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เรียนท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ปี 2563 ทีผ่ า่ นมานับเป็นปีทตี่ อ้ งบันทึกไว้ในประวัตศิ าสตร์ของมวลมนุษยชาติ เนือ่ งจากมีการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า หรือโรคโควิด 19
ไปทั่วโลก ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อผู้คน เกิดวิถีใหม่ (New Normal) ในการดำาเนินชีวิตเช่น การใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้าน การทำางานที่บ้าน
หรือการจัดห้องเรียนออนไลน์เพื่อเว้นระยะห่างกันระหว่างผู้คน เป็นต้น ผมเองก็ต้องปรับเปลี่ยนการดำารงชีวิตประจำาวันไปตามวิถีใหม่ เช่น ผมต้องเข้า
ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทั ในรูปแบบ e-meeting ทุกครัง้ ตัง้ แต่เข้ารับตำาแหน่งเนือ่ งจากข้อจำากัดในการเดินทางระหว่างประเทศ การนำาเสนอ
ข้อมูลต่างๆ ต้องเปลี่ยนเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งก็เกิดความไม่สะดวกสบายเช่นเดิมขึ้นบ้าง แต่เราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำาเนินชีวิต วิธีการทำางาน
เพื่อเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้ได้
ธุรกิจบางประเภทได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากโรคโควิด 19 เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผลมาจาก การห้ามหรือจำากัด
การเดินทางตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างไรก็ดี เป็นความโชคดีของบริษัทที่ไม่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 รุนแรง
นัก เนือ่ งจากยังคงมีความต้องการซือ้ ปุย๋ เป็นจำานวนมาก ผลประกอบการของบริษทั ในปีทผี่ า่ นมาจึงจัดว่าอยูใ่ นระดับทีด่ พี อสมควรท่ามกลางสภาวะเช่น
นี้ แต่อย่างไรก็ดี การดำาเนินธุรกิจของบริษัทก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น กิจกรรมทางการตลาดที่เป็นการรวมตัวของผู้คนนั้น ไม่สามารถ
ดำาเนินการได้ตามข้อบังคับของหน่วยงานราชการ บริษัทจึงได้ปรับเปลี่ยนการดำาเนินกิจกรรมทางการตลาดบนสื่อออนไลน์แทน ซึ่งก็ได้การตอบรับเป็น
อย่างดี จากกรณีดังกล่าว บริษัทได้พิจารณาปรับรูปแบบการบริการลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุน เช่น การพัฒนาระบบการซื้อขาย
สินค้าผ่านแอพลิเคชั่น ซึ่งเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วจะช่วยอำานวยความสะดวกให้กับตัวแทนจำาหน่าย ลูกค้า เป็นอย่างมาก
ในด้านผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมานั้น ดังที่ได้กล่าวข้างต้น ผลการประกอบการของบริษัทค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ โดยบริษัท
มีผลกำาไรในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำานวน 1,472 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 จากปีที่ผ่านมา คิดเป็นกำาไรต่อหุ้น 2.52 บาท รายละเอียดของ
ผลการดำาเนินงานของบริษัทแสดงไว้ในคำาวิเคราะห์และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำาปีฉบับนี้ ผลประกอบการ
ดังกล่าวเกิดขึ้นจากความพยายามอย่างหนักของบริษัทในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำาเนินธุรกิจ ประกอบกับความร่วมมือร่วมใจกันอย่างดีของพนักงาน
บริษัท และที่ขาดไม่ได้คือการสนับสนุนของทุกท่านในกิจการของบริษัทด้วยดีเสมอมา
ปี 2564 นี้ เริม่ ต้นด้วยการระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยระลอกใหม่ เป็นผลให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบต้องประกาศมาตรการเพือ่ ระงับ
ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบกับการดำาเนินชีวิตของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตามที่ได้เรียนข้างต้น พวกเราจำาเป็นต้อง
ปรับตัวตามวิถีใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเอาชนะข้อจำากัดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ผมขอเป็นกำาลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด
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.

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
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ข้อมูลทั่วไป / General Information
1. ข้อมูลของบริษัท

1. Information of the Company

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน) (TCCC) เป็นผู้ผลิตและจำ�หน่�ยปุ๋ยเคมี Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC) is the
Manufacturer and Distributor of chemical fertilizer.
สำ�นักง�นใหญ่
: ห้อง 801-806, 809-810 ชัน้ 8 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ Head Office
: Room 801-806, 809-810 8th floor, Mitrtown Office Tower
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
944 Rama 4 Road, Wangmai, Pathumwan,
กรุงเทพมหานคร 10330
Bangkok 10330 Thailand
ทะเบียนเลขที่
: 0107536000277 (เดิม บมจ.101)
Registration No. : 0107536000277 (previously, Bor Mor Jor. 101)
โทรศัพท์
: (02) 639 8888
Tel
: (662) 639 8888
โทรส�ร
: (02) 639 8999
Fax
: (662) 639 8999
อีเมล
: mailbox@thaicentral.co.th
E-mail
: mailbox@thaicentral.co.th
Home Page
: http://www.tcccthai.com
Home Page
: http://www.tcccthai.com
ทุนจดทะเบียน
: 1,754,148,354 บาท
Registered Capital : Baht 1,754,148,354
จำ�นวนหุ้นส�มัญ : 584,716,118 หุ้น
Number of Share : 584,716,118 ordinary shares
มูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้ : 3.00 บาท
Par Value
: Baht 3.00
จำ�นวนและชนิดของหุ้นที่จำ�หน่�ยได้ทั้งหมดของบริษัท
Amount and type of shares sold
: 584,714,068 หุ้นสามัญ
: 584,714,068 ordinary shares

2. ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่
ร้อยละ 10 ของทุนชำาระแล้ว

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

1) บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จำ�กัด นำ�เข้�และจำ�หน่�ยส�รเคมีป้องกันกำ�จัด 1) MC Agro-Chemicals Co., Ltd. imports and distributes the technical
ศัตรูพืชที่ใช้ในก�รเกษตร ส�ธ�รณสุขและปศุสัตว์ บริก�รผสม บรรจุ ตรวจ pesticide and finished products which used in Agriculture, Public
สอบคุณภ�พเคมีเกษตร
Health and Livestock. The business sector includes the marketing of
formulated, finished products, repacking services and quality control
checks by modern laboratory.
สำ�นักง�น
: 581 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 12 บี
Head Office
: 581 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate, Soi 12B,
ถนนสุขุมวิท ตำาบลแพรกษา อำาเภอเมือง
Sukhumvit Road, Praksa Sub-district, Muang District,
Samutprakarn Province 10280 Thailand
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
สัดส่วนก�รถือหุ้น : ร้อยละ 99.99
Shareholding
99.99%
โทรศัพท์
: (02) 709 4517
Tel
: (662) 709 4517
โทรส�ร
: (02) 709 4780
Fax
: (662) 709 4780
ทุนจดทะเบียน
: 50,000,000 บาท
Registered Capital : Baht 50,000,000
จำ�นวนหุ้นส�มัญ : 500,000 หุ้น
Number of Share : 500,000 ordinary shares
มูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้ : 100 บาท
Par Value
: Baht 100
จำ�นวนและชนิดของหุ้นที่จำ�หน่�ยได้ทั้งหมด
Amount and type of shares sold
: 500,000 หุ้นสามัญ
: 500,000 ordinary shares
2) บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจคลังเคมีอุตส�หกรรมชนิดเหลว เพื่อ 2) N.I.M. Co., Ltd. engages in liquid chemical storage tank rental and
ให้เช่�เก็บวัตถุดิบเคมีภัณฑ์เหลว ที่ใช้ในโรงง�นอุตส�หกรรมทั่วไป
terminal operation for the storage of liquid chemicals mostly the raw
materials for use in various industries.
สำ�นักง�น
: 284 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำาบลปากคลองบางปลากด
Head Office
: 284 Moo 1, Susawat Road, Pakklong Bangplakod
อำาเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
Sub-district, Prasamutjedi District, Samutprakan
สัดส่วนก�รถือหุ้น : ร้อยละ 51
Province 10290 Thailand
โทรศัพท์
: (02) 463 3689
Shareholding
: 51%
โทรส�ร
: (02) 463 3692
Tel
: (662) 463 3689
ทุนจดทะเบียน
: 125,000,000 บาท
Fax
: (662) 463 3692
จำ�นวนหุ้นส�มัญ : 12,500,000 หุ้น
Registered Capital : Baht 125,000,000
มูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้ : 10 บาท
Number of Share : 12,500,000 ordinary shares
จำ�นวนและชนิดของหุ้นที่จำ�หน่�ยได้ทั้งหมด
Par Value
: Baht 10
: 12,500,000 หุ้นสามัญ
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

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

4) บริษัท 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

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. ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

3. Information of other referees

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

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

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เพิ่มเติมได้จาก
Investors can also find more information of the company issuing
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) ของบริษทั ทีแ่ สดงไว้ใน www. securities from the company’s Annual Registration Statement (Form
sec.or.th หรือเว็บไซต์ของ บริษัท www.tcccthai.com
56-1) which is show on website www.sec.or.th or company’s
website www.tcccthai.com

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
Company Overview and Policies
1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้าน
เกษตรกรรมเป็นหลัก อันได้แก่การเพาะปลูกและเลีย้ งสัตว์ ในการเพาะปลูกพืชนัน้ ปัจจัยสำาคัญ
พื้นฐาน ประกอบด้วย ดิน น้ำา อากาศ และธาตุอาหารในดิน แต่การเพาะปลูกพืชระยะยาวและ
ต่อเนื่องในผืนดินเดียวกัน ย่อมทำาให้ธาตุอาหารในดินสูญเสียไป เนื่องจากได้ถูกพืชดูดซึมติดไป
กับผลผลิต
ดังนั้น หากเกษตรกรต้องการให้ผลผลิตที่เพาะปลูก มีปริมาณมากและคุณภาพดีเป็นที่
ต้องการของตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ จึงจำาเป็นต้องนำาความรู้ทางการเกษตรที่ทันสมัย
อีกทัง้ วิธกี ารบริหารและจัดการทีด่ มี าใช้ นอกจากนีเ้ กษตรกรจะต้องเพิม่ ธาตุอาหารเพือ่ คืนความ
อุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ซึ่งได้แก่การใส่ “ปุ๋ยเคมี”
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำาหน่ายปุ๋ยเคมีมาเป็น
เวลายาวนาน รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการคลังได้รว่ มทุนกับภาคเอกชน อันประกอบด้วย บริษทั
ศรีกรุงวัฒนา จำากัด และบริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น (เดิมคือ บริษัท นิชโช อิวาย คอร์ปอเรชั่น
จำากัด) และบริษัท เซ็นทรัลกล๊าส จำากัด (ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและเทคนิคของ
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

2. Goal and Company Direction

บริษัทมีแผนกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ โดยการสนับสนุนการเติบโต
อย่างยั่งยืนของเกษตรกรในฐานะพันธมิตร ด้วยการเสริมสร้างรากฐานธุรกิจ
ปุ๋ยให้แข็งแกร่ง พร้อมเดินหน้าสร้างอนาคตใหม่ไปด้วยกัน ส่งมอบผลิตภัณฑ์
และการบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้แก่เกษตรกร ผ่านกระบวนการผลิตทีม่ งุ่ มัน่ เอาใจ
ใส่ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งบริษัทพยายามอย่างต่อเนื่องใน
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กร

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.

วิสัยทัศน์

Vision

ที่หนึ่งในใจเกษตรกร

The First Choice of Growers

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นทางเลือกอันดับแรกของเกษตรกรใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์และ
การบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพและ
ผลผลิตในการเพาะปลูก

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.

พันธกิจ

Mission

“
”

1) มุ่งมั่นสร้างคุณค่า

เรามุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างคุณค่าใหม่ๆให้กบั เกษตรกรและการเกษตรโดยการ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่เหนือกว่า ซึ่งจะถูกคิดค้นและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มผลผลิตในการเพาะปลูก การบริการของเราจะครอบคลุมไป
ยังเกษตรกรทัว่ ทัง้ ภูมภิ าคอาเซียน และจะขยายรูปแบบเพิม่ ขึน้ อีกเพือ่ ยกระดับ
ห่วงโซ่มูลค่าในอุตสาหกรรมการเกษตร

“
”

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

2) พัฒนาคนของเรา

เรามุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาคนของเราโดยการให้โอกาสในการเรียนรูแ้ ละสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่พนักงานช่วยกันส่งเสริมให้เติบโตไปพร้อมกัน เราจะพัฒนา
องค์กรของเราอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ รับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

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) เอาใจใส่ต่อสังคม

3) We Care for Society

เรามุง่ มัน่ ทีจ่ ะทำาให้กระบวนการทางธุรกิจของเราเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
มีความยัง่ ยืน และสร้างอิทธิพลเชิงบวกต่อสังคม โดยการนำาเอาแนวคิดการเป็น
สมาชิกทีด่ ขี องสังคมและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนมาใช้รว่ มกับการดำาเนินธุรกิจของเรา

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)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
Company Overview and Policies
3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
Company Shareholding Structure
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด
(มหาชน)
Thai Central Chemical
Public Company Limited

บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จํากัด
MC Agro-Chemical Co., Ltd.

