางการเงิน  

มาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัที� 32 การแสดงรายการสําหรับเครื�องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 7 การเปิดเผยขอ้มลูสาํหรับเครื�องมือทางการเงิน 

ฉบบัที� 9 เครื�องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 16 การป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานตา่งประเทศ 

ฉบบัที� 19 การชาํระหนี� สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี�ยวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเครื�องมือ

ทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทาง

การเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 

หลกัการเกี�ยวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครื�องมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุน

ดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น และหลกัการเกี�ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง รวมถึงการแสดง

รายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน  

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบของมาตรฐานกลุ่มเครื�องมือทางการเงินดงักล่าว 

โดยมีผลกระทบตอ่การจดัประเภทรายการสินทรัพยท์างการเงิน และหนี� สินทางการเงิน ดงันี�  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

 (i)  (ii)  (iii) = (i)+(ii)  

 

มูลค่าตามบัญชี  

ณ วันที�  

31 ธันวาคม 2562  

จัดประเภท 

ใหม่  

มูลค่าตามบัญชี 

ณ วันที�  

1 มกราคม 2563  ประเภท 

เงนิลงทุนชั�วคราว  

เงินฝากประจาํครบกาํหนด 

มากกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 2,675.45

 

  (2,675.45) - 
     
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น     

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ -  

สัญญาซื�อเงินตรา  

ต่างประเทศล่วงหนา้ 0.20

 

  (0.20) - 
        
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น    

เงินฝากประจาํครบกาํหนด 

มากกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 

 

- 

   

 2,675.45

 

2,675.45

สินทรัพยท์างการเงิน 

ที�วดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ -  

สัญญาซื�อเงินตรา  

ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 

 

- 

   

                           

0.20

  

                            

0.20 

สินทรัพยท์างการเงิน 

ที�วดัมลูค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 รวม -       2,675.65      2,675.65  
        
หนี�สินหมุนเวียนอื�น      

หนี�สินตราสารอนุพนัธ์ -  

สัญญาซื�อเงินตรา  

ต่างประเทศล่วงหนา้ 0.30

 

  (0.30) -  
        
หนี�สินทางการเงนิหมุนเวียนอื�น     

หนี�สินตราสารอนุพนัธ์ -  

สัญญาซื�อเงินตรา  

ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 

 

- 

   

                           

0.30

                            

0.30

หนี�สินทางการเงิน 

ที�วดัมลูค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 (i)  (ii)  (iii) = (i)+(ii)  

 

มูลค่าตามบัญชี  

ณ วันที�  

31 ธันวาคม 2562  

จัดประเภท 

ใหม่  

มูลค่าตามบัญชี 

ณ วันที�  

1 มกราคม 2563  ประเภท 

เงนิลงทุนชั�วคราว 

เงินฝากประจาํครบกาํหนด 

มากกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 2,500.00   (2,500.00) - 
   

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น   

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ -  

สัญญาซื�อเงินตรา  

ต่างประเทศล่วงหนา้ 0.20   (0.20) - 
   

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น  

เงินฝากประจาํครบกาํหนด 

มากกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 

 

-  2,500.00 

 

2,500.00

สินทรัพยท์างการเงิน 

ที�วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ -  

สัญญาซื�อเงินตรา  

ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 

 

- 

                           

0.20 

  

                            

0.20 

สินทรัพยท์างการเงิน 

ที�วดัมลูค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทุน 

รวม -      2,500.20      2,500.20  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) 

TFRS 16 กาํหนดหลกัการสําหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธีปฏิบติัในงบการเงินทั�งทางดา้นผูเ้ช่า

และผูใ้ห้เช่า ซึ� งนํามาใช้แทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที�เกี�ยวข้องกับเรื� องสัญญาเช่า 

ไดแ้ก่ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 เรื�อง สัญญาเช่า การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 15 เรื�อง 

สัญญาเช่าดาํเนินงาน - สิ�งจูงใจที�ให้แก่ผูเ้ช่า การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 เรื� อง การ

ประเมินเนื�อหาสัญญาเช่าที�ทาํขึ�นตามรูปแบบกฎหมาย และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที� 4 เรื�อง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
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ก) ผลกระทบของคาํนิยามใหม่ของสัญญาเช่า 

การเปลี�ยนแปลงคาํนิยามของสัญญาเช่าส่วนมากเกี�ยวข้องกับหลกัการควบคุม TFRS 16 

กําหนดหลักการว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยลูกค้า 

มีสิทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที�ระบุสําหรับช่วงเวลาหนึ� งเพื�อการแลกเปลี�ยนกับ 

สิ� งตอบแทน ซึ� งแตกต่างกับหลกัการ “ความเสี�ยงและผลตอบแทน” ตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบับที�  17 เ รื� อง สัญญาเช่า (“TAS 17”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที� 4 เรื�อง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ (“TFRIC 4”) 

กลุ่มบริษทันําคาํนิยามของสัญญาเช่าและแนวทางที�เกี�ยวขอ้งมาถือปฏิบัติตาม TFRS 16  

กบัสัญญาเช่าทุกสัญญาที�เขา้ทาํสัญญาหรือเปลี�ยนแปลงในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2563 

(ไม่วา่จะเป็นทั�งทางฝั�งผูใ้ห้เช่าหรือจะเป็นการเช่าตามสัญญาเช่า) ในการนาํ TFRS 16 มาปฏิบติั

ใช้ครั� งแรก กลุ่มบริษทัปฏิบติัตามคาํนิยามใหม่ตาม TFRS 16 จะไม่เปลี�ยนแปลงขอบเขต

ของสัญญาที�เขา้เงื�อนไขตามคาํนิยามของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

ข) ผลกระทบต่อการบญัชีดา้นผูเ้ช่า 

สัญญาเช่าที�ก่อนหนา้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

TFRS 16 เปลี�ยนแปลงการบนัทึกบญัชีของกลุ่มบริษทั สําหรับสัญญาเช่าที�ก่อนหนา้ถูกจดั

ประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานตาม TAS 17 ซึ�งเป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 

การนาํ TFRS 16 มาใชก้บัทุกสัญญา (ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั�นและสัญญาเช่าซึ� งสินทรัพย์

มีมูลค่าตํ�า ตามที�อธิบายในขอ้ ค.) กลุ่มบริษทัปฏิบติัดงันี�  

1) รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหนี� สินตามสัญญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงิน โดยวดั

มูลค่าเริ�มแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าในอนาคต สินทรัพยสิ์ทธิ

การใชป้รับปรุงดว้ยจาํนวนเงินของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที�จ่ายล่วงหนา้หรือคา้งจ่าย

ตาม TFRS 16  

2) รับรู้ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี� ยจากหนี� สินตามสัญญาเช่า                       

ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

3) แยกแสดงจาํนวนเงินรวมของการจ่ายชาํระเงินสดสาํหรับส่วนของเงินตน้ (จดัประเภทเป็น

กิจกรรมจดัหาเงิน) และดอกเบี�ย (จดัประเภทเป็นกิจกรรมจดัหาเงิน) ในงบกระแสเงินสด 
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สิ� งจูงใจตามสัญญาเช่า (เช่น ระยะเวลาปลอดค่าเช่า) รับรู้เป็นส่วนหนึ� งของการวดัมูลค่า

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหนี� สินตามสัญญาเช่า แมว้่าตาม TAS 17 สิ�งจูงใจตามสัญญาเช่าจะ

รับรู้โดยนาํไปลดค่าเช่าดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

ภายใต ้TFRS 16 สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกทดสอบการดอ้ยค่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 

36 เรื�อง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ค) สัญญาเช่าระยะสั�นและสัญญาเช่าซึ�งสินทรัพยม์ีมูลค่าตํ�า 

สําหรับสัญญาเช่าระยะสั� น (อายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า) และสัญญาเช่า 

ซึ� งสินทรัพยม์ีมูลค่าตํ�า กลุ่มบริษทัเลือกรับรู้ค่าเช่าด้วยวิธีเส้นตรง ซึ� งได้รับอนุญาตตาม 

TFRS 16 ค่าเช่านี�แสดงในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีผ่อนปรนในทางปฏิบติัต่อไปนี�  สําหรับสัญญาเช่าที�ก่อนหน้าจดัประเภทเป็น

สัญญาเช่าดาํเนินงานตาม TAS 17  

- กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวสาํหรับกลุ่มสัญญาเช่าที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอย่าง

สมเหตุสมผล 

- กลุ่มบริษทัปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ณ วนัที�นาํมาปฏิบติัใช้ครั� งแรกด้วยจาํนวน

ของประมาณการหนี� สินสําหรับสัญญาเช่าที�สร้างภาระซึ� งรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี

ฉบบัที� 37 เรื�อง ประมาณการหนี� สิน หนี� สินที�อาจเกิดขึ�น และสินทรัพยท์ี�อาจเกิดขึ�น  

ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัที�นาํมาปฏิบติัใชค้รั� งแรกเป็นทางเลือกในการทบทวน

การดอ้ยค่า 

- กลุ่มบริษทัเลือกที�จะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหนี� สินตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญา

เช่าที�อายุสัญญาเช่าสิ�นสุดภายใน 12 เดือน นบัจากวนัที�นาํมาปฏิบติัใช้ครั� งแรก 

- กลุ่มบริษทัไม่รวมตน้ทุนทางตรงเริ�มแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัที�นาํมา

ปฏิบติัใชค้รั� งแรก 

- กลุ่มบริษทัใชข้อ้เทจ็จริงที�ทราบภายหลงั หากสัญญาประกอบดว้ยสิทธิเลือกในการขยาย

อายสุัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า 
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สัญญาเช่าที�ก่อนหน้าจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน 

สําหรับสัญญาเช่าที�ก่อนหน้าจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินตาม TAS 17 มูลค่าตามบญัชี

ของสินทรัพยที์�เช่าและหนี� สินตามสัญญาเช่าการเงินวดัมูลค่าตาม TAS 17 และจดัประเภท

รายการใหม่เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี� สินตามสัญญาเช่าตามลําดับ โดยไม่มีการ

ปรับปรุง เวน้แต่ในกรณีที�กลุ่มบริษทัเลือกใชก้ารยกเวน้รับรู้สัญญาเช่าซึ�งสินทรัพยม์ีมูลค่าตํ�า 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนี� สินตามสัญญาเช่าบนัทึกตาม TFRS 16 ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2563 

ผลกระทบทางการเงินจากการนาํ TFRS 16 มาใชเ้ป็นครั� งแรก 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทันํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติโดยไม่ปรับยอ้นหลังข้อมูลเปรียบเทียบและ 

ยงัคงนาํเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที� 17 เรื�อง สัญญาเช่า (“TAS 17”) และ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 4 เรื� อง การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบด้วย

สัญญาเช่าหรือไม่ (“TFRIC 4”) 

กลุ่มบริษทัรับรู้หนี� สินตามสัญญาเช่าที�เกี�ยวขอ้งกบัสัญญาเช่าที�ก่อนหนา้ถูกจดัประเภทเป็นสัญญาเช่า

ดําเนินงานตามหลักการ TAS 17 สินทรัพย์สิทธิการใช้ว ัดมูลค่าด้วยจํานวนเท่ากับหนี� สิน                              

ตามสัญญาเช่า ปรับปรุงดว้ยจาํนวนเงินของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที�จ่ายล่วงหนา้หรือคา้งจ่าย

ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัสัญญาเช่าที�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัที�นํามาปฏิบติัใช้ครั� งแรก หนี� สิน

ตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที�เหลืออยูค่ิดลดดว้ยอตัรา

ดอกเบี�ยการกูย้มืส่วนเพิ�มของกลุ่มบริษทั อตัราดอกเบี�ยการกูย้ืมส่วนเพิ�มของผูเ้ช่าถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั

ที�นาํมาใชก้บัหนี� สินตามสัญญาเช่าที�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 คือ ร้อยละ 

3.56 ต่อปี 

ตารางต่อไปนี� แสดงภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าดาํเนินงานที�เปิดเผยตาม TAS 17 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

2562 โดยคิดลดด้วยอตัราดอกเบี� ยการกูย้ืมส่วนเพิ�ม ณ วนัที�นาํมาปฏิบติัใช้ครั� งแรก และหนี� สิน

ตามสัญญาเช่ารับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที�นาํมาปฏิบติัใชค้รั� งแรก 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

    งบการเงินรวม  งบการเงนิ 

เฉพาะกิจการ 

ภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าดาํเนินงาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562  45.87  36.81 

สัญญาเช่าระยะสั�นและสัญญาเช่าซึ�งสินทรัพยม์ีมูลค่าตํ�า  (20.11)  (11.05) 

ผลกระทบจากการคิดลดจาํนวนเงินขา้งตน้  (1.33)  (1.33) 

หนี�สินตามสัญญาเช่าที�รับรู้ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563  24.43  24.43 
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กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชด้ว้ยจาํนวนที�เท่ากบัหนี� สินตามสัญญาเช่าจาํนวน 24.43 ลา้นบาท 

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัจดัประเภทรายการ ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์

สิทธิการใช้ จาํนวน 10.38 ลา้นบาท และ 2.82 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 9) และจดัประเภทรายการสิทธิการเช่าเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้

จาํนวน 73.10 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม (ดูหมายเหตุขอ้ 10) ตามการปฏิบติัในช่วงเปลี�ยนแปลง

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16 

นอกจากนี�  สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี 2 ฉบบั ซึ� งประกาศในราช

กิจจานุเบกษาแลว้เมื�อวนัที� 22 เมษายน 2563 โดยแนวปฏิบติัทางการบัญชีที�เกี�ยวข้องกับกลุ่ม

บริษทัมีเพียง 1 ฉบบั ตามรายละเอียดดงันี�  

แนวปฏิบติัทางการบัญชี เรื� อง มาตรการผ่อนปรนชั�วคราวสําหรับทางเลือกเพิ�มเติมทางบัญชี 

เพื�อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี�ให้เป็นทางเลือกสําหรับทุกกิจการที�ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินสําหรับกิจการที�มีส่วนได้เสียสาธารณะ เนื�องจากการจดัทาํงบการเงินในช่วงเวลาที� 

COVID-19 ยงัคงอยู่ในสถานการณ์ความไม่แน่นอนสูง ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน อาจเป็น

ผลให้ฝ่ายบริหารของกิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประมาณการ หรือในการวดัมูลค่า

และรับรู้รายการทางบญัชี แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี� จึงมีวตัถุประสงค์เพื�อลดผลกระทบใน

บางเรื�องจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื�อให้เกิดความชดัเจน

ในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาที�ยงัมีความไม่แน่นอนเกี�ยวกบัสถานการณ์ดงักล่าว ทั�งนี�  กิจการ

สามารถใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี� สําหรับการจดัทาํงบการเงินที�มีรอบระยะเวลารายงาน

สิ�นสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัที� 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวในการจดัทาํงบการเงินสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 

31 ธนัวาคม 2563 
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2.5 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า 

 TFRS 16 ไดม้ีการปรับปรุงสําหรับการยินยอมลดค่าเช่าที�เกี�ยวขอ้งกบั COVID-19 ซึ� งมีผลบงัคบั

ใช้ตั�งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 2563 ทั�งนี� อนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัที�มีผลบงัคบัใช้ได ้การ

ปรับปรุงนี� เพื�อเป็นการผ่อนปรนในทางปฏิบติัสําหรับผูเ้ช่า โดยไม่จาํเป็นตอ้งประเมินว่าการ

ยนิยอมลดค่าเช่าที�เกิดขึ�นอนัเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และ

เขา้เงื�อนไขตามที�ระบุไว ้ถือเป็นการเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยให้บนัทึกการยินยอมลด

ค่าเช่านั�นเสมือนว่าไม่ใช่การเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่า นอกจากนี�  TFRS 16 ฉบบัปรับปรุง ไดเ้พิ�ม

ขอ้กาํหนดสําหรับขอ้ยกเวน้ชั�วคราวที�เกิดขึ�นจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี�ยอา้งอิง โดยกิจการตอ้ง

ถือปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจาํปีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือ

หลงัวนัที� 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั�งนี� อนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัที�มีผลบงัคบัใช้ได ้

ซึ�ง TFRS 16 ฉบบัปรับปรุงนี� ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมื�อวนัที� 27 มกราคม 2564 

2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ�งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกี�ยวกับมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ� งประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือ

หลงัวนัที� 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุง

หรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  

โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ยกเวน้การปรับปรุงคาํนิยามและขอ้กาํหนดทางการบญัชี ดงัต่อไปนี�  

กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน 

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง ประกอบด้วยการปรับปรุงคาํนิยาม

และเกณฑ์การรับรู้สินทรัพยแ์ละหนี� สิน รวมทั�งการเพิ�มแนวปฏิบติัเกี�ยวกบัการวดัมูลค่า การตดั

รายการสินทรัพยแ์ละหนี� สิน การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล นอกจากนี�  กรอบแนวคิด

สําหรับการรายงานทางการเงินฉบบันี�  ยงัไดอ้ธิบายให้ชดัเจนขึ�นถึงความสามารถของฝ่ายบริหาร

ในการดูแลรักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนในการ

วดัมูลค่าของขอ้มูลทางการเงิน 
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คาํนิยามของธุรกิจ  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 3 เรื�อง การรวมธุรกิจ ที�ปรับปรุงใหม ่ไดอ้ธิบายให้ชดัเจนขึ�น

ถึงคาํนิยามของธุรกิจ และเพิ�มทางเลือกการทดสอบการกระจุกตวั โดยกลุ่มกิจกรรมและสินทรัพย์

ที�ไดม้าจะถูกพิจารณาว่าไม่ใช่ธุรกิจหากมูลค่ายุติธรรมส่วนใหญ่ของสินทรัพยข์ั�นตน้ที�ได้มานั�น

กระจุกตวัอยู่ในสินทรัพยที์�สามารถระบุตวัตนไดร้ายการเดียวหรือกลุ่มของสินทรัพยท์ี�คลา้ยคลึงกนั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี� กาํหนดให้ใช้วิธีเปลี�ยนทันทีเป็นต้นไปสําหรับการ

เปลี�ยนแปลงดงักล่าว และสามารถถือปฏิบติัก่อนวนัที�มีผลบงัคบัใช ้

คาํนิยามของความมีสาระสาํคญั 

การปรับปรุงคาํนิยามของความมีสาระสําคญั ทาํให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 1 

เรื�อง การนาํเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 8 เรื�อง นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด รวมทั�งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื�นที�อา้งอิง

ถึงความมีสาระสําคญั โดยการปรับปรุงนี� เพื�อให้คาํนิยามเป็นแนวทางเดียวกนักับกรอบแนวคิด 

โดยใหใ้ชวิ้ธีเปลี�ยนทนัทีเป็นตน้ไปสําหรับการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว  

การปฏิรูปอตัราดอกเบี�ยอา้งอิง 

เนื�องจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี� ยอ้างอิง ทาํให้มีการปรับปรุงข้อกาํหนดของการบัญชีป้องกัน

ความเสี�ยงโดยเฉพาะในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน 

และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 7 เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งมาเริ�มถือปฏิบติักบังบ

การเงินของกลุ่มบริษทั เมื�อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ โดยผูบ้ริหาร

ของกลุ่มบริษทั ไดป้ระเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว และเห็นว่า

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญั

ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดที�จะเริ�มถือปฏิบติั 

2.7 งบการเงินรวมแสดงรายการบญัชีรวมของบริษทัและบริษทัย่อย โดยไดต้ดัรายการคา้และยอดคงเหลือ

ระหว่างกนัสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม ออกแลว้ บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีดงัต่อไปนี�  

 2563 2562 

 สัดส่วนการถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

 ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทั เอ็น.ไอ.เอม็. จาํกดั 51.00 51.00 

บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั 99.99 99.99 

TCCC Myanmar Limited 99.99 99.99 
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2.8 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจัดทาํขึ�นจากงบการเงินรวมและ 

งบการเ งินเฉพาะกิจการตามกฎหมายที� เป็นภาษาไทย ในกรณีที� มี เ นื� อความขัดกันหรือ 

มีการตีความในสองภาษาที�แตกต่างกันให้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตาม

กฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

3. นโยบายการบัญชีที�สําคัญ 

งบการเงินนี� ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใช้เกณฑ์วดัมูลค่าตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ตามที�ไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชี       

ที�สาํคญัดงัต่อไปนี�  

3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละ

กระแสรายวนั และเงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพคล่องในการเปลี�ยนมือซึ� งจะถึงกาํหนดภายในสามเดือน

นบัจากวนัที�ไดม้า โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารที�ใชเ้ป็นหลกัประกนั (ถา้มี) 

3.2 ลูกหนี�การคา้ 

นโยบายที�ปฏิบติัใชต้ั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2563 

ลูกหนี�การคา้แสดงดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หนี�หกัดว้ยค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น 

ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นรบัรู้สําหรับลูกหนี�การคา้ จาํนวนเงินของผลขาดทุน

ดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจะถูกวดัมูลค่าใหม่ทุกวนัที�รายงานเพื�อให้สะทอ้นการเปลี�ยนแปลง

ของความเสี�ยงดา้นเครดิตจากที�เคยรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกของเครื�องมือทางการเงินที�เกี�ยวขอ้ง 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นตลอดอายเุสมอสาํหรับลูกหนี�การคา้ 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นกบัลูกหนี�การคา้ ประมาณการโดยใชต้ารางการตั�งสํารอง

ขึ�นอยูก่บัขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของกลุ่มบริษทั ปรับปรุงดว้ยปัจจยั

เฉพาะของลูกหนี�  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทั�วไป และการประเมินทิศทางทั�งในปัจจุบนัและใน

อนาคต ณ วนัที�รายงาน รวมถึงมูลค่าเงินตามเวลาตามความเหมาะสม 

นโยบายที�ปฏิบติัใชก่้อนวนัที� 1 มกราคม 2563 

ลูกหนี� การค้าแสดงดว้ยมูลค่าตามใบแจ้งหนี� หักด้วยค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญซึ� งประมาณจาก

การสอบทานยอดคงเหลือซึ� งอาจจะเก็บเงินไม่ได้ ณ วนัที� ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน 

การประมาณการดงักล่าวอาศยัประสบการณ์ของกลุ่มบริษทัในการเก็บเงินจากลูกหนี�  

จาํนวนของค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ คือ ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของลูกหนี�การคา้เมื�อเปรียบเทียบ

กบัมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บเงินจากลูกหนี�การคา้  

หนี� สูญที�เกิดขึ�นระหวา่งปีจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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3.3 สินคา้คงเหลือ 

สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ�ากว่า ราคาทุน

คาํนวณโดยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั ยกเวน้บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�ง คือ บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั ซึ� ง

ราคาทุนคาํนวณโดยวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน หากสินคา้คงเหลือของบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดมี้การตีราคาโดย 

วิธีเดียวกบับริษทัใหญ่ ผลต่างจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมอยา่งมีสาระสาํคญั 

มูลค่าสุทธิที�จะได้รับเป็นราคาโดยประมาณที�คาดว่าจะขายได้ตามลกัษณะการประกอบธุรกิจ

ตามปกติหักดว้ยประมาณการตน้ทุนที�จาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพื�อให้ขายสินคา้นั�นได ้กลุม่บริษทับนัทึก

บญัชีค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือเมื�อสินคา้นั�นเสื�อมสภาพและเคลื�อนไหวชา้ (ถา้มี) 

3.4 เครื�องมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ

การเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทั เมื�อกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของสัญญาของ

เครื�องมือทางการเงิน สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกด้วย

มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินของกลุ่มบริษทั คือ เงินฝากประจาํครบกาํหนดมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 

ซึ�งวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน เฉพาะเมื�อสิทธิตามสัญญาที�จะไดรั้บกระแสเงินสด

จากสินทรัพยท์างการเงินหมดอายุ หรือเมื�อโอนสินทรัพยท์างการเงินและโอนความเสี�ยงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั�งหมดของสินทรัพยใ์หกิ้จการอื�น 

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัเขา้ทาํสัญญาตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินได้แก่ สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้ เพื�อบริหารความเสี�ยงอตัราแลกเปลี�ยนต่างประเทศ อนุพนัธ์รับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกดว้ย

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัที�เขา้ทาํสัญญาอนุพนัธ์และวดัมูลค่าใหม่ในภายหลงัดว้ยมลูค่ายติุธรรม ณ วนั

สิ�นรอบของแต่ละรอบระยะเวลารายงาน ผลกาํไรหรือขาดทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้

แต่อนุพนัธ์ดังกล่าวถูกเลือกกาํหนดให้เป็นเครื� องมือที�ใช้ป้องกนัความเสี�ยงที�มีประสิทธิผลใน

เหตุการณ์ที�ช่วงเวลาของการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนขึ�นอยูก่บัลกัษณะความสัมพนัธ์ของการ

ป้องกนัความเสี�ยง 
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อนุพนัธ์ที�มูลค่ายุติธรรมเป็นบวกรับรู้เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ตรงกันข้ามอนุพนัธ์ที�มูลค่า