10
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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

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

Nature of Business Operation
1. โครงสร้างรายได้
Revenue Structure
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 / as of December 31, 2020

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

ก่อตั้งแมื่อ
Established

(หน่วย : ล้านบาท) (Unit : Million Baht)

ประเภท % การถือหุ้น ทุนจด เรียกชําระ 2563/2020
2562/2019
กิจการ Shareholding ทะเบียน Capital รายได้ % รายได้ %
Type of
Registered Paid Up Revenue
Revenue
Business
Capital

6 มีนาคม 2516 ปุ๋ยเคมี
March 6, 1973 Chemical
Fertilizer

-

1,754

2561/2018
รายได้
Revenue

%

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 คลังสินค้า
เคมีเหลว
2517
February 14, Chemical
Tank Yard
1974

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

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 นำาเข้าปุ๋ยเคมี
Import
2559
October 3, Chemical
Fertilizer
2016

99.99

12.5*

12.5*

425.89

4.38

316.44

3.47

185.29

1.72

รวม
Total Revenue

ซื้อขาย
Trading

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

หมายเหตุ : * ล้านดอลลาร์สหรัฐ
Remark : * Million of United States dollar

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

Nature of Business Operation
2. สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
Marketing and Competition
ภาพรวมการเกษตรและอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีของไทยในปี 2563
ภาคการเกษตรเติบโตอย่างชะลอตัวในปี 2563 แต่ยงั สามาถเติบโตได้ดกี ว่าภาคธุรกิจอืน่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 พืน้ ที่
เพาะปลูกของพืชเศรษฐกิจสำาคัญ เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำามัน และมันสำาปะหลัง ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยเป็นผลมาจากปริมาณน้ำาฝนที่เพียงพอ
และการเพิ่มขึ้นของราคาผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ การประกันรายได้และการเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 ของรัฐบาลได้ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเพาะ
ปลูกของเกษตรกร ซึ่งช่วยขับเคลื่อนการเติบโตภาคเกษตรให้ดีขึ้นในปี 2563
ในทำานองเดียวกัน การใช้ปุ๋ยเคมีภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากเกษตรกรกลับมามีกำาลังซื้อจากการสนับสนุนของรัฐบาลและมีความมั่นใจ
จากการประกันรายได้ เกษตรกรจึงมีความสามาถในการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนซื้อปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร ซึ่งรวมถึงปุ๋ยเคมีเพื่อใช้ในการเพาะปลูก นอกจากนี้
ปริมาณน้าำ ฝนทีเ่ พียงพอในช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคเหนือตอนบนและตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูกาลเพาะปลูกยิง่ ทำาให้ภาพรวมของความต้องการ
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.
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3. การจัดหาผลิตภัณฑ์
Product Supply
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายปุ๋ยเคมีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริษัท มีโรงงานขนาดใหญ่ที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน 2
แห่ง รวมกำาลังการผลิตทั้งสิ้นปีละ 1.2 ล้านเมตริกตัน
โรงงานแห่งแรก โรงงานพระประแดง ทีอ่ าำ เภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สำาหรับกระบวนการผลิต ทางโรงงานได้ใช้กา๊ ซธรรมชาติ (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
น่าเชื่อถือจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการทำาสัญญาระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงในด้านอุปทานของวัตถุดิบ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้วัตถุดิบในปริมาณที่
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
กำาลังการผลิตต่อปี
Production Capacity per Year
คลังเก็บสินค้า
Warehouse Capacity
การขนถ่ายวัตถุดิบต่อวัน
Raw Materials unload per Day
ขนาดท่าเรือ
Wharf Dimension
ความจุท่าเรือ
Wharf Capacity

โรงงานพระประแดง
Phrapradaeng Plant Site

โรงงานนครหลวง
Nakhon Luang Plant Site

850,000 เมตริกตัน/metric tons

350,000 เมตริกตัน/metric tons

100,000 เมตริกตัน/metric tons

90,000 เมตริกตัน/metric tons

6,000 เมตริกตัน/metric tons

4,000 เมตริกตัน/metric tons

ความยาว 310 เมตร ลึก 8.4 เมตร (27 ฟุต)
Length 310 meters and Depth 8.4 meters (27 feet)
เทียบเรือขนาด 20,000 - 25,000 เมตริกตัน ได้ 2 ลำา
Accommodate TWO 20,000 - 25,000 metric tons

ความยาว 189 เมตร ลึก 5 เมตร (16 ฟุต)
Length 189 meters and Depth 5 meters (16 feet)
เทียบเรือขนาด 500 - 2,500 เมตริกตัน ได้ 3 ลำา
Accommodate THREE 500 - 2,500 metric tons

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
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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 (P2O5), โพแทสเซียม (K2O) 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 ซึ่งทำาให้มั่นใจว่าค่าธาตุอาหารของปุ๋ยเคมี 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 (P2O5) and Potassium (K2O) and secondary nutrients such as Magnesium (MgO), Sulphur (S) and other supplementary nutrients
such as Boron (B) which promotes healthy growth of crops, both in quantity and quality. TCCC produces “OX -Brand” fertilizer products that are of
quality as registered with Ministry of Agriculture and Cooperatives and its popularity has been affirmed by farmers all over Thailand for more than
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)
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ผลิตภัณฑ์คุณภาพของบริษัท
เพื่อนแท้เกษตรกรไทย

True friend of Thai agriculturist
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แม่ปุ๋ย / single Fertilizer

ปุ๋ยข้�ว / Rice Fertilizer

ปุ๋ยข้�วโพด / Maize Fertilizer

ปุ๋ยมันสำ�ปะหลัง / Cassava Fertilizer

รายงานประจำาปี 2563

ปุ๋ยอ้อย / Sugarcane Fertilizer

ปุ๋ยไม้ผล / Fruit and Orchard Fertilizer

ปุ๋ยย�งพ�ร� / Para Rubber Fertilizer

ปุ๋ยคอมป�วด์

ปุ๋ยพลังสอง
ปุ๋ยถุงเล็ก / 1 Kg.

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ เปรียบเทียบปี 2561 - 2563
Financial Highlights 2018-2020 Comparison

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

3.00

3.00

3.00

584,714

584,714

584,714

18.25

16.83

16.82

มูลค่าหุ้น (บาท) / Par Value (Baht)
จำานวนหุ้น (พันหุ้น) / Number of Shares (Thousand Shares)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) / Book Value Per Share (Baht)
หมายเหตุ : * เงินปันผลต่อหุ้นจ่ายจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา
Remark : * Dividend Per Share paid on previous year operation.

25,000,000

2,500,000

15,000,000

20,000,000

2,000,000

12,000,000

15,000,000

1,500,000
10,457,475

10,000,000

8,920,971 9,542,416

5,000,000
0

885,549

500,000

2561/2018 2562/2019 2563/2020

รายไดรวม / Total Revenues
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1,000,000

1,474,392

1,330,185

รายงานประจำาปี 2563

0

11,127,353 11,031,933

12,147,231

9,000,000
6,000,000
3,000,000

2561/2018 2562/2019 2563/2020

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสวนที่เปนของบร�ษัทใหญ /
Total Comprehensive Income attributable to owners of the parent

0

2561/2018 2562/2019 2563/2020

สินทรัพยรวม / Total Assets

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

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

วัน / Days

9

11

14

วัน / Days

99

112

103

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย / Collection Period

ระยะเวลาชำาระหนี้ / Payment Period
เงินหมุนเวียน / Cash Cycle
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
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน / Efficiency Ratios

%

14.40

9.29

13.65

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม / Return on Total Assets

%

12.86

8.32

11.92

อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม / Total Assets Turnover
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน / Financial Policy Ratios

รอบ / Times

0.82

0.81

0.94

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

%

68.47

64.99

60.06

อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล / Dividend Payout Ratio

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
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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
นอกจากนี้ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ดึงดูดโดยเฉพาะข้าวรวมถึงกำาลังซื้อที่เพิ่มขึ้นและนโยบายช่วยเหลือทางด้านการเงินของรัฐบาลในช่วงการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ยิ่งกระตุ้นความต้องการเพาะปลูกของเกษตรกร ดังนั้นด้วยปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ในส่วนกลยุทธ์ทบี่ ริษทั นำามาใช้เพือ่ ตอบโต้ตอ่ สถานการณ์ทกี่ ล่าวมาข้างต้น กิจกรรมบนช่องทางออนไลน์กลายเป็นช่องทางหลักในการเพิม่ การรับรูใ้ นแบรนด์
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

บริษทั ยึดมัน่ ในกลยุทธ์หลัก คือ 1) ส่งมอบสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงให้กบั เกษตรกรอย่างอย่างสม่าำ เสมอเพือ่ ผลผลิตและคุณภาพทีด่ ใี นการทำาการเกษตร 2) ให้การ
บริการทีย่ อดเยีย่ มตามความต้องการของลูกค้า และ 3) ควบคุมการผลิตและสินค้าคงคลังให้อยูใ่ นปริมาณทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้การประกอบธุรกิจสร้างรายได้สงู สุด นอกจาก
นี้ในฐานะผู้ผลิต บริษัท ยังให้ความสำาคัญต่อความปลอดภัยรวมถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการผลิตซึ่งการันตีด้วยรางวัล “อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4”
ในปี 2562 ท้ายที่สุดบริษัท ได้พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะเป็นผู้ผลิตที่เอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนท้องถิ่น
เพือ่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืน บริษทั มุง่ มัน่ ทีจ่ ะเพิม่ ความสามารถในการผลิตเพือ่ สร้างผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพให้เกษตรกรได้ผลผลิตทีส่ งู และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้

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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รายงานประจำาปี 2563

ผลการดำาเนินงาน
1. ภาพรวมผลการดำาเนินงาน
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ปี
2562

2563

เปลี่ยนแปลง
%

8,815

9,434

7

(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

(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

หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากการขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการ

ต้นทุนทางการเงิน

2. รายได้จากการขายและบริการ

รายไดจากการขายและบร�การ

ลานบาท
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

12,282
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ธุรกิจอื่น

ธุรกิจหลัก (ปุยเคมี)

• ธุรกิจหลัก (ปุ๋ยเคมี)
ในปี 2563 บริษัทสามารถสร้างรายได้จากการขายปุ๋ยเคมีทั้งสิ้น 9,095 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 653 ล้านบาทหรือร้อยละ 8 จากปี 2562 โดยปริมาณน้ำาฝนที่เพิ่ม
อั
ต
ราสวนความสามารถในการทำกำไร
ROA and ROE
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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
บริษทั มีคา่ ใช้จา่ ยในการขายและบริหารลดลงร้อยละ 5 จาก 704 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 670 ล้านบาท ในปี 2563 ซึง่ เกิดจากค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรม
การขายและการตลาดในพื้นที่ลดลงอันเป็นผลมาจากมาตรการควบคุรายได
มทางกฏหมายที
่เคร่งครัดในช่วงการแพร่
จากการขายและบร�
การระบาดรอบแรกของโควิด-19
ลานบาท
5. การวิเคราะห์ความสามารถในการหากำ
าไร
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เปลี่ยนแปลง
%

2,437

36

922

1,472

60

1.58

2.52
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2560อร้อยละ2561
2562ที่ได้ 1,7912563
ปี 2563 บริษัทมีกำาไรขั้นต้น 2,437 ล้านบาท เพิ่มขึ้น2559
646 ล้านบาทหรื
36 จากปี 2562
ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นของกำาไรขั้นต้นเป็น
ผลจากปริมาณปุ๋ยเคมีที่ขายได้มากขึ้น นอกจากนี้การที่บริษัทสามารถควบคุ
กระบวนการทำ
างานได้ธุอรย่กิาจงมีอืป่นระสิทธิภาพเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนให้อัตรากำาไรขั้นต้น
ธุรกิจหลักม(ปุ
ยเคมี)
เพิ่มขึ้นจาก 20.3% ในปี 2562 เป็น 25.8% ในปี 2563
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ในขณะเดียวกันกำาไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ปี 2563 บริษัทมีกำาไร 1,472 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นจำานวน 550 ล้านบาทหรือร้อยละ 60 ดังนั้น
อัตราส
งและสภาพคล
ผลกำาไรต่อหุ้นจึงเพิ่มขึ้นจาก 1.58 บาทต่อหุ้น ในปี 2562
มาเป็วน นสภาพคล
2.52 บาทต่อหุ้นอในปี
2563 เช่นเดียวกัอนงหมุนเร็ว
เทา
จากที่กำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นส่งผลให้ทั้งอัตราผลตอบแทนผู
้ถือหุ้น (ROE) และ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) ของปี 2563 ปรับตัวขึ้นจากร้อยละ
9.3 เป็นร้อยละ 14.4 และจากร้อยละ 8.3 เป็นร้12.0
อยละ 12.9 ตามลำาดับ บริษัท พยายามอย่างสุดความสามารถในการได้
มาซึ่งผลกำาไรที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของ
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รายงานประจำาปี 2563

2561

อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (Quick Ratio)

การวิเคราะห์สภาพคล่องและฐานะการเงิน
1. ภาพรวมฐานะทางการเงิน
ส่วนประกอบหลักของงบแสดงฐานะทางการเงิน

31 ธันวาคม 2562
รายการ

ล้านบาท

31 ธันวาคม 2563

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม

ล้านบาท

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
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2,534

23

2,464

20

11,032

100

12,147

100
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89
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รวมสินทรัพย์

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

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

รายการ

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

เปลี่ยนแปลง
%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

3,507

2,903

(17)

เงินลงทุนชั่วคราว

2,675

4,496

68

559

628

12

1,756

1,654

(6)

11,032

12,147

10

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์

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)
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3. หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
วนกำไรข
างตนเพิ่มขึ้น 282อัล้ตาราส
วนกำไรสุ
ธิ 26 จากปี 2562
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินรวมทัอั้งตสิราส
้น 1,381
ล้านบาท
นบาทหรื
อร้อทยละ
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน 10,766 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 833 ล้านบาทหรือร้อยละ 8 จากปี 2562
4. สภาพคล่องและกระแสเงินสด
ถึงแม้อตั ราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วลดลงจาก
10.5 เท่า เป็น 9.3 เท่า และจาก 8.2 เท่า เป็น 7.7 เท่าตามลำาดับ แต่ความสามารถ
ในการบริหารสภาพคล่องของบริษทั ยังอยูใ่ นเกณฑ์ดเี นื่องจากปริมาณสินทรัพย์
หมุนเวียนมีเพียงพอสำาหรับจัดการหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งหมายความว่าบริษัท
มีความมัน่ คงทางการเงินสูงเพราะสามารถจัดการภาระผูกพันระยะสัน้ ได้ทงั้ หมด
ในส่วนของกระแสเงินสด กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนิน
งานเพิ่มขึ้นจาก 1,410 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 1,883 ล้านบาทในปี 2563
หรือคิดเป็นร้อยละ 34% เนื่องจากผลกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นและสินค้าคงคลังลดลง
ขณะเดียวกัน กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินลดลงร้อยละ
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
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แนวโน้มสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจปี 2564
เศรษฐกิจโลกในปี 2564 ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนถึงแม้ประเทศเศรษฐกิจหลักอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนถูกคาดการณ์วา่ จะกลับมาฟืน้ ตัวจากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและจากการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพตามลำาดับ แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากไวรัสส่งผลให้ประเทศกำาลังพัฒนาฟื้นตัวได้ช้า
ยิง่ ไปกว่านัน้ การระบาดระลอกใหม่ของโคโรน่าไวรัสทีไ่ ม่สามารถคาดเดาได้อาจชะลอหรือหยุดการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโดยรวมไม่ให้เป็นไปตามทีค่ าดการณ์ไว้ ดังนัน้
การนำาวัคซีนมาใช้ในระดับนานาชาติจะเป็นปัจจัยสำาคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจโลกกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
เศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะขึน้ อยูก่ บั ความสามารถในการฟืน้ ตัวของตลาดต่างประเทศเนือ่ งจากประเทศไทยเป็นประเทศทีพ่ งึ่ การส่งออกและธุรกิจท่องเทีย่ ว
เป็นหลัก นอกจากนี้การระบาดภายในประเทศรอบล่าสุดของโควิด-19 ส่งผลให้ภาคเอกชนลดการบริโภคลงอีกครั้ง ด้วยเหตุนี้การใช้จ่ายและมาตรการสนับสนุนทาง
ด้านการเงินของรัฐบาลจะเป็นเครื่องมือสำาคัญที่ใช้ประคับประคองเศรษฐกิจภายในประเทศจนกระทั่งมีวัคซีนที่สามารถนำามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เศรษฐกิจภาคการเกษตรถูกคาดการณ์วา่ จะดีขนึ้ เล็กน้อยเมือ่ เทียบกับปีทผี่ า่ นมาเพราะผลกระทบจากปรากฏการณ์ลานีญาจะส่งผลบวกให้กบั ปริมาณน้าำ ฝน
อย่างไรก็ตามบริษทั จะติดตามปัจจัยอืน่ ๆอย่างใกล้ชดิ ทัง้ ราคาผลผลิตทางการเกษตรและนโยบายรัฐบาลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเพาะปลูกของ
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.