ยติุธรรมเป็นลบรับรู้เป็นหนี� สินทางการเงิน อนุพนัธ์จะไม่หกักลบในงบการเงิน เวน้แต่กลุ่มบริษทั

จะมีทั� งสิทธิทางกฎหมายและมีความตั� งใจในการหักกลบ อนุพันธ์แสดงเป็นสินทรัพย์ไม่

หมุนเวียนหรือหนี� สินไม่หมุนเวียน หากระยะเวลาที�เหลืออยู่ของอนุพนัธ์มีมากกว่า 12 เดือนและ

ไม่คาดวา่จะถูกรับรู้หรือจ่ายภายใน 12 เดือน อนุพนัธ์อื�นแสดงเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนหรือหนี� สิน

หมุนเวียน 

3.5 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยแสดงตามวิธีราคาทุนสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงตามวิธีส่วนไดเ้สียสาํหรับงบการเงินรวม 

ในกรณีที�มีการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลขาดทุนของเงินลงทุนทุกประเภทจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จทนัที 

3.6 อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ประกอบดว้ย ที�ดินที�ถือครองเพื�อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า 

และที�ดินที�ไม่ไดใ้ชง้าน ซึ� งแสดงในราคาทุนหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 

กลุ่มบริษัทจะมีการทดสอบการด้อยค่ าของอสังหาริมทรัพย์เพื� อการลงทุนและตั� งค่ าเผื� อ 

การดอ้ยค่า โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัมูลค่ายุติธรรมซึ�งประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระที�ไดรั้บ

ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดในการประเมินมูลค่าของที�ดินที�ถือครองเพื�อหาประโยชน์จาก

รายไดค้่าเช่าและที�ดินที�ไม่ไดใ้ชง้าน 

3.7 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ที�ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า

ของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ค่าเสื�อมราคาคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ

ของสินทรัพยด์งัต่อไปนี�  

ส่วนปรบัปรุงที�ดิน 10  ปี 

อาคาร 20  ปี 

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 5 - 20  ปี 

เครื�องตกแต่งและเครื�องใชส้าํนกังาน 3 - 20  ปี 

ยานพาหนะ 5 - 10  ปี 
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การรื� อ การขนยา้ย และการบูรณะสถานที�ตั�งของสินทรัพยซึ์� งเป็นภาระผูกพนัของกลุ่มบริษทัที�

เกิดขึ�นเมื�อกลุ่มบริษทัไดสิ้นทรัพยม์า จะถูกบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละคิดค่าเสื�อมราคา 

ในกรณีที�มีการด้อยค่าของที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์เกิดขึ�นกลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

3.8 สัญญาเช่า 

นโยบายที�ปฏิบติัใชต้ั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัที�เป็นผูเ้ช่า 

กลุ่มบริษทัประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ วนัเริ�มตน้ของสัญญา

เช่า กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนี� สินตามสัญญาเช่าที�เกี�ยวขอ้งกบัทุกขอ้ตกลงสัญญา

เช่าที�เป็นสญัญาเช่า ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั�น (อายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่) และสัญญาเช่า

ซึ� งสินทรัพยม์ีมูลค่าต ํ�า เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยกลุ่มบริษทัรับรู้การจ่ายชาํระตามสัญญา

เช่าเหล่านี� ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า  

หนี� สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเริ�มแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที�ยงัไม่ไดจ่้าย

ชาํระ ณ วนันั�น โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยตามนยัของสัญญาเช่า แต่หากอตัรานั�นไม่สามารถกาํหนด

ได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบี�ยการกูย้มืส่วนเพิ�ม 

การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที�รวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหนี� สินตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย 

 การจ่ายชาํระคงที� (รวมถึง การจ่ายชาํระคงที�โดยเนื�อหา) หักลูกหนี� สิ�งจูงใจตามสัญญาเช่าใดๆ 

 การจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรที�ขึ�นอยู่กบัดชันีหรืออตัรา ซึ� งการวดัมูลค่าเริ�มแรกใช้ดชันีหรืออตัรา  

ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล 

 จาํนวนเงินที�คาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

 ราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซื�อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�ผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกนั�น 

 การจ่ายชาํระค่าปรับเพื�อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผูเ้ช่า 

จะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 

หนี� สินตามสัญญาเช่าแยกแสดงบรรทดัในงบแสดงฐานะการเงิน 

การวดัมูลค่าภายหลงัของหนี� สินตามสัญญาเช่า โดยการเพิ�มมูลค่าตามบัญชีเพื�อสะทอ้นดอกเบี� ย 

จากหนี� สินตามสัญญาเช่า (ใช้วิธีดอกเบี� ยที�แทจ้ริง) และลดมูลค่าตามบญัชีเพื�อสะทอ้นการจ่ายชาํระ 

ตามสัญญาเช่า 
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สินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วย การวดัมูลค่าเริ� มแรกกับหนี� สินตามสัญญาเช่าที�เกี�ยวข้อง  

การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าใด ๆ ที�จ่ายชาํระ ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผลหรือก่อนวนัที�สัญญาเริ� มมีผล

หักสิ�งจูงใจตามสัญญาเช่าที�ไดรั้บใด ๆ และตน้ทุนทางตรงเริ�มแรกใด ๆ การวดัมูลค่าภายหลังของ

สินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยใชร้าคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้คิดค่าเสื�อมราคาตลอดช่วงเวลาที�สั� นกว่าของอายุสัญญาเช่าและอายุการใช้

ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงหรือราคา

ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ สะทอ้นว่ากลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิเลือกซื�อ สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ที�

เกี�ยวขอ้งคิดค่าเสื�อมราคาตลอดอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้การคิดค่าเสื�อมราคา

เริ�ม ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ยกแสดงบรรทดัในงบแสดงฐานะการเงิน 

กลุ่มบริษทัปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 36 เรื�อง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เพื�อประเมินว่า

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ดอ้ยค่าหรือไม่ และบนัทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าที�ระบุได้ตามที�กล่าวใน

นโยบายเรื�อง “ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์” 

ค่าเช่าผนัแปรที�ไม่ขึ�นอยู่กบัดชันีหรืออตัราไม่ถูกรวมในการวดัมูลค่าของหนี� สินตามสัญญาเช่าและ

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ การจ่ายชาํระที�เกี�ยวข้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับงวดที�มีเหตุการณ์หรือ

เงื�อนไขการจ่ายชาํระเหล่านั�นเกิดขึ�นและรวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัตาม TFRS 16 อนุญาตให้ผูเ้ช่าไม่แยกส่วนประกอบที�ไม่เป็นการเช่าและ

บนัทึกสัญญาเช่าและส่วนประกอบที�ไม่เป็นการเช่าที�เกี�ยวขอ้งเป็นขอ้ตกลงเดียวกนั กลุ่มบริษทัใช้

ขอ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัดงักล่าว 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัรวมถึง สิทธิการเช่าที�ดินที�สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ของ

บริษทัย่อยแห่งหนึ� ง ซึ� งแสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิการเช่า

ที�ดิน ตดัจาํหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

กลุ่มบริษทัที�เป็นผูใ้ห้เช่า 

กลุ่มบริษทัเขา้ทาํขอ้ตกลงสัญญาเช่าเป็นผูใ้ห้เช่าที�เกี�ยวขอ้งกบัอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

สัญญาเช่าซึ�งกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่าจดัประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือดาํเนินงาน เมื�อ

เงื�อนไขของสัญญาเช่าโอนความเสี�ยงและผลตอบแทนเกือบทั�งหมดของความเป็นเจา้ของให้แก่ผูเ้ช่า 

สัญญาดงักล่าวจดัประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าอื�น ๆ ทั�งหมดจดัประเภทเป็น

สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

รายไดค่้าเช่าจากสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าที�เกี�ยวขอ้ง 
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เมื�อสัญญาที�ประกอบดว้ยส่วนประกอบที�เป็นการเช่าและส่วนประกอบที�ไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทั

นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 15 เรื� อง รายไดจ้ากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ เพื�อปันส่วน

ขอ้พิจารณาภายใตส้ัญญากบัแตล่ะส่วนประกอบ 

นโยบายที�ปฏิบติัใชก่้อนวนัที� 1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

สัญญาเช่าซึ�งความเสี�ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของสินทรัพยย์งัคงอยูก่บัผูใ้ห้เช่า

บนัทึกเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าที�เกิดขึ�นจากสัญญาเช่าดงักล่าวรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

สัญญาเช่าการเงิน 

สัญญาเช่าซึ� งกลุ่มบริษทัได้รับโอนความเสี�ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของ

สินทรัพยย์กเวน้กรรมสิทธิ� ทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยท์ี�เช่า

ในมูลค่ายุติธรรม ณ วนัเริ�มตน้ของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�จะตอ้งจ่าย                     

ตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากว่า ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพยท์ี�เช่าคาํนวณโดยวิธีเส้นตรง         

ตามอายุการใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย ์ดอกเบี�ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินคาํนวณโดยใชวิ้ธี

อตัราดอกเบี� ยที�แทจ้ริงตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบี� ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าเสื�อม

ราคารับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

3.9 การดอ้ยค่า 

กลุ่มบริษทัทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งชี� เรื� อง

การดอ้ยค่าหรือไม ่ในกรณีที�มีขอ้บ่งชี�จะทาํการประมาณมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์

กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ�ากวา่

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น ทั�งนี� มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุน 

ในการขายหรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ซึ� งในการประเมินมูลค่าจากการใช้

สินทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที�คาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพย์และ

คาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีที�สะทอ้นถึงการประเมินความเสี�ยง 

ในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี�ยงซึ� งเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพย ์

ที�กาํลงัพิจารณาอยู ่และในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจาํลอง

การประเมินมูลค่าที�ดีที�สุดซึ� งเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซึ�งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินที�คาดวา่จะไดรั้บจาก

การจาํหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั�นผูซื้�อกบัผูข้ายมีความรอบรู้

และเต็มใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้�ไม่มี

ความเกี�ยวขอ้งกนั 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

กลุ่มบริษทัจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) ที�ไดรั้บรู้ในงวดก่อนเมื�อ

ขอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่าไดห้มดไปหรือลดลง ซึ� งกิจการตอ้งประมาณมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน 

3.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนอกจากค่าความนิยม 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�อายกุารให้ประโยชน์ทราบไดแ้น่นอน ประกอบดว้ยค่าสิทธิและใบอนุญาต

ในการประกอบกิจการอื�นๆ แสดงตามราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสม  

ค่าตัดจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพยเ์ป็นระยะเวลา 5 - 10 ปี 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนประกอบดว้ยค่าสิทธิการใช้เครื�องหมาย

การคา้แสดงตามราคาทุนหักค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) โดยจะมีการทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจาํทุกปี

และตั�งค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ซึ� งจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

กลุ่มบริษัทมีการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นประจําทุกปีและตั� งค่าเผื�อ 

การดอ้ยค่า (ถ้ามี) โดยบริษทัไดว้่าจ้างผูป้ระเมินราคาอิสระ เพื�อประเมินมูลค่ายุติธรรมสําหรับ 

ค่าสิทธิในการใช้เครื�องหมายการคา้ เพื�อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยล์งวนัที� 30 เมษายน 2547 เรื� อง ความเห็นเกี�ยวกบัการบญัชีสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตน โดยวธีิคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

3.11 ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

ประมาณการหนี� สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน เป็นประมาณการหนี� สินเกี�ยวกับภาระผูกพัน

ผลประโยชน์ของพนกังานที�ไดสิ้ทธิรับเงินชดเชยเมื�อเกษียณอายุตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

โดยประมาณการหนี� สินดงักล่าวไดค้าํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระและจากขอ้สมมติฐาน

ทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที�คาดว่าจะต้องจ่ายใน

อนาคตโดยคาํนวณบนพื�นฐานของเงินเดือนพนักงาน อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน อตัรามรณะ 

อายงุาน อตัราคิดลด และอตัราการเพิ�มขึ�นของผลตอบแทน 

3.12 รายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิด

รายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ และสัญญา

ซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้

อตัราอา้งอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนันั�น 

กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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3.13 การรับรู้รายได ้

รายไดจ้ากการขายรับรู้เมื�อกลุ่มบริษทัไดโ้อนอาํนาจการควบคุมของสินคา้ให้กบัลูกคา้เสร็จสิ�นแลว้ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เมื�อกลุ่มบริษทัปฏิบติัตามภาระที�ตอ้งปฏิบติัในสัญญาเสร็จสิ�นแลว้ 

ดอกเบี�ยรับและค่าเช่ารับรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

รายไดจ้ากเงินปันผลรับรู้เป็นรายไดเ้มื�อมีการประกาศจ่าย 

รายไดอื้�นรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

3.14 กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 

กลุ่มบริษทับันทึกเงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี� ยงชีพสําหรับพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิด

รายการ 

3.15 ภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยจาํนวนรวมของค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้

รอการตดับญัชี 

3.15.1 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั คือ จาํนวนภาษีเงินได้ที�ตอ้งชาํระโดยคาํนวณจาก

กาํไรทางภาษีสําหรับงวด กาํไรทางภาษีแตกต่างจากกาํไรที�แสดงในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เนื�องจากกาํไรทางภาษีไม่ไดร้วมรายการที�ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีในงวดอื�นๆ 

และไม่ไดร้วมรายการที�ไม่สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

ในงวดปัจจุบนัคาํนวณโดยใช้อตัราภาษีที�มีผลบงัคบัใช้หรือคาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมี

ผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศใช้อตัราภาษีที�กาํหนดในประเทศนั�นๆ ในการคาํนวณค่าใช้จ่าย

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

3.15.2 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของ

สินทรัพย์และหนี� สินในงบการเงินกับมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ใช้ในการคาํนวณ

กาํไรทางภาษี (ฐานภาษี) ซึ� งโดยปกติแลว้จะรับรู้หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผล

แตกต่างชั�วคราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่าง

ชั�วคราวเท่าที�มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากาํไรทางภาษีจะมีจํานวนเพียงพอที�จะนําผล

แตกตา่งชั�วคราวนั�นมาใชป้ระโยชน์ได ้  
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กลุ่มบริษทัทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัสิ�นรอบ

ระยะเวลารายงานของแต่ละงวด และจะลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อการ

ตดับญัชีลงเมื�อเห็นว่าไม่น่าจะมีความเป็นไปได้อีกต่อไปว่ากิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียง

พอที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั�งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ได ้ทั�งนี�

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบญัชีที�ปรับลดลงนั�น กลุ่มบริษทัจะกลบัรายการให้เท่ากับ

จาํนวนที�มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ได ้

กลุ่มบริษทัคาํนวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีที�คาด

ว่าจะใชใ้นงวดที�สินทรัพยจ์ะมีการรับรู้หรือหนี� สินจะมีการจ่ายชาํระโดยใชอ้ตัราภาษีที�มีผล

บังคับใช้อยู่หรืออัตราที�คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลา

รายงาน 

กลุ่มบริษทัจะนาํรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาหกักลบกบัรายการหนี� สินภาษี

เงินไดร้อการตดับญัชี เมื�อกลุ่มบริษทัมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํสินทรัพยแ์ละหนี� สิน

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดงักล่าวมาหักกลบกนัและตั�งใจจะชาํระหนี� สินและสินทรัพยภ์าษี

เงินไดข้องงวดปัจจุบนัดังกล่าวดว้ยยอดสุทธิหรือตั�งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระ

หนี� สินในเวลาเดียวกนั 

3.16 กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับปีที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น) ด้วยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนักที�มีอยู่ ณ วนัสิ�นรอบ

ระยะเวลารายงาน ในกรณีที�มีการเพิ�มทุนใชจ้าํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัตามระยะเวลา

ที�จดทะเบียนเพิ�มทุนที�ออกและชาํระแลว้ 

3.17 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที�จะได้รับจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื�อโอนหนี� สินในรายการที�

เกิดขึ�นในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัที�วดัมูลค่า ไม่ว่าราคานั�นจะสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง

หรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์

หรือหนี� สินรายการใดรายการหนึ� ง กลุ่มบริษทัพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหนี� สินนั�นซึ� งผู ้

ร่วมตลาดจะนาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาของสินทรัพยห์รือหนี� สิน ณ วนัที�วดัมูลค่า โดย

การวดัมูลค่ายติุธรรมและ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินใชเ้กณฑต์ามที�กล่าว  

  



140 รายงานประจำาปี 2563

 
- 20 - 

 

 

นอกจากนี�  การวดัมูลค่ายุติธรรมได้จัดลาํดับชั�นเป็นระดับที� 1 ระดับที� 2 และระดับที� 3 โดยแบ่ง

ตามลาํดับขั�นของข้อมูลที�สามารถสังเกตได้ และตามลาํดับความสําคัญของข้อมูลที�ใช้วดัมูลค่า

ยติุธรรม ซึ�งมีดงัต่อไปนี�  

- ระดบัที� 1 เป็นราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย ์

หรือหนี� สินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั�น ณ วนัที�วดัมูลค่า 

- ระดับที� 2 เป็นขอ้มูลอื�นที�สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพยน์ั�น

หรือหนี� สินนั�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ�งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัที� 3 เป็นขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั�นหรือหนี� สินนั�น 

3.18 ประมาณการทางบญัชีและแหล่งขอ้มูลเกี�ยวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจ

ของผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตั�งขอ้สมมติฐานหลายประการ 

ซึ� งมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพยแ์ละหนี� สิน การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกับสินทรัพย์และ

หนี� สินที�อาจเกิดขึ�น ณ วนัที�ในงบการเงิน รวมทั�งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบญัชี 

ถึงแมว้า่การประมาณการของผูบ้ริหาร ไดพิ้จารณาอยา่งสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั�น 

ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั�น  

ประมาณการและข้อสมมติที�ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื�อง  

การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปลี�ยนทนัทีเป็นตน้ไป 

4. การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบักระแสเงินสดเพิ�มเติม 

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

เงินสดในมือ 896,405 1,076,237  560,000 560,000 

เงินฝากออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 2,501,187,622 1,953,136,148  2,316,105,941 1,848,616,801 

เช็คในมือ 658,107 2,908,538  -  - 

เงินฝากประจาํธนาคารที�ถึงกาํหนดภายใน 3 เดือน      

(2563: อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 0.60 ตอ่ปี,      

2562: อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 1.13 - 1.50 ต่อปี) 400,002,016 1,550,002,016  400,002,016 1,550,002,016 

 2,902,744,150 3,507,122,939  2,716,667,957 3,399,178,817 
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4.2 รายการซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี�  

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

เจา้หนี� ค่าซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัที� 1 มกราคม 8,649,301 13,054,307  5,749,302 13,054,307 

บวก ค่าซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 120,987,920 135,704,837  105,541,140 115,590,480 

หัก ค่าซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ภายใตส้ัญญาเช่า -  (3,606,900)  - - 

หัก เงินสดจ่าย (116,799,532) (136,502,943)  (98,452,753) (122,895,485) 

เจา้หนี� ค่าซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 12,837,689 8,649,301  12,837,689 5,749,302 

      

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงินที�รับรู้ตามมาตรฐาน      

การบญัชีฉบบัที� 17 (รวมส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระ      

ภายในหนึ�งปี) ณ วนัที� 1 มกราคม 6,819,972  9,956,378  1,751,567  4,307,787 

บวก หนี� สินตามสัญญาเช่าที�รับรู้ ณ วนัที� 1         

มกราคม 2563 (ดูหมายเหตุขอ้ 2.4) 24,429,106  -  24,429,106  - 

หนี� สินตามสัญญาเช่า (รวมส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระ        

ภายในหนึ�งปี) ณ วนัที� 1 มกราคม 31,249,078  9,956,378  26,180,673  4,307,787 

บวก หนี� สินตามสัญญาเช่าระหว่างปี 51,940,081  3,606,900  51,940,081  - 

หัก เงินสดจ่าย (18,398,440)  (6,743,306)  (15,765,991)  (2,556,220) 

หนี� สินตามสัญญาเช่า ณ วนัที� 31 ธนัวาคม        

(รวมส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี) 64,790,719  6,819,972 62,354,763  1,751,567 

4.3 กระแสเงินสดจากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงินสําหรับปี

สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี�  

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั�นจาก        

สถาบนัการเงิน ณ วนัที� 1 มกราคม 90,986,317 35,332,981  -  - 

บวก เงินสดรับสุทธิ 74,694,982 55,719,676  -  - 

หัก ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา       

ต่างประเทศที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง/จากการ 

แปลงค่างบการเงิน 

 

(3,419,431) 

 

(66,340) 

  

- 

  

- 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั�นจาก       

สถาบนัการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 162,261,868 90,986,317  -  - 
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5. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 

5.1 ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ลูกหนี�การคา้ 573,177,411  499,156,471  599,376,998  527,842,987 

ลูกหนี�อื�น 1,097,275  4,563,176  2,281,102  5,562,849 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 46,462,998  43,668,929  37,183,237  36,011,805 

รายไดค้า้งรับ 7,238,118  11,517,968  6,928,107  10,383,065 

เงินทดรองจ่าย 308,273  219,634  9,020  - 

 628,284,075  559,126,178  645,778,464  579,800,706 

5.2 ลูกหนี�การคา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม แยกตามอายหุนี� ไดด้งันี�  

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

จาํนวนรายของลูกหนี�การคา้ 575 341 171  165 

    บริษทัอื�น      

ยงัไม่ถึงกาํหนด 558,249,274  452,184,894  483,927,149  418,390,945 

เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกว่า หรือถึง 3 เดือน 10,914,577  48,191,907  8,634,100  45,616,809 

มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน -  -  -  - 

มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 934,680  -  934,680  - 

มากกว่า 12 เดือน 19,861,580  23,317,419  18,972,485  22,428,325 

 589,960,111  523,694,220  512,468,414  486,436,079 

        
บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั        

ยงัไม่ถึงกาํหนด 10,493,500  4,518,688  112,997,131  69,574,251 

 10,493,500  4,518,688  112,997,131  69,574,251 

 600,453,611  528,212,908  625,465,545 556,010,330 

หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิต       

ที�คาดว่าจะเกิดขึ�น (27,276,200)  (29,056,437)  (26,088,547)  (28,167,343) 

 573,177,411  499,156,471  599,376,998  527,842,987 
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6. สินค้าคงเหลือ  

สินคา้คงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2563 

สินคา้สาํเร็จรูป 545,517,286  737,054,202  382,509,475  536,713,936 

งานระหวา่งทาํ 25,080,131  10,486,150  19,630,718  14,745,244 

วตัถุดิบ 857,924,867  849,378,524  856,580,717  846,810,181 

วสัดุสิ�นเปลือง 57,243,430  64,017,585  48,246,733  53,193,167 

สินคา้ระหว่างทาง 177,327,432  95,230,798  172,716,354  88,237,650 

 1,663,093,146  1,756,167,259  1,479,683,997  1,539,700,178 

หัก  ค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (9,011,489)  (612,513)  (9,011,489)  (612,513) 

 1,654,081,657  1,755,554,746  1,470,672,508  1,539,087,665 

ตน้ทุนของสินคา้ที�บนัทึกเป็นตน้ทุนขายในงบการเงินรวมสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

มีจาํนวน 6,945.86 ลา้นบาท และ 6,976.97 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ตน้ทุนของสินคา้ที�บนัทึกเป็นตน้ทุนขายในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

และ 2562 มีจาํนวน 6,511.97 ลา้นบาท และ 6,631.01 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ต้นทุนขายที�บันทึกในงบการเงินรวมได้รวมรายการ

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือจาํนวน 8.40 ลา้นบาท และการกลบัรายการขาดทุนจากการลด

มูลค่าของสินคา้คงเหลือจาํนวน (1.55) ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ตน้ทุนขายที�บนัทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการได้รวม

รายการขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือจาํนวน 8.40 ลา้นบาท และการกลบัรายการขาดทุนจาก

การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือจาํนวน (1.55) ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินคา้คงเหลือในงบการเงินรวมไดร้วมสินคา้ที�มีภาระผูกพนัจาก

การที�บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหนึ�งตอ้งส่งมอบปุ๋ ยให้แก่ผูถื้อใบสั�งจ่ายสินคา้ (“ตั�วปุ๋ ย”) ของบริษทัและ

บริษทัย่อยแห่งหนึ�งที�ออกให้แก่ลูกคา้จาํนวน 191.62 ลา้นบาท และ 184.96 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุ

ขอ้ 15) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินคา้คงเหลือในงบการเงินเฉพาะกิจการไดร้วมสินคา้ที�มีภาระผูกพนั

จากการที�บริษทัตอ้งส่งมอบปุ๋ ยให้แก่ผูถ้ือตั�วปุ๋ ยของบริษทัที�ออกให้แก่ลูกคา้จาํนวน 201.35 ลา้นบาท 