Year
2019

2020

Change
%

8,815

9,434

7

(7,024)

(6,997)

0

1,791

2,437

36

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

(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

Unit : Million Baht
Revenues from Sales and Services
Cost of Goods Sold and Rendering of Services
Gross Profit
Other Income

Finance Costs

2. Revenues from Sales and Services

Revenues from sales services
Milion Baht
14,000 12,282
442
12,000 11,840
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2016

11,540
520
11,020

2017

10,322
466
9,856

2018

Core Business (Chemical Fertilizer)

8,815
373
8,442

9,434
339
9,095

2019

2020

Other Business

• 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. TheRatio
major reason for an increase resulted from the slightly higher ROA
amountand
of rainfalls
Profitability
ROEthan the previous year that
%encourage farmers to start farming activities and apply chemical fertilizer.
%
30.0
30.0
• Income from
25.8
26.0
26.0 the Other Businesses
25.8
Overall,
income
from
other
businesses
was
from
the
sales
of
pesticides
used
in the agricultural sector as well as servicing tank rental and
25.0
25.0
20.3 The revenue generated by these businesses 20.0
terminal operation for the storage22.1
of liquid chemicals.
in 2020 was 339 million baht, down by 34 million
20.0or 9 % compared with 373 million baht in 2019.
20.0
22.1
14.4
13.6
18.2
15.0
15.0
17.2
15.6
16.6
9.3
รายงานประจำาปี 256312.7
12.9
10.026
10.0
11.9
10.3
8.3
5.0
5.0

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
Revenues
sales
services
The Company’s Selling and Administration Expenses
decreased byfrom
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.
Milion Baht
14,000 12,282
11,540
5. Profitability Analysis
442
10,322
12,000 11,840
520
9,434
8,815
466
11,020
10,000
Year
Change
339
373
9,856
Description
9,095
8,000
20198,442
2020
%
6,000
Gross Profit (Million Baht)
1,791
2,437
36
4,000
2,000 Baht)
Profit Attributable to Owners of parent (Million
922
1,472
60
0
Earning Per Share (Baht)
1.58
59
2017
2018
2019
2020 2.52
2016
In 2020, The Company’s gross profit was THBCore
2,437Business
million, increased
THB 646 million Other
or 36 %Business
from the year 2019 that earned THB 1,791
(ChemicalbyFertilizer)
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.
%
30.0

Profitability Ratio
26.0

26.0

25.0

22.1

20.0
15.0

25.8

18.2

10.0

16.6

12.7

5.0
0.0

2016

2017
Gross Profit Ratio

2018

20.3

10.3

ROA and ROE
25.8

25.0
20.0

15.6

2019

%
30.0

22.1

15.0

20.0

10.0

11.9

5.0
2020

0.0

2016

Net Profit Ratio

2017

14.4

13.6

17.2

2018
ROE

9.3

12.9

8.3
2019

2020

ROA

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 onCurrent
Equity (ROE)
andQuick
Return onRatio
Asset (ROA) increased from 9.3 % to 14.4 % and from 8.3
and
% to 12.9 % respectively. The Company Times
persevered in its attempts to acquire sufficient profitability for the benefit of shareholders and utilize all
assets to generate best performance.
12.0
10.5
9.3
9.0
10.0
7.2
8.0
6.8
8.2
7.7
6.0
6.5
4.0
5.4
5.4
2.0
0.0
2016
2017
2018
2019
2020
Current Ratio

Quick Ratio
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Management Discussion and Analysis (MD&A)
Analysis of Liquidity and Financial Position
1. Overview of Financial Statements

Main Components of Statement of Financial Position (Consolidated)

December 31, 2019
Description

Million Baht

Percentage to
Total Assets

December 31, 2020
Million Baht

Percentage to
Total Assets

Current Assets

8,498

77

9,683

80

Non-current Assets

2,534

23

2,464

20

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

11,032

100

12,147

100

Total Assets

Total Liabilities and Shareholders’ Equity

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:

Description

December 31, 2019 December 31, 2020
Million Baht
Million Baht

Change
%

Cash and Cash Equivalents

3,507

2,903

(17)

Current Investments

2,675

4,496

68

559

628

12

1,756

1,654

(6)

11,032

12,147

10

Trade and Other Current Receivables
Inventories
Assets

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.
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20.3

20.0
15.0

18.2

10.0

16.6

12.7

2016

2017

20.0
17.2

10.0

10.3

2018

22.1

15.0

15.6

5.0
0.0

20.0

13.6
11.9

5.0

2019

0.0

2020

2016
2017
2018
3. Liabilities and Equity
GrossLiabilities
Profit Ratio
Net Profit
Ratio
• On December 31, 2020, the Company had Total
of THB 1,381 million,
increased
by 282 million baht or 26 % from the year 2019.ROE
• 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.

Current and Quick Ratio

Times
12.0

9.0

10.0
8.0

6.8

7.2

6.0
4.0

5.4

5.4

2016

2017

10.5

9.3

8.2

7.7

2019

2020

6.5

2.0
0.0

2018

Current Ratio

Quick Ratio

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
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมและการเปลีย่ นแปลงความต้องการผลิตผลทางการเกษตรของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศจากการเปลีย่ นแปลงของ
ราคา รวมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและมีความรุนแรงต่อเนื่องตั้งแต่ปี
2563 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลกระทบต่อกำาลังซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ซึ่งรวมถึงความต้องการในการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรบางชนิดตกต่าำ ทำาให้เกิดความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทานของสินค้า
เกษตร ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการซื้อปุ๋ยของเกษตรกร เนื่องจากภาวะราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำาทำาให้รายได้ของเกษตรกรลดลง จึงส่งผลต่อกำาลัง
ซื้อของเกษตรกรและนำาไปสู่ความต้องการใช้ปุ๋ยที่ลดลงในที่สุด นอกจากนี้รายได้ที่ลดลงของเกษตรกรอาจส่งผลต่อความสามารถในการชำาระค่าปุ๋ยของเกษตรกรให้
แก่ตัวแทนจำาหน่ายของบริษัท ซึ่งอาจกระทบต่อเนื่องมายังบริษัท ที่อาจไม่ได้รับชำาระหนี้ตามกำาหนดระยะเวลาจากตัวแทนจำาหน่ายได้

การบริหารความเสี่ยง

บริษัท ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตปุ๋ยเคมีรายใหญ่ของประเทศมีศักยภาพในการผลิตปุ๋ยเคมีที่มีความหลากหลายเพื่อรองรับความต้องการในการเพาะปลูกพืชได้
หลากหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชทางเศรษฐกิจที่สำาคัญ ได้แก่ ข้าว ปาล์ม ยางพารา และผลไม้ต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวบริษัท สามารถกระตุ้นกำาลังซื้อ
ปุ๋ยของเกษตรกรเพื่อสร้างยอดขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีศักยภาพและเป็นที่ต้องการของเกษตรกรในแต่ละช่วงทำาการเกษตรได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้บริษัทได้ติดตาม
สถานการณ์ของราคาสินค้าการเกษตรอย่างใกล้ชิดและหันไปมุ่งเน้นการขายไปยังพื้นที่ที่มีกำาลังซื้อ รวมถึงเฝ้าระวังและทบทวนวงเงินเครดิตของตัวแทนจำาหน่าย
อย่างสม่ำาเสมอเพื่อป้องกันการเกิดหนี้เสียหรือการได้รับชำาระหนี้ไม่ตรงตามกำาหนดเวลา

2. ฤดูกาลและสภาพดินฟ้าอากาศ
โดยปกติความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรเกิดขึ้นมากที่สุดในช่วงฤดูฝน เนื่องจากเป็นฤดูกาลเพาะปลูก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลและความ
แปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศจึงเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบโดยตรงต่อความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีในภาคการเกษตรและส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของ
บริษัท โดยในช่วงปี 2563 ปริมาณน้ำาฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติ แต่ยังมีปริมาณเพียงพอต่อการทำาเกษตรกรรมเมื่อเทียบกับสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปี 2562
จากภาวะฝนทิ้งช่วงทำาให้ปริมาณน้ำาไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูก ส่งผลให้ความต้องการปุ๋ยเคมีของภาคการเกษตรลดลงตามไปด้วย
และส่งผลกระทบต่อปริมาณการขายปุ๋ยของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การบริหารความเสี่ยง

บริษัท มีการติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและรักษาระดับสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับอุปสงค์และอุปทานของตลาดในแต่ละฤดูกาล เพื่อ
พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการผลิตและแผนการตลาดให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศ

3. นโยบายภาครัฐ
ปุย๋ เคมีจดั เป็นสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 โดยคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์ (“คณะกรรมการกลางฯ”) ได้ออกประกาศแนะนำาราคาจำาหน่ายสำาหรับปุย๋ เคมีบางสูตร ซึง่ ผูผ้ ลิตและผูป้ ระกอบการร้านค้าต้องจำาหน่ายปุย๋ เคมีสตู ร
ที่กำาหนดไว้ไม่เกินราคาที่กาำ หนด ดังนั้น มาตรการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำาเนินธุรกิจซึ่งส่งผลให้ราคาขายปุ๋ยในประเทศมีทิศทางตรงกันข้ามกับ
สภาวะราคาตลาดของวัตถุดิบปุ๋ยเคมีในต่างประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำาให้กระทบกับผลประกอบการของบริษัทจากสภาวะราคาขายที่ไม่สะท้อนกลไกทางการตลาด

การบริหารความเสี่ยง

บริษัท มีนโยบายให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมทั้งพยายามรักษาความยืดหยุ่นในการบริหารและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านราคาควบคุม ทั้งนี้ขณะเดียวกันบริษัท มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนแผนการผลิตสินค้าได้ตาม
การเปลีย่ นแปลงทางการตลาด ดังนัน้ การมุง่ เน้นทำาการตลาดในสูตรปุย๋ ทีอ่ ยูน่ อกเหนือมาตรการควบคุมราคาของภาครัฐเป็นแนวทางทีส่ ามารถช่วยลดผลกระทบด้าน
ราคาขายของบริษัท ได้อีกแนวทางหนึ่ง
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รายงานประจำาปี 2563

4. ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
บริษทั นำาเข้าวัตถุดบิ หลักส่วนใหญ่ทใี่ ช้ในการผลิตปุย๋ เคมีจากต่างประเทศ ดังนัน้ ความผันผวนของราคาวัตถุดบิ จึงส่งผลต่อต้นทุนในการผลิตปุย๋ เคมีและการ
กำาหนดราคาขายปุย๋ เคมี และมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทั อย่างมีนยั สำาคัญ โดยปกติแล้วราคาวัตถุดบิ ทีน่ าำ เข้าจากต่างประเทศจะผันผวนตามราคาในตลาด
โลก ซึ่งถูกกำาหนดโดยหลายปัจจัยเช่น สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะอากาศ ราคาพืชผล ราคาพลังงาน รวมถึงการเก็งกำาไร อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถกำาหนดราคา
ขายสินค้าให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการผลิตที่มีความผันผวนดังกล่าวได้ เนื่องจากปุ๋ยเคมีเป็นสินค้าควบคุมราคาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคา
สินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ซึ่งผู้ผลิตปุ๋ยเคมีต้องจำาหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรที่กำาหนดไว้ไม่เกินราคาที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์ (“คณะกรรมการกลางฯ”) กำาหนด เว้นแต่ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการกลางฯ การเปลีย่ นแปลงของราคาวัตถุดบิ อาจส่งผลกระทบให้ผลประกอบ
การของบริษัทอาจไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

การบริหารความเสี่ยง

บริษทั ได้บริหารความเสีย่ งในด้านความผันผวนของราคาวัตถุดบิ โดยการควบคุมระดับสินค้าคงคลังทัง้ วัตถุดบิ และสินค้าสำาเร็จรูปให้อยูใ่ นปริมาณทีเ่ หมาะสม
โดยบริษัทได้พยายามติดตามสถานการณ์ตลาดเพื่อปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อสามารถวางแผนการจัดหาวัตถุดิบและคงระดับ
วัตถุดิบในระดับที่เหมาะสมโดยไม่เก็งกำาไร ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
นอกจากนี้ บริษทั ได้พยายามปรับราคาขายปุย๋ ให้สอดคล้องกับต้นทุนทีแ่ ท้จริงให้มากทีส่ ดุ โดยหากมีปจั จัยใดทีท่ าำ ให้ตน้ ทุนการผลิตปุย๋ สูงขึน้ อย่างมีนยั สำาคัญ
บริษัทจะยื่นข้อมูลต่อคณะกรรมการกลางฯ เพื่อขอให้มีการพิจารณาปรับราคาจำาหน่ายปุ๋ย

5. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทนำาเข้าวัตถุดิบหลักเพื่อผลิตปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ ทำาให้หนี้ค่าสินค้าที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ โดยเฉพาะสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
บริษัท จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศเปรียบเทียบกับสกุลเงินบาท โดยภาระหนี้ค่าวัตถุดิบอาจปรับสูงขึ้นหากสกุล
เงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อถึงวันครบกำาหนดชำาระเงิน นอกจากนี้บริษัทยังส่งออกปุ๋ยเคมีไปยังลูกค้าในประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นบริษัทอาจได้รับผลกระทบจากความ
ผันผวนของเงินตราต่างประเทศที่อ่อนค่าลงเมื่อถึงกำาหนดรับชำาระค่าสินค้าจากคู่ค้าในต่างประเทศ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการพิจารณาการใช้เครื่องมือทางการเงินสำาหรับการบริหารความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศอย่างสม่ำาเสมอ โดยบริษัทได้เข้าทำาสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ณ วันที่เกิดรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนที่จะเกิดกับบริษัท นอกจากนี้ยังช่วยให้บริษัทรับรู้ต้นทุนเพื่อสามารถนำาไปกำาหนดราคาขายสินค้าได้อย่างเหมาะสมได้

6. การพึ่งพาผู้จัดหาวัตถุดิบน้อยราย
วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตสินค้าของบริษทั มาจากผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั หาทีม่ จี าำ นวนจำากัด ดังนัน้ การจัดหาวัตถุดบิ ให้เพียงพอและทันเวลาในการเข้าสูก่ ระบวนการผลิต
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)
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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 โรงงานที่อำาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และโรงงานที่อำาเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึง่ แต่ละแห่งสามารถดำาเนินงานทดแทนกันได้ โดยโรงงานทัง้ สองแห่งได้รบั การพัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างต่อเนือ่ ง ควบคูไ่ ปกับแผนการ
บำารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เชิงป้องกันและเชิงพยากรณ์ เพื่อรักษาเสถียรภาพของโรงงานและลดโอกาสที่โรงงานจะต้องหยุดเดินเครื่องนอกกำาหนดเวลา
และบริษัท ได้ยกระดับแผนเตรียมความพร้อมและรับมือในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งมีอยู่เดิมเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่เข้ามาเพิ่มได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันให้โรงงานสามารถดำาเนินกิจกรรมการผลิตและส่งมอบสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัท ได้จัดทำา
ประกันภัยครอบคลุมการดำาเนินงานและทรัพย์สินของโรงงานและประกันภัยจากการหยุดชะงักในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อลดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ในกรณีที่เกิดอุบัติภัยขึ้น

8. การลงทุนในต่างประเทศ
บริษัทได้ขยายการลงทุนไปยังประเทศเมียนมา โดยจัดตั้งบริษัทย่อย TCCC Myanmar Limited มีทุนจดทะเบียน 12.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ดำาเนินกิจการ
โรงงานบรรจุปุ๋ยเชิงประกอบ (Compound Fertilizers) ที่เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษติลาวาของประเทศเมียนมา และได้เริ่มเปิดดำาเนินงานเชิงพาณิชย์ในช่วงต้นปี
2561 การลงทุนดังกล่าวมีปัจจัยความเสี่ยงหลายประการที่อาจส่งผลต่อทิศทางผลการดำาเนินการ อาทิเช่น สภาวะตลาด คู่แข่ง กฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ภาวะเงินเฟ้อ กำาลังซื้อของเกษตรกร ทักษะความรู้ของแรงงานท้องถิ่น เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง

บริษทั ได้ให้ความสำาคัญในการลงทุนในต่างประเทศเนือ่ งจากเป็นโอกาสทางธุรกิจ โดยมีการติดตามสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาดปุย๋ ในประเทศ
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
เนือ่ งจากสิทธิในการออกเสียงมีมากกว่าร้อยละ 75 ของผูม้ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด ทัง้ นี้ การลงมติในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ถือเป็นสิทธิของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ไม่สามารถควบคุม
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.

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
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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.

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น / Shareholder Structure
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 / as July 1, 2020

ชื่อบริษัท
Company
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.
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.
3. บริษัท เซ็นทรัลกล๊าส จำากัด
Central Glass Co., Ltd.
4. ธนาคาร กรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
Bangkok Bank PCL.
5. นางสาวศมมงคล กาญจนาภรณ์
Ms.Samamongkol Kanchanaporn
6. นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์
Mr. Phirawat Thammapimon
7. นายศุภฤกษ์ มงคลสมัย
Mr. Suparoek Mongkolsamai
8. บริษัท ทรานส์ เอเซีย แปซิฟิค จำากัด
Trans-Asia Pacific Lid.
9. บริษัท มกรานันท์ จำากัด
Makaranant Co., Ltd.
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด
Thai NVDR Co., Ltd.

จำานวนหุ้น
Number of Shares
487,993,273

ร้อยละ
%
83.46

52,287,433

8.94

12,617,141

2.16

11,292,800

1.93

2,155,019

0.37

1,816,600

0.31

1,055,000

0.18

1,000,000

0.17

670,000

0.11

548,802

0.09

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 ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน) มีนโยบายจัดสรรจ่ายเงินปันผล
แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำาไรสุทธิสำาหรับปี ของงบการ
เงินเฉพาะกิจการหลังหักสำารองตามกฎหมาย ภาษีและขาดทุนสะสม (ถ้ามี)
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้น
อยูก่ บั แผนการลงทุน ความจำาเป็นและความเหมาะสมอืน่ ๆตามทีค่ ณะกรรมการ
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.

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
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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
และผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
EO & Senior
Vice President

เจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้ช่วย
ผู้จัดการใหญ่
EO & Senior
Vice President

ประธาน
เจ้าหน้าที่การเงิน
และกรรมการ
รองผู้จัดการใหญ่
CFO & Executive
Vice President

เจ้าหน้าที่บริหาร
และผูช้ ว่ ยกรรมการ
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
การเงิน
Finance
Division

สายงาน
สนับสนุนการขาย
Commercial
Operation
Division

สายงาน
สนับสนุนการผลิต
Operation
Support
Division

สายงาน
สนับสนุนการผลิต
Operation
Support
Division

สายงาน
บริหารการผลิต
Production
Management
Division

สายงาน
บริหารการผลิต
Production
Management
Division

สายงาน
เทคโนโยลีสารสนเทศ
Information
Technology
Division
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คณะกรรมการบริษัท / Board of Directors
นายโคจิ อิซึทานิ
ประธานกรรมการ

Mr. Koji Izutani

Corporate Board Chairman

อายุ
:
ประวัติการศึกษา
:
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
ประวัติการทำางาน
:
2551 - 2552
-

อายุ 61 ปี
Bachelor’s Degree of Economics from Yamaguchi University
ไม่มี

Age
Education
Director Training
Experiences
2008 - 2009

61 years old
Bachelor’s Degree of Economics from Yamaguchi University
None

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
:
:
:
:
-

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

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
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คณะกรรมการบริษัท / Board of Directors
นายโยชิฮิโระ ทามูระ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

Mr. Yoshihiro Tamura

Chief Executive Officer and President

อายุ
:
ประวัติการศึกษา
:
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
ประวัติการทำางาน
:
2555 - 2557
-

อายุ 62 ปี
Bachelor’s Degree of Economics from Shiga University
ไม่มี

Age
Education
Director Training
Experiences
2012 - 2014

62 years old
Bachelor’s Degree of Economics from Shiga University
None

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
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษทั : ไม่มี
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
:
:
:
:
-

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
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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
- ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงินและกรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั 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
Education
Director Training
2019
2020

นายทาคายูกิ โทเฮ

ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงินและกรรมการ
รองผู้จัดการใหญ่

Mr. Takayuki Tohei

Chief Financial Officer and Executive
Vice President

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

Experiences
2004 – 2009
2009 - 2012
2012 - 2015
2015 - 2017
2017 - 2018
2018 - 2019
2019 – Present

:
- General Manager of Finance & Accounting Dept., Sojitz (China) Co., Ltd.
- Deputy Manager of Corporate Planning Dept., Sojitz Corporation
- Manager of Secretariat Dept., Sojitz Corporation
- Manager of Human Resources & General Affairs Dept., Sojitz Corporation
- General Manager of Human Resources & General Affairs Dept., Sojitz Corporation
- Assistant General Manager of General Accounting Dept., Sojitz Corporation
- 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)
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คณะกรรมการบริษัท / Board of Directors
นายเรียวซุเกะ โฮริ

เจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

Mr. Ryosuke Hori

Executive Officer and Senior Vice
President

อายุ
ประวัติการศึกษา

: อายุ 42 ปี
:
- 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
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษทั : ไม่มี
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
Education

:
:
:
-

42 years old

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
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รายงานประจำาปี 2563

อายุ
ประวัติการศึกษา

: อายุ 58 ปี
:
- ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การขนส่ง
Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) ประเทศออสเตรเลีย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
2550
- Directors Accreditation Program (DAP 66/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำางาน
:
2548-2552
- กรรมการ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน)
2539-ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมโทรรีซอร์สเซส จำากัด (มหาชน)
2542-ปัจจุบัน
- กรรมการบริหาร บริษัท เอมซี โบรคเกอร์ จำากัด
2547-ปัจจุบัน
- กรรมการบริหาร บริษัท คริสตัลเจด คูลินารี่ คอนเซพท์ส โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำากัด
2548-ปัจจุบัน
- กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บางกอก โพสต์ จำากัด (มหาชน)
2555-ปัจจุบัน
- ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี 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. กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมโทรรีซอร์สเซส จำากัด (มหาชน)
2. กรรมการบริหาร บริษัท เอมซี โบรคเกอร์ จำากัด
3. กรรมการ บริษัท แฟลช นิวส์ จำากัด
4. กรรมการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำากัด
5. กรรมการบริหาร บริษัท คริสตัลเจด 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
- Advisor to President of Thai Central Chemical Public Company Limited
2012-Present
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

นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ

กรรมการและ
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่

Mr. Ek-Rit Boonpiti

Director and Advisor to the President

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
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คณะกรรมการบริษัท / Board of Directors
นายชานันท์ โสภณพนิช
กรรมการ

Mr. Chanand Sophonpanich
Director

อายุ
ประวัติการศึกษา

: อายุ 26 ปี
:
- ปริญญาโท สาขาการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ จาก Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร 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
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษทั : 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
Education

: 26 years old
:
- 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
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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 บริษทั ค๊อสม่าเมดิคอล จำากัด (บริษทั ในกลุม่ บริษทั เบอร์ลย่ี คุ เกอร์ จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษทั : ไม่มี
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
การมีสว่ นได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษทั / บริษทั ใหญ่ / บริษทั ย่อย / บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา : ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สำาคัญอันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระ เช่น การซือ้ ขายวัตถุดบิ
สินค้า บริการ การยืม การให้กู้ยืม เป็นต้น : ไม่มี
Age
Education
Director Training
2016
2017

นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

Mr. Suvat Suebsantikul
Independent Director and
Audit Committee Chairman

: 70 years old
: Bachelor’s Degree of Economics from Aligarh Muslim University, India
- Director Certificate Program (DCP), class 227/2016
Thai Institute of Director Association (IOD)
- 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)
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คณะกรรมการบริษัท / Board of Directors
นายโอภาส ศรีพรกิจขจร

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

Mr. Opas Sripornkijkachorn
Independent Director and
Audit Committee Member

อายุ
ประวัติการศึกษา

: อายุ 52 ปี
:
- 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 จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
2559
- Ethical Leadership Program (ELP) 4/2016 จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
2560
- Board Matters and Trends (BMT) 3/2017 จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
2561
- Boards That Make a Difference (BMD) 8/2018 จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำาแหน่งตามวาระ 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
Education

: 52 years old
:
- 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
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รายงานประจำาปี 2563

อายุ
ประวัติการศึกษา
หลักสูตรการฝึกอบรม
2535
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
2553
2554
ประวัติการทำางาน
2537
2537- 2543
2543- ปัจจุบัน

: อายุ 70 ปี
: Bachelor’s Degree of Mechanical Engineering from Nippon Institute of Technology
:
- Advanced Management Development Program รุ่นที่ 2/2535
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

- Financial Statements for Directors รุน่ 10/2010 จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program DCP รุน่ 141/2011 จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
:
- ผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด
- กรรมการ บริษัท ไอแอนด์ซี ดีเวลล็อปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำากัด
- 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
- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำาแหน่งตามวาระ 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

Mr. Kasemsak Masayavanich
Independent Director and
Audit Committee Member

Age
Education
Training
1992

: 70 Years old
: Bachelor’s Degree of Mechanical Engineering from Nippon Institute of Technology
:
- 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

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)

47

ที่ปรึกษาบริษัท / Company Advisors
นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช

อายุ
ประวัติการศึกษา

ที่ปรึกษาอาวุโส
VDC Col Plengsakdi Prakaspesat
Senior Advisor

ประวัติการทำางาน
ปัจจุบัน
2542 - ปัจจุบัน
2544 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2530 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2529 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
อดีต
2520 - 2540
2519 - 2520
2520 - 2522
2522 - 2528, 2532 - 2534
2560 - 2561
2553 - 2561
2534 - 2563
2561 - 2563

รายงานประจำาปี 2563

อายุ 78 ปี
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

- กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำากัด (มหาชน)
- นายกองเอกและรองประธานมูลนิธิ กองอาสารักษาดินแดน
กระทรวงมหาดไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
- กรรมการ มูลนิธิสวนหลวงร.9
- นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย
- ที่ปรึกษา สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษา สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
- กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษา คณะกรรมการตรวจสอบ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษา สายงานสื่อสารองค์กรและรายได้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
-

กงสุลกิตติมศักดิ์ไอร์แลนด์ ประจำาประเทศไทย
สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
ดำารงตำาแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำารงตำาแหน่งสมาชิกวุฒิสภา 3 สมัย (พ.ศ.2522-2526,2528 และ พ.ศ.2532-2534)
ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษา สมาคมจิตวิทยาวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาอาวุโส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Age
Education

:
:
-

78 years old

Experiences
Presently
1999 - Present
2001 - Present
2009 - Present

:

1987 - Present
2004 - Present
2004 - Present
2013 - Present
1986 - Present
2016 - Present
2016 - Present
2018 - Present
The In the past
1977 - 1997
1976 - 1977
1977 - 1979
1979 - 1985, 1989 - 1991
2017 - 2018
2010 - 2018
1991 - 2020
2018 - 2020
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:
:
:

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)

- Independent Director & Chairman of Audit Committee of Bangkok Insurance PCL.
- Advisor of United Flour Mill PCL. (U.F.M.)
- Territorial Defense Volunteer Corps Colonel & Vice President of the
Foundation of the Volunteers Defence Under the Royal Patronage of her majesty the Queen
- Director of Suanluang Rama IX Foundation
- President of Thai Fertilizer and Agricultural Supplies Association
- Advisor of Soil and Fertilizer Society of Thailand
- Advisor of Horticultural Science Society of Thailand
- Member of the board of The Federation of Thai Industries.
- Advisor of Audit Committee, The Federation of Thai Industries.
- Advisor of Chemical Industry Club, The Federation of Thai Industries.
- Advisor of Corporate Communication and Revenue,
-

Honorary Consul of Ireland
Member of The National Administrative Reforms Council (NARC)
Member of the National Legislative Assembly of Thailand
Senator 3 terms (1979-1983, 1985 & 1989-1991)
Chairman of Bangkok Insurance PCL.
Independent Director & Audit Committee of Bank ICBC (Thai) PCL.
Advisor of The Psychological Security Association of Thailand
Senior Advisor of the board of The Federation of Thai Industries.