และ 171.77 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 15)  
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7. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น เงินลงทุนชั�วคราว และหนี�สินทางการเงนิหมุนเวยีนอื�น 

7.1 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�นและหนี� สินทางการเงินหมุนเวียนอื�น ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น        

เงินฝากประจาํ (ดูหมายเหตุขอ้ 7.2) 4,496,293,665  -  4,350,000,000  - 

ตราสารอนุพนัธ์ - สัญญาซื�อขาย        

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 1,060,752  -  1,060,752  - 

 4,497,354,417  -  4,351,060,752  - 

        

เงนิลงทุนชั�วคราว        

    เงินฝากประจาํ (ดูหมายเหตุขอ้ 7.2) -  2,675,452,137  -  2,500,000,000 

     

หนี�สินทางการเงินหมุนเวียนอื�น        

ตราสารอนุพนัธ์ - สัญญาซื�อขาย        

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 1,415,027  -  -  - 

 1,415,027  -  -  - 

7.2 เงินฝากประจาํ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 วันครบกําหนดชําระ อตัราดอกเบี�ย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม 

 2563  2562 2563  2562 2563  2562 

          

เงินฝากธนาคาร ครบกาํหนดมากกว่า 3 เดือน       

 แต่ไมเ่กิน 1 ปี 0.25 - 0.85  1 - 1.75 4,496,293,665  2,675,452,137 

       

 วันครบกําหนดชําระ อตัราดอกเบี�ย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562 2563  2562 2563  2562 

          

เงินฝากธนาคาร ครบกาํหนดมากกว่า 3 เดือน       

 แต่ไมเ่กิน 1 ปี 0.40 - 0.85  1.50 - 1.75 4,350,000,000  2,500,000,000 
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8. อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน มีรายละเอียดดงันี�  

งบการเงินรวม 

ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2563 

หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  เพิ�มขึ�น  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที�       ณ วันที�  

 1 มกราคม      31 ธันวาคม 

 2563      2563 

ราคาทุน        

ที�ดิน 29,212,697 - -  29,212,697 

หกั ค่าเผื�อการดอ้ยค่า -  - -  - 

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน  29,212,697      29,212,697 

        

มูลค่ายุติธรรม 57,297,000      57,297,000 

ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2562 

หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  เพิ�มขึ�น  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที�       ณ วันที�  

 1 มกราคม      31 ธันวาคม 

 2562      2562 

ราคาทุน        

ที�ดิน 29,212,697 - -  29,212,697 

หกั ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (3,402,417)  - 3,402,417  - 

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน  25,810,280      29,212,697 

        

มูลค่ายุติธรรม 89,590,250      57,297,000 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2563 

หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  เพิ�มขึ�น  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที�       ณ วันที�  

 1 มกราคม      31 ธันวาคม 

 2563      2563 

ราคาทุน :        

ที�ดิน 39,527,022 - -  39,527,022 

หกั ค่าเผื�อการดอ้ยค่า -  - -  - 

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน  39,527,022      39,527,022 

        

มูลค่ายุติธรรม 392,708,967      392,708,967 

ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2562 

หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  เพิ�มขึ�น  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที�       ณ วันที�  

 1 มกราคม      31 ธันวาคม 

 2562      2562 

ราคาทุน :        

ที�ดิน 39,527,022 - -  39,527,022 

หกั ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (3,402,417)  - 3,402,417  - 

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน  36,124,605      39,527,022 

        

มูลค่ายุติธรรม 425,002,217      392,708,967 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนในงบการเงินรวม เป็นที�ดินที�ไมไ่ดใ้ชง้าน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นที�ดินที�ให้เช่า

แก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัแห่งหนึ�งและที�ดินที�ไมไ่ดใ้ชง้าน 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนประเมิน โดยผูป้ระเมินราคาอิสระที�ไดรั้บความเห็นชอบ

จากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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9. ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม 

ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2563 

หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  เพิ�มขึ�น  ลดลง  โอนเข้า/  ผลแตกต่างจาก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที�       (ออก)  การแปลงค่า  ณ วันที�  

 1 มกราคม        งบการเงิน  31 ธันวาคม 

 2563        ของเงินลงทุน  2563 

         ในบริษทัย่อย   

         ในต่างประเทศ   

ราคาทุน            

ที�ดิน 293,349,876 - - - - 293,349,876 

ส่วนปรับปรุงที�ดิน 158,794,090 - - -  (84,905) 158,709,185 

อาคาร 1,884,521,225 239,044 (559,985) 11,155,090 (381,724)  1,894,973,650 

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 2,375,080,149 11,011,768 (17,286,875) 47,593,416 (189,373)  2,416,209,085 

เครื�องตกแต่งและเครื�องใชส้าํนกังาน 445,822,624 4,219,934 (30,188,329) 63,437,906 (127,165)  483,164,970 

ยานพาหนะ 177,473,808 5,443,682 (6,425,967) 4,776,081  (226,910)  181,040,694 

รวมราคาทุน 5,335,041,772 20,914,428 (54,461,156) 126,962,493 (1,010,077)  5,427,447,460 

         

ค่าเสื�อมราคาสะสม         

ส่วนปรับปรุงที�ดิน (79,944,196) (4,981,503) - - 75,048  (84,850,651) 

อาคาร (1,458,239,905) (40,968,526) 298,177 -  423,464  (1,498,486,790) 

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ (1,761,514,302) (137,925,641) 17,091,937 - 317,284  (1,882,030,722) 

เครื�องตกแต่งและเครื�องใชส้าํนกังาน (298,276,504) (50,555,890) 30,145,410 570,955 463,188  (317,652,841) 

ยานพาหนะ (127,364,815) (13,774,371) 4,754,690 3,336,843 64,277  (132,983,376) 

รวมค่าเสื�อมราคาสะสม (3,725,339,722) (248,205,931) 52,290,214 3,907,798 1,343,261  (3,916,004,380) 

        

อาคารระหว่างก่อสร้างและ        

อุปกรณ์ระหว่างติดตั�ง 92,441,031 100,073,492 (2,029,669) (138,550,458) -  51,934,396 

ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 1,702,143,081      1,563,377,476 
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งบการเงินรวม (ต่อ) 

ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2562 

หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  เพิ�มขึ�น  ลดลง  โอนเข้า/  ผลแตกต่างจาก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที�       (ออก)  การแปลงค่า  ณ วันที�  

 1 มกราคม        งบการเงิน  31 ธันวาคม 

 2562        ของเงินลงทุน  2562 

         ในบริษทัย่อย   

         ในต่างประเทศ   

ราคาทุน            

ที�ดิน 293,349,876 - - - - 293,349,876 

ส่วนปรับปรุงที�ดิน 159,375,378 - (185,952) 1,331,645  (1,726,981) 158,794,090 

อาคาร 1,892,720,385 1,944,483 (127,759) (1,728,955) (8,286,929)  1,884,521,225 

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 2,368,053,530 9,046,724 (50,883,338) 52,635,724 (3,772,491)  2,375,080,149 

เครื�องตกแต่งและเครื�องใชส้าํนกังาน 427,210,427 9,216,061 (8,986,245) 20,860,888 (2,478,507)  445,822,624 

ยานพาหนะ 179,844,083 6,971,433 (15,609,108) 6,567,660  (300,260)  177,473,808 

รวมราคาทุน 5,320,553,679 27,178,701 (75,792,402) 79,666,962 (16,565,168)  5,335,041,772 

         

ค่าเสื�อมราคาสะสม         

ส่วนปรับปรุงที�ดิน (74,036,464) (5,639,934) 1,896 (394,959) 125,265  (79,944,196) 

อาคาร (1,416,082,443) (43,872,678) 46,585 780,427  888,204  (1,458,239,905) 

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ (1,672,074,446) (139,964,383) 50,113,379 (163,978) 575,126  (1,761,514,302) 

เครื�องตกแต่งและเครื�องใชส้าํนกังาน (261,968,046) (45,017,916) 8,105,643 (221,490) 825,305  (298,276,504) 

ยานพาหนะ (123,985,581) (16,901,722) 13,473,557 - 48,931  (127,364,815) 

รวมค่าเสื�อมราคาสะสม (3,548,146,980) (251,396,633) 71,741,060 - 2,462,831  (3,725,339,722) 

        

อาคารระหว่างก่อสร้างและ        

อุปกรณ์ระหว่างติดตั�ง 63,612,887 108,526,136 (31,030) (79,666,962) -  92,441,031 

ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 1,836,019,586      1,702,143,081 

        

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม       

2563       248,205,931 

2562       251,396,633 

        

มูลค่าตามบัญชี (ก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสม) ของอาคาร       

และอุปกรณ์ ซึ�งหักค่าเสื�อมราคาสะสมเต็มจํานวนแล้ว      

แต่ยังคงใช้งาน ณ วันที� 31 ธันวาคม        

2563       2,833,393,691 

2562       2,804,152,925 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 

หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  เพิ�มขึ�น  ลดลง  โอนเข้า/  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที�       (ออก)  ณ วันที�  

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 

 2563        2563 

ราคาทุน          

ที�ดิน 261,479,164 - - -  261,479,164 

ส่วนปรับปรุงที�ดิน 127,519,506 - - -  127,519,506 

อาคาร 1,577,555,694 - (56,389) 11,155,090  1,588,654,395 

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 2,218,733,498 10,860,002 (17,170,305) 30,682,748  2,243,105,943 

เครื�องตกแต่งและเครื�องใชส้าํนกังาน 400,898,070 3,580,415 (28,891,191) 63,353,206  438,940,500 

ยานพาหนะ 137,138,625 - (918,752) 13,296,496  149,516,369 

รวมราคาทุน 4,723,324,557 14,440,417 (47,036,637) 118,487,540  4,809,215,877 

       

ค่าเสื�อมราคาสะสม       

ส่วนปรับปรุงที�ดิน (69,705,763) (3,403,096) -  -  (73,108,859) 

อาคาร (1,253,473,741) (31,933,102) 46,256  -  (1,285,360,587) 

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ (1,657,968,878) (129,635,169) 16,987,994  -  (1,770,616,053) 

เครื�องตกแต่งและเครื�องใชส้าํนกังาน (271,565,201) (41,539,479) 28,888,092  570,955  (283,645,633) 

ยานพาหนะ (101,154,333) (11,189,451) 787,167  1,484,233  (110,072,384) 

รวมค่าเสื�อมราคาสะสม (3,353,867,916) (217,700,297) 46,709,509  2,055,188  (3,522,803,516) 

        

อาคารระหว่างก่อสร้าง        

และอุปกรณ์ระหว่างตดิตั�ง 84,361,655 91,100,723 (2,029,669)  (121,555,088)  51,877,621 

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 1,453,818,296     1,338,289,982 
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งบการเงินเฉพาะกจิการ (ต่อ) 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 

หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  เพิ�มขึ�น  ลดลง  โอนเข้า/  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที�       (ออก)  ณ วันที�  

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 

 2562        2562 

ราคาทุน          

ที�ดิน 261,479,164 - - -  261,479,164 

ส่วนปรับปรุงที�ดิน 127,519,506 - - -  127,519,506 

อาคาร 1,576,521,945 - - 1,033,749  1,577,555,694 

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 2,209,744,117 6,370,077 (48,452,666) 51,071,970  2,218,733,498 

เครื�องตกแต่งและเครื�องใชส้าํนกังาน 381,023,177 7,496,084 (7,785,158) 20,163,967  400,898,070 

ยานพาหนะ 135,894,513 1,795,533 (7,119,081) 6,567,660  137,138,625 

รวมราคาทุน 4,692,182,422 15,661,694 (63,356,905) 78,837,346  4,723,324,557 

       

ค่าเสื�อมราคาสะสม       

ส่วนปรับปรุงที�ดิน (66,301,313) (3,404,450) -  -  (69,705,763) 

อาคาร (1,219,501,059) (33,972,682) -  -  (1,253,473,741) 

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ (1,574,202,718) (131,448,936) 47,682,776  -  (1,657,968,878) 

เครื�องตกแต่งและเครื�องใชส้าํนกังาน (243,985,349) (34,624,198) 7,044,346  -  (271,565,201) 

ยานพาหนะ (94,773,000) (11,704,876) 5,323,543  -  (101,154,333) 

รวมค่าเสื�อมราคาสะสม (3,198,763,439) (215,155,142) 60,050,665  -  (3,353,867,916) 

        

อาคารระหว่างก่อสร้าง        

และอุปกรณ์ระหว่างตดิตั�ง 63,270,215 99,928,786 -  (78,837,346)  84,361,655 

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 1,556,689,198     1,453,818,296 

 
       

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม        

2563       217,700,297 

2562       215,155,142 

       

มูลค่าตามบัญชี (ก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสม) ของอาคาร       

และอุปกรณ์ ซึ�งหักค่าเสื�อมราคาสะสมเต็มจํานวนแล้ว       

แต่ยังคงใช้งาน ณ วันที� 31 ธันวาคม        

2563       2,534,649,592 

2562       2,510,200,510 
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ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัจดัประเภทรายการ ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นสินทรัพยสิ์ทธิการ

ใช้ ตามการปฏิบติัในช่วงเปลี�ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16 จาํนวน 10.38 

ลา้นบาท และ 2.82 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 

2.4) การจดัประเภทดงักล่าวแสดงรวมอยูใ่นยอด โอนเขา้/(ออก) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทได้นําที�ดิน ส่วนปรับปรุงที�ดินและอาคารบางส่วนจํานอง 

เป็นหลกัประกนัวงเงินสินเชื�อกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึ� ง ซึ� งมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิรวมจาํนวน 

442.67 ลา้นบาท และ 467.12 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 26.3) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ที�ดินและอาคารของบริษทัย่อยแห่งหนึ�ง ใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงิน

สินเชื�อกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ� ง ซึ� งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิรวม 21.56 ล้านบาท เท่ากัน  

(ดูหมายเหตุขอ้ 13 และ 26.3) 

10. สินทรัพย์สิทธิการใช้ สิทธิการเช่า และหนี�สินตามสัญญาเช่า 

10.1 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้สิทธิการเช่า และหนี� สินตามสัญญาเช่า ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

สินทรัพย์สิทธิการใช้        

ที�ดิน 71,182,025  -  -  - 

อาคาร 37,821,553  -  37,821,553  - 

อุปกรณ ์ 543,131  -  543,131  - 

ยานพาหนะ 27,261,082  -  23,125,845  - 

 136,807,791  -  61,490,529  - 

        

สิทธิการเช่า        

ที�ดิน -  73,095,093  -  - 

        

หนี�สินตามสัญญาเช่า        

ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่า        

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 19,421,755  3,809,517  18,038,727  1,177,068 

หนี� สินตามสัญญาเช่า 45,368,964  3,010,455  44,316,036  574,499 

 64,790,719  6,819,972  62,354,763  1,751,567 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์สิทธิการใช้ รับรู้เพิ�มขึ� นในงบการเงินรวม และ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ มีจาํนวน 51.94 ลา้นบาท   
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กลุ่มบริษทัเช่าสินทรัพยห์ลายประเภทประกอบดว้ย ที�ดิน อายสุัญญาเช่า 48 ปี อาคารสํานกังาน อุปกรณ์

และรถยนต ์อายสุัญญาเช่าเฉลี�ยเท่ากบั 3 - 6 ปี 

ณ วันที�  17 พฤศจิกายน 2559 TCCC Myanmar Limitedได้ทําสัญญาเช่า ที� ดินกับบริษัทแห่งหนึ� ง              

ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อใช้เป็นสถานที�ตั�งในการดาํเนินงาน ซึ� งการเช่า

ที�ดินดังกล่าวมีราคารวมทั�งสิ�น 2.62 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 93.58 ล้านบาท และหมดอายุวนัที�  

4 มิถุนายน 2607 สิทธิการเช่าดงักล่าว รวมอยู่ในสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในงบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

2563 และแสดงรวมอยูใ่นสิทธิการเช่าในงบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562  

10.2 จาํนวนที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี�  

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ค่าเสื�อมราคา - สินทรัพย์สิทธกิารใช้        

ที�ดิน 1,723,798  -  -  - 

อาคาร 5,403,079  -  5,403,079  - 

อุปกรณ ์ 278,519  -  278,519  - 

ยานพาหนะ 12,741,987  -  10,209,419  - 

 20,147,383  -  15,891,017  - 

        

ดอกเบี�ยจ่าย 2,208,350  -  2,030,831  - 

ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะสั�น 12,316,915  -  6,542,725  - 

ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัสัญญาเช่า        

ซึ� งสินทรัพยมี์มูลค่าตํ�า 3,679,400  -  2,703,186  - 

 38,352,048  -  27,167,759  - 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กระแสเงินสดจ่ายทั�งหมดสําหรับสัญญาเช่าใน 

งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ เท่ากบั 18.40 ลา้นบาท และ 15.77 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�นนอกจากค่าความนิยม 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นนอกจากค่าความนิยม ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563            

           หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  เพิ�มขึ�น  รวม  ค่าตัดจําหน่าย  ผลแตกต่างจาก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที�          การแปลงค่า  ณ วันที�  

 1 มกราคม        งบการเงิน  31 ธันวาคม 

 2563        ของเงินลงทุน  2563 

         ในบริษัทย่อย   

         ในต่างประเทศ   

ค่าสิทธิการใชเ้ครื�องหมายการคา้ - สุทธิ 545,900,757  -  545,900,757  - - 545,900,757 

ค่าสิทธิการใชซ้อฟแวร์- สุทธิ 552,723  -  552,723  (577,913) 25,190 -  

 546,453,480  -  546,453,480  (577,913) 25,190 545,900,757 

 
 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562            

           หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  เพิ�มขึ�น  รวม  ค่าตัดจําหน่าย  ผลแตกต่างจาก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที�          การแปลงค่า  ณ วันที�  

 1 มกราคม        งบการเงิน  31 ธันวาคม 

 2562        ของเงินลงทุน  2562 

         ในบริษัทย่อย   

         ในต่างประเทศ   

ค่าสิทธิการใชเ้ครื�องหมายการคา้ - สุทธิ 545,900,757  -  545,900,757  - - 545,900,757 

ค่าสิทธิการใชซ้อฟแวร์- สุทธิ 1,355,129  -  1,355,129  (731,658) (70,748) 552,723 

 547,255,886  -  547,255,886  (731,658) (70,748) 546,453,480 
          
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม         

2563         577,913 

2562         731,658 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563          

         หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  เพิ�มขึ�น  รวม  ค่าตัดจําหน่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที�         ณ วันที�  

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 

 2563        2563 

ค่าสิทธิการใชเ้ครื�องหมายการคา้ - สุทธิ 545,900,757  -  545,900,757  -  545,900,757 

 545,900,757  -  545,900,757  -  545,900,757 
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ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562          

         หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  เพิ�มขึ�น  รวม  ค่าตัดจําหน่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที�         ณ วันที�  

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 

 2562        2562 

ค่าสิทธิการใชเ้ครื�องหมายการคา้ - สุทธิ 545,900,757  -  545,900,757  -  545,900,757 

 545,900,757  -  545,900,757  -  545,900,757 
      

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม          

2563         - 

2562         - 

บริษทัได้ว่าจ้างผูป้ระเมินอิสระ เพื�อประเมินมูลค่ายุติธรรมสําหรับค่าสิทธิในการใช้เครื� องหมายการค้า

ดังกล่าวขา้งตน้เพื�อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพยล์งวนัที�  

30 เมษายน 2547 เรื�อง ความเห็นเกี�ยวกบัการบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตามรายงานของผูป้ระเมินอิสระ

เมื�อวนัที� 7 มกราคม 2564 และวนัที� 14 มกราคม 2563 ผลของการประเมินมูลค่ายุติธรรมค่าสิทธิดงักล่าว 

ณ วนัที� 2 มกราคม 2564 และวนัที� 2 มกราคม 2563 ตามลาํดบั โดยวิธี Relief from Royalty Method มีมูลค่า

ยติุธรรมสูงกวา่ราคาตามบญัชี 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ยอดขายที�เกิดจากเครื� องหมายการคา้นี� คิดเป็นประมาณ

ร้อยละ 90 และร้อยละ 95 ของรายไดจ้ากการขายทั�งหมดของบริษทั ตามลาํดบั 

12. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะนาํมาหกักลบกบัหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต่อเมื�อภาษีเงินไดน้ั�น

สามารถนาํมาหักกลบกนัไดต้ามกฎหมาย ซึ� งถือเป็นภาษีเงินไดท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัหน่วยจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน 

รายละเอียดของการหักกลบลบกันที�แสดงผลลพัธ์อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปนี�  

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562  2563 2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 45,635,125  39,983,199  39,695,381  33,622,760 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,608,579  116,608,579  109,180,151  109,180,151 
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รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดขึ�นสําหรับปีสิ�นสุดวนัที�  

31 ธนัวาคม มีดงันี�  

งบการเงินรวม 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 

       หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกําไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที�  หรือขาดทุน  กําไร (ขาดทุน)  ณ วันที� 

 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอื�น  31 ธันวาคม 

 2563      2563 

ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น 5,811,287 (356,047) - 5,455,240 

ค่าเผื�อการลดมลูค่าของสินคา้คงเหลือ 122,503  1,689,595  - 1,812,098 

ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 1,700,000  3,740,963  - 5,440,963 

ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชน์พนักงาน 32,349,409  1,322,650  (533,085) 33,138,974 

สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน -  (212,150) - (212,150) 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 39,983,199  6,185,011  (533,085) 45,635,125 

       

กาํไรจากการปรบัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      

เป็นบริษทัร่วม 7,428,428  - - 7,428,428 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้ครื�องหมายการคา้ 109,180,151  -  - 109,180,151 

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

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 

       หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกําไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที�  หรือขาดทุน  กําไร (ขาดทุน)  ณ วันที� 

 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอื�น  31 ธันวาคม 

 2562      2562 

ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น 5,788,160 23,127 - 5,811,287 

ค่าเผื�อการลดมลูค่าของสินคา้คงเหลือ 433,437  (310,934)  - 122,503 

ประมาณการค่าส่งเสริมการขาย 4,160,681  (2,460,681)  - 1,700,000 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน 680,483 (680,483)  - - 

ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชน์พนักงาน 25,498,784  3,076,130 3,774,495 32,349,409 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 36,561,545  (352,841)  3,774,495 39,983,199 

       

กาํไรจากการปรบัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      

เป็นบริษทัร่วม 7,428,428  - - 7,428,428 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้ครื�องหมายการคา้ 109,180,151  -  - 109,180,151 

รวมหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 116,608,579  -  - 116,608,579 
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งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 

       หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกําไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 

d ณ วันที�  หรือขาดทุน  กําไร (ขาดทุน)   ณ วันที� 

 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอื�น  31 ธันวาคม 

 2563      2563 

ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น 5,633,468 (415,759) -  5,217,709 

ค่าเผื�อการลดมลูค่าของสินคา้คงเหลือ 122,503  1,689,595 -  1,812,098 

ประมาณการส่งเสริมการขาย 1,700,000  3,800,675  -  5,500,675 

ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชน์พนักงาน   26,166,789  1,600,667 (390,407)  27,377,049 

สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน -  (212,150)  - (212,150) 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33,622,760  6,463,028  (390,407)  39,695,381 

     

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้ครื�องหมายการคา้ 109,180,151  -  -  109,180,151 

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

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 

       หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกําไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที�  หรือขาดทุน  กําไร (ขาดทุน)   ณ วันที� 

 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอื�น  31 ธันวาคม 

 2562      2562 

ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น 5,602,441 31,027 -  5,633,468 

ค่าเผื�อการลดมลูค่าของสินคา้คงเหลือ 433,437  (310,934) -  122,503 

ประมาณการส่งเสริมการขาย 4,160,681  (2,460,681)  -  1,700,000 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน 680,483 (680,483) -  -  

ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชน์พนักงาน 21,021,167  1,801,987  3,343,635  26,166,789 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31,898,209  (1,619,084)  3,343,635  33,622,760 

     

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - ค่าสิทธิการใชเ้ครื�องหมายการคา้ 109,180,151  -  -  109,180,151 

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

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัใช้อตัราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการ

คาํนวณค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยในต่างประเทศใช้อัตราภาษีที�กาํหนดใน

ประเทศนั�นๆ ในการคาํนวณค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 386,093,911  248,334,264  375,523,946  236,811,503 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งกบั        

ผลแตกต่างชั�วคราว (6,185,011)  352,841  (6,463,028)  1,619,084 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 379,908,900  248,687,105  369,060,918  238,430,587 
        

ภาษีเงินไดท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนประกอบของ       

   กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น       

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งกบัผลกาํไร        

(ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั       

คณิตศาสตร์ประกนัภยั (533,085)  3,774,495  (390,407)  3,343,635 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม สามารถกระทบยอดกบักาํไรทางบญัชีไดด้งันี�  

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,870,290,893  1,188,066,500  1,896,679,187  1,238,615,426 

ภาษีเงินไดค้าํนวณในอตัราร้อยละ 20 374,058,179  237,613,300  379,335,837  247,723,085 