อายุ
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำางาน
2521-2534
2534-2545
2545-2553
2553-2555
Age
Education
Experiences
1978-1991
1991-2002
2002-2010
2010-2012

: อายุ 67 ปี
: ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
สาขาวิชาปฐพีวิทยา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:
- หัวหน้างานควบคุมปุ๋ยเคมีสายที่ 1 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- หัวหน้างานทะเบียนปุ๋ยเคมี กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ผู้อำานวยการกลุ่มควบคุมพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ผู้อำานวยการกลุ่มควบคุมปุ๋ย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายธเนศ ปิงสุทธิวงศ์
ที่ปรึกษา

Mr. Thanet Pingsutthiwong
Advisor

: 67 years old
: Bachelor’s Degree of Science (Soil Science, Faculty of Agriculture)
from Kasetsart University
:
- Chief of Chemical Fertilizer Inspector Central Area,
Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives
- Chief of Chemical Fertilizer Registration,
Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives
- Director of Plant Varieties Control Group,
Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives
- Director of Fertilizer Control Group,
Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
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คณะกรรมการบริหาร / Executive Officers
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คณะกรรมการบริหาร / Executive Officers
ชื่อ
ตำาแหน่ง
อายุ
ประวัติการศึกษา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
Name
Position
Age
Education
Shareholding in the Company as of 31 December 2020

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

นายโยชิฮิโระ ทามูระ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
62 ปี
Bachelor’s Degree in Economics from Shiga University
ไม่มี
Mr. Yoshihiro Tamura
Chief Executive Officer & President
62 years old
Bachelor’s Degree in Economics from Shiga University
None

ชื่อ
ตำาแหน่ง
อายุ
ประวัติการศึกษา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
Name
Position
Age
Education
Shareholding in the Company as of 31 December 2020

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

นายทาคายูกิ โทเฮ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่
48 ปี
Bachelor’s Degree in Laws from Keio University
ไม่มี
Mr. Takayuki Tohei
Chief Financial Officer & Executive Vice President
48 years old
Bachelor’s Degree in Laws from Keio University
None

ชื่อ
ตำาแหน่ง
อายุ
ประวัติการศึกษา

Shareholding in the Company as of 31 December 2020

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

นายเรียวซุเกะ โฮริ
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
42 ปี
Bachelor’s Degree in Social Sciences from Hitotsubashi University
Master’s Degree in Business Administration from HEC Paris
ไม่มี
Mr. Ryosuke Hori
Executive Officer & Senior Vice President
42 years old
Bachelor’s Degree in Social Sciences from Hitotsubashi University
Master’s Degree in Business Administration from HEC Paris
None

ชื่อ
ตำาแหน่ง
อายุ
ประวัติการศึกษา

:
:
:
:

นายมุเนทาเคะ คาวาคิตะ
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
43 ปี
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
ไม่มี
Mr. Munetake Kawakita
Executive Officer & Senior Vice President
43 years old
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
None

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
Name
Position
Age
Education

:
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
Name
Position
Age
Education

:
:
:
:
:
:

Shareholding in the Company as of 31 December 2020 :
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ชื่อ
ตำาแหน่ง
อายุ
ประวัติการศึกษา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
Name
Position
Age
Education
Shareholding in the Company as of 31 December 2020

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

นายโค โทจิม่า
เจ้าหน้าที่บริหาร
60 ปี
Bachelor’s Degree in Pharmaceutical Science from Hokkaido University
5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00
Mr. Ko Tojima
Executive Officer
60 years old
Bachelor’s Degree in Pharmaceutical Science from Hokkaido University
5,000 shares or 0.00%

ชื่อ
ตำาแหน่ง
อายุ
ประวัติการศึกษา

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
55 ปี
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไม่มี
Mrs. Montha Kasadesinchai
Executive Officer & Senior Vice President
55 years old
Master’s Degree in Industrial & Organizational Psychology from Thammasat University
Bachelor’s Degree in English from Thammasat University
None

Shareholding in the Company as of 31 December 2020

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
56 ปี
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล
15,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00
Mr. Somruk Likitcharoenphan
Executive Officer & Senior Vice President
56 years old
Bachelor’s Degree in Industrial Engineering from Chulalongkorn University
Bachelor’s Degree in Computer Science from Mahidol University
15,000 shares or 0.00%

ชื่อ
ตำาแหน่ง
อายุ
ประวัติการศึกษา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
Name
Position
Age
Education
Shareholding in the Company as of 31 December 2020

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

นายวัชระ ปิงสุทธิวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
63 ปี
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเอกกีฏวิทยา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่มี
Mr. Watchara Pingsuthiwong
Executive Officer & Senior Vice President
63 years old
Bachelor of Science’s Degree in Entomology from Kasetsart University
None

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
Name
Position
Age
Education
Shareholding in the Company as of 31 December 2020
ชื่อ
ตำาแหน่ง
อายุ
ประวัติการศึกษา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
Name
Position
Age
Education

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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คณะกรรมการบริหาร / Executive Officers
เลขานุการบริษัท / สํานักกฎหมาย
Corporate Secretary / Legal Office
นายพชระ วรรธนวินิจ
เลขานุการบริษัท / หัวหน้าสำานักกฎหมาย

Mr. Photchara Wattanawinij
Corporate Secretary / Legal Head
สํานักตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office
Mr. Phaitoon Inuthai
General Manager - Internal Audit Office
/ Secretary to Audit Committee

นายไพฑูรย์ อินอุทัย
ผู้จัดการทั่วไป สำานักตรวจสอบภายใน
/ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

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

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
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โครงสร้างการจัดการ / Management Structure
1. การดำารงตำาแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำานาจควบคุม ในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

Position held by Directors, Executives and Authorized Controllers in the Company, Subsidiary and Associate Companies

ที่
No.

รายนาม
Name
นายโคจิ อิซึทานิ
Mr. Koji Izutani
นายโยชิฮิโระ ทามูระ
Mr. Yoshihiro Tamura
นายทาคายูกิ โทเฮ
Mr. Takayuki Tohei
นายเรียวซุเกะ โฮริ
Mr. Ryosuke Hori
นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
Mr. Ek-Rit Boonpiti
นายชานันท์ โสภณพนิช
Mr. Chanand Sophonpanich
นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
Mr. Suvat Suebsantikul
นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
Mr. Opas Sripornkijkachorn
นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
Mr. Kasemsak Masayavanich
นายมุเนทาเคะ คาวาคิตะ
Mr. Munetake Kawakita
นายวัชระ ปิงสุทธิวงศ์
Mr. Watchara Pingsuthiwong
นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์
Mr. Somruk Likitcharoenphan
นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย
Mrs. Montha Kasadesinchai
นายโค โทจิม่า
Mr. Ko Tojima

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Remark :
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2

3

0/*

X

X

X

/

/*

/

TCCC
X

/

/*
/
/
#/
#/
#/
*

/

/

/

*
*
*
*

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
หมายเหตุ :

1

บริษัทร่วม
Associate
Company
4

บริษัทย่อย
Subsidiary Companies

/
/
+

บริษัทร่วม / Associate Company
4. บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จำากัด
Central Pacific (Thailand) Co., Ltd.

X = ประธานกรรมการ
/ = กรรมการ

0
*

= ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
= เจ้าหน้าที่บริหาร

# = กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
+ = กรรมการผู้จัดการ

X = Board Chairman
/ = Director

0
*

= Chief Executive Officer and President
= Executive Officer

# = Independent Director and Audit Committee Member
+ = Managing Director

รายงานประจำาปี 2563

2. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร สำาหรับปี 2563

Remuneration of Directors and Executives in the year 2020

ค่าตอบแทนกรรมการ / Remuneration of Directors
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : 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:
ลําดับที่
รายนาม
No.
Name
1 นายโทชิอากิ มิยาเบะ (1)
Mr. Toshiaki Miyabe (1)
2 นายโคจิ อิซึทานิ (2)
Mr. Koji Izutani (2)
3 นายโยชิฮิโระ ทามูระ
Mr. Yoshihiro Tamura
4 นายทาคายูกิ โทเฮ
Mr. Takayuki Tohei
5 นายจิโร่ นิชิยาม่า (3)
Mr. Jiro Nishiyama (3)
6 นายเรียวซุเกะ โฮริ (4)
Mr. Ryosuke Hori (4)
7 นายสุวิช สุวรุจิพร (5)
Mr. Suvij Suvaruchiporn (5)
8 นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ (6)
Mr. Ek-Rit Boonpiti (6)
9 นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์ (7)
Ms. Kanokporn Aungsoontornsarid (7)
10 นายชานันท์ โสภณพนิช (8)
Mr. Chanand Sophonpanich (8)
11 นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
Mr. Suvat Suebsantikul
12 นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
Mr. Opas Sripornkijkachorn
13 นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
Mr. Kasemsak Masayavanich

ตําแหน่ง
Position

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

กรรมการ
Directors

237,500

กรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

212,500
895,600
510,600
509,600
50,000
315,500
50,000
325,100
150,000
478,433

700,000

405,100

540,000

405,100

540,000

ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี
Other remuneration : None

ค่าตอบแทนผู้บริหาร / Remuneration of Executives
แทนอื่นๆ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารสำาหรับปี 2563 จำานวน 9 ท่าน มีจำานวนรวม 33 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนรายเดือน และ (2) ผลประโยชน์ตอบ

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.

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
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การกำากับดูแลกิจการ / Corporate Governance

บริษทั ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการทีด่ ี
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.

นายโยชิฮิโระ ทามูระ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

Mr. Yoshihiro Tamura

Chief Executive Officer and President
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1. นโยบายกำากับดูแลกิจการ
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสซึ่งจะช่วยเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ ส่งผลให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ ในการนี้บริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
มีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำาของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายเหตุผลได้ รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
มีความยุติธรรมและซื่อสัตย์ มีการดำาเนินงานอย่างโปร่งใส ตลอดจนจัดให้มีการสร้างกลไกควบคุมและถ่วงดุลอำานาจ เพือ่ ให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจ
สอบได้ คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดูแลให้คำาแนะนำาและพัฒนาทุกระบบงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่วางไว้ นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงการ
เคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท และผลตอบแทน
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ในการดำาเนินกิจการ บริษทั ได้นำาหลักการกำากับดูแลกิจการทีด่ ีสาำ หรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ออกโดยคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติของบริษัท เนื้อหาของการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด โดยสรุปดังนี้
สิทธิของผู้ถือหุ้น
1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2. การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษทั ตระหนักและให้ความสำาคัญต่อสิทธิทผี่ ถู้ อื หุน้ พึงได้รบั ซึง่ จะทำาให้ผถู้ อื หุน้ ไว้วางใจ และมัน่ ใจในการลงทุนในบริษทั โดยกำาหนดนโยบายและการดำาเนิน
การเพือ่ รักษาสิทธิพนื้ ฐานทีผ่ ถู้ อื หุน้ พึงได้รบั โดยเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเป็นธรรม ตามข้อบังคับของบริษทั และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ การมีสว่ นแบ่งใน
ผลกำาไร และเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการ
แสดงความเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืน
โดยบริษัท รวมทั้งมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และ
อำานวยความสะดวกต่างๆ ในการประชุม อีกทัง้ เพิม่ ช่องทางให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบข้อมูลการประชุมอย่างรวดเร็วผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั และเผยแพร่สาำ เนารายงาน
การประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ ภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้กาำ หนดวาระการประชุมไว้เป็นเรือ่ งๆ อย่างชัดเจน และได้ระบุวตั ถุประสงค์และ
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
โรคโควิด-19 (COVID-19) ด้วยความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผูถ้ อื หุน้ บริษทั จึงได้จดั การประชุมโดยปฏิบตั ติ ามแนวทางของหน่วยงานภาครัฐทีม่ หี น้า
ที่กำากับดูแลอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว
ในการประชุม คณะกรรมการบริษทั 8 ท่านจาก 9 ท่านได้เข้าร่วมประชุม ซึง่ ในปี 2563 ประธานกรรมการบริษทั ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เนือ่ งจาก
มีขอ้ จำากัดในการเดินทางระหว่างประเทศตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ของหน่วยงานภาครัฐทีม่ หี น้าทีก่ าำ กับดูแล ในการประชุม มีเจ้าหน้าทีข่ อง
สำานักที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนในการลงมติ ก่อนเริ่มประชุมประธานในที่ประชุมได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้น
ทราบ และตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้นประธานได้เปิดโอกาสในผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ ต่อที่ประชุมได้โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาด
ของโรคโควิด-19
สำาหรับวาระการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั เสนอชือ่ กรรมการให้ผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนเป็นรายคนไป เพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
มีสิทธิในการเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
สำาหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จดบันทึกไว้อย่างละเอียดและได้นำาขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้
บริษัทจัดให้มีการดำาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีการ
เปิดเผยข้อมูลตามระเบียบปฏิบัติผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท
บริษัทยังได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจนไว้ในรายงานประจำาปีและแบบ 56-1 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทมี
โครงสร้างการดำาเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้หรือโครงสร้างการถือหุ้นแบบพีระมิด
นอกจากนี้ บริษัทจัดให้ผู้ลงทุนรายย่อยที่สนใจในกิจการบริษัทเข้าเยี่ยมชมกิจการตามความเหมาะสมและสามารถติดต่อขอข้อมูลของบริษัทได้โดยตรงจาก
เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
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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
สำาหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ต้องการเสนอชื่อกรรมการเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งก่อนการประชุมสามัญประจำาปีสามารถทำาได้โดยเสนอรายชื่อพร้อมประวัติของ
บุคคลดังกล่าวมายังบริษัททั้งทางจดหมายหรือเว็บไซต์ โดยบริษัทได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว
นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทกำาหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแบบสะสม (Cumulative Voting) เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเทคะแนนเลือกกรรมการที่ตนพอใจเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทได้
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบุคคลภายในที่เกี่ยวข้อง จะไม่นำาข้อมูลภายในที่ได้ล่วงรู้และยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชน ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน บริษัทจึงได้กำาหนดข้อปฏิบัติในเรื่องนี้ไว้ในกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติของบริษัท (Compliance Program) และประมวลระเบียบ
ปฏิบัติและจริยธรรม (Code of Conduct & Ethics) ในหัวข้อข้อมูลของบริษัทเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตนอันจะ
ทำาให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผู้ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้อื่นเว้นแต่เป็นบุคคลที่จำาเป็นต้องทราบ และ
จะต้องไม่นำาข้อมูลดังกล่าวไปหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเครือญาติ บริษัทได้จัดพิมพ์กฎเกณฑ์และประมวลดังกล่าวแจกให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
เมือ่ บุคคลดังกล่าวได้รบั ทราบถึงกฎเกณฑ์และประมวลดังกล่าวก็จะลงลายมือชือ่ ไว้เป็นหลักฐาน และบริษทั ได้จดั อบรมเนือ้ หาของกฎเกณฑ์และประมวลนีแ้ ก่ผบู้ ริหาร
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
บริษทั โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการกำากับตลาดทุนได้กาำ หนดไว้ตามประกาศที่ ทจ. 21/2551 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในการทำารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ทัง้ นี้ บริษทั
จะพิจารณาถึงประเภทของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน มูลค่าของรายการ และจะดำาเนินการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ ขออนุมตั คิ ณะกรรมการหรือขออนุมตั ผิ ถู้ อื หุน้ แล้ว
แต่กรณีอย่างเคร่งครัด บริษทั ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการเกีย่ วโยงกันไว้ในรายงานประจำาปีโดยรายการระหว่างกันได้กระทำาอย่างยุตธิ รรม ตามราคาตลาดและ
เป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s length) พร้อมทั้งระบุถึงความจำาเป็นและเหตุผลด้วย

3. สิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีนโยบายในการดำาเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งหมายความ
รวมถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ลูกค้า ตลอดจนสังคมและชุมชนแวดล้อม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐาน
ของความซือ่ สัตย์และเป็นธรรม ด้วยความโปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์สว่ นตัวทีข่ ดั แย้งกับประโยชน์ของบริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสีย ดังนัน้ เพือ่ เป็นการสร้างความ
มัน่ ใจว่าผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ จะได้รบั การดูแลตามสิทธิและข้อตกลงทีม่ อี ยูก่ บั บริษทั อย่างเป็นธรรม บริษทั จึงได้กาำ หนดแนวทางปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ ดังนี้
3.1 ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำานึงถึงความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่ม
และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
3.2 พนักงาน : บริษัทให้ความสำาคัญกับพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปัจจัยสำาคัญสู่ความสำาเร็จของบริษัท จึงได้มุ่งพัฒนาให้พนักงานมี
การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของพนักงาน โดยได้กำาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำางาน บริษทั ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มคี วามปลอดภัย และเอือ้ ต่อการทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานของบริษัท โดยมีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางานของบริษัทเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่เข้มข้นกว่า
มาตรฐานทีก่ ฎหมายกำาหนด พนักงานทุกคนต้องรับทราบและปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด บริษทั ได้มกี ารรวมสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุ การเจ็บป่วยและการลาหยุดเนือ่ งจาก
การทำางานและได้เผยแพร่ให้ได้รับทราบกันเพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยสูงสุดด้วย
ด้านพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ บริษัทได้จัดให้มีแผนหลักสูตรการอบรมและสัมมนาประจำาปีที่เหมาะสมแก่พนักงานแต่ละคนโดยสำารวจจากทักษะ
และความต้องการของพนักงานในสายงานต่างๆ ว่าต้องการเพิ่มทักษะด้านใดของพนักงานบ้าง ในแผนได้มีกำาหนดชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานแต่ละคน
และวัดผลของการฝึกอบรมเพื่อประเมินถึงความสำาเร็จของแผนการฝึกอบรมด้วย
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ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ บริษทั มีขอ้ บังคับการทำางานซึง่ ได้กาำ หนดการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการทีเ่ หมาะสมแก่พนักงานให้เป็นธรรมโดยอ้างอิงจาก
มาตรฐานของอุตสาหกรรมเดียวกัน เช่นอัตราเงินเดือนที่เหมาะสม จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำาปี การ
ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต เครื่องแบบพนักงาน โรงอาหารในโรงงานของบริษัท หอพัก รถรับส่งพนักงาน ทุนการศึกษา กองทุนฌาปนกิจสำาหรับพนักงานและ
คนในครอบครัวทีเ่ สียชีวติ และอืน่ ๆ รวมถึงโบนัสประจำาปีให้แก่พนักงานซึง่ จะขึน้ อยูก่ บั ผลประกอบการของบริษทั ในแต่ละปี บริษทั ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบการ ประกอบไปด้วยตัวแทนจากลูกจ้างและบริษัท มีหน้าที่พิจารณาสวัสดิการของพนักงานและเสนอต่อบริษัทเพื่อพิจารณาดำาเนินการต่อไป
ด้านสิทธิมนุษยชน ในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมของบริษัทได้กำาหนดไว้เป็นหลักการสำาคัญถึงการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล
ไม่แบ่งแยกบุคคลเนื่องด้วยชาติพันธุ์ สีผิว ศาสนา เพศ ชาติกำาเนิด อายุ สถานะทางสังคม เป็นต้น บริษัทปฏิเสธการใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการใช้ความรุนแรง
ไม่ว่ากรณีใดๆ นอกจากนี้ บริษัทจะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
และบรรยากาศการทำางานที่ดี
3.3 ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมัน่ ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าทีจ่ ะได้รบั ผลิตภัณฑ์ทดี่ ี มีคณ
ุ ภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม บริษทั ได้
กำาหนดแนวทางในการปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าไว้ในประมวลระเบียบปฏิบตั แิ ละจริยธรรมทัง้ ในเรือ่ งคุณภาพของสินค้าและความรับผิดชอบต่อสินค้าโดยบริษทั จะจัดส่งสินค้า
ที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าเท่านั้น ทั้งยังต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ถูกต้อง รวมถึงรับประกันคุณภาพของสินค้าที่จัดส่งด้วย นอกจากนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของ
ลูกค้าไว้เป็นความลับไม่นำาไปหาประโยชน์และไม่เปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต แนวนโยบายดังกล่าวเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
3.4 คู่ค้า/เจ้าหนี้ : ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมของบริษัทได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าและผู้จัดหา Supply Chain ไว้
ด้วย บริษัทจึงได้กำาหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติของคู่ค้า (Due Diligence) เพื่อให้แน่ในว่าคู่ค้ามีชื่อเสียง ความสามารถที่จะปฏิบัติตามสัญญา ทั้งยัง
ตรวจสอบรายชือ่ ของคูค่ า้ ว่าอยูใ่ นรายชือ่ ทีถ่ กู จับตามองโดยรัฐบาลหรือไม่ และธุรกรรมทีท่ าำ กับคูค่ า้ ไม่มลี กั ษณะเพือ่ วัตถุประสงค์ในการหลีกเลีย่ งกฎหมาย นอกจากนี้
การดำาเนินกิจกรรมทางธุรกิจกับคู่ค้าและผู้จัดหา Supply Chain จะต้องไม่เกิดการขัดกันของผลประโยชน์ด้วย และเพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของคู่ค้าและ
ผู้จัดหา Supply Chain บริษัทจะทำาสัญญาการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลความลับอื่นๆ ของคู่ค้าและผู้จัดหา Supply Chain
3.5 คู่แข่งทางการค้า : บริษัทกำาหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ในประมวลระเบียบและจริยธรรมที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้
สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกีย่ วกับหลักปฏิบตั กิ ารแข่งขันทางการค้า มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยจะไม่ทาำ ข้อตกลงใดๆ ทีเ่ ป็นการ
ขัดขวางทางการแข่งขันทางธุรกิจ เช่น การฮั้ว หรือการกระทำาใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการครอบงำาตลาด เช่น การทุ่มตลาด หรือการทำาความตกลงร่วมกันกำาหนดราคา
3.6 สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม : บริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญในการดูแลและรับผิดชอบต่อชุมชนโดยประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมได้
กำาหนดให้เป็นนโยบายของบริษัทที่จะสร้างและพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทเป็นส่วนหนึ่งอยู่ โดยบริษัทได้จัดทำาแผนประจำาปีในการพัฒนาสังคม
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสม 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 จดหมายและโทรศัพท์แยกต่างหากจากการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ซึ่งจะติดต่อโดยตรงถึงประธานคณะ
กรรมการระเบียบปฏิบตั หิ รือกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เมือ่ มีการร้องเรียนประธานคณะกรรมการระเบียบปฏิบตั จิ ะพิจารณาถึงข้อร้องเรียนดังกล่าวโดยอาจเรียกประชุม
คณะกรรมการระเบียบปฏิบตั เิ พือ่ สอบสวนหาหลักฐานแล้วพิจารณาจัดการไปตามความเหมาะสม เลขาธิการคณะกรรมการระเบียบปฏิบตั หิ รือหัวหน้าสำานักกฎหมาย
จะเป็นผู้แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนหรือเสนอความคิดเห็นทราบถึงการดำาเนินการต่อไป
- นอกจากนี้ พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ สามารถเสนอข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้โดยตรง โดยส่งข้อร้องเรียนไปทีอ่ เี มล compliance@thaicentral.co.th
หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-639-8888 หรือที่ เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน) ที่อยู่ ห้อง 801-806, 809-810 ชั้น 8 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ
ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยเลขานุการบริษทั จะรวบรวมข้อร้องเรียนต่างๆ และเสนอไปยังคณะกรรมการโดยตรง
เพื่อพิจารณาต่อไป
บริษัทได้กำาหนดแนวทางวิธีการพิจารณาข้อร้องเรียนรวมถึงบทลงโทษไว้แล้วในประมวลระเบียบปฏิบัติ และในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำา
ผิดบริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแสหรือเสนอความคิดเห็น ข้อมูลของผู้ร้องเรียนและรายละเอียดในการร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับและจะถูก
ลบเมื่อการสืบสวนเสร็จสิ้นลง

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)

61

การกำากับดูแลกิจการ / Corporate Governance
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษทั ให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทัว่ ถึง ทัง้ รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไปตลอดจนข้อมูลสำาคัญที่
มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั โดยได้เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ เพือ่ ให้ผลู้ งทุนและผูเ้ กีย่ วข้องได้รบั ทราบผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(www.set.or.th) และที่ เว็บไซต์ของบริษทั www.tcccthai.com รวมถึงสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษทั ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 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 ความเสี่ยงหลัก นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด ข้อมูล
รายการระหว่างกัน ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี
4.2 บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่งถึงและเท่าเทียมกันโดยบริษัทได้จัดทำารายงานประจำาปี รายงานผลการดำาเนิน
งานรายไตรมาส บนเว็บไซต์ของบริษัท และผู้บริหารได้มีการพบปะกับนักวิเคราะห์การลงทุนเป็นครั้งคราวด้วย
4.3 บริษทั ได้กาำ หนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษทั ต้องรายงานการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ให้บริษทั ทราบทุกครัง้ รวมถึงการจัดทำารายงานการมีสว่ นได้
เสียของกรรมการเมือ่ ได้รบั แต่งตัง้ เข้าเป็นกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ แรกหลังจากการประชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้ ประจำาปีทกุ ปีจะมีการแจ้งเตือนถึงนโยบาย
ดังกล่าวให้แก่กรรมการทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป
4.4 จำานวนเงินค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโดยเทียบเคียงจากค่าตอบแทนกรรมการ
ของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทสำาหรับปี 2563 ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารแล้ว
4.5 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี งบการเงิน
ดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมถือปฏิบัติอย่างสม่ำ าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสามารถหารายละเอียดได้จากรายงานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงภาระหน้าทีใ่ นการกำากับดูแลกิจการเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั โดยคณะกรรมการมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่
ต้องคำานึงถึงหลักการตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษทั มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และหลักการกำากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยดำาเนินการอย่างซือ่ สัตย์ สุจริต มีจริยธรรม รับผิดชอบ
เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส กำากับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้บริษัทสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. คณะกรรมการชุดย่อย
2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ และเพื่อเป็นการถ่วงดุลอำานาจในการบริหารบริษัท
ได้กำาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจ
สอบทั้งหมด กรรมการทุกท่านต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 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
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คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการได้เข้าฝึกอบรมหรือเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ โดยมีการกำาหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนการประชุม โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริษทั มีการประชุมทัง้ สิน้ 7 ครัง้ แต่ละ
ครัง้ ใช้เวลา 3-4 ชัว่ โมง ทัง้ นี้ กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอความคิดเห็นโดยอิสระและเสรี มีการบันทึกจัดทำาเป็นรายงานการประชุมเสนอเพือ่ คณะกรรมการผ่าน
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
3
5. นายชานันท์ โสภณพนิช
เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง
4
6. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
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. จัดให้มรี ะบบตรวจสอบภายใน และมีการติดตามการดำาเนินการอย่างสม่าำ เสมอ คณะกรรมการบริษทั ได้กาำ หนดและแบ่งแยกหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบใน
การปฏิบตั งิ านระหว่างคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหาร มีการกำาหนดระดับอำานาจดำาเนินการแต่ละด้านโดยเฉพาะอย่างยิง่ การกำาหนดอำานาจทางการเงินอย่างชัดเจน
3. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
4. กำาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุม กำากับ ดูแล และติดตามผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
ให้เป็นไปตามนโยบายทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยกำาหนดให้มกี ารรายงานความก้าวหน้าของผลการดำาเนินงานและผลประกอบการของบริษทั ทุกเดือนในการประชุมคณะ
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

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
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การกำากับดูแลกิจการ / Corporate Governance
การฝึกอบรมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการได้เข้าฝึกอบรมหรือเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาความรูค้ วามสามารถของกรรมการโดยในปี 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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีจำานวน 3 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการ
แก้ไขเพิม่ เติม) พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ที่ ทจ 39/2559 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่งตามกรรมการ
บริษัท กรรมการตรวจสอบสามารถได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำารงตำาแหน่งต่อได้ สำาหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
กรรมการตรวจสอบ
3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
กรรมการตรวจสอบ
โดยนายโอภาส ศรีพรกิจขจร เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท
ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มกี ารประชุมร่วมกันทัง้ สิน้ 5 ครัง้ รายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีดงั นี้
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) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
และพิจารณาความเป็นอิสระของสำานักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าสำานักตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนดูแลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโนบายต่างๆ ที่มีการกำาหนดไว้
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้า
ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. รายงานผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำาในช่วงที่เหมาะสม
7. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทโดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม ครอบคลุมถึง
สารสนเทศต่อไปนี้
7.1 จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังนี้
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รายงานประจำาปี 2563

1) ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
2) ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
3) การปฏิบัตติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท
4) ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
5) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
7) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
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

ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ทั้งนีม้ ีการแยกอำานาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน
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
เคร่งครัด หลักปฏิบตั ขิ องประมวลระเบียบปฏิบตั แิ ละจริยธรรมจะอิงกับหลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักความสุจริต มีจดุ มุง่ หมายให้พนักงานบริษทั ยึดมัน่ ในมาตรฐาน
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

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
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2. จัดตั้งและดูแลรักษาเครือข่ายสื่อสารฉุกเฉินเพื่อใช้ในกรณีที่เกิดการกระทำาที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ รวมถึงการละเมิดนโยบายของ
บริษัท หรือการกระทำาใดๆ ที่สงสัยว่าจะเป็นการละเมิดกฎหรือระเบียบบริษัท
3. จัดให้มีทีมงานสอบสวนตามความจำาเป็นเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทำาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบของบริษัท และ
พิจารณาว่าการฝ่าฝืนหรือการละเมิดดังกล่าวควรจะมีการลงโทษทางวินัยหรือไม่ รวมถึงนำาเสนอมาตรการที่เหมาะสมเพื่อจัดการกรณีดังกล่าว รวมถึงเพื่อป้องกัน
กรณีดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต
4. ชี้แจงและอบรมพนักงานบริษัทให้เข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนตามประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม

2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อดำาเนินการตามนโยบายในการบริหาร
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 และให้ที่ประชุมเลือกกรรมการของบริษัทขึ้นใหม่ตามวิธีการ
ข้างต้น โดยกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ และให้กรรมการชุดเดิมรักษาการในตำาแหน่งเพื่อดำาเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่
จำาเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
นอกจากนี้ กรรมการบริษทั จะพ้นจากตำาแหน่งได้หากกรรมการตาย ลาออก ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั
มหาชนจำากัด หรือมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่เป็นไปตามพระราชบัญตั หิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในกรณีทมี่ ตี าำ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุขา้ งต้น ข้อบังคับ
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
เมือ่ มีการสรรหากรรมการใหม่ บริษทั จะจัดให้มกี ารปฐมนิเทศกรรมการใหม่โดยจัดรวบรวมข้อมูล กฎ ระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำาเนินการของบริษทั
รวมถึงหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับในการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้บรรยายให้แก่กรรมการใหม่ได้รับทราบ