ผลกระทบทางภาษสีาํหรับรายการที�ไม่ถือเป็น       

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี 5,850,721  11,073,805  (10,274,919)  (9,292,498) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดต้ามงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 379,908,900  248,687,105  369,060,918  238,430,587 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัผล        

แตกต่างที�รับรู้เมื�อเริ�มแรกและกลบัรายการ 6,185,011  (352,841)  6,463,028  (1,619,084) 

ภาษีเงินไดต้ามแบบแสดงรายการ 386,093,911  248,334,264  375,523,946  236,811,503 

 
อตัราร้อยละ อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละ 

อตัราภาษีที�แทจ้ริง 20.64  20.90  19.80  19.12 
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13. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงนิ 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2563 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ        

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 162,261,868  90,986,317  -  - 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยแห่งหนึ� งได้ทําวงเงินสัญญาสําหรับเงินเบิกเกินบัญชี

ธนาคาร เงินกูย้มืระยะสั�น และสินเชื�อประเภทอื�น ๆ ไวก้บัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่ง โดยมีอตัรา

ดอกเบี�ยระหว่างร้อยละ 1.80 และร้อยละ 2.65 - 2.70 ต่อปี ตามลาํดบั วงเงินสัญญาดงักล่าวมีการคํ�าประกนั

โดยการจดจาํนองที�ดินและอาคารของบริษทัย่อยนั�น (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งไดท้าํวงเงินสัญญาเงินกูย้ืมระยะสั�นและสินเชื�อ

ประเภทอื�น ๆ ไวก้บัสถาบนัการเงินต่างประเทศหลายแห่ง โดยมีอตัราดอกเบี�ยระหว่าง ร้อยละ 0.63 - 0.71 

และร้อยละ 2.31 - 2.36 ต่อปี ตามลาํดบั วงเงินสัญญาดงักล่าวคํ�าประกนัโดยบริษทั (ดูหมายเหตุขอ้ 26.5) 

14. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562  2563 2562 

เจา้หนี�การคา้ 198,052,538 157,152,637 169,547,376 131,895,187

เจา้หนี�อื�น 55,699,394 62,434,138 52,517,902 58,208,826

เงินปันผลคา้งจ่าย 2,416,420 2,331,815 2,416,420 2,331,815

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 176,005,552 134,494,174 145,199,266 106,425,854

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้    

(ดูหมายเหตขุอ้ 15) 66,839,636 74,217,382 66,103,019 74,175,585

รายไดจ้ากการขายตั�งพกั    

(ดูหมายเหตขุอ้ 15) 124,776,603 110,745,759 135,248,711 97,592,215

 623,790,143 541,375,905 571,032,694 470,629,482
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15. รายได้จากการขายตั�งพักและเงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

รายไดจ้ากการขายตั�งพกัและเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้เป็นภาระผูกพนัของบริษทัและบริษทัย่อยแห่งหนึ� ง            

ที�ตอ้งส่งมอบปุ๋ ยให้แก่ผูถื้อใบสั�งจ่ายสินคา้ (“ตั�วปุ๋ ย”) ของบริษทัและบริษทัย่อยแห่งหนึ� งที�ออกใหแ้ก่ลูกคา้ 

โดยรายไดจ้ากการขายตั�งพกัเป็นการออกตั�วปุ๋ ยให้แก่ลูกคา้แลว้ แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบปุ๋ ยและยงัไม่ได้รับ

ชาํระเงินค่าปุ๋ ยตามตั�ว โดยบริษทัและบริษทัย่อยแห่งหนึ�งไดบ้นัทึกเงินคา้งรับและคา้งส่งปุ๋ ยสําหรับตั�วปุ๋ ยนี�

รวมอยู่ในลูกหนี� การค้าในจาํนวนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบติัทางธุรกิจการคา้ ลูกคา้อาจยกเลิก                   

ตั�วปุ๋ ยคา้งส่งที�ยงัไม่ได้รับชาํระเงินได ้แต่บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหนึ�งไม่สามารถขอยกเลิกตั�วปุ๋ ยคา้งส่ง

ดงักล่าว  

ทั�งนี� สินค้าคงเหลือในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ                    

2562 ไดร้วมสินคา้ที�มีภาระผูกพนัจากการที�บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหนึ�งออกตั�วปุ๋ ยให้ลูกคา้แลว้หรือ

ไดรั้บชาํระเงินล่วงหนา้จากลูกคา้แลว้แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบปุ๋ ย (ดูหมายเหตุขอ้ 6) ซึ� งบริษทัและบริษทัยอ่ย

แห่งหนึ�งบนัทึกรายการดงักล่าวเป็น “รายไดจ้ากการขายตั�งพกั” และ “เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้” ตามลาํดบั 

(ดูหมายเหตุขอ้ 14) 

16. ประมาณการหนี�สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานเมื�อเกษียณอายุตามพระราชบญัญติั

คุม้ครองแรงงาน ซึ�งจดัเป็นภาระผูกพนัผลประโยชน์ที�กาํหนดไวที้�ไมไ่ดจ้ดัใหมี้กองทุน 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2563 2562  2563 2562 

การแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินดงันี�      

ประมาณการหนี� สินหมนุเวียน     

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 8,389,689 19,519,679 3,998,530 11,610,600 

ประมาณการหนี� สินไม่หมนุเวียน     

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 161,303,711 153,837,968 136,885,246 130,833,946 

รวม 169,693,400 173,357,647 140,883,776 142,444,546 
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จาํนวนที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัจากออกจากงาน

เมื�อเกษียณอายดุงักล่าวสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี�  

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 13,912,286  26,998,180  10,156,446 20,279,267

ตน้ทุนดอกเบี�ย 2,319,765  1,712,457  1,845,419 1,373,119

ผลขาดทนุ (กาํไร) จากการประมาณ        

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,665,425)  18,872,474  (1,952,035)  16,718,176 

 13,566,626  47,583,111  10,049,830  38,370,562 

การเปลี�ยนแปลงในประมาณการหนี� สินสําหรับผลประโยชน์พนักงานสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม                 

มีดงันี�  

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานยกมา 173,357,647 135,928,230 142,444,546 112,868,646 

ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 13,912,286 26,998,180 10,156,446 20,279,267 

ตน้ทุนดอกเบี�ย 2,319,765 1,712,457 1,845,419 1,373,119 

ผล (กาํไร) ขาดทนุจากการประมาณตาม     

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,665,425) 18,872,474 (1,952,035) 16,718,176 

ผลประโยชนที์�จ่าย (17,230,873) (10,153,694) (11,610,600) (8,794,662) 

ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานยกไป 169,693,400 173,357,647 140,883,776 142,444,546 

ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�สําคญัที�ใช้ในการคาํนวณประมาณการ

หนี� สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานที�กาํหนดไว ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีดงัตอ่ไปนี�  

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562 

 (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 1.60  1.50 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 0 - 6  0 - 6 

 ขึ�นอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน  ขึ�นอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน 

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือนที�คาดไว ้ 4 - 5  4 - 5 

ราคาทองคาํต่อหนึ�งบาท 28,500  22,000 

อตัราเพิ�มขึ�นของราคาทองคาํ 3  3 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ซึ� งมีผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนี� สินสําหรับผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

2563 มีดงันี�  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อตัราคิดลด   

อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 0.5 12.42 10.92 

อตัราคิดลด - เพิ�มขึ�นร้อยละ 0.5 (11.01) (9.64) 

   
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน   

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน - ลดลงร้อยละ 1 12.89 11.36 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน - เพิ�มขึ�นร้อยละ 1 (10.64) (9.31) 

   
อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน   

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (10.30) (9.01) 

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน - เพิ�มขึ�นร้อยละ 1 13.32 11.74 

   
อตัราเพิ�มขึ�นของราคาทองคาํ   

อตัราเพิ�มขึ�นของราคาทองคาํ - ลดลงร้อยละ 1 (11.43) (10.03) 

อตัราเพิ�มขึ�นของราคาทองคาํ - เพิ�มขึ�นร้อยละ 1 11.58 10.17 

17. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 

บริษทัและบริษทัย่อยมีกองทุนสํารองเลี� ยงชีพสําหรับพนักงานโดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหนึ�ง

และบริษทัและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้อีกส่วนหนึ� งและไดจ้ดทะเบียนกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนสํารอง

เลี�ยงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ (พ.ศ. 2530) 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินส่วนที�บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายสมทบเข้ากองทุน

สาํรองเลี� ยงชีพ ซึ� งบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินรวมมีจาํนวน 15.13 ลา้นบาท และ 15.45 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินส่วนที�บริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนสํารองเลี� ยงชีพ  

ซึ� งบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 12.42 ลา้นบาท และ 12.65 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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18. รายได้อื�น 

รายไดอื้�น สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2563 2562  2563 2562 

ค่าเช่ารับ 6,198,125 5,852,205 20,350,629 19,079,875 

เงินปันผลรบั - - 20,531,214 21,124,976 

กาํไรจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,206,145 1,411,395 1,303,144 - 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ - สุทธิ 27,686,609 8,968,822 25,810,095 9,161,830 

อื�นๆ 19,891,861 18,739,258 20,155,972 18,625,931 

 54,982,740 34,971,680 88,151,054 67,992,612 

19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม เกิดจากค่าใชจ่้ายที�สาํคญัดงัต่อไปนี�  

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างทาํ 176,942,935  99,862,592 149,318,987 79,334,312 

ค่าสินคา้สําเร็จรูปที�ซื�อ 156,432,478  139,543,240 - - 

วตัถุดิบที�ใชไ้ป 5,813,210,160  5,995,780,925 5,602,937,430 5,833,029,853 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 516,763,217  510,481,061 423,532,326 416,102,401 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 268,931,227  253,833,896 233,591,314 215,155,142 

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 8,398,976 (1,554,670) 8,398,976 (1,554,670) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น (กลบัรายการ) (1,780,237)  115,637 (2,078,796) 155,137 

20. ส่วนตํ�ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 

ส่วนตํ�ากวา่มูลค่าหุ้นสามญั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 2,280,000,000  2,280,000,000  2,280,000,000  2,280,000,000 

ส่วนตํ�ากว่ามูลค่าหุ้นสามญั (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) 
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21. การจัดการส่วนทุน 

วตัถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษทัเป็นไปเพื�อการดาํรงไวซึ้�งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง

ของบริษทัเพื�อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูที้�มีส่วนไดเ้สียอื�น 

บริษทัมิไดใ้ชอ้ตัราส่วนทางการเงินใดๆ เพื�อรักษาระดบัทุน หากแต่จดัการให้มีระดบัทุนเพียงพอสําหรับ

ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทัเท่านั�น 

22. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไว ้

เป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุน

สาํรองนี�จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองนี�จะนาํมาจดัสรรเป็นเงินปันผลไม่ได ้

23. เงินปันผล 

เมื�อว ันที�  24 มีนาคม 2563 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก 

การจัดสรรกําไรของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท เป็นจํานวนเงินรวมทั� งสิ�น 643.20 ล้านบาท  

เงินปันผลระหวา่งกาลนี�ไดจ่้ายแลว้ในเดือนเมษายน 2563 

เมื�อวนัที� 28 มีนาคม 2562 ที�ประชุมผูถื้อหุ้นสามัญของบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผูถ้ือหุ้นสามัญ 

ในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท เป็นจาํนวนเงินรวมทั�งสิ�น 877.07 ลา้นบาท โดยถือเป็นการจดัสรรกาํไร

ของปี 2561 เงินปันผลนี� ไดจ่้ายแลว้ในเดือนเมษายน 2562 

ประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทัย่อยได้มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้น

สามัญของบริษทัย่อย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี�  
หน่วย : บาท 

ชื�อบริษัท วันที�ประชุม เงินปันผล เงินปันผลจ่ายแก่  จํานวนเงิน 

 ผู้ถือหุ้นสามัญ ต่อหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น  ส่วนได้เสียที�ไม่มี  รวม 

  (บาท) บริษัทใหญ่  อํานาจควบคุม   

บริษทั เอน็.ไอ. เอม็. จาํกดั 23 เม.ย. 2563 2.75 17,531,250 16,843,750 34,375,000 

บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั 21 เม.ย. 2563 6.00 2,999,964 36 3,000,000 

   20,531,214 16,843,786 37,375,000 

ที�ประชุมผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลสาํหรับปี 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นสามญั

ของบริษทัย่อย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี�  
หน่วย : บาท 

ชื�อบริษัท วันที�ประชุม เงินปันผล เงินปันผลจ่ายแก่  จํานวนเงิน 

 ผู้ถือหุ้นสามัญ ต่อหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น  ส่วนได้เสียที�ไม่มี  รวม 

  (บาท) บริษัทใหญ่  อํานาจควบคุม   

บริษทั เอน็.ไอ. เอม็. จาํกดั 18 เม.ย. 2562 3.00 19,125,000 18,375,000 37,500,000 

บริษทั เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั 24 เม.ย. 2562 4.00 1,999,976 24 2,000,000 

   21,124,976 18,375,024 39,500,000 
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24. รายการกับกิจการที�เกี�ยวข้องกนั 

รายการกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัมีดงัต่อไปนี�  

24.1 เงินลงทุน 

24.1.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 

หน่วย : บาท 

      เงินลงทุน   

ชื�อบริษัท ประเภทกิจการ ลักษณะ ทุนชําระแล้ว สัดส่วน วิธีราคาทุน  วิธีส่วนได้เสีย  เงินปันผลรับ 

  ความสัมพันธ์  เงินลงทุน      

    ร้อยละ     

บริษัทร่วม         

บริษทั เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จาํกดั บริการให้เช่าคลงัสินคา้ บริษทัร่วม 200,000,000 49.00 98,000,000 136,807,196 - 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 

หน่วย : บาท 

      เงินลงทุน   

ชื�อบริษัท ประเภทกิจการ ลักษณะ ทุนชําระแล้ว สัดส่วน วิธีราคาทุน  วิธีส่วนได้เสีย  เงินปันผลรับ 

  ความสัมพันธ์  เงินลงทุน      

    ร้อยละ     

บริษัทร่วม         

บริษทั เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จาํกดั บริการให้เช่าคลงัสินคา้ บริษทัร่วม 200,000,000 49.00 98,000,000 136,568,733 - 

ขอ้มูลทางการเงินโดยรวมของบริษทัร่วมแต่ละรายการไม่มีสาระสาํคญั 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปนี�  

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 2563  2562 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 238,463  321,517 

24.1.2 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
หน่วย : พันบาท 

ชื�อบริษัท ประเภทกิจการ ลักษณะ ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ  วิธีราคาทุน 

  ความสัมพันธ์   (โดยทางตรงและทางอ้อม)     

   2563 2562 2563 2562  2563  2562 

บริษทัย่อย           

บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จาํกดั บริการให้เช่าถงับรรจุสารเคมี บริษทัยอ่ย 125,000 125,000 51.00 51.00  63,750  63,750 

บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั ผลิต นาํเขา้และจาํหน่าย          

 เคมีการเกษตร บริษทัยอ่ย 50,000 50,000 99.99 99.99  49,999  49,999 

TCCC Myanmar Limited ผลิต นาํเขา้และจาํหน่าย          

 ปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ บริษทัยอ่ย 439,106 439,106 99.99 99.99  439,106  439,106 

        552,855  552,855 
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24.2 รายการระหวา่งกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

24.2.1 ยอดคงเหลือกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

ประเภทรายการ/ชื�อบริษัท ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563  2562  2563  2562 

ลูกหนี�การค้า         

TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  102,503,631  65,055,563 

Atlas fertilizer corporation บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั -  4,518,688  -  4,518,688 

บริษทั พรสวรรค์เคมีคอล จาํกดั* บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 4,036,840  -  4,036,840  - 

บริษทั ธนเทพเทวา จาํกดั* บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 6,456,660  -  6,456,660  - 

  10,493,500  4,518,688  112,997,131  69,574,251 

         

ลูกหนี�อื�น         

บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  910,190  717,691 

บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  53,980  45,514 

TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  622,761  512,824 

  -  -  1,586,931  1,276,029 

         

เจ้าหนี�การค้า         

กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชั�น ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 4,306,281  2,882,687  -  - 

         

เจ้าหนี�อื�น         

บริษทั เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั         

(มหาชน) บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั -  215,659  -  197,469 

         

* เมื�อวนัที� 24 กรกฎาคม 2563 ที�ประชุมผูถ้ือหุ้นสามัญมีมติแต่งตั�งกรรมการบริหารชุดใหม่ ซึ� งมีผลให้บริษทัดังกล่าวมีความเกี�ยวข้องกันโดยมี

กรรมการร่วมกนั 
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24.2.2 รายการคา้กบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : บาท 

ประเภทรายการ/ชื�อบริษัท ความสัมพันธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563  2562  2563  2562 

รายได้จากการขายและการให้บริการ         

กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชั�น ผูถ้ือหุ้นใหญ่ -  3,690,425  -  -  

TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  130,913,476  156,427,870  

Atlas fertilizer corporation บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั -  4,549,578  -  4,549,578  

บริษทั ธนเทพทอง จาํกดั* บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 14,825,425  -  14,825,425  -  

บริษทั ธนเทพธนูทอง จาํกดั* บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 9,069,075  -  9,069,075  -  

บริษทั ธนเทพสารดินไทย จาํกดั* บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 12,950,960  -  12,950,960  -  

บริษทั ธนเทพเทวา จาํกดั* บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 16,601,947  -  16,601,947  -  

บริษทั ธนเทพธนัวา จาํกดั* บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 16,049,248  -  16,049,248  -  

บริษทั พรสวรรค์เคมีคอล จาํกดั* บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 9,341,815  -  9,341,815  -  

  78,838,470  8,240,003  209,751,946  160,977,448  

          

รายได้อื�น          

บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  15,393,708  14,512,430  

บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  39,014  30,374  

TCCC Myanmar Limited บริษทัยอ่ย -  -  3,713,313  2,530,521  

  -  -  19,146,035  17,073,325  

          

รายได้เงนิปันผล          

บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  17,531,250  19,125,000  

บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  2,999,964  1,999,976  

  -  -  20,531,214  21,124,976  

          

ค่าซื�อ          

กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชั�น ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 8,295,642  9,622,067  -  -  

          

ค่าซื�อสินทรัพย์          

บริษทั เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั          

(มหาชน) บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั -  3,384,450  -  3,384,450  

         

ค่าใช้จ่ายอื�น          

บริษทั เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั          

(มหาชน) บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,197,500  2,437,600  1,067,500  2,215,600  

          

ค่าตอบแทนผู้บริหาร กรรมการ 38,592,372  36,530,711  38,070,372  36,008,711  

* เมื�อวนัที� 24 กรกฎาคม 2563 ที�ประชุมผูถ้ือหุ้นสามัญมีมติแต่งตั�งกรรมการบริหารชุดใหม่ ซึ� งมีผลให้บริษทัดังกล่าวมีความเกี�ยวข้องกันโดยมี

กรรมการร่วมกนั 

การซื�อและการขายกบับริษทัที�เกี�ยวข้องกัน บริษทัย่อยและกลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชั�น ราคาและ

เงื�อนไขเป็นไปตามที�ตกลงกนัระหวา่งผูซื้�อกบัผูข้ายโดยอิงตามราคาตลาด 
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25. สัญญาที�สําคัญ 

25.1  สัญญาการช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค 

บริษทัมีสัญญาการช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่งหนึ� งในประเทศญี�ปุ่ น โดยบริษทัจะต้อง

จ่ายค่าธรรมเนียมประจาํปีในอตัราปีละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ 1 ปี 

และต่ออายโุดยอตัโนมติัปีต่อปี จนกวา่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งจะแสดงเจตนาที�จะไม่ต่อสัญญา ทั�งนี�

จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายอย่างนอ้ยสามเดือนก่อนวนัหมดอายุของสัญญา 

25.2 สัญญาที�ปรึกษาดา้นประสิทธิภาพการประหยดัพลงังาน 

 บริษทัไดท้าํสัญญา Energy Performance Contract (EPC) กบับริษทัแห่งหนึ� งโดยบริษทัจะได้รับ

คาํปรึกษาในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดา้นการประหยดัพลงังาน และจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม

ที�ปรึกษาเป็นรายเดือนโดยคิดตามอตัราที�ระบุในสัญญาเป็นร้อยละของมูลค่าการประหยดัพลงังาน

ไฟฟ้าในแต่ละเดือน ซึ� งระยะเวลาในการจ่ายจะเริ�มเมื�อโครงการผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วมแลว้เสร็จ

และจะจ่ายบางส่วนของมูลค่าที�ประหยดัไดต้ามสัญญา Energy Performance Contract 

26. ภาระผูกพันและหนี�สินที�อาจเกดิขึ�น 

26.1 บริษทัมีภาระผูกพนัเกี�ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็นจาํนวนเงิน 

36.59 ลา้นบาท และ 15.21 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

บริษทัย่อยแห่งหนึ�งมีภาระผูกพนัเกี�ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 7.25 

ลา้นบาท (2563:ไม่มี) 

26.2 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะสั� นและสัญญาเช่า

สินทรัพยที์�มีมูลค่าต ํ�าในงบการเงินรวมและในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 15.27 ลา้นบาท 

และ 7.77 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

26.3 บริษทัและบริษทัย่อยไดรั้บวงเงินสินเชื�อจากสถาบนัการเงินหลายแห่ง ประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชี

ธนาคาร และเงินกูย้ืมระยะสั�น รวมถึงเลตเตอร์ออฟเครดิต สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

และหนงัสือคํ�าประกนั 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 วงเงินสินเชื�อคงเหลือที�ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้ประกอบดว้ย  

หน่วย : ล้าน 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกลุเงิน 2563 2562 2563 2562 

วงเงินสินเชื�อ* บาท 11,636.66 11,623.62 11,454.58 11,426.96 

 ดอลลาร์สหรัฐ 37.50 39.50 30.00 30.00 

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ บาท 2,770.13 2,656.77 2,753.01 2,636.77 

 ดอลลาร์สหรัฐ 167.91 166.24 161.56 159.66 

หนงัสือคํ�าประกนั  บาท 91.34 91.34 91.34 91.34 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 วงเงินสินเชื�อของบริษทัและบริษทัย่อยมีการคํ�าประกนั

โดยการจดจาํนองที�ดิน ส่วนปรับปรุงที�ดินและอาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 

*  บริษทัและบริษทัยอ่ยสามารถทาํสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากบับางธนาคารเท่ากบัสินเชื�อสําหรับเลตเตอร์

ออฟเครดิตและทรัสตรี์ซีทของธนาคารนั�น 

26.4 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากการใหธ้นาคารออกหนงัสือคํ�าประกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

มีดงัต่อไปนี�  

 หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

หนงัสือคํ�าประกนัไฟฟ้า 8,830,500  8,830,500 8,655,500 8,655,500 

26.5 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการเป็นผูค้ ํ�าประกันเงินกูย้ืมระยะสั� น

และวงเงินสินเชื�อของบริษทัย่อยแห่งหนึ� งเป็นจาํนวนเงิน 12.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า 

362.48 ลา้นบาท และ 363.98 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการเป็นผูค้ ํ�าประกันให้กบับริษทัย่อย

แห่งหนึ�ง เพื�อจดัซื�อวตัถุดิบและปุ๋ ยเชิงเดี�ยวเป็นจาํนวนเงิน 0.49 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 

14.70 ลา้นบาท) และจาํนวนเงิน 3.09 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 95.07 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

26.6 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารในประเทศออกเลต

เตอร์ออฟเครดิตเป็นจาํนวนเงิน 1.80 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 54.31 ลา้นบาท) และ

จาํนวนเงิน 6.35 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 192.61 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารในประเทศออก

เลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจาํนวนเงิน 0.05 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 1.51 ลา้นบาท) และ

จาํนวนเงิน 0.04 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 1.15 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 
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27. ข้อมูลเกี�ยวกบัการดําเนินงานแยกตามส่วนงาน 

บริษทัประกอบธุรกิจหลักในการผลิต นําเข้า ส่งออกและจาํหน่ายปุ๋ ยเคมีสูตรต่างๆ โดยบริษทัย่อย

ประกอบธุรกิจหลกัในการนาํเขา้ ผลิตและจาํหน่ายปุ๋ ยเคมีสูตรต่างๆ สารละลาย เคมีภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

บริการใหเ้ช่าและอื�นๆ  

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563 ข้อมูลเกี�ยวกับการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อยแยกตาม         

ส่วนงานทางธุรกิจได ้ดงัต่อไปนี�  

หน่วย : บาท 

 รับรู้ ณ เวลาใด  รับรู้ตลอด   รายได้และ  กําไร (ขาดทุน)  สินทรัพย์ที�ใช้ 

 เวลาหนึ�ง  ช่วงเวลา  รายได้อื�น  เบ็ดเสร็จรวม  ในหน่วยงาน 

ส่วนงานปุ๋ ยเคมีเกษตร 

- รายไดจ้ากการขาย  9,226,443,365 - 9,226,443,365 

- รายไดอื้�น 71,100,966 71,699,539 142,800,505 

 9,297,544,331 71,699,539 9,369,243,870 1,820,739,831 12,288,067,903 

ส่วนงานบริการให้เช่า   

- รายไดจ้ากการบริการ - 113,881,836 113,881,836 

- รายไดอื้�น 2,575,390 1,695,201 4,270,591 

 2,575,390 115,577,037 118,152,427 47,396,405 243,327,429 

ส่วนงานอื�นๆ   

- รายไดจ้ากการขาย  217,634,316 7,255,862 224,890,178  

- รายไดอื้�นๆ 698,724 87,114 785,838  

 218,333,040 7,342,976 225,676,016 4,820,082 267,524,595 

หกั  รายไดร้ะหว่างส่วนงาน (170,417,982)   

รวมรายได ้ 9,542,654,331   

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้  1,872,956,318  

หกั  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  (380,441,985)  

กาํไรเบ็ดเสร็จรวม  1,492,514,333  

 12,798,919,927 

หกั สินทรัพยร์ะหว่างส่วนงาน  (651,688,802) 

สินทรัพยร์วม 12,147,231,125 

หกั  ส่วนไดเ้สียที�ไมม่ีอาํนาจควบคุมในกาํไร  

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (18,467,337)  

ผลแตกต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจาก  

การแปลงค่างบการเงินของ 

  

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ   344,625  

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที�เป็นของ 

บริษทัใหญ ่

 

1,474,391,621 

 

สินทรัพยร์วม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 12,147,231,125 
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สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 ข้อมูลเกี�ยวกับการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อยแยกตาม         

ส่วนงานทางธุรกิจได ้ดงัต่อไปนี�  

หน่วย : บาท 

 รับรู้ ณ เวลาใด  รับรู้ตลอด   รายได้และ  กําไร (ขาดทุน)  สินทรัพย์ที�ใช้ 

 เวลาหนึ�ง  ช่วงเวลา  รายได้อื�น  เบ็ดเสร็จรวม  ในหน่วยงาน 

ส่วนงานปุ๋ ยเคมีเกษตร 

- รายไดจ้ากการขาย  8,598,866,025 - 8,598,866,025 

- รายไดอื้�น 49,875,127 87,867,765 137,742,892 

 8,648,741,152 87,867,765 8,736,608,917 1,120,382,528 11,122,513,834 

ส่วนงานบริการให้เช่า   

- รายไดจ้ากการบริการ - 112,222,837 112,222,837 

- รายไดอื้�น 3,790,032 2,494,408 6,284,440 

 3,790,032 114,717,245 118,507,277 42,285,138 237,546,947 

ส่วนงานอื�นๆ   

- รายไดจ้ากการขาย  238,447,157 21,484,222 259,931,379  

- รายไดอื้�นๆ 973,592 147,234 1,120,826  

 239,420,749 21,631,456 261,052,205 6,526,668 248,961,271 

หกั  รายไดร้ะหว่างส่วนงาน (194,876,254)   

รวมรายได ้ 8,921,292,145   

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้  1,169,194,334  

หกั  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  (244,912,918)  

กาํไรเบ็ดเสร็จรวม  924,281,416  

 11,609,022,052 

หกั สินทรัพยร์ะหว่างส่วนงาน  (577,088,684) 

สินทรัพยร์วม 11,031,933,368 

หกั  ส่วนไดเ้สียที�ไมม่ีอาํนาจควบคุมในกาํไร  

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (16,559,336)  

ผลแตกต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจาก  

การแปลงค่างบการเงินของ 

  

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ   (22,173,208)  

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที�เป็นของ 

บริษทัใหญ ่

 

885,548,872 

 

สินทรัพยร์วม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 11,031,933,368 
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28. การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบัเครื�องมือทางการเงิน 

28.1 ความเสี�ยงเกี�ยวกบัสินเชื�อ 

ความเสี�ยงเกี�ยวกับสินเชื�อ หมายถึง ความเสี�ยงจากการที�คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามขอ้กาํหนดใน

สัญญา ซึ�งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัและบริษทัยอ่ย สําหรับสินทรัพยท์างการเงินที�แสดงใน 

งบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ลงัจากหักค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญถือเป็นมูลค่า

สูงสุดของความเสี�ยงที�เกี�ยวกบัสินเชื�อของบริษทัและบริษทัย่อย ความเสี�ยงเกี�ยวกบัการกระจุกตวัของ

สินเชื�อซึ� งเกิดขึ�นจากลูกหนี�การคา้ มีไม่มากเนื�องจากมีลูกหนี� ส่วนใหญ่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ

ของประเทศไทย 

28.2 ความเสี�ยงเกี�ยวกบัอตัราดอกเบี�ย 

ความเสี�ยงเกี�ยวกบัอตัราดอกเบี�ยเกิดจากการที�อตัราดอกเบี�ยจะเปลี�ยนแปลง ซึ�งก่อให้เกิดผลเสียหาย 

แก่บริษทัและบริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนัและงวดต่อไป ในกรณีที�อตัราดอกเบี�ยสูงขึ�นอาจมีผลกระทบ

ต่อการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย เนื�องจากบริษทัย่อยแห่งหนึ� งมีเงินกูย้ืมในจาํนวนที�มี

สาระสาํคญั 

28.3 มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

งบการเงนิรวม 

หน่วย : พนับาท 

 ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2563 ลําดับชั�นมูลค่า 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม ยุติธรรม 

สินทรัพยท์างการเงิน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,902,744 2,902,744 ลาํดบั 3 
    

ลูกหนี�การคา้ 573,177 573,177 ลาํดบั 3 
    

เงินฝากประจาํ 4,496,294 4,496,294 ลาํดบั 3 
    

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ ์ 1,061 1,061 ลาํดบั 2 
    

หนี� สินทางการเงิน    

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั�น    

จากสถาบนัการเงิน 162,262 162,262 ลาํดบั 3 
    

เจา้หนี�การคา้ 198,053 198,053 ลาํดบั 3 
    

หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ 1,415 1,415 ลาํดบั 2 
    

หนี� สินภายใตสั้ญญาเช่า    

(รวมส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี) 64,791 64,791 ลาํดบั 3 
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งบการเงนิรวม (ต่อ) 

หน่วย : พนับาท 

 ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2562 ลําดับชั�นมูลค่า 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม ยุติธรรม 

สินทรัพยท์างการเงิน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,507,123 3,507,123 ลาํดบั 3 
    

ลูกหนี�การคา้ 499,156 499,156 ลาํดบั 3 
    

เงินฝากประจาํ 2,675,452 2,675,452 ลาํดบั 3 
    

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ ์ 196 196 ลาํดบั 2 
    

หนี� สินทางการเงิน    

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั�น    

จากสถาบนัการเงิน 90,986 90,986 ลาํดบั 3 
    

เจา้หนี�การคา้ 157,153 157,153 ลาํดบั 3 
    

หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ 300 210 ลาํดบั 2 
    

หนี� สินภายใตสั้ญญาเช่า    

(รวมส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี) 6,820 6,374 ลาํดบั 3 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หน่วย : พนับาท 

 ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2563 ลําดับชั�นมูลค่า 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม ยุติธรรม 

สินทรัพยท์างการเงิน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,716,668 2,716,668 ลาํดบั 3 
    

ลูกหนี�การคา้ 599,377 599,377 ลาํดบั 3 
    

เงินฝากประจาํ 4,350,000 4,350,000 ลาํดบั 3 
    

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ ์ 1,061 1,061 ลาํดบั 2 
    

หนี� สินทางการเงิน    

เจา้หนี�การคา้ 169,547 169,547 ลาํดบั 3 
    

หนี� สินภายใตสั้ญญาเช่า    

(รวมส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี) 62,355 62,355 ลาํดบั 3 

 



บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน) 173

 
- 53 - 

 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ) 

หน่วย : พนับาท 

 ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2562 ลําดับชั�นมูลค่า 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม ยุติธรรม 

สินทรัพยท์างการเงิน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,399,179 3,399,179 ลาํดบั 3 
    

ลูกหนี�การคา้ 527,373 527,373 ลาํดบั 3 
    

เงินฝากประจาํ 2,500,000 2,500,000 ลาํดบั 3 
    

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ ์ 196 196 ลาํดบั 2 
    

หนี� สินทางการเงิน    

เจา้หนี�การคา้ 131,895 131,895 ลาํดบั 3 
    

หนี� สินภายใตสั้ญญาเช่า    

(รวมส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี) 1,752 1,637 ลาํดบั 3 

28.4 ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 

สัญญาซื�อเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เพื�อป้องกนัความเสี�ยงของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นเงินตรา

ต่างประเทศในบางส่วน บริษทัและบริษทัย่อยได้ทาํสัญญาซื�อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าหลาย

สัญญากบัธนาคารโดยรายละเอียดตามสัญญาดงักล่าว มีดงัตอ่ไปนี�  

 

สัญญาซื�อเงินตราต่างประเทศ ระยะเวลา มูลค่ายุติธรรม ลําดับชั�น เทคนิคการ 

 สกลุเงิน จํานวนเงนิ อัตราถัวเฉลี�ย

ตามสัญญา 

(บาท) 

ที�เหลือ (วัน) กําไร (ขาดทุน) 

(บาท)  

มูลค่ายุติธรรม ประเมินมูลค่า 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 

บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 4,691,090 30.7422 20 - 349 (3,339,300) 

ลาํดบั 2 

ประมาณการ 

กระแสเงินสด 

คิดลด* 

บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 1,243,047 31.1735 37 - 180 (1,415,027) 

* กระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  

ที�สามารถสังเกตได ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน) และอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ตามสัญญา ซึ� งคิดลดดว้ยอตัราที�สะทอ้นถึง

ความเสี�ยงดา้นสินเชื�อของคู่สัญญาต่าง ๆ 
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สัญญาซื�อเงินตราต่างประเทศ ระยะเวลา มูลค่ายุติธรรม ลําดับชั�น เทคนิคการ 

 สกุลเงิน จํานวนเงนิ อัตราถัวเฉลี�ย

ตามสัญญา 

(บาท) 

ที�เหลือ (วัน) กําไร (ขาดทุน) 

(บาท)  

มูลค่ายุติธรรม ประเมินมูลค่า 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 

บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 7,002,399 30.2798 7 - 185 (673,332) 

ลาํดบั 2 

ประมาณการ 

กระแสเงินสด 

คิดลด* 

บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 916,597 30.3042 51 - 186 (209,718) 

  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศ ระยะเวลา มูลค่ายุติธรรม ลําดับชั�น เทคนิคการ 

 สกุลเงิน จํานวนเงนิ อัตราถัวเฉลี�ย

ตามสัญญา 

(บาท) 

ที�เหลือ (วัน) กําไร (ขาดทุน) 

(บาท)  

มูลค่ายุติธรรม ประเมินมูลค่า 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 

บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 5,414,808 31.0182 12 - 357 4,400,052 ลาํดบั 2 ประมาณการ 

กระแสเงินสด 

คิดลด* 

ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2562 

บริษทั ดอลลาร์สหรัฐ 2,206,707 30.2875 87 - 155 869,036 ลาํดบั 2 ประมาณการ 

กระแสเงินสด 

คิดลด* 

* กระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  

ที�สามารถสังเกตได ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน) และอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ตามสัญญา ซึ� งคิดลดดว้ยอตัราที�สะทอ้นถึง

ความเสี�ยงดา้นสินเชื�อของคู่สัญญาต่าง ๆ 
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สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี� สินที� เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ ซึ� งส่วนหนึ�งอยู่ภายใตส้ัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื�อบริหารความเสี�ยง

เกี�ยวกับสินทรัพย์และหนี� สินที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

ดงัต่อไปนี�  

 

 สินทรัพย์เงินตราต่างประเทศ 

 สกุลเงิน จํานวนเงิน 

ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2563   

บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 5,424,043 

บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 1,665,368 

 จ๊าต 2,930,210,955 

ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2562   

บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 2,428,057 

บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 474,375 

 จ๊าต 446,548,103 

 

 หนี�สินเงินตราต่างประเทศ 

 สกุลเงิน จํานวนเงิน 

ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2563   

บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 4,601,569 

 ยโูร 2,994 

บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 5,035,985 

   

ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2562   

บริษทั  ดอลลาร์สหรัฐ 3,106,281 

 ยโูร 4,398 

บริษทัยอ่ย ดอลลาร์สหรัฐ 3,405,839 
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29. การจัดประเภทรายการใหม่ 

รายการในงบแสดงงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 ได้มีการจดัประเภท

รายการใหม่เพื�อให้สอดคลอ้งกับการแสดงรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีปัจจุบนั การจดั

ประเภทรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิและส่วนของผูถ้ือหุ้นตามที�ไดร้ายงานไว ้การจดั

ประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปนี�  

หน่วย : บาท 

รายการ การแสดงรายการ 

ที�แสดงไว้เดิม 

การแสดงรายการ 

ในงวดปัจจุบัน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

รายไดด้อกเบี�ย รายไดอื้�น รายไดด้อกเบี�ย 71,406,577 68,776,945 

30. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

30.1 เมื�อวนัที� 24 กุมภาพนัธ์ 2564 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี

จากผลการดําเนินงานของปี  2563 ในอตัราหุ ้นละ  1.80 บาท รวมเป็นเงินทั�งสิ�นประมาณ 

1,052.49 ลา้นบาท ทั�งนี�การอนุมติัเสนอให้จ่ายเงินปันผลดงักล่าว จะไดน้าํเสนอต่อที�ประชุมใหญ่ 

ผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564 เพื�อพิจารณาและอนุมติัต่อไป 

30.2 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 ไดเ้กิดเหตุการณ์ประทว้งและเดินขบวนต่อตา้นรัฐประหารใน

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ ทั�งนี�  TCCC Myanmar Limited จึงไม่ไดเ้ปิดดาํเนินงานทุกวนั

ขึ�นอยูก่บัสถานการณ์ในแต่ละวนั ผูบ้ริหารของ TCCC Myanmar Limited ไดป้ระเมินสถานการณ์

และผลกระทบต่อการดาํเนินงานอย่างใกลชิ้ด อย่างไรก็ตามผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่าง

การประเมินผลกระทบทางการเงินเกี�ยวกบัมูลค่าของลูกหนี�  สินคา้คงเหลือ และสินทรัพยถ์าวร 

31. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี� ไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 24 กุมภาพนัธ์ 2564 
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Report of The Independent Certificed Public 
Accountants

 

 

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, 2020, 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, 2020, 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. 
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Key Audit Matter 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, but does not include the consolidated and separate 
financial statements and our auditor’s report thereon, 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 management and those charged with 
governance for correction of the misstatement. 

 
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 Group and the Company 
or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. 
 
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s 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 24, 2021 DELOITTE  TOUCHE  TOHMATSU  JAIYOS  AUDIT  CO.,  LTD. 
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Notes

2020 2019 2020 2019

ASSETS

CURRENT  ASSETS

Cash and cash equivalents 4.1 2,902,744,150 3,507,122,939 2,716,667,957 3,399,178,817

Current investments 7.1 - 2,675,452,137 - 2,500,000,000

Trade and other current receivables 5 628,284,075 559,126,178 645,778,464 579,800,706

Inventories 6 and 15 1,654,081,657 1,755,554,746 1,470,672,508 1,539,087,665

Other current financial assets 7 4,497,354,417 - 4,351,060,752 -

Other current assets 717,284 588,646 600,386 525,900

Total Current Assets 9,683,181,583 8,497,844,646 9,184,780,067 8,018,593,088

NON-CURRENT  ASSETS

Investment in an associate 24.1.1 136,807,196 136,568,733 98,000,000        98,000,000        

Investments in subsidiaries 24.1.2 - - 552,854,981 552,854,981

Investment properties 8 29,212,697        29,212,697        39,527,022 39,527,022

Property, plant and equipment 9 1,563,377,476 1,702,143,081 1,338,289,982 1,453,818,296

Leasehold right 10 - 73,095,093 - -

Right-of-use assets 10 136,807,791 - 61,490,529 -

Other intangible assets other than goodwill 11 545,900,757 546,453,480 545,900,757 545,900,757

Deferred tax assets 12 45,635,125 39,983,199 39,695,381 33,622,760

Other non-current assets 6,308,500 6,632,439 5,039,560 5,354,589

Total Non-current Assets 2,464,049,542 2,534,088,722 2,680,798,212 2,729,078,405

TOTAL  ASSETS 12,147,231,125 11,031,933,368 11,865,578,279 10,747,671,493

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,  2020

UNIT : BAHT

SEPARATE
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Notes

2020 2019 2020 2019

CURRENT  LIABILITIES 

Bank overdrafts and short-term borrowings 

from financial institutions 13 162,261,868 90,986,317 - -

Trade and other current payables 14 623,790,143 541,375,905 571,032,694 470,629,482

Current portion of lease liabilities 10 19,421,755 3,809,517 18,038,727 1,177,068

Current income tax payable 200,479,223 131,481,026 196,259,609 127,872,129

Current provision for employee benefits 16 8,389,689 19,519,679 3,998,530 11,610,600

Other current financial liabilities 7 1,415,027 - - -

Other current liabilities 24,119,978 23,618,790 11,510,884 11,707,997

Total Current Liabilities 1,039,877,683 810,791,234 800,840,444 622,997,276

NON-CURRENT  LIABILITIES 

Lease liabilities 10 45,368,964 3,010,455 44,316,036 574,499

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

Non-current provision for employee benefit 16 161,303,711 153,837,968 136,885,246 130,833,946

Other non-current liabilities 17,850,479 14,293,120 16,010,479 11,734,120

Total Non-current Liabilities 341,131,733 287,750,122 306,391,912 252,322,716

TOTAL  LIABILITIES 1,381,009,416 1,098,541,356 1,107,232,356 875,319,992

THAI  CENTRAL  CHEMICAL  PUBLIC  COMPANY  LIMITED  AND  SUBSIDIARIES

STATEMENTS  OF  FINANCIAL  POSITION  (CONTINUED)

AS  AT  DECEMBER  31,  2020

FINANCIAL  STATEMENTSFINANCIAL  STATEMENTS

CONSOLIDATED SEPARATE

    LIABILITIES  AND  SHAREHOLDERS’  EQUITY

UNIT : BAHT
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Notes

2020 2019 2020 2019

    (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  20 (43,570,340)        (43,570,340)        (43,570,340)        (43,570,340)        

RETAINED  EARNINGS

Appropriated 

Legal reserve 22 175,414,835 175,414,835 175,414,835 175,414,835

Unappropriated 8,846,011,230 8,015,149,709 8,872,359,224 7,986,364,802

OTHER  COMPONENTS  OF  SHAREHOLDERS’  EQUITY (59,318,155)        (59,662,780)        - -

TOTAL  ATTRIBUTIONS  TO  OWNERS  

OF  THE  PARENT 10,672,679,774 9,841,473,628 10,758,345,923 9,872,351,501

NON-CONTROLLING  INTERESTS 93,541,935          91,918,384          - -

TOTAL  SHAREHOLDERS’   EQUITY 10,766,221,709 9,933,392,012 10,758,345,923 9,872,351,501

TOTAL  LIABILITIES  AND  SHAREHOLDERS’  EQUITY 12,147,231,125 11,031,933,368 11,865,578,279 10,747,671,493

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

THAI  CENTRAL  CHEMICAL  PUBLIC  COMPANY  LIMITED  AND  SUBSIDIARIES

STATEMENTS  OF  FINANCIAL  POSITION  (CONTINUED)

LIABILITIES  AND  SHAREHOLDERS’   EQUITY 

UNIT : BAHT

AS  AT  DECEMBER  31,  2020

FINANCIAL  STATEMENTS

CONSOLIDATED SEPARATE

FINANCIAL  STATEMENTS
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Notes

2020 2019 2020 2019

Revenues from sales 9,313,164,204 8,680,885,312 8,803,859,087 8,283,402,584

Revenues from services 121,137,698 133,707,059 - -

Costs of the sales of goods (6,954,308,306) (6,975,417,101) (6,520,420,825)   (6,629,453,769)   

Costs of the rendering of services (43,183,214) (48,159,347) - -

Gross profit 2,436,810,382 1,791,015,923 2,283,438,262 1,653,948,815

Interest income 53,131,226 71,406,577 51,338,795 68,776,945

Other income 18 54,982,740 34,971,680 88,151,054 67,992,612

Profit before expenses 2,544,924,348 1,897,394,180 2,422,928,111 1,790,718,372

Selling expenses (323,342,757)      (354,297,237)      (268,490,908)      (295,777,691)      

Administrative expenses (308,128,924)      (313,613,887)      (217,532,750)      (219,989,575)      

Managements’ remuneration 24.2.2 (38,592,372)        (36,530,711)        (38,070,372)        (36,008,711)        

Total Expenses (670,064,053)      (704,441,835)      (524,094,030)      (551,775,977)      

Profit from operating activities 1,874,860,295 1,192,952,345 1,898,834,081 1,238,942,395

Finance costs (4,807,865)          (5,207,362)          (2,154,894)          (326,969)             

Share of profit from investment in an associate 24.1.1 238,463 321,517 - -

PROFIT  BEFORE  INCOME  TAX  EXPENSE 1,870,290,893 1,188,066,500 1,896,679,187 1,238,615,426

Income tax expense 12 (379,908,900)      (248,687,105)      (369,060,918)      (238,430,587)      

PROFIT  FOR  THE  YEAR 1,490,381,993 939,379,395 1,527,618,269 1,000,184,839

FINANCIAL  STATEMENTS FINANCIAL  STATEMENTS

CONSOLIDATED SEPARATE

THAI  CENTRAL  CHEMICAL  PUBLIC  COMPANY  LIMITED  AND  SUBSIDIARIES

STATEMENTS  OF  COMPREHENSIVE  INCOME

FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31,  2020

UNIT : BAHT

184 รายงานประจำาปี 2563
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Notes

2020 2019 2020 2019

OTHER  COMPREHENSIVE  INCOME  (LOSS)

Item that will be reclassified subsequently

  to profit or loss

Exchange differences on translation of 

financial statements of foreign subsidiary 344,625              (22,173,208)        - -

Items  that will not be reclassified subsequently

  to profit or loss

Gains (losses) on remeasurements of 

  defined benefit plans 16 2,665,425           (18,872,474)        1,952,035           (16,718,176)        

Income tax relating to items that will not be 

  reclassified subsequently to profit or loss 12 (533,085)             3,774,495           (390,407)             3,343,635           

OTHER  COMPREHENSIVE  INCOME  (LOSS)

FOR  THE  YEAR - NET  OF  INCOME  TAX 2,476,965           (37,271,187)        1,561,628           (13,374,541)        

TOTAL  COMPREHENSIVE  INCOME  

FOR  THE  YEAR 1,492,858,958 902,108,208 1,529,179,897 986,810,298

PROFIT  ATTRIBUTABLE  TO

Owners of the parent 1,472,324,649 922,293,694 - -

Non-controlling interests 18,057,344 17,085,701 - -

1,490,381,993 939,379,395 - -

TOTAL  COMPREHENSIVE  INCOME  

ATTRIBUTABLE  TO

Owners of the parent 1,474,391,621 885,548,872 - -

Non-controlling interests 18,467,337 16,559,336 - -

1,492,858,958 902,108,208 - -

BASIC  EARNINGS  PER  SHARE BAHT 2.52                    1.58                    2.61                    1.71                    

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,  2020

UNIT : BAHT

CONSOLIDATED SEPARATE

SHARES
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Note

2020 2019 2020 2019

CASH  FLOWS  FROM  OPERATING  ACTIVITIES

Profit for the year 1,490,381,993    939,379,395       1,527,618,269    1,000,184,839    

Adjusted by

Income tax expense 379,908,900       248,687,105       369,060,918       238,430,587       

Expected credit losses (reversal) (1,780,237)         115,637              (2,078,796)         155,137              

Loss on diminution in value of inventories (reversal) 8,398,976           (1,554,670)         8,398,976           (1,554,670)         

Reversal of loss for diminution in value of

investment property -              (3,402,417)         -              (3,402,417)         

Depreciation and amortization 268,931,227       253,833,896       233,591,314       215,155,142       

(Gain) loss on disposal of property, plant and equipment (929,188)            (1,411,395)         (1,303,142)         573,240              

Employee benefit obligations expense 16,232,051         28,710,637         12,001,865         21,652,386         

Share of profit from investment in an associate (238,463)            (321,517)            -              -              

Unrealized (gain) loss on exchange rate 1,166,065           (351,839)            465,020              (645,329)            

Dividend income -              -              (20,531,214)       (21,124,976)       

Interest income (53,131,226)       (71,406,577)       (51,338,795)       (68,776,945)       

Finance costs 4,807,865           5,207,362           2,154,894           326,969              

Total adjustments from reconciliation of profit 2,113,747,963    1,397,485,617    2,078,039,309    1,380,973,963    

Changes in operating assets and liabilities

(Increase) decrease in trade and other current receivables (75,738,684)       (135,381,325)     (70,998,943)       (150,345,786)     

(Increase) decrease in inventories 93,074,113         593,286,027       60,016,181         573,100,434       

(Increase) decrease in other current assets (128,638)            (141,375)            (74,486)               (131,025)            