3.2 กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระมิได้ผา่ นขัน้ ตอนของคณะกรรมการสรรหา เนือ่ งจากบริษทั ไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการ
สรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535
(และทีม่ กี ารแก้ไข) พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และทีม่ กี ารแก้ไข) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำากับตลาด
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 ซึ่งตัวแทนของบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบายและตัดสินใจในการดำาเนินธุรกิจกรณีที่สำาคัญ และยังคอยดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ประกาศของ ก.ล.ต. และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล รายการระหว่างกัน
การได้มาหรือจำาหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับบริษัท นอกจากนี้ ระบบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมยังใช้ระบบบัญชีมาตรฐาน
เดียวกันกับบริษัทเพื่อใช้จัดทำางบการเงินรวม

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ได้กาำ หนดนโยบายเกีย่ วกับการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั เพือ่ เป็นแนวทางในการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยไม่ชอบซึง่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า กรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงานบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกท่าน จะไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์
ของตนเองโดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 บริษัทได้จัดทำาและแจกคู่มือระเบียบปฏิบัติของบริษัท และประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมซึ่งมีหัวข้อข้อมูลบริษัทและการซื้อขายหลักทรัพย์โดย
อาศัยข่าววงในกำาหนดอยู่และจัดให้มีการอบรมประจำาปีในหัวข้อดังกล่าวให้แก่กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกท่าน โดยทุกท่านจะต้องลงลายมือชื่อรับทราบ
ไว้เป็นหลักฐาน บุคคลเหล่านี้จะต้องไม่ใช้ข้อมูลซึ่งตนได้รับทราบจากการปฏิบัติงานเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ชอบ
5.2 สำาหรับกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ต้องจัดทำารายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์และรายงานต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำาหนดห้ามไม่ให้กรรมการ และผู้บริหาร นำาข้อมูล
ภายในที่มีสาระสำาคัญของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 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 วรรธนวินจิ จบการศึกษาทางด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยซิดนียป์ ระเทศออสเตรเลีย และผ่านการอบรมหลักสูตร
ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 23 จัดโดยชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

7. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นายมนูญ มนูสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำาปี 2558 ถึง 2563) และ/
หรือ นางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4923 (ไม่เคยลงลายมือชือ่ ในงบการเงินของบริษทั ) และ/หรือ นายมงคล สมผล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
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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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.
attended the meeting 3 out of 3 times
1. Mr. Koji Izutani1
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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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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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

1

บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน) บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด
Thai Central Chemical Public
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit
Company Limited
Co., Ltd.

2

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

3

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

4

บริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำากัด
TCCC Myanmar Limited
รวมทั้งสิ้น
Grand Total

ค่าบริการ
ค่าสอบบัญชี
อื่น
Audit Fee Non-Audit
Fee

รวม
Total

ค่าตอบแทน
ค้างจ่าย
Accrued
Audit/NonAudit Fee

2,350,000

-

2,350,000

444,000

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

766,000

-

766,000

557,600

บริษัท สหการสอบบัญชี จำากัด
United auditing Limited

135,000

-

135,000

63,000

Myanmar Vigour & Associateds Limited

565,774

-

565,774

475,757

3,816,774

-

3,816,774

1,540,375

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)

77

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) มีความมุ่งมั่นที่จะเป็น “ที่หนึ่งในใจเกษตรกร” โดยหวังว่าจะเป็นทางเลือกอันดับแรกของเกษตรกร ด้วยการ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพเพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพและผลผลิตในการเพาะปลูก และยังให้ความสำ าคัญในการสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียผ่านการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทได้จัดทำารายงานฉบับความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี้ขึ้นเพื่อรายงานกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้สาธารณชนรับทราบ

วิสัยทัศน์ของบริษัท

ที่หนึ่งในใจเกษตรกร
“เรามุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นทางเลือกอันดับแรกของเกษตรกรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดว้ ยการส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ซึง่ จะช่วยเพิม่ คุณภาพ
และผลผลิตในการเพาะปลูก”

พันธกิจของบริษัท

1. มุ่งมั่นสร้างคุณค่า
เรามุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างคุณค่าใหม่ๆ ให้กบั เกษตรกรและการเกษตรโดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการทีเ่ หนือกว่า ซึง่ จะถูกคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อเพิ่มผลผลิตในการเพาะปลูก การบริการของเราจะครอบคลุมไปยังเกษตรกรทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน และจะขยายรูปแบบเพิ่มขึ้นอีกเพื่อยกระดับห่วงโซ่มูลค่าใน
อุตสาหกรรมการเกษตร
2. พัฒนาคนของเรา
เรามุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาคนของเราโดยการให้โอกาสในการเรียนรูแ้ ละสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีพ่ นักงานช่วยกันส่งเสริมให้เติบโตไปพร้อมกัน เราจะพัฒนาองค์กร
ของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
3. เอาใจใส่ต่อสังคม
เรามุ่งมั่นที่จะทำาให้กระบวนการทางธุรกิจของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืน และสร้างอิทธิพลเชิงบวกต่อสังคม โดยการนำาเอาแนวคิดการเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ร่วมกับการดำาเนินธุรกิจของเรา

ทิศทางสู่ความยั่งยืน

“เราจะสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของเกษตรกรในฐานะพันธมิตร เพื่อมุ่งสู่การเป็นที่หนึ่งในใจเกษตรกร” ถือเป็นเป้าหมายและคำามั่นสัญญาที่บริษัท
ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน) ให้ความสำาคัญและถือมั่นในการดำาเนินธุรกิจ
การเติบโตอย่างยัง่ ยืนของเกษตรกร จำาเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ ด้าน ในฐานะผูผ้ ลิตปุย๋ เคมีซงึ่ เป็นสินค้าทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการเกษตร บริษทั จึงมีความ
รับผิดชอบที่จะต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ควบคุมสินค้าให้ได้มาตรฐานสูง คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้คำาปรึกษาในการใช้สินค้าที่ถูกต้อง
ปลอดภัยแก่เกษตกร เพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ให้เกษตรกรได้รับผลผลิตเต็มประสิทธิภาพ และสามารถส่งมอบสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณค่า
และปลอดภัยแก่ผู้บริโภค นอกจากนี้บริษัทยังไม่ละเลยที่จะดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของบริษัท โดยการลดมลภาวะ ประหยัด
พลังงาน พร้อมทั้งพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ระหว่างบริษัทและชุมชนซึ่งสามารถนำาไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนได้ในอนาคต

กรอบการรายงาน

เนือ้ หาความรับผิดชอบต่อสังคมนีไ้ ด้จดั ทำาขึน้ ตามแนวทางการจัดทำารายงานแห่งความยัง่ ยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอาศัยกรอบการรายงาน
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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รายงานประจำาปี 2563

ผู้มีส่วนได้เสีย

ผูม้ สี ว่ นได้เสียเป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการดำาเนินกิจการของบริษทั ในด้านต่างๆ และอาจได้รบั ประโยชน์หรือผลกระทบจากการดำาเนินกิจการของบริษทั ด้วย จึง
ถือเป็นหน้าที่ของบริษัทที่จะต้องควบคุมดูแลกิจกรรมของบริษัทเพื่อเสริมสร้างผลประโยชน์และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด ผู้มีส่วนได้เสียยังเป็นส่วน
สำาคัญสำาหรับการกำาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยบริษทั จะประเมินความเสีย่ งของกิจกรรมและติดตามผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย ตลอดจนสำารวจ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแล้วจึงกำาหนดกลยุทธ์ นโยบาย แนวทางปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ
บริษัทได้จัดประเภทของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทออกได้เป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้
1. พนักงานของบริษัท เป็นผู้ปฏิบัติและดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแนวนโยบายของบริษัท ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจได้รับ ได้แก่ ค่าจ้างสวัสดิการ
ต่างๆ หน้าที่การงาน การฝึกอบรมความรู้ต่างๆ สภาพแวดล้อมในการทำางาน
2. ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน เป็นผูช้ าำ ระเงินซือ้ หุน้ ของบริษทั จึงมีสว่ นได้เสียขึน้ อยูก่ บั ผลประกอบการของบริษทั ด้วย ประโยชน์หรือผลกระทบทีอ่ าจได้รบั 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. เจ้าหนี้ เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยเป็นผู้ที่มีสิทธิเรียกร้องต่อบริษัท ประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ การชำาระหนี้สินตรงต่อเวลารวมถึง
ผลประโยชน์ที่ได้ตกลงกันไว้
8. ชุมชนแวดล้อม เกี่ยวข้องกับบริษัทเนื่องจากอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากกระบวนการผลิต เช่น มลภาวะจากกระบวนการผลิตต่อสิ่งแวดล้อม
การจ้างแรงงานในชุมชน การอุดหนุนสินค้าพื้นบ้านในชุมชน การพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ

ประเด็นที่สำาคัญและมุ่งเน้นในการดำาเนินความรับผิดชอบสังคม

จากการวิเคราะห์ผมู้ สี ว่ นได้เสียโดยพิจารณาจากประเด็นทีม่ คี วามสำาคัญต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียและประเด็นทีม่ คี วามสำาคัญต่อบริษทั บริษทั จึงได้กาำ หนดประเด็น
ที่สำาคัญและมุ่งเน้น จากนั้นบริษัทก็ได้ดำาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมุ่งเน้นไปตามประเด็นข้างต้นเป็นสำาคัญดังนี้
- การควบคุมคุณภาพของสินค้า
- การปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- การปฏิบัติต่อแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท
- การให้ข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร

CSR in Process

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้รวบรวมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดเป็นความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมในการดำาเนินกิจการของบริษัทไว้ดังต่อไปนี้

1. การควบคุมคุณภาพของสินค้า

บริษัทมีนโยบายเน้นการผลิตสินค้าทีม่ คี ุณภาพสูง ได้มาตรฐาน เพือ่ ให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจและเชื่อมัน่ ในคุณภาพสินค้าของบริษทั ว่าเป็น “ปุย๋ เต็มสูตร”
การที่ปุ๋ยมีคุณภาพดีจะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตทางเกษตรเพิ่ม เกษตรกรก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น
- การควบคุมคุณภาพสินค้าและการผลิต
ในสายการผลิต โรงงานทั้งสองของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ โรงผลิตปุ๋ย โรงผลิตกระสอบ
และโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานร่วม บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าที่ผ่านสายการผลิตอย่างเข้มงวด โดยจะมีการสุ่มตรวจคุณภาพของปุ๋ย
3 ช่วงด้วยกัน เริม่ จาก ช่วงแรกสุม่ ตรวจปริมาณธาตุอาหารของวัตถุดบิ ก่อนส่งเข้าสูก่ ระบวนการผลิต ช่วงที่ 2 สุม่ ตรวจปริมาณธาตุอาหารระหว่างทีป่ ยุ๋ ผลิตสำาเร็จผ่าน
สายพานการผลิต และช่วงที่ 3 สุ่มตรวจระหว่างที่ปุ๋ยผลิตสำาเร็จถูกบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ ในการสุ่มตรวจธาตุอาหารในแต่ละช่วงนั้น พนักงานบริษัทจะสุ่มเก็บตัวอย่าง
ของปุ๋ยทุกๆ 15 นาทีจากสายพานลำาเลียงจนครบ 8 ครั้ง (หรือทุก 2 ชั่วโมง) ตัวอย่างที่เก็บได้จะถูกส่งไปที่ห้องปฏิบัติการของบริษัทเพื่อวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร
หากพบว่าตัวอย่างที่สุ่มตรวจมีปริมาณธาตุอาหารไม่ได้ตามมาตรฐาน ปุ๋ยที่ผลิตในช่วงดังกล่าวจะถูกแยกออกจากสายการผลิตและนำาไปผ่านกระบวนการผลิตใหม่
วิธีการควบคุมคุณภาพสินค้าของบริษัทนี้จัดว่ามีมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพของสินค้าที่สูงมากในอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ย
- มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
บริษทั ได้จดั ตัง้ ห้องปฏิบตั กิ ารตรวจสอบวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของปุย๋ ขึน้ ทีโ่ รงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวง โดยมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพความ
แม่นยำาในการวิเคราะห์ธาตุอาหารของปุ๋ยเคมีสูง ห้องปฏิบัติการของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ในกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์
ปุ๋ยเคมีจากกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมั่นใจได้ว่าปุ๋ยเคมีที่ผ่านการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการของบริษัทจะมีคุณภาพสูง
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ปัจจุบันห้องปฏิบัติการของบริษัทได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ซึ่งปุ๋ยเคมีที่ผ่านการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการสามารถนำาไปขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมีเพื่อจำาหน่ายได้

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
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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
สำาหรับโรงงานนครหลวงได้เพิม่ ความสะดวกในการจ่ายสินค้าให้กบั ลูกค้าแบบ One Stop Service ด้วยระบบ Palletizer และระบบ P-Sling โดยมีคอมพิวเตอร์
ควบคุมแทนระบบเดิมซึง่ เป็นการใช้แรงงานคนและรถบรรทุกเคลือ่ นย้ายสินค้าเป็นหลัก ระบบดังกล่าวสามารถเพิม่ ความรวดเร็วในการจ่ายสินค้าให้กบั ลูกค้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาในการจ่ายสินค้าให้กบั ลูกค้าประมาณร้อยละ 60 สามารถช่วยลดเวลาในการขนส่งสินค้าให้กบั ลูกค้าภายในโรงงานได้มากกว่าร้อยละ 50

3. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

- โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
บริษัทได้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Co-Generation Power Plant) ซึ่งเป็นโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าร่วมกับพลังงานความร้อนที่โรงงาน
พระประแดงโดยโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจะผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงาน หากมีกระแสไฟฟ้าเหลือจากการใช้ก็จะขายให้แก่การไฟฟ้านครหลวง
ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้านอกจากจะได้กระแสไฟฟ้าแล้ว ยังจะได้พลังงานความร้อนซึ่งสามารถนำาไปใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยเคมีได้อีกด้วย โดยปกติใน
กระบวนการผลิต โรงงานจะต้องผลิตพลังงานความร้อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยเคมีโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงอยู่แล้ว เมื่อมีโรงงานโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนร่วม โรงงานสามารถใช้ก๊าซธรรมชาตินั้นผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในโรงงานและส่งขาย รวมทั้งยังได้พลังงานความร้อนมาใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ย
อีกด้วย โครงการนี้จึงเป็นการลดการใช้พลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้โครงการยังสามารถทำารายได้ให้แก่บริษัทจากการขายไฟฟ้าให้แก่
การไฟฟ้านครหลวง บริษัทเริ่มเดินเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมตั้งแต่ปลายปี 2556
- โครงการควบคุมคุณภาพของอากาศบริเวณโรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวง
บริษัทได้ดำาเนินโครงการควบคุมคุณภาพของอากาศบริเวณโรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวง ในกระบวนการลำาเลียงวัตถุดิบหรือสินค้าสำาเร็จ
เข้าสู่โรงงานอาจจะทำาให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งอาจมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงและยังเป็นการสูญเสียวัตถุดิบจำานวนหนึ่งด้วย บริษัทได้
ดำาเนินการติดตั้งเครื่องกำาจัดฝุ่นที่เรียกว่าระบบ Cyclone ซึ่งเป็นระบบที่ใช้การหมุนวนของอากาศเพื่อให้ฝุ่นตกตะกอนลงด้านล่าง ซึ่งหลังจากดำา เนินการติดตั้ง
ระบบดังกล่าวแล้ว สภาพอากาศบริเวณโรงงานมีฝุ่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริษัทยังได้ติดตั้งระบบกำาจัดฝุ่นละอองเพิ่มเติมด้วยระบบ Scrubber Tank ซึ่งเป็นระบบ
ที่ใช้น้ำาจับละอองฝุ่น ทำาให้สามารถกำาจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 20 ไมครอนได้ นอกจากนี้ที่โรงงานนครหลวง บริษัทได้จัดทำาป้ายแสดงคุณภาพอากาศติดตั้งไว้บริเวณ
ท่าเรือ โดยจะตรวจติดตามคุณภาพอากาศเป็นประจำาทุกวันและแสดงผลที่วัดได้บนป้ายดิจิทัล เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ชุมชนที่อาศัยโดยรอบได้ทราบตาม
หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
- โครงการคัดแยกขยะ “เปลี่ยนขยะรีไซเคิล”
บริษทั ดำาเนินการโครงการคัดแยกขยะ โครงการนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ รณรงค์ให้พนักงานทำาการคัดแยกขยะภายในโรงงานก่อนจะนำาไปทิง้ โดยบริษทั จะรับซือ้
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
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รายงานประจำาปี 2563