(Increase) decrease in other non-current assets 323,939              (713,253)            315,029              (1,353,088)         

(Increase) decrease in trade and other current payables 82,400,421         (182,214,232)     95,372,952         (184,908,356)     

(Increase) decrease in other current liabilities 501,188              (3,665,512)         (197,113)            (2,011,157)         

Cash paid for provision for employee benefit (17,230,873)       (10,153,694)       (11,610,600)       (8,794,662)         

Increase (decrease) in other non-current liabilities 3,557,359           (5,779,321)         4,276,359           (4,101,321)         

Net cash provided by operations 2,200,506,788    1,652,722,932    2,155,138,688    1,602,429,002    

Cash paid for income tax (317,095,711)     (242,846,444)     (307,136,466)     (232,219,151)     

Net cash provided by operating activities 1,883,411,077    1,409,876,488    1,848,002,222    1,370,209,851    

FINANCIAL  STATEMENTS FINANCIAL  STATEMENTS

THAI  CENTRAL  CHEMICAL  PUBLIC  COMPANY  LIMITED  AND  SUBSIDIARIES

STATEMENTS  OF  CASH  FLOWS

FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31,  2020

UNIT : BAHT

CONSOLIDATED SEPARATE
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Note

2020 2019 2020 2019

CASH  FLOWS  FROM  INVESTING  ACTIVITIES

(Increase) decrease in time deposit (1,820,841,528)  (2,500,127,642)  (1,850,000,000)  (2,500,000,000)  

Cash payments for purchase property, plant and equipment 4.2 (116,799,532)     (136,502,943)     (98,452,753)       (122,895,485)     

Proceeds from sales of property, plant and equipment 5,129,801           5,493,766           3,659,940           2,733,000           

Dividend received from subsidiaries -              -              20,531,214         21,124,976         

Interest received 57,387,594         66,195,510         54,770,272         64,296,183         

Net cash used in investing activities (1,875,123,665)  (2,564,941,309)  (1,869,491,327)  (2,534,741,326)  

CASH  FLOWS  FROM  FINANCING  ACTIVITIES

Cash received from bank overdrafts 

and short-term borrowings from financial institutions 4.3 74,694,982         55,719,676         -              -              

Cash repayment for lease agreements 4.2 (18,398,440)       (6,743,306)         (15,765,991)       (2,556,220)         

Cash payment for dividend (643,100,870)     (877,018,924)     (643,100,870)     (877,018,924)     

Cash payment for dividend - subsidiaries (16,843,786)       (18,375,024)       -              -              

Interest paid (6,800,954)         (5,836,323)         (2,154,894)         (326,969)            

Net cash used in financing activities (610,449,068)     (852,253,901)     (661,021,755)     (879,902,113)     

Exchange rate differences on translation of 

financial statements of foreign subsidiary (2,217,133)         (2,292,353)         -              -              

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (604,378,789)     (2,009,611,075)  (682,510,860)     (2,044,433,588)  

Cash and cash equivalents as at January 1, 3,507,122,939    5,516,734,014    3,399,178,817    5,443,612,405    

Cash and cash equivalents as at December 31, 4.1 2,902,744,150    3,507,122,939    2,716,667,957    3,399,178,817    

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

THAI  CENTRAL  CHEMICAL  PUBLIC  COMPANY  LIMITED  AND  SUBSIDIARIES

FINANCIAL  STATEMENTS FINANCIAL  STATEMENTS

CONSOLIDATED SEPARATE

STATEMENTS  OF  CASH  FLOWS  (CONTINUED)

FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31,  2020

UNIT : BAHT
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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,  2020 

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 944 Mitrtown Office 
Tower, 8th Floor, Room No. 801-806 and 809-810, Rama 4 Road, Wangmai, 
Pathumwan, 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 
284 Moo 1, Pakklong Bangplakod Sub-district, Prasamutjedi District, 
Samutprakan Province. 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 Province. The company’s main business is to manufacture, 
import and distribute chemical products. 

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 manufacture, import and distribute various chemical fertilizer 
compound. 

Coronavirus Disease 2019 Pandemic 

The Coronavirus disease 2019 (“COVID-19”) pandemic is continuing to evolve, resulting 
in an economic slowdown and adversely impacting most businesses and industries. This 
situation may bring uncertainties and have an impact on the environment in which the 
group operates. Nevertheless, the Group’s management will continue to monitor the 
ongoing development and regularly assess the financial impact in respect of valuation of 
assets, provisions and contingent liabilities. 
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2. BASIS  FOR  PREPARATION  AND  PRESENTATION  OF  THE  CONSOLIDATED  AND  
SEPARATE  FINANCIAL  STATEMENTS 

2.1 The Group 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 financial statements have been prepared in accordance with the Thai 
Accounting Standard (TAS) No. 1 “Presentation of Financial Statements”, which 
was effective for financial periods beginning on or after January 1, 2020 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 Statement (No.3) B.E. 2562” dated December 26, 
2019. 

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. 

During the year, the Group has adopted the revised and new financial reporting 
standards and guidelines on accounting issued by the Federation of Accounting 
Professions which become effective for fiscal years beginning on or after January 
1, 2020. 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 
financial statements. However, the new standards which become effective for fiscal 
year and involve changes to key principles are summarized below: 

Group of Financial Instruments Standards 

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 
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These group of Standards make stipulations relating to the classification of financial 
instruments and their measurement at fair value or amortized cost; taking into 
account the type of instrument, the characteristics of the contractual cash flows and 
the Company’s business model, the calculation of impairment using the expected 
credit loss method, and the concept of hedge accounting. These include stipulations 
regarding the presentation and disclosure of financial instruments. These Standards 
will supersede the Standards and Interpretations relating to the financial instruments 
upon its effective date. 

The Group’s management has assessed the impact of such Financial Instruments 
Standards for the classification of financial assets and financial liabilities as follows: 

Unit : Million Baht 
 Consolidated financial statements 
 (i)  (ii)  (iii) = (i)+(ii)   

 

Carrying amount  
as of December 31, 

2019 

  
 

Reclassifications 

 Carrying amount  
as of January 1, 

2020 

  
 

Category 
Current investments        
Time deposits with 

maturity date over 3 
months but less than 
1 year  2,675.45     (2,675.45)  -   

        
Other current assets       
Derivative assets - 

forward exchange 
contracts 0.20     (0.20)  -   

        
Other current financial assets       
Time deposits with 

maturity date over 3 
months but less than 
1 year -  2,675.45  2,675.45  

Financial asset 
measured at 
amortized cost 

Derivative assets - 
forward exchange 
contracts -  0.20  0.20  

Financial assets 
FVTPL 

Total -  2,675.65  2,675.65   
        
Other current liabilities       
Derivative liabilities - 

forward exchange 
contracts 0.30     (0.30)  -   

        
Other current financial liabilities       
Derivative liabilities - 

forward exchange 
contracts -  

 
 

0.30  

 
 

0.30  

Financial 
liabilities FVTPL 
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Unit : Million Baht 
 Separate financial statements 
 (i)  (ii)  (iii) = (i)+(ii)   

 

Carrying amount  
as of December 31, 

2019 

  
 

Reclassifications 

 Carrying amount  
as of January 1, 

2020 

  
 

Category 
Current investments        
Time deposits with 

maturity date over 3 
months but less than 
1 year  2,500.00     (2,500.00)  -   

        
Other current assets       
Derivative assets - 

forward exchange 
contracts 0.20     (0.20)  -   

        
Other current financial assets       
Time deposits with 

maturity date over 3 
months but less than 
1 year -  2,500.00  2,500.00  

Financial asset 
measured at 
amortized cost 

Derivative assets - 
forward exchange 
contracts -  0.20  0.20  

Financial 
assets FVTPL 

Total -  2,500.20  2,500.20   

Thai Financial Reporting Standard No. 16 “Leases” (“TFRS 16”) 

TFRS 16 provides a comprehensive model for the identification of lease 
arrangements and their treatment in the financial statements of both lessees and 
lessors. This TFRS superseded the following lease Standards and Interpretations 
upon its effective date, which are Thai Accounting Standard No.17 “Leases”, Thai 
Accounting Standard Interpretation No.15 “Operating Lease - Incentives”, Thai 
Accounting Standard Interpretation No.27 “Evaluating the Substance of 
Transactions involving the Legal Form of a Lease” and Thai Financial Reporting 
Standard Interpretation No.4 “Determining whether on Arrangement contains a 
Lease”. 

a) Impact of the new definition of a lease 

The change in definition of a lease mainly relates to the concept of control. 
TFRS 16 determines whether a contract contains a lease on the basis of whether 
the customer has the right to control the use of an identified asset for a period 
of time in exchange for consideration. This is in contrast to the focus on “risk 
and rewards” in TAS 17 and TFRIC 4. 

The Group applies the definition of a lease and related guidance set out in TFRS 16 
to all lease contracts entered into or changed on or after January 1, 2020 
(whether it is a lessor or a lease in the lease contract). In preparation for the 
first-time application TFRS 16, the Group has carried out an implementation 
project. The project has shown that the new definition in TFRS 16 will not 
significantly change the scope of contracts that meet the definition of a lease 
for the Group. 
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b) Impact on Lessee Accounting 

Former operating leases 

TFRS 16 changes how the Group accounts for lease previously classified as 
operating leases under TAS 17, which were off balance sheet. 

Applying TFRS 16, for all leases (except short-term leases and leases of low-
value assets as noted in c), the Group: 

1) Recognizes right-of-use assets and lease liabilities in the statement of financial 
position, initially measured at the present value of the future lease payments, 
with the right-of-use asset adjusted by the amount of any prepaid or accrued 
lease payments in accordance with TFRS 16. 

2) Recognizes depreciation of right-of-use assets and interest on lease 
liabilities in the statement of comprehensive income. 

3) Separates the total amount of cash paid into a principal portion (presented 
within financing activities) and interest (presented within financing activities) 
in the statement of cash flows. 

Lease incentives (e.g. rent free period) are recognized as part of the measurement 
of the right-of-use assets and lease liabilities whereas under TAS 17 they resulted 
in the recognition of a lease incentive, amortized as a reduction of rental expenses 
on a straight-line basis. 

Under TFRS 16, right-of-use assets are tested for impairment in accordance 
with TAS 36. 

c) Short-term leases and leases at low-value assets 

For short-term leases (lease term of 12 months or less) and leases of low-value 
assets, the Group has opted to recognize a lease expense on a straight-line basis 
as permitted by TFRS 16. This expense is presented in the statement of 
comprehensive income. 

The Group has used the following practical expedients to leases previously 
classified as operating leases applying TAS 17. 

- The Group has applied a single discount rate to a portfolio of leases with 
reasonably similar characteristics. 

- The Group has adjusted the right-of-use asset at the date of initial 
application by the amount of provision for onerous leases recognized under 
TAS 37 in the statement of financial position immediately before the date 
of initial application as an alternative to performing an impairment review. 

- The Group has elected not to recognize right-of-use assets and lease 
liabilities to leases for which the lease term end within 12 months of the 
date of initial application. 
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- The Group has excluded initial direct costs from the measurement of the 
right-of-use asset at the date of initial application. 

- The Group has used hindsight when determining the lease term when the 
contract contains options to extend or terminate the lease. 

Former finance leases 

For leases that were classified as finance leases applying TAS 17, the carrying 
amount of the leased assets and obligations under finance leases measured 
applying TAS 17 immediately before the date of initial application is reclassified 
to right-of-use assets and lease liabilities respectively without any adjustments, 
except in cases where the Group has elected to apply the low-value lease 
recognition exemption. 

The right-of-use asset and the lease liability are accounted for applying TFRS 16 
from January 1, 2020. 

Financial impact of the initial application of TFRS 16 

The Group’s management has applied TFRS 16 which the comparative information 
has not been restated and is presented under TAS 17 and TFRIC 4. 

The Group recognized lease liabilities in relation to leases, which had previously 
been classified as operating leases under the principles of TAS 17. The right-of-use 
assets were measured at amount equal to the lease liability, adjusted by the amount 
of any prepaid or accrued lease payments relating to that lease recognized in the 
statement of financial position immediately before the date of initial application. 
These liabilities were measured at the present value of the remaining lease 
payments, discounted using the Group’s incremental borrowing rates. The weight 
average lessees incremental borrowing rate applied to lease liabilities recognized in 
the statement of financial position on January 1, 2020 is 3.56% per annum. 

The following table shows the operating lease commitments disclosed applying  
TAS 17 at December 31, 2019, discounted using incremental borrowing rate at the 
date of initial application and the lease liabilities recognized in the statement of 
financial position at the date of initial application. 

(Unit : Million Baht) 
    Consolidated 

financial 
statements 

 Separate 
financial 

statements 
 
Operating lease commitments at December 31, 2019 

  
45.87 

 
 

 
36.81 

Short-term leases and leases of low-value assets  (20.11)  (11.05) 
Effect of discounting the above amounts  (1.33)  (1.33) 
Lease liabilities recognized at January 1, 2020  24.43  24.43 
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The Group has recognized the right-of-use assets at amount equal to the lease 
liability of Baht 24.43 million in the consolidated and separate financial statements. 

As at January 1, 2020, the Group reclassified property, plant and equipment to be 
right-of-use assets of Baht 10.38 million and Baht 2.82 million in the consolidated 
and separate financial statements, respectively, (see Note 9) and reclassified 
leasehold right to be right-of-use assets of Baht 73.10 million in the consolidated 
financial statements (see Note 10), upon the transition to TFRS 16. 

In addition, the Federation of Accounting Professions has announced two 
Accounting Treatment Guidances, which have been announced in the Royal Gazette 
on April 22, 2020. Only one of Accounting Treatment Guidance is applicable to the 
Group as following detail:  

Accounting Treatment Guidance on “The temporary relief measures for additional 
accounting alternatives to alleviate the impacts from COVID-19 outbreak” 

This accounting treatment guidance is the option for all entities applying Financial 
Reporting Standards for Publicly Accountable Entities. Since the preparation of 
financial statements during the period, which COVID-19 situation still be highly 
uncertainty as at the end of reporting period may cause the entities’ management to 
use the critical judgment in the estimation or the measurement and recognition of 
accounting transactions. Objective of this accounting treatment guidance is to 
alleviate some of the impact of applying certain financial reporting standards, and 
to provide clarification about accounting treatments during the period of uncertainty 
relating to this situation. The entities can apply this accounting treatment guidance 
for the preparation of financial statements with the reporting period ending within 
the period from January 1, 2020 to December 31, 2020. 

The Group has not adopted such accounting treatment guidance in the preparation 
of the financial statements for the year ended December 31, 2020.  

2.5 Thai Financial Reporting Standard No.16 “Leases” 

 TFRS 16 has been amended for the Rent Concessions related to COVID-19, which 
is effective from 1 June 2020 with earlier application permitted. The amendment 
permits lessees, as a practical expedient, not to assess whether rent concessions that 
occur as a direct consequence of the COVID-19 pandemic and meet specified 
conditions are lease modifications and, instead, to account for those rent concessions 
as if they were not lease modifications. In addition, the revised TFRS 16 also added 
the requirements for the temporary exception arising from interest rate benchmark 
reform, which an entity shall apply these amendments for annual reporting periods 
beginning on or after January 1, 2022 with earlier application permitted. This 
revised TFRS 16 has been announced in the Royal Gazette on January 27, 2021. 
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2.6 Thai Financial Reporting Standards announced in the Royal Gazette but not yet 
effective 

The Federation of Accounting Professions has issued the Notification regarding 
Thai Accounting Standards, Thai Financial Reporting Standards, Thai Accounting 
Standards Interpretation 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, 2021 onwards. 
These financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding 
International Financial Reporting Standards, with most of the changes directed 
towards revisions to references to the Conceptual Framework in TFRSs, except for 
the revisions of definitions and accounting requirements as follows: 

Conceptual Framework for Financial Reporting 

The revised Conceptual Framework for Financial Reporting consisted of the revised 
definitions and recognition criteria of asset and liability as well as new guidance on 
measurement, derecognition of asset and liability, presentation and disclosure.  
In addition, this Conceptual Framework for Financial Reporting clearly clarifies 
management’s stewardship of the entity’s economic resources, prudence, and 
measurement uncertainty of financial information. 

Definition of Business 

The revised Thai Financial Reporting Standard No.3 “Business Combinations” 
clearly clarifies the definition of business and introduce an optional concentration 
test. Under the optional concentration test, the acquired set of activities and assets 
is not a business if substantially all of the fair value of the gross assets acquired is 
concentrated in a single identifiable asset or group of similar assets. This revised 
financial reporting standard requires prospective method for such amendment. 
Earlier application is permitted. 

Definition of Materiality 

The revised definition of materiality resulted in the amendment of Thai Accounting 
Standards No.1 “Presentation of Financial Statements” and Thai Accounting 
Standards No.8 “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and 
Errors”, including other financial reporting standards which refer to materiality. 
This amendment is intended to make the definition of material to comply with the 
Conceptual Framework which requires prospective method for such amendment. 
Earlier application is permitted. 

The Interest Rate Reform 

Due to the interest rate reform, there are the amendments of specific hedge 
accounting requirements in Thai Financial Reporting Standard No.9 “Financial 
Instruments” and Thai Financial Reporting Standard No.7 “Financial Instruments: 
Disclosures”. 
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The Group’s management will adopt such TFRS in the preparation of the Group’s 
financial statements when it becomes effective. The Group’s management 
considered that such TFRS does not have material impacts on the Group’s financial 
statements in the period of initial application. 

2.7 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: 

 2020  2019 
 % 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 

2.8 The consolidated and separate financial statements are prepared in English version 
from the consolidated and separate financial statements followed the laws which is in 
Thai. In the event of any conflict or be interpreted in two different languages, the Thai 
version consolidated and separate financial statements in accordance with Thailand 
law will be superseded. 

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 Trade receivables 

Policies applicable from January 1, 2020 

Trade receivables are presented at original invoice amount less allowance for expected 
credit losses. 

Allowance for expected credit losses (“ECL”) has recognized for trade receivables. 
The amount of expect credit losses is updated at each reporting period date to reflect 
changes in credit risk since initial recognition of the respective financial instrument. 

The Group always recognizes lifetime ECL for trade receivables. The expected credit 
losses on trade receivables are estimated using a provision matrix based on the 
Group’s historical credit loss experience, adjusted for factors that are specific to the 
debtors, general economic conditions and an assessment of both the current as well as 
the forecast direction of conditions at the reporting date, including time value of 
money where appropriate.  
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Policies applicable prior to January 1, 2020 

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. 

3.3 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, where necessary, for obsolete and slow-moving inventories (if any). 

3.4 Financial instruments 

Financial assets and financial liabilities are recognized in the Group’s consolidated 
and separate statement of financial position when the Group becomes a party to the 
contractual provisions of the instrument. Financial assets and financial liabilities are 
initially measured at fair value. 

Financial assets 

The Group’s financial asset represents time deposits with maturity date over 3 months 
but less than 1 year which is measured subsequently in their amortized costs. 

The Group derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash 
flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially 
all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. 

Derivative financial instruments 

The Group enters into derivative financial instruments including foreign exchange 
forward contracts to manage its exposure foreign exchange rate risks. Derivatives are 
recognized initially at fair value at the date a derivative contract is entered into and 
are subsequently remeasured to their fair value at each reporting date. The resulting 
gain or loss is recognized in profit or loss immediately unless the derivative is 
designated and effective as a hedging instrument, in which event the timing of the 
recognition in profit or loss depends on the nature of the hedge relationship. 
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A derivative with a positive fair value is recognized as a financial asset whereas a 
derivative with a negative fair value is recognized as a financial liability. Derivatives 
are not offset in the financial statements unless the Group has both legal right and 
intention to offset. A derivative is presented as a non-current asset or non-current 
liability if the remaining maturity of the instrument is more than 12 months and it is 
not expected to be realized or settled within 12 months. Other derivatives are 
presented as current assets or current liabilities. 

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. 

3.6 Investment properties 

Investment properties consist of land held to earn rentals and non-operating land which 
are stated at cost less allowance for impairment. 

The Group test impairment of investment properties 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 
land held to earn rentals and 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 obligate 
when receiving such asset. The Group 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 as expense in the statement 
of comprehensive income. 
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3.8 Leases 

Policies applicable from January 1, 2020 

The Group as lessee 

The Group assesses whether a contract is or contains a lease, at inception of the 
contract. The Group recognizes a right-of-use asset and corresponding lease liability 
with respect to all lease arrangements in which it is the lease, except for short-term 
leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low-value 
assets i.e. personal computers. For these leases, the Group recognizes the lease 
payments in the statement of comprehensive income on a straight-line basis over the 
term of the lease. 

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are 
not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease.  
If this rate cannot be readily determined, the Group uses its incremental borrowing rate. 

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise: 

 Fixed lease payments (including in-substance fixed payments), less any lease 
incentive receivables; 

 Variable lease payments that depend on an index or rate, initially measured using 
the index or rate at the commencement date; 

 The amount expected to be payable by the lease under residual value guarantees; 

 The exercise price of purchase options, if the lease is reasonably certain to exercise 
the options; and 

 Payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the 
exercise of an option to terminate the lease. 

The lease liability is presented as a separate line in the statement of financial position. 

The lease liability is subsequently measured by increasing the carrying amount to 
reflect interest on the lease liability (using the effective interest method) and decrease 
in book value to reflect the lease payments made. 

The right-of-use assets comprise the initial measurement of the corresponding lease 
liability, lease payments made at or before the commencement day, less any lease 
incentives received and any initial direct costs. They are subsequently measured at 
cost less accumulated depreciation and impairment losses. 

Right-of-use assets are depreciated over the shorter period of lease term and useful 
life of the underlying asset. If a lease transfers ownership of the underlying asset or 
the cost of the right-of-use asset reflects that the Group expects to exercise a purchase 
option, the related right-of-use is depreciated over the useful life of the underlying 
asset. The depreciation starts at the commencement date of the lease. 

The right-of-use assets are presented as a separate line in the statement of financial 
position. 
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The Group applies TAS 36 to determine whether a right-of-use asset is impaired and 
recognizes the identified impairment loss as described in the “Property, plant and 
equipment” policy. 

Variable rents that do not depend on an index or rate are not included in the 
measurement the lease liability and the right-of-use asset. The related payments are 
recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers 
those payments occurs and are included in the statement of comprehensive income. 

As a practical expedient, TFRS 16 permits a lessee not to separate non-lease components 
and recognized the lease and associated non-lease components as a single arrangement 
instead. The Group has used this practical expedient. 

The right-of-use assets of the Group including leasehold right for land of a subsidiary 
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. 

The Group as lessor 

The Group enters into lease agreements as a lessor with respect to some of its 
investment properties.  

Leases for which the Group is a lessor are classified as finance or operating leases. 
Whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of 
ownership to the lessee, the contract is classified as a finance lease. All other leases 
are classified as operating leases. 

Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the 
term of the relevant lease.  

When a contract includes both lease and non-lease components, the Group applies 
TFRS 15 to allocate the consideration under the contract to each component. 

Policies applicable prior to January 1, 2020 

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 an 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 are accounted for as a finance lease. The Group capitalized the 
leased asset at the lower of 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 the contract. Interest 
or financial charge and depreciation are recognized as expenses in the statement of 
comprehensive income. 
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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 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 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 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 recognize an impairment loss as expense in the statement of 
comprehensive income. 

Reversal of an impairment loss 

The Group 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 Other intangible assets other than goodwill 

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 test for impairment of intangible assets annually and allowance for 
impairment has to be made (if any). The Group 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. 

3.12 Foreign currency transactions 

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. 

3.13 Revenue recognition 

Revenue from sales is recognized when the Group have transferred the control of the 
goods to the customer. 

Revenue from services is recognized when the Group have satisfied a performance 
obligation in the contract. 

Interest income and rental income are recognized as income on an accrual basis. 

Dividend income is recognized as income when dividend is declared. 

Other income is recognized as income on an accrual basis. 

3.14 Provident Fund 

The contribution for employee provident fund is recorded as expense when incurred. 
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3.15 Taxation 

Tax expense comprises the sum amount of current tax in respect of the current year and 
deferred tax. 

3.15.1 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 
corporate income tax expense and deferred income tax. 

3.15.2 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 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 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 
intend to settle such current tax liability and asset on a net basis or intends to 
recognize the asset and settle the liability simultaneously. 
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3.16 Basic earnings per share 

Basic earnings per share are computed by dividing net profit for the year which 
attributed to the Company’s shareholders (excluded other comprehensive income) 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. 

3.17 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 
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. 

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. 

3.18 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 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. 

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to 
accounting estimates are recognized prospectively. 
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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 
 2020  2019 2020  2019 

      
Cash on hand 896,405 1,076,237 560,000 560,000 
Bank deposits in savings and      
current accounts 2,501,187,622 1,953,136,148 2,316,105,941 1,848,616,801 

Cheque on hand 658,107 2,908,538 - - 
Time deposits with maturity      
not more than 3 months      
(2020: interest rates 0.60% p.a.,     
2019: interest rates 1.13 - 1.50% p.a.) 400,002,016 1,550,002,016 400,002,016 1,550,002,016 
 2,902,744,150 3,507,122,939 2,716,667,957 3,399,178,817 

4.2 Purchases of property, plant and equipment for the years ended December 31, are as 
follows: 

Unit : Baht 
 Consolidated Separate  
 Financial  Statements Financial  Statements 
 2020  2019 2020  2019 

Payables - acquisitions of property,         
plant and equipment as at January 1, 8,649,301  13,054,307  5,749,302  13,054,307 

Add  Purchases of property, plant and        
equipment 120,987,920  135,704,837  105,541,140  115,590,480 

Less Purchases of property, plant and         
equipment under finance lease        
agreements - (3,606,900), - - 

Less  Cash payments (116,799,532)  (136,502,943)  (98,452,753)) (122,895,485) 
Payables - asset acquisitions of property,         
plant and equipment as at December 31, 12,837,689  8,649,301  12,837,689  5,749,302 
        

Finance lease liabilities recognized under      
TAS 17 (including current portion)      
at January 1, 6,819,972  9,956,378  1,751,567  4,307,787 

Add   Lease liabilities recognized at        
        January 1, 2020 (see Note 2.4) 24,429,106  -  24,429,106  - 

Lease liabilities (including current       
portion) as at January 1, 31,249,078  9,956,378 26,180,673 4,307,787 

Add   Lease liabilities during the periods  51,940,081  3,606,900 51,940,081 - 
Less Cash payments (18,398,440)  (6,743,306) (15,765,991)  (2,556,220) 
Lease liabilities (including current         
portion) as at December 31, 64,790,719  6,819,972 62,354,763  1,751,567 
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4.3 The cash flows from bank overdrafts and short-term borrowings from financial 
institutions for the year ended December 31, are as follows: 

Unit : Baht 
 Consolidated Separate  
 Financial Statements Financial Statements 
 2020  2019 2020  2019 

Bank overdrafts and short-term borrowings from        
financial institutions as at January 1, 90,986,317  35,332,981  -  - 

Add Cash received 74,694,982  55,719,676  -  - 
Less Unrealized loss on foreign exchange rate (3,419,431)  (66,340)  -  - 
Bank overdrafts and short-term borrowings from        
financial institutions as at December 31, 162,261,868  90,986,317  -  - 

5. TRADE  AND  OTHER  CURRENT  RECEIVABLES 

5.1 Trade and other current receivables as at December 31, consist of the following: 

Unit : Baht 
 Consolidated 

Financial  Statements 
Separate  

Financial  Statements 
 2020  2019 2020  2019 

     
Trade receivables 573,177,411 499,156,471 599,376,998 527,842,987 
Other receivables 1,097,275 4,563,176 2,281,102 5,562,849 
Prepaid expenses 46,462,998 43,668,929 37,183,237 36,011,805 
Accrued income  7,238,118 11,517,968 6,928,107 10,383,065 
Advance payments 308,273 219,634 9,020 - 

 628,284,075 559,126,178 645,778,464 579,800,706 

5.2 Trade receivables as at December 31, are classified by aging as follows: 

Unit : Baht 
 Consolidated 

Financial  Statements 
Separate  

Financial  Statements 
 2020  2019 2020  2019 

     
Number of trade receivables 575  341  171  165 

     
Other companies   

Current 558,249,274 452,184,894 483,927,149 418,390,945 
Overdue     

Less than or up to 3 months 10,914,577 48,191,907 8,634,100  45,616,809 
More than 3 months up to 6 months - - -  - 
More than 6 months up to 12 months 934,680 - 934,680  - 
More than 12 months 19,861,580 23,317,419 18,972,485  22,428,325 
 589,960,111 523,694,220 512,468,414  486,436,079 

     
Related companies     

Current 10,493,500 4,518,688 112,997,131 69,574,251 
 10,493,500 4,518,688 112,997,131 69,574,251 

 600,453,611 528,212,908 625,465,545 556,010,330 
Less Allowance for expected     

credit losses (27,276,200) (29,056,437) (26,088,547) (28,167,343) 
 573,177,411 499,156,471 599,376,998 527,842,987 
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6. INVENTORIES 

Inventories as at December 31, consist of the following: 

Unit : Baht 
 Consolidated 

Financial  Statements 
Separate  

Financial  Statements 
 2020  2019 2020  2019 
        

Finished products 545,517,286 737,054,202 382,509,475 536,713,936 
Work in process 25,080,131 10,486,150 19,630,718 14,745,244 
Raw materials 857,924,867 849,378,524 856,580,717 846,810,181 
Supplies 57,243,430 64,017,585 48,246,733 53,193,167 
Goods in transit 177,327,432 95,230,798 172,716,354 88,237,650 

 1,663,093,146 1,756,167,259 1,479,683,997 1,539,700,178 
Less  Allowance for diminution     

in value of inventories (9,011,489) (612,513) (9,011,489) (612,513) 
 1,654,081,657 1,755,554,746 1,470,672,508 1,539,087,665 

Costs of inventories recognized as cost of the sales of goods in the consolidated financial 
statements for the years ended December 31, 2020 and 2019 are Baht 6,945.86 million and Baht 
6,976.97 million, respectively.  

Costs of inventories recognized as cost of the sales of goods in the separate financial statements 
for the years ended December 31, 2020 and 2019 are Baht 6,511.97 million and Baht 6,631.01 
million, respectively. 

For the years ended December 31, 2020 and 2019, cost of the sales of goods in the consolidated 
financial statements included the of loss on diminution in value of inventories of Baht 8.40 
million and the reversal of loss on diminution in value of inventories o Baht (1.55) million, 
respectively. 

For the year ended December 31, 2020 and 2019, cost of the sales of goods in the separate 
financial statements included the of loss on diminution in value of inventories of Baht 8.40 
million and the reversal of loss on diminution in value of inventories of Baht (1.55) million, 
respectively. 

As at December 31, 2020 and 2019, 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 191.62 million and Baht 184.96 
million, respectively (see Note 15). 

As at December 31, 2020 and 2019, 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 201.35 million and Baht 171.77 million, respectively (see Note 15). 
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7. OTHER  CURRENT  FINANCIAL  ASSETS,  OTHER CURRENT INVESTMENTS AND  OTHER  
CURRENT  FINANCIAL  LIABILITIES 

7.1 Other current financial assets and other current financial liabilities as at December 31, 
consist of: 

Unit : Baht 
 Consolidated  Separate 
 Financial Statements  Financial Statements 
 2020  2019 2020  2019 

        
Other current financial assets        
Time deposits (see Note 7.2) 4,496,293,665 - 4,350,000,000 - 
Derivatives - Forward exchange contracts 1,060,752 - 1,060,752 - 
 4,497,354,417 - 4,351,060,752 - 
     

Other current investments     
Time deposits (see Note 7.2) - 2,675,452,137 - 2,500,000,000  
        
Other current financial liabilities        
Derivatives - Forward exchange contracts 1,415,027 - -  - 
 1,415,027 - -  - 

7.2 Time deposits as at December 31, consist of the following: 

Unit : Baht 
 Maturity  Interest rate Consolidated 
 Date (percentage per annum) Financial Statements 
 2020  2019 2020 2019 2020  2019 
         

Time deposits at banks Maturity date over  
3 months but less than 1 year 

 
0.25 - 0.85 

 
1 - 1.75 

 
4,496,293,665 

 
2,675,452,137 

    
 Maturity  Interest rate Separate 
 Date (percentage per annum) Financial Statements 
 2020  2019 2020 2019 2020  2019 

       
Time deposits at banks Maturity date over       
 3 months but less than 1 year 0.40 - 0.85 1.50 - 1.75 4,350,000,000  2,500,000,000 
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8. INVESTMENT  PROPERTIES 

Investment properties are as follows: 

Consolidated Financial Statements 

As at December 31, 2020      
     Unit : Baht
 Balances as at  Increases  Decreases Balances as at 

 January 1,   December 31, 
 2020   2020 

Cost : 
Land  29,212,697 - - 29,212,697 
Less Allowance for impairment - - -  - 

Investment properties 29,212,697 29,212,697 
   

Fair value 57,297,000 57,297,000 
 

As at December 31, 2019      
     Unit : Baht
 Balances as at  Increases  Decreases Balances as at 

 January 1,   December 31, 
 2019   2019 

Cost : 
Land  29,212,697 - - 29,212,697 
Less Allowance for impairment (3,402,417) - 3,402,417  - 

Investment properties 25,810,280 29,212,697 
   

Fair value 89,590,250 57,297,000 

Separate Financial Statements 

As at December 31, 2020      
     Unit : Baht
 Balances as at  Increases  Decreases Balances as at 

 January 1,   December 31, 
 2020   2020 

Cost : 
Land  39,527,022 - - 39,527,022 
Less Allowance for impairment - - -  - 

Investment properties 39,527,022 39,527,022 
   

Fair value 392,708,967 392,708,967 
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Separate Financial Statements (Continued) 

As at December 31, 2019      
     Unit : Baht
 Balances as at  Increases  Decreases Balances as at 

 January 1,   December 31, 
 2019   2019 

Cost : 
Land  39,527,022 - - 39,527,022 
Less Allowance for impairment (3,402,417) - 3,402,417  - 

Investment properties 36,124,605 39,527,022 
   

Fair value 425,002,217 392,708,967 

As at December 31, 2020 and 2019, investment properties in the consolidate financial 
statements represent non-operating land. 

As at December 31, 2020 and 2019, investment properties in the separate financial 
statements represent land that is leased to a related party and non-operating land. 

The fair value of investment properties is determined by an independent appraiser who has 
been approved by the Office of the Securities and Exchange Commission (Thailand). 

9. PROPERTY,  PLANT  AND  EQUIPMENT 

Property, plant and equipment, consist of the following: 

Consolidated Financial Statements 

As at December 31, 2020         
        Unit : Baht 

 Balances as at  Increases  Decreases Transfer in/ Exchange   Balances as at 
 January 1,   (out) differences  December 31, 
 2020    on translation   2020 
     of financial   
     statements of    
     foreign   

  subsidiary 
Cost :   

Land  293,349,876 - - - - 293,349,876 
Land improvements 158,794,090 - - - (84,905) 158,709,185 
Buildings 1,884,521,225 239,044 (559,985) 11,155,090 (381,724)  1,894,973,650 
Machinery and equipment 2,375,080,149 11,011,768 (17,286,875) 47,593,416 (189,373)  2,416,209,085 
Furniture and office equipment  445,822,624 4,219,934 (30,188,329) 63,437,906 (127,165)  483,164,970 
Vehicles 177,473,808 5,443,682 (6,425,967) 4,776,081  (226,910)  181,040,694 

Total cost 5,335,041,772 20,914,428 (54,461,156) 126,962,493 (1,010,077)  5,427,447,460 
       

Accumulated depreciation :        
Land improvements (79,944,196) (4,981,503) - - 75,048  (84,850,651) 
Buildings  (1,458,239,905) (40,968,526) 298,177 -  423,464  (1,498,486,790) 
Machinery and equipment (1,761,514,302) (137,925,641) 17,091,937 - 317,284  (1,882,030,722) 
Furniture and office equipment  (298,276,504) (50,555,890) 30,145,410 570,955 463,188  (317,652,841) 
Vehicles (127,364,815) (13,774,371) 4,754,690 3,336,843 64,277  (132,983,376) 

Total accumulated depreciation (3,725,339,722) (248,205,931) 52,290,214 3,907,798 1,343,261  (3,916,004,380) 
       

Building under construction and        
equipment under installation 92,441,031 100,073,492 (2,029,669) (138,550,458) - 51,934,396 

Property, plant and equipment 1,702,143,081      1,563,377,476 
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Consolidated Financial Statements (Continued) 

As at December 31, 2019         
        Unit : Baht 

 Balances as at  Increases  Decreases Transfer in/ Exchange   Balances as at 
 January 1,   (out) differences  December 31, 
 2019    on translation   2019 
     of financial   
     statements of    
     foreign   

  subsidiary 
Cost :   

Land  293,349,876 - - - - 293,349,876 
Land improvements 159,375,378 - (185,952) 1,331,645 (1,726,981) 158,794,090 
Buildings 1,892,720,385 1,944,483 (127,759) (1,728,955) (8,286,929)  1,884,521,225 
Machinery and equipment 2,368,053,530 9,046,724 (50,883,338) 52,635,724 (3,772,491)  2,375,080,149 
Furniture and office equipment  427,210,427 9,216,061 (8,986,245) 20,860,888 (2,478,507)  445,822,624 
Vehicles 179,844,083 6,971,433 (15,609,108) 6,567,660  (300,260)  177,473,808 

Total cost 5,320,553,679 27,178,701 (75,792,402) 79,666,962 (16,565,168)  5,335,041,772 
       

Accumulated depreciation :        
Land improvements (74,036,464) (5,639,934) 1,896 (394,959) 125,265  (79,944,196) 
Buildings  (1,416,082,443) (43,872,678) 46,585 780,427  888,204  (1,458,239,905) 
Machinery and equipment (1,672,074,446) (139,964,383) 50,113,379 (163,978) 575,126  (1,761,514,302) 
Furniture and office equipment  (261,968,046) (45,017,916) 8,105,643 (221,490) 825,305  (298,276,504) 
Vehicles (123,985,581) (16,901,722) 13,473,557 - 48,931  (127,364,815) 

Total accumulated depreciation (3,548,146,980) (251,396,633) 71,741,060 - 2,462,831  (3,725,339,722) 
       

Building under construction and        
equipment under installation 63,612,887 108,526,136 (31,030) (79,666,962) - 92,441,031 

Property, plant and equipment 1,836,019,586      1,702,143,081 
       

Depreciation for the years ended December 31,       

2020       248,205,931 

2019       251,396,633 

        

Gross carrying amount of plant and equipment which      

are fully depreciated and still in use as at December 31,      

2020       2,833,393,691 

2019       2,804,152,925 
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Separate Financial Statements 

As at December 31, 2020       

      Unit : Baht 

 Balances as at  Increases  Decreases Transfer in/ Balances as at 

 January 1,   (out) December 31, 

 2020   2020 

Cost :      

Land  261,479,164 - - -  261,479,164 

Land improvements 127,519,506 - - -  127,519,506 

Buildings 1,577,555,694 - (56,389) 11,155,090  1,588,654,395 

Machinery and equipment 2,218,733,498 10,860,002 (17,170,305) 30,682,748  2,243,105,943 

Furniture and office equipment  400,898,070 3,580,415 (28,891,191) 63,353,206  438,940,500 

Vehicles 137,138,625 - (918,752) 13,296,496 149,516,369 

Total cost 4,723,324,557 14,440,417 (47,036,637) 118,487,540  4,809,215,877 

      

Accumulated depreciation :      

Land improvements (69,705,763) (3,403,096) -  -  (73,108,859) 

Buildings  (1,253,473,741) (31,933,102) 46,256  -  (1,285,360,587) 

Machinery and equipment (1,657,968,878) (129,635,169) 16,987,994  -  (1,770,616,053) 

Furniture and office equipment  (271,565,201) (41,539,479) 28,888,092  570,955  (283,645,633) 

Vehicles (101,154,333) (11,189,451) 787,167  1,484,233  (110,072,384) 

Total accumulated depreciation (3,353,867,916) (217,700,297) 46,709,509  2,055,188  (3,522,803,516) 

      

Building under construction and       

equipment under installation 84,361,655 91,100,723 (2,029,669)  (121,555,088)  51,877,621 

Property, plant and equipment 1,453,818,296  1,338,289,982 
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Separate Financial  Statements (Continued) 

As at December 31, 2019       

      Unit : Baht 

 Balances as at  Increases  Decreases Transfer in/ Balances as at 

 January 1,   (out) December 31, 

 2019   2019 

Cost :      

Land  261,479,164 - - -  261,479,164 

Land improvements 127,519,506 - - -  127,519,506 

Buildings 1,576,521,945 - - 1,033,749  1,577,555,694 

Machinery and equipment 2,209,744,117 6,370,077 (48,452,666) 51,071,970  2,218,733,498 

Furniture and office equipment  381,023,177 7,496,084 (7,785,158) 20,163,967  400,898,070 

Vehicles 135,894,513 1,795,533 (7,119,081) 6,567,660 137,138,625 

Total cost 4,692,182,422 15,661,694 (63,356,905) 78,837,346  4,723,324,557 

      

Accumulated depreciation :      

Land improvements (66,301,313) (3,404,450) -  -  (69,705,763) 

Buildings  (1,219,501,059) (33,972,682) -  -  (1,253,473,741) 

Machinery and equipment (1,574,202,718) (131,448,936) 47,682,776  -  (1,657,968,878) 

Furniture and office equipment  (243,985,349) (34,624,198) 7,044,346  -  (271,565,201) 

Vehicles (94,773,000) (11,704,876) 5,323,543  -  (101,154,333) 

Total accumulated depreciation (3,198,763,439) (215,155,142) 60,050,665  -  (3,353,867,916) 

     

Building under construction and      

equipment under installation 63,270,215 99,928,786 -  (78,837,346)  84,361,655 

Property, plant and equipment 1,556,689,198  1,453,818,296 
     

Depreciation for the years ended December 31,     

2020     217,700,297 

2019     215,155,142 

      

Gross carrying amount of plant and equipment which    

are fully depreciated and still in use as at December 31,     

2020     2,534,649,592 

2019     2,510,200,510 

As at January 1, 2020, the Group reclassified property, plant and equipment to be right-of-use 
assets upon to transition to TFRS 16 of Baht 10.38 million and Baht 2.82 million in the 
consolidated and separate financial statements, respectively, (see Note 2.4) such reclassification 
amount presented in transfer in/(out). 
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As at December 31, 2020 and 2019, the Company used certain lands, land improvements and 
buildings as collateral with a financial institute for guarantee credit facilities which have 
total net book values of Baht 442.67 million and Baht 467.12 million, respectively.  
(see Note 26.3) 

As at December 31, 2020 and 2019, land and buildings of a subsidiary are used as collateral 
with a financial institute for guarantee credit facilities, which has the same amount of total 
net book values of Baht 21.56 million. (see Notes 13 and 26.3) 

10. RIGHT-OF-USE  ASSETS,  LEASEHOLD  RIGHT  AND LEASE  LIABILITIES 

10.1 Right-of-use assets, leasehold right and lease liabilities as at December 31, consists of the 
following: 

Unit : Baht 
 Consolidated 

Financial  Statements 
Separate  

Financial  Statements 
 2020  2019 2020  2019 

Right-of-use assets 
Land 71,182,025 - - - 
Building 37,821,553 - 37,821,553 - 
Equipment 543,131 - 543,131  - 
Vehicles 27,261,082 - 23,125,845  - 

 136,807,791 - 61,490,529 - 
     

Leasehold right 
Land - 73,095,093 - - 

 
Lease liabilities 

Current portion of lease liabilities 19,421,755 3,809,517 18,038,727 1,177,068 
Lease liabilities 45,368,964 3,010,455 44,316,036 574,499 

 64,790,719 6,819,972 62,354,763 1,751,567 

For the years ended December 31, 2020, additional to the right-of-use assets 
recognized in consolidated financial statements and separate financial statements 
amounting to Baht 51.94 million. 

The Group leases several assets including land of which lease term 48 years, office 
buildings, equipment and vehicles of which average lease term during 3 - 6 years. 

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. Such leasehold right presented 
included in right-of-use assets as at December 31, 2020 and presented included in 
leasehold right as at December 31, 2019. 
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10.2 Amounts recognized in the statement of comprehensive income for the year ended 
December 31, comprise; 

Unit : Baht 
 Consolidated 

Financial  Statements 
Separate  

Financial  Statements 
 2020  2019 2020  2019 

Depreciation - right-of-use assets 
Land 1,723,798 - - - 
Building 5,403,079 - 5,403,079 - 
Equipment 278,519 - 278,519  - 
Vehicles 12,741,987 - 10,209,419  - 

 20,147,383 - 15,891,017 - 
     

Interest expense 2,208,350 - 2,030,831 - 
Expense relating to short-term leases 12,316,915 - 6,542,725 - 
Expense relating to leases of     
low value assets 3,679,400 - 2,703,186 - 

 38,352,048 - 27,167,759 - 

For the years ended December 31, 2020 and 2019, the total cash outflow for leases on 
consolidated and separated financial statements amount to Baht 18.40 million and 
Baht 15.77 million, respectively. 

11. OTHER  INTANGIBLE  ASSETS  OTHER  THAN GOODWILL 

Other intangible assets other than goodwill, consists of the following: 

Consolidated Financial Statements 
As at December 31, 2020 

Unit : Baht 
 Balance   Increase   Total   Amortization  Exchange   Balance  

 as at         differences  as at  

 January 1,        on translation  December 31, 

 2020        of financial  2020 

   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 552,723  -  552,723  (577,913)   25,190  - 

 546,453,480  -  546,453,480  (577,913)   25,190  545,900,757 
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Consolidated Financial Statements (Continued) 
As at December 31, 2019 

Unit : Baht 
 Balance   Increase   Total   Amortization  Exchange   Balance  

 as at         differences  as at  

 January 1,        on translation  December 31, 

 2019        of financial  2019 

   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 1,355,129  -  1,355,129  (731,658)   (70,748)  552,723 

 547,255,886  -  547,255,886  (731,658)   (70,748)  546,453,480 
    

Amortization for the years ended December 31,            
2020            577,913 

2019            731,658 

Separate Financial Statements 
As at December 31, 2020 

Unit : Baht 
 Balance   Increase   Total   Amortization  Balance  

 as at         as at  
 January 1,        December 31, 
 2020        2020 

      
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, 2019 
Unit : Baht 

 Balance   Increase   Total   Amortization  Balance  
 as at         as at  
 January 1,        December 31, 
 2019        2019 
          

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,        
2020        - 

2019        - 

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 
7, 2021 and January 14, 2020, the appraisal values of the fair value of such right as at 
January 2, 2021 and January 2, 2020, respectively, by using the Relief from Royalty Method 
are higher than the carrying values. 

For the years ended December 31, 2020 and 2019, sale under these trademarks were 
approximately 90% and 95% 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 
 2020  2019  2020  2019 
        

Deferred tax assets 45,635,125 39,983,199 39,695,381 33,622,760 
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, 2020        

       Unit : Baht 

 Balances   Recognized in  Recognized in  Balances  

 as at  profit or loss  Other  as at 

 January 1,    Comprehensive  December 31, 

 2020    Income (loss)  2020 

        
Allowance for expected credit losses 5,811,287 (356,047) - 5,455,240 

Allowance for diminution in value of  inventories 122,503  1,689,595 - 1,812,098 

Provision for sale promotions 1,700,000  3,740,963 - 5,440,963 

Provision for employee benefit  32,349,409 1,322,650 (533,085) 33,138,974 

Financial assets measured at FVTPL - (212,150) - (212,150) 

Total deferred tax assets  39,983,199  6,185,011 (533,085) 45,635,125 

     

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 

 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน) 219



บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน) 219

 
- 31 - 

 
 

 

Consolidated Financial Statements (Continued) 

As at December 31, 2019        
       Unit : Baht 

 Balances   Recognized in  Recognized in  Balances  
 as at  profit or loss  Other  as at 
 January 1,    Comprehensive  December 31, 
 2019    Income (loss)  2019 
        

Allowance for expected credit losses 5,788,160 23,127 - 5,811,287 
Allowance for diminution in value of  inventories 433,437  (310,934) - 122,503 
Provision for sale promotions 4,160,681  (2,460,681) - 1,700,000 
Allowance for impairment of investment properties 680,483  (680,483) - - 
Provision for employee benefit  25,498,784 3,076,130 3,774,495 32,349,409 

Total deferred tax assets  36,561,545  (352,841) 3,774,495 39,983,199 

     
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, 2020        
       Unit : Baht 

 Balances   Recognized in  Recognized in  Balances  
 as at  profit or loss  Other  as at 
 January 1,    Comprehensive  December 31, 
 2020    Income (loss)  2020 
        

Allowance for expected credit losses 5,633,468 (415,759) - 5,217,709 
Allowance for diminution in value of inventories 122,503 1,689,595 - 1,812,098 
Provision for sale promotions 1,700,000 3,800,675 - 5,500,675 
Provision for employee benefit 26,166,789 1,600,667 (390,407) 27,377,049 
Financial assets measured at FVTPL -  (212,150) -  (212,150) 

Total deferred tax assets  33,622,760 6,463,028  (390,407) 39,695,381 

     
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, 2019        
       Unit : Baht 

 Balances   Recognized in  Recognized in  Balances  
 as at  profit or loss  Other  as at 
 January 1,    Comprehensive  December 31, 
 2019    Income (loss)  2019 
        

Allowance for expected credit losses 5,602,441 31,027 - 5,633,468 
Allowance for diminution in value of inventories 433,437 (310,934) - 122,503 
Provision for sale promotions 4,160,681 (2,460,681) - 1,700,000 
Allowance for impairment of investment properties 680,483 (680,483) - - 
Provision for employee benefit 21,021,167 1,801,987 3,343,635 26,166,789 

Total deferred tax assets  31,898,209 (1,619,084)  3,343,635 33,622,760 

     
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, 2020 and 2019, the Group have applied the tax rate of 
20% for calculating tax expense and deferred income tax.  

For the years ended December 31, 2020 and 2019, 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 
 2020  2019  2020  2019 

Current tax expense     
in respect of the current period 386,093,911 248,334,264 375,523,946 236,811,503 

Deferred taxes relating to      
temporary differences (6,185,011) 352,841 (6,463,028) 1,619,084 

Tax expense 379,908,900 248,687,105 369,060,918 238,430,587 
   

Income tax relating to the components   
of other comprehensive income (loss)   

Deferred tax relating to actuarial    
gains (loss)  (533,085) 3,774,495 (390,407)  3,343,635 

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 
 2020  2019  2020  2019 
        

Profit before tax expense 1,870,290,893  1,188,066,500  1,896,679,187  1,238,615,426 
Income tax calculated at 20% 374,058,179 237,613,300 379,335,837 247,723,085 
Effect of transactions that are not      

taxable income and expenses 5,850,721 11,073,805 (10,274,919) (9,292,498) 
Tax expense per the statement     

of comprehensive income 379,908,900 248,687,105 369,060,918 238,430,587 
Tax income (tax expense) relating to the 

origination and reversal of temporary 
differences 

 
 

6,185,011 

 
 

(352,841) 

 
 

6,463,028 

 
 

(1,619,084) 
Income tax per income tax return form 386,093,911 248,334,264 375,523,946 236,811,503 
 

% % % % 
Effective tax rate 20.64 20.90 19.80 19.12 
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13. BANK  OVERDRAFTS  AND  SHORT-TERM  BORROWINGS  FROM  FINANCIAL  INSTITUTIONS  

Bank overdrafts and short-term borrowings from financial institutions as at December 31, 
consist of the following:  

Unit : Baht 
 Consolidated   Separate 
 Financial Statements  Financial Statements 
 2020  2019  2020  2019 

Bank overdraft and short-term        
borrowings from financial institutions  162,261,868 90,986,317  -  - 

As at December 31, 2020 and 2019, a subsidiary has credit facilities from local institutions 
for bank overdraft, short-term borrowings and other facilities which carried interest during 
1.8% per annum and 2.65% - 2.70% per annum, respectively. Such credit facilities are 
mortgaged by the subsidiary’s land and buildings (see Note 9). 

As at December 31, 2020 and 2019, a subsidiary has credit facilities from foreign institutions 
for short-term borrowings and other facilities with interest rate during 0.63% - 0.71% per 
annum and 2.31% - 2.36% per annum, respectively. Such credit facilities are guaranteed by 
the Company (see Note 26.5). 

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 
 2020  2019 2020  2019 
        

Trade payables 198,052,538 157,152,637 169,547,376 131,895,187 
Other payables 55,699,394 62,434,138 52,517,902 58,208,826 
Accrued dividends  2,416,420 2,331,815 2,416,420 2,331,815 
Accrued expenses  176,005,552 134,494,174 145,199,266 106,425,854 
Advance received from customers     

(see Note 15) 66,839,636 74,217,382 66,103,019 74,175,585 
Deferred sales (see Note 15) 124,776,603 110,745,759 135,248,711 97,592,215 

 623,790,143 541,375,905 571,032,694 470,629,482 

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 have 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, 
2020 and 2019 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 6). The Company and a subsidiary have recorded such 
transactions as “Advance received from customers” and “Deferred sales”, respectively (see 
Note 14).  

16. 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 
 2020  2019  2020  2019 

Presented in the statements of financial        
position as follows:        

Current provision for employee benefit 8,389,689 19,519,679 3,998,530 11,610,600 
Non-current provision for employee     

benefit 161,303,711 153,837,968 136,885,246 130,833,946 
Total 169,693,400 173,357,647 140,883,776 142,444,546 

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 
 2020  2019  2020  2019 

        
Current service cost 13,912,286 26,998,180 10,156,446 20,279,267 
Interest cost 2,319,765 1,712,457 1,845,419 1,373,119 
Actuarial (gains) loss (2,665,425) 18,872,474 (1,952,035) 16,718,176 

 13,566,626 47,583,111 10,049,830 38,370,562 

Movements in provision for employee benefit for the years ended December 31, are as 
follows: 

Unit : Baht 
 Consolidated  Separate  
 Financial Statements  Financial  Statements 
 2020  2019  2020  2019 
        

Beginning provision for employee benefit  173,357,647 135,928,230 142,444,546 112,868,646 
Current service cost 13,912,286 26,998,180 10,156,446 20,279,267 
Interest cost 2,319,765 1,712,457 1,845,419 1,373,119 
Actuarial (gains) loss (2,665,425) 18,872,474 (1,952,035) 16,718,176 
Benefit paid (17,230,873) (10,153,694) (11,610,600) (8,794,662) 

Ending provision for employee benefit  169,693,400 173,357,647 140,883,776 142,444,546 
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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 
 2020  2019 
 (% p.a.)  (% p.a.) 
    

Discount rate  1.60  1.50 
Turnover rate 0 - 6  0 - 6 
 Depend on range of  Depend on range of 
 employee age  employee age 
Salary increasing rate 4 - 5  4 - 5 
Gold price rate 28,500  22,000 
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, 2020 are as follows: 

Unit : Million Baht 
 Consolidated Separate 
 Financial Statements Financial Statements 

Discount rate   
Discount rate, decrease of 0.5 percent 12.42 10.92 
Discount rate, increase of 0.5 percent (11.01) (9.64) 

   
Turnover rates   

Turnover rates, decrease of 1 percent 12.89 11.36 
Turnover rates, increase of 1 percent (10.64) (9.31) 

   
Salary increasing rates   

Salary growth rates, decrease of 1 percent (10.30) (9.01) 
Salary growth rates, increase of 1 percent 13.32 11.74 

   
Future gold price rate   

Gold price growth rates, decrease of 1 percent (11.43) (10.03) 
Gold price growth rates, increase of 1 percent 11.58 10.17 

17. 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, 2020 and 2019, the Company’s contribution and 
subsidiaries’ contribution to provident fund which were recorded as expenses in the 
consolidated financial statements in amounts of Baht 15.13 million and Baht 15.45 million, 
respectively. 

For the years ended December 31, 2020 and 2019, the Company’s contribution to provident 
fund which was recorded as expenses in the separate financial statements in amounts of Baht 
12.42 million and Baht 12.65 million, respectively. 
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18. OTHER  INCOME  

Other income for the years ended December 31, consists of the following: 

Unit : Baht 
 Consolidated  Separate  
 Financial Statements  Financial Statements 
 2020  2019 2020  2019 

      
Rental income 6,198,125 5,852,205 20,350,629 19,079,875 
Dividend income   - - 20,531,214 21,124,976 
Gain on sale of property, plant and      

equipment 1,206,145 1,411,395 1,303,144 - 
Gain on foreign exchange rate-net 27,686,609 8,968,822 25,810,095 9,161,830 
Others  19,891,861 18,739,258 20,155,972 18,625,931 
 54,982,740 34,971,680 88,151,054 67,992,612 

19. 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 

 2020  2019  2020  2019 
Changes in finished goods    

and work in process 176,942,935  99,862,592 149,318,987 79,334,312 
Cost of finished goods purchased 156,432,478  139,543,240 - - 
Raw materials used 5,813,210,160  5,995,780,925 5,602,937,430 5,833,029,853 
Employee benefit expenses 516,763,217  510,481,061 423,532,326 416,102,401 
Depreciation and amortization 268,931,227  253,833,896 233,591,314 215,155,142 
Loss on diminution in value      

of inventories (reversal) 8,398,976  (1,554,670) 8,398,976 (1,554,670) 
Expected credit losses (reversal) (1,780,237)  115,637 (2,078,796) 155,137 

20. 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 
 2020  2019  2020  2019 
        

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)
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21. 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. 

22. 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. 

23. DIVIDENDS 

On March 24, 2020, the Board of Directors’ meeting of the Company approved interim dividend 
payment as an appropriation of profit for the year 2019 at Baht 1.10 per share, totaling Baht 
643.20 million. Such interim dividend was paid in April 2020. 

On March 28, 2019, the Ordinary Shareholders’ meeting of the Company passed a resolution 
to pay dividends to shareholders at Baht 1.50 per share, totaling Baht 877.07 million as an 
appropriation of profit for the year 2018. Such dividend was paid in April 2019. 

The Annual General Shareholders’ Meetings of subsidiaries passed a resolution to distribute 
annual dividends for the year 2019 to ordinary shareholders as follows: 

Unit : 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 23, 2020 2.75 17,531,250  16,843,750  34,375,000 
MC Agro-Chemicals Company Limited April 21, 2020 6.00 2,999,964  36  3,000,000 

   20,531,214  16,843,786  37,375,000 

The Annual General Shareholders’ Meetings of subsidiaries passed a resolution to distribute 
annual dividends for the year 2018 to ordinary shareholders as follows: 

Unit : 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 18, 2019 3.00 19,125,000  18,375,000  37,500,000 
MC Agro-Chemicals Company Limited April 24, 2019 4.00 1,999,976  24  2,000,000 

   21,124,976  18,375,024  39,500,000 
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24. TRANSACTIONS  BETWEEN  RELATED  PARTIES 

Transactions between related parties are as follows: 

24.1 Investments 

24.1.1 Investment in an associate 

As at December 31, 2020 
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 98,000,000 136,807,196 - 

As at December 31, 2019 
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 98,000,000 136,568,733 - 

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 
 2020  2019 
    

Share of profit from investment in an associate 238,463  321,517 

24.1.2 Investments in subsidiaries 
Unit : Thousand Baht 

Company name Type of business Relationship Paid-up capital Ownership % Cost 

    (Direct and Indirect)  

   2020 2019 2020 2019 2020 2019 

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  Manufacture, import         

Company Limited and distribute        

 agriculture chemicals Subsidiary 50,000 50,000 99.99 99.99 49,999 49,999 

TCCC Myanmar Limited  Manufacture, import         

 and distribute various        

 chemical fertilizer        

 compound Subsidiary 439,106 439,106 99.99 99.99 439,106 439,106 

  552,855 552,855 
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24.2 Business transactions with related parties 

24.2.1 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 
  2020  2019 2020  2019 
Trade receivables      

TCCC Myanmar Limited Subsidiary - - 102,503,631 65,055,563 
Atlas Fertilizer Corporation Related Company - 4,518,688 - 4,518,688 
Pornsawanchemical Company Limited* Related Company 4,036,840 - 4,036,840 -  
Thanatheptaewa Company Limited* Related Company 6,456,660 - 6,456,660 -  
  10,493,500 4,518,688 112,997,131 69,574,251 
      

Other receivables         
N.I.M. Company Limited Subsidiary - - 910,190 717,691 
MC Agro-Chemicals Company Limited Subsidiary - - 53,980 45,514 
TCCC Myanmar Limited Subsidiary - - 622,761 512,824 
  - - 1,586,931 1,276,029 

Trade payables   
Sojitz Corporation Group Major shareholder 4,306,281 2,882,687 - - 
      

Other payables   
Metro Systems Corporation Public   
  Company Limited Related Company - 215,659 - 197,469 

* On July 24, 2020, the ordinary shareholder’ meeting pass resolution to appoint the new directors which affect such companies to 
be related through common directorship. 

24.2.2 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 
  2020  2019  2020  2019 
Revenues from sales and services         

Sojitz Corporation Group Major shareholder - 3,690,425 - - 
TCCC Myanmar Limited Subsidiary - - 130,913,476 156,427,870 
Atlas Fertilizer Corporation Related Company - 4,549,578 - 4,549,578 
Thanathepthong Company Limited* Related Company 14,825,425 - 14,825,425 - 
Thanathepthanuthong Company Limited* Related Company 9,069,075 - 9,069,075 - 
Thanathepsarndinthai Company Limited* Related Company 12,950,960 - 12,950,960 - 
Thanatheptaewa Company Limited* Related Company 16,601,947 - 16,601,947 - 
Thanatheptanwa Company Limited* Related Company 16,049,248 - 16,049,248 - 
Pornsawanchemical Company Limited* Related Company 9,341,815 - 9,341,815 - 
  78,838,470  8,240,003  209,751,946 160,977,448 

Other income  
N.I.M. Company Limited Subsidiary - - 15,393,708 14,512,430 
MC Agro-Chemicals Company Limited Subsidiary - - 39,014 30,374 
TCCC Myanmar Limited Subsidiary - - 3,713,313 2,530,521 
  - - 19,146,035 17,073,325 
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Unit : Baht 
Account name/ Company’s name Relationship Consolidated 

Financial Statements 
 Separate 

Financial Statements 
  2020  2019  2020  2019 
Dividend income       

N.I.M. Company Limited Subsidiary - - 17,531,250 19,125,000 
MC Agro-Chemicals Company Limited Subsidiary - - 2,999,964 1,999,976 
  - - 20,531,214 21,124,976 

Purchases      
Sojitz Corporation Group Major shareholder 8,295,642 9,622,067 - - 

      
Purchase assets      

Metro Systems Corporation Public       
  Company Limited Related Company - 3,384,450 - 3,384,450 
      

Other expenses      
Metro Systems Corporation Public       
  Company Limited Related Company 1,197,500 2,437,600 1,067,500 2,215,600 

      
Managements’ remuneration Directors 38,592,372 36,530,711 38,070,372 36,008,711 

* On July 24, 2020, the ordinary shareholder’ meeting pass resolution to appoint the new directors which affect such companies to 
be related through common directorship. 

Purchases and sales with related companies, subsidiaries and Sojitz Corporation Group, 
terms and prices are those agreed upon by the buyer and the seller based on market 
prices. 

25. SIGNIFICANT  AGREEMENTS 

25.1 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. 

25.2 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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26. COMMITMENTS  AND  CONTINGENT  LIABILITIES 

26.1 The Company has capital commitments for capital expenditure as at December 31, 
2020 and 2019, of Baht 36.59 million and Baht 15.21 million, respectively. 

 A subsidiary has capital commitment for capital expenditure as at December 31, 2019 of 
Baht 7.25 million (2020: nil). 

26.2 As at December 31, 2020, the Group has commitments according to short-term leases 
and leases of low-value assets in the consolidated and separate financial statements of 
Baht 15.27 million and Baht 7.77 million, respectively. 

26.3 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, 2020 and 2019, the unused credit facilities, consist of: 

Unit : Million 
  Consolidated   Separate 
   Financial Statements  Financial Statements 
 Currency 2020  2019  2020  2019 
         

Credit facilities* Baht  11,636.66 11,623.62  11,454.58 11,426.96 
 USD  37.50 39.50  30.00 30.00 
Credit facility for forward        

exchange contracts Baht  2,770.13 2,656.77  2,753.01 2,636.77 
 USD  167.91 166.24  161.56 159.66 

Letter of guarantee       Baht 91.34 91.34  91.34 91.34 

As at December 31, 2020 and 2019, credit facilities of the Company and its 
subsidiaries pledged by land, land improvements and buildings (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. 

26.4 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 
 2020  2019  2020  2019 

 
Letters of guarantee for electricity 8,830,500 8,830,500 8,655,500 8,655,500 

26.5 As at December 31, 2020 and 2019, the Company has commitment for being as  
a guarantor of short-term borrowings and other facilities for a subsidiary of USD 
12.00 million or equivalent Baht 362.48 million and Baht 363.98 million, respectively. 
(see Note 13). 

As at December 31, 2020 and 2019, the Company has commitment for being as  
a guarantor for a subsidiary in order to purchase of raw materials and single fertilizer 
of USD 0.49 million (or equivalent to Baht 14.70 million) and USD 3.09 million  
(or equivalent to Baht 95.07 million), respectively.  
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26.6 As at December 31, 2020 and 2019, the Company has commitment with a bank regarding 
the outstanding letters of credit amounting to USD 1.80 million (or equivalent to Baht 
54.31 million) and USD 6.35 million (or equivalent to Baht 192.61 million), respectively. 

As at December 31, 2020 and 2019, a subsidiary have commitment with a bank 
regarding the outstanding letters of credit amounting to USD 0.05 million (or equivalent 
to Baht 1.51 million) and USD 0.04 million (or equivalent to Baht 1.15 million), 
respectively. 

27.  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. 

For the year ended December 31, 2020, the business segment information of the Company 
and its subsidiaries classified by industries is as follows: 

Unit : Baht 
 Recognized   Recognized   Revenues and  Total   Assets 
 at the   over time  other  comprehensive  employed 
 point of time     income  income (loss)   

Fertilizer section 
- Revenues from sales  9,226,443,365 - 9,226,443,365  
- Other income 71,100,966 71,699,539 142,800,505     
 9,297,544,331 71,699,539 9,369,243,870 1,820,739,831 12,288,067,903 
Rental services section      
- Revenues from service - 113,881,836 113,881,836     
- Other income 2,575,390 1,695,201 4,270,591   
 2,575,390 115,577,037 118,152,427 47,396,405 243,327,429 
Others section     
- Revenues from sales  217,634,316 7,255,862 224,890,178   
- Other income 698,724 87,114 785,838     
 218,333,040 7,342,976 225,676,016 4,820,082 267,524,595 
Less Intersegment revenues (170,417,982)   
Total revenues 9,542,654,331   
Profit before income tax expense  1,872,956,318  
Less Income tax expense  (380,441,985)  
Total comprehensive income  1,492,514,333  

  12,798,919,927 
Less Intersegment assets   (651,688,802) 
Total assets  12,147,231,125 
Less Non-controlling interests in    

total comprehensive income (18,467,337)  
Exchange differences on translation of     
financial statements of foreign subsidiary 344,625  

Total comprehensive income attributable to   
owners of the parent 1,474,391,621  

Consolidated assets as at December 31, 2020 12,147,231,125 
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For the year ended December 31, 2019, the business segment information of the Company 
and its subsidiaries classified by industries is as follows: 

Unit : Baht 
 Recognized   Recognized   Revenues and  Total   Assets 
 at the   over time  other  comprehensive  employed 
 point of time     income  income (loss)   

Fertilizer section 
- Revenues from sales  8,598,866,025 - 8,598,866,025  
- Other income 49,875,127 87,867,765 137,742,892     
 8,648,741,152 87,867,765 8,736,608,917 1,120,382,528 11,122,513,834 
Rental services section      
- Revenues from service - 112,222,837 112,222,837     
- Other income 3,790,032 2,494,408 6,284,440   
 3,790,032 114,717,245 118,507,277 42,285,138 237,546,947 
Others section     
- Revenues from sales  238,447,157 21,484,222 259,931,379   
- Other income 973,592 147,234 1,120,826     
 239,420,749 21,631,456 261,052,205 6,526,668 248,961,271 
Less Intersegment revenues (194,876,254)   
Total revenues 8,921,292,145   
Profit before income tax expense  1,169,194,334  
Less Income tax expense  (244,912,918)  
Total comprehensive income  924,281,416  

  11,609,022,052 
Less Intersegment assets   (577,088,684) 
Total assets  11,031,933,368 
Less Non-controlling interests in    

total comprehensive income (16,559,336)  
Exchange differences on translation of     
financial statements of foreign subsidiary (22,173,208)  

Total comprehensive income attributable to   
owners of the parent 885,548,872  

Consolidated assets as at December 31, 2019 11,031,933,368 

28. DISCLOSURE  OF  FINANCIAL  INSTRUMENTS 

28.1 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. 
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28.2 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 a subsidiary’s 
has significant loans. 

28.3 Fair value of financial instruments  

CONSOLIDATED  FINANCIAL  STATEMENTS 

Unit : Thousand Baht 
 As at December 31, 2020 Fair value 
 Carrying Fair Value hierarchy 
 Amount   

Financial assets    
Cash and cash equivalents 2,902,744 2,902,744 Level 3 
    
Trade receivables 573,177 573,177 Level 3 
    
Time deposit 4,496,294 4,496,294 Level 3 
    
Derivative assets 1,061 1,061 Level 2 

   
Financial liabilities    
Bank overdrafts and short-term borrowings    

from financial institutions 162,262 162,262 Level 3 
    

Trade payables 198,053 198,053 Level 3 
    
Derivative liabilities 1,415 1,415 Level 2 
    
Lease liabilities (including current portion) 64,791 64,791 Level 3 

Unit : Thousand Baht 
 As at December 31, 2019 Fair value 
 Carrying Fair Value hierarchy 
 Amount   

Financial assets    
Cash and cash equivalents 3,507,123 3,507,123 Level 3 
    
Trade receivables 499,156 499,156 Level 3 
    
Time deposit 2,675,452 2,675,452 Level 3 

   
Derivative assets 196 196 Level 2 

   
Financial liabilities    
Bank overdrafts and short-term borrowings    

from financial institutions 90,986 90,986 Level 3 
    
Trade payables 157,153 157,153 Level 3 
    
Derivative liabilities 300 210 Level 2 
    
Lease liabilities (including current portion) 6,820 6,374 Level 3 
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SEPARATE  FINANCIAL  STATEMENTS 

Unit : Thousand Baht 
 As at December 31, 2020 Fair value 
 Carrying Fair Value hierarchy 
 Amount   

Financial assets    
Cash and cash equivalents 2,716,668 2,716,668 Level 3 
    
Trade receivables 599,377 599,377 Level 3 
    
Time deposit 4,350,000 4,350,000 Level 3 
    
Derivative assets 1,061 1,061 Level 2 

   
Financial liabilities    
Trade payables 169,547 169,547 Level 3 
    
    
Lease liabilities (including current portion) 62,355 62,355 Level 3 

Unit : Thousand Baht 
 As at December 31, 2019 Fair value 
 Carrying Fair Value hierarchy 
 Amount   

Financial assets    
Cash and cash equivalents 3,399,179 3,399,179 Level 3 
    
Trade receivables 527,373 527,373 Level 3 
    
Time deposit 2,500,000 2,500,000 Level 3 
    
Derivative assets 196 196 Level 2 

   
Financial liabilities    
Trade payables 131,895 131,895 Level 3 
    
Derivative liabilities -     -     Level 2 
    
Lease liabilities (including current portion) 1,752 1,637 Level 3 
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28.4 Foreign exchange risk 

Forward exchange contract 

As at December 31, 2020 and 2019, 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: 

 
Forward purchase contracts The remaining Net fair value Fair value Valuation 

 Currency Amount Average Rate 
(Baht) 

Period day gain (loss) 
(Baht) 

hierarchy Technique(s) 

As at December 31, 2020 
The Company USD 4,691,090 30.7422 20 - 349 (3,339,300) 

Level 2 
Discontinued 
cash flow* A subsidiary USD 1,243,047 31.1735 37 - 180 (1,415,027) 

 
Forward purchase contracts The remaining Net fair value Fair value Valuation 

 Currency Amount Average Rate 
(Baht) 

Period day gain (loss) 
(Baht) 

hierarchy Technique(s) 

As at December 31, 2019 
The Company USD 7,002,399 30.2798 7 - 185 (673,332) 

Level 2 
Discontinued 
cash flow* A subsidiary USD 916,597 30.3042 51 - 186 (209,718) 

 
Forward sell contracts The remaining Net fair value Fair value Valuation 

 Currency Amount Average Rate 
(Baht) 

Period (day) gain (loss) 
(Baht) 

hierarchy Technique(s) 

As at December 31, 2020 
The Company USD 5,414,808 31.0182 12 - 357 4,400,052 Level 2 Discontinued 

cash flow* 
As at December 31, 2019 

The Company USD 2,206,707 30.2875 87 - 155 869,036 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, 2020 and 2019 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, 2020   
The Company  USD 5,424,043 
Subsidiaries USD 1,665,368 

 MMK 2,930,210,955 
   
As at December 31, 2019   

The Company  USD 2,428,057 
Subsidiaries USD 474,375 

 MMK 446,548,103 
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 Foreign liabilities 
 Currency Amount 

As at December 31, 2020   
The Company  USD 4,601,569 
 EUR 2,994 
Subsidiaries USD 5,035,985 
   

As at December 31, 2019   
The Company  USD 3,106,281 
 EUR 4,398 
Subsidiaries USD 3,405,839 

29. RECLASSIFICATION 

Reclassifications have been made in the statement of comprehensive income for the year ended 
December 31, 2019, to conform to the classification used in current year’s statement of 
comprehensive income. Such reclassifications have no effect to previously reported net profit, 
total comprehensive income and shareholders’ equity. The reclassifications are as follows: 

Unit : Baht 
Account Previous  Current Consolidated Separate 

 presentation presentation   
     

Interest income Other income Interest income 71,406,577 68,776,945 

30. EVENT  AFTER  THE  REPORTING  PERIOD 

30.1 On February 24, 2021, the Board of Directors’ meeting of the Company approved 
annual dividend payment for the operating result of 2020 at Baht 1.80 per share, totaling 
Baht 1,052.49 million. However, the approval for the dividend shall be proposed to the 
Annual General Meeting of shareholders of the Company for the year 2021 for further 
consideration and approval. 

30.2 During February 2021, there is series of protests and demonstrations against Coup d’état 
in the republic of the union of Myanmar. By this, TCCC Myanmar Limited is not fully 
operated due to day-to-day situation. Management of TCCC Myanmar Limited has 
closely monitored the situation and impact to the operation. Nevertheless, the Group’s 
management is in the process to assess the financial impact in respect of valuation of 
receivables, inventory and fixed assets. 

31. APPROVAL  OF  THE  FINANCIAL  STATEMENTS 

These financial statements were approved for issue by the Board of Directors of the Company 
on February 24, 2021. 
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