- นิทรรศการวันอนุรักษ์พลังงาน Zero Waste 2563
บริษัทได้มีการส่งเสริมสร้างความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากรต่างๆ แก่พนักงานในองค์กร โดยได้จัดกิจกรรมนิทรรศการ
วันอนุรักษ์พลังงาน Zero Waste 2563 ณ โรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวง และให้พนักงานแต่ละฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงผลงานในการลดและอนุรักษ์
พลังงานที่เกิดจากกระบวนการทำางานต่างๆ เปิดโอกาสให้โรงเรียนในชุมชนเข้าร่วมศึกษาดูงาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งบริษัทให้ความสำาคัญ
- มาตรฐานอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำาคัญกับทุกขั้นตอนการผลิต โดยคำานึงการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โรงงานทั้งสอง
ของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพโรงผลิตปุ๋ย โรงผลิตกระสอบ และโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานร่วม มาตรฐาน
14001:2015 มาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม และ ISO 45001:2018 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และยังได้รบั โล่รางวัล CSRDIW Continuous ประจำาปี 2563 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว “วัฒนธรรมสีเขียว”
ระดับ 4 ซึ่งเราอยู่ในขั้นตอนดำาเนินการเป็นระดับ 5 ในอนาคตอันใกล้นี้ โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว เป็นการส่งเสริมโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้กำาหนดไว้
5 ระดับ เพื่อประเมินและรับรองโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
บริษทั คำานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ านของพนักงานเป็นสำาคัญ จึงได้มกี ารจัดทำาข้อแนะนำาการปฏิบตั งิ าน (Work Instruction) ขึน้ เพือ่ เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานโดยมีมาตรฐานความปลอดภัยไม่ต่ำากว่ามาตรฐานที่กำาหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทมีการจัดอบรมความปลอดภัยให้แก่พนักงานเป็น
ระยะๆ โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้จากภายนอกมาเป็นผู้บรรยายในหัวข้อต่างๆ บริษัทยังได้เก็บสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในโรงงานของบริษัท รวมถึงอัตราการ
บาดเจ็บเนื่องจากการทำางานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ในปี 2563 เกิดอุบตั เิ หตุภายในโรงงานทัง้ สิน้ 10 ครัง้ มีพนักงานและผูร้ บั เหมาได้รบั บาดเจ็บ 10 คน หยุดงานรวมกัน 6,089 วัน คิดเป็นอัตราความถีก่ ารบาดเจ็บ
(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
ตนเกีย่ วกับเรือ่ งความปลอดภัยในการทำางานรวมถึงข่าวสารอืน่ ๆ ทีน่ า่ สนใจในการปฏิบตั งิ าน เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุขนึ้ จะมีการสอบสวนถึงอุบตั เิ หตุเพือ่ จัดทำารายงานและ
เสนอต่อคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางานเพื่อปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยให้มากขึ้น บริษัทยังเก็บสถิติการเจ็บป่วย
ของพนักงานเนื่องจากการทำางานไว้เพื่อปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยของพนักงานอีกด้วย
- โครงการโรงงานสีขาว
บริษัทได้ดำาเนินโครงการโรงงานสีขาว โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานที่ทำางานภายในโรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวงเป็นพื้นที่ปลอดจาก
ยาเสพติด บริษทั ได้รว่ มมือกับตำารวจและเจ้าหน้าทีจ่ ากกรมการปกครองสุม่ ตรวจปัสสาวะของพนักงานในโรงงานโดยไม่กาำ หนดวันล่วงหน้า หากพบว่าพนักงานคนใด
มีสารเสพติดในร่างกายบริษทั จะยังไม่ดาำ เนินการลงโทษในทันที แต่จะส่งพนักงานเข้ารับการบำาบัดทีโ่ รงพยาบาลทีก่ าำ หนดไว้ ในการบำาบัดพนักงานจะได้พดู คุยกับนัก
จิตวิทยา กินยาและต้องได้รับการตรวจปัสสาวะเป็นประจำาจนครบระยะเวลาของการบำาบัด จากนั้นก็จะมีการสุ่มตรวจปัสสาวะเป็นระยะๆ ตามกำาหนดของโครงการ
หากยังพบว่าพนักงานคนนั้นยังมีสารเสพติดในร่างกายก็จะทำาการเลิกจ้าง แต่จากสถิติที่ผ่านมาพบว่าพนักงานที่ถูกตรวจพบว่ามีสารเสพติดในร่างกายเมื่อผ่านการ
บำาบัดแล้ว ไม่พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายจากการสุ่มตรวจปัสสาวะอีก ซึ่งในปัจจุบันไม่พบว่ามีพนักงานคนใดที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย
- โครงการบริษัทเกษียณสุข
บริษทั ยังเข้าร่วมโครงการ “บริษทั เกษียณสุข” ซึง่ เป็นโครงการทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างความมัน่ คงทางการเงินให้กบั พนักงานจนถึงวัยเกษียณ โดยส่งเสริม
ให้พนักงานออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณอย่างเพียงพอผ่านกองทุนสำารองเลีย้ งชีพตัง้ แต่แรกเข้าทำางาน และสนับสนุนให้จา่ ยเงินสมทบเต็มสิทธิ บริษทั ยังส่งเสริมให้มกี าร
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนักงานผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ำาเสมอ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงการออมเพื่อเป้าหมายการเกษียณอย่างมีคุณภาพ
และเข้าใจในการเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง
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Corporate Social Responsibilities (CSR)
- โครงการการฝึกอบรมแก่พนักงาน
บริษัท ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท บริษัทเชื่อว่ากิจการของบริษัทจะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น บุคลากรของบริษัทจะต้องมี
คุณภาพ ในการนี้บริษัทจึงมีนโยบายในการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ของพนักงานผ่านการฝึกอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ทั้งทางด้านทักษะพื้นฐานและทักษะทางวิชาชีพ
เช่น การบริหารจัดการ การบัญชีและการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน ทักษะการขายอย่างมืออาชีพ เทคนิคการ
วิเคราะห์และรักษาฐานลูกค้า ทักษะการนำาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความปลอดภัยในการทำางาน และหลักสูตรความรูผ้ ลิตภัณฑ์ของบริษทั ซึง่ เป็นหลักสูตร
ที่มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อสามารถเป็นตัวแทนในการสื่อสารความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีให้กับบุคคล
ภายนอกได้ บริษัทมีหลักสูตรในการฝึกอบรมกว่า 95 หลักสูตร และได้กำาหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานแต่ละ
คนรวมถึงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท นอกจากนี้บริษัท 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”
วัตถุประสงค์หลักของโครงการก็เพือ่ ปลูกฝังความรูท้ างด้านการเกษตรเบือ้ งต้นในการปลูกพืชผักและการใช้ปยุ๋ เคมีอย่างถูกวิธี ตัง้ แต่กระบวนการเพาะเมล็ด
ลงแปลง ใส่ปุ๋ย และเก็บเกี่ยว ซึ่งบริษัทคาดหวังว่าเด็กรุ่นใหม่จะสามารถนำาความรู้ความเข้าใจจากโครงการแปลงสาธิต “สวนสวยกินได้” กลับไปประยุกต์ใช้ที่บ้าน
ของตนเอง อีกทั้งยังส่งเสริมการสร้างวินัย การรับผิดชอบในการทำางานร่วมกัน และที่สำาคัญเด็กๆ ในโรงเรียนจะได้รับประทานผักสวนครัวที่สดสะอาดและปลอดภัย
ซึ่งปลูกด้วยตัวเองอีกด้วย โดยปีนี้บริษัทได้ทำาโครงการแปลงสาธิต “สวนสวยกินได้” ที่โรงเรียนวัดทุ่งมนและโรงเรียนวัดศาลาลอย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยได้มีการติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องพบว่านอกจากนักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในการเพาะปลูก ใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้น 80 % แล้วยังสามารถนำาความรู้ไปปฏิบัติจริง
ในแปลงสาธิตที่บริษัทส่งมอบให้จนได้รับผลผลิตเพียงพอในการบริโภคภายในโรงเรียน และยังมีผลผลิตบางส่วนเหลือเพื่อจัดจำาหน่าย ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้นำารายได้
ดังกล่าวไปใช้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในโครงการให้สามารถดำาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และส่วนหนึ่งสามารถลดรายจ่ายจากวัตถุดิบในการปรุงอาหารให้แก่โรงเรียน
อีกด้วย ในอนาคตบริษัทมีแผนในการพัฒนาขยายโครงการนี้อย่างต่อเนื่องในอีกหลายๆโรงเรียนทั่วภูมิภาค
- วารสาร “เพื่อนแท้เกษตรกรไทย”
แจกจ่ายให้แก่เกษตรกร หน่วยงานราชการ ผูแ้ ทนการค้า และผูส้ นใจเป็นรายไตรมาสโดยไม่คดิ มูลค่า หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษทั 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
หวังว่าศูนย์วเิ คราะห์ดนิ แห่งใหม่นี้ จะเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลีย่ นความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์รว่ มกันระหว่างองค์กร เกษตรกร ชุมชนรอบข้าง และผูท้ สี่ นใจ
เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองที่เกษตรกรสามารถเข้ามาพึ่งพา ไว้วางใจ สร้างความเชื่อมั่นและได้รับคำาแนะนำาที่ถูกต้องกลับไปปรับใช้ในการเพาะปลูกผลผลิต สามารถ
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต
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- โครงการเกษตรสร้างคุณค่า
และเนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำาให้ในปี 2563 บริษทั ได้เพิม่ การจัดโครงการต่างๆเพือ่ ให้ความรูด้ า้ นการเกษตรผ่านสือ่ ออนไลน์
อาทิโครงการเกษตรสร้างคุณค่า โครงการ TCCC Talk โครงการ Farm VLOG และโครงการรายการเกษตรเต็มสูตร เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนือ่ งกับเกษตรกร
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.

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

Corporate Social Responsibilities (CSR)
โครงการเพิม่ ข้าว โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาข้าวไทยให้มผี ลผลิตทีส่ งู ขึน้ มีคณ
ุ ภาพเป็นทีย่ อมรับของตลาดทัง้ ในและต่างประเทศ โดยบริษทั ได้รว่ มมือกับ
มหาวิทยาลัย ภาคราชการ เกษตรกร และพันธมิตรทีเ่ กีย่ วกับกับเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร มาประมวลองค์ความรูท้ างด้านการเพิม่ ผลผลิตข้าว ซึง่ ในปี 2563 บริษทั
ได้รว่ มมือทำาแปลงวิจยั กับหน่วยงานต่างๆทัว่ ประเทศจำานวน 8 แปลงใน 8 จังหวัด และมีแผนทีจ่ ะขยายแปลงสาธิตให้เพิม่ ขึน้ รวมทัง้ หมด 19 แปลงทัว่ ภูมภิ าคในปี 2564
หลังจากบริษัทได้นำาองค์ความรู้จากการค้นคว้า วิจัย เพิ่มผลผลิต และคุณภาพข้าว นำาไปถ่ายทอดเทคโนโลยี และส่งเสริมเกษตรกรในรูปแบบแปลงทดลอง
กึ่งสาธิตในพื้นที่ ผลวิจัยพบว่า สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่ได้ 13-39% และการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการแปลงข้าว ได้แก่ ลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวอย่าง
เหมาะสม การคลุกเมล็ดพันธุด์ ว้ ยสารป้องกันกำาจัดศัตรูพชื ก่อนปลูก วางแผนวันปลูกพืชทีเ่ หมาะสม การเพิม่ ระยะห่างระหว่างต้นในขัน้ ตอนการปลูก การใช้เครือ่ งจักร
กลเกษตร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร และการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการจัดการธาตุอาหารพืช โดยการปรับปรุงแนวการใช้สูตรปุ๋ย
เคมี ทำาให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลกำาไรต่อไร่คิดเป็น 33-121%

นอกจากโครงการเพิม่ ข้าวทีบ่ ริษทั มีความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาศักยภาพของภาคการเกษตรในประเทศไทยในเรือ่ งการเพิม่ ผลผลิตให้เต็มประสิทธิภาพ และการลด
ต้นทุนในการผลิต รวมถึงความรู้ และความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับดินและปุย๋ ตามหลักวิชาการให้แก่เกษตรกรไทยแล้ว บริษทั ยังได้สนับสนุนให้จดั ตัง้ โครงการต่างๆดังนี้

6. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในการใช้ปุ๋ยเคมีในด้านการเพิ่มผลผลิตให้เต็มประสิทธิภาพ 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 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
สารต้านอนุมูลอิสระในตระกูลผัก และไม้ผล
4. โครงการวิจัยผลของสูตรปุ๋ยเคมีที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต และคุณภาพผลผลิตของผักขึ้นฉ่าย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน
และผักกาดขาวปลี
จังหวัดนครปฐม
ทัง้ นีบ้ ริษทั เป็นผูส้ นับสนุนงบประมาณในการวิจยั ทัง้ หมด โดยผลงานวิจยั จะถูกเผยแพร่ให้แก่เกษตรกร ผูค้ า้ ปุย๋ และผูส้ นใจทัว่ ไปให้ได้รบั ทราบ ผ่านบทความ
ในวารสาร “เพื่อนแท้เกษตรกรไทย” งานประชุมเกษตรกรและงานสัมมนาวิชาการต่างๆ ทั่วทั้งประเทศ
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CSR after Process

นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดทำาโครงการและกิจกรรมอื่นๆเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆดังต่อไปนี้

1. โครงการเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

- โครงการทุนการศึกษาเพื่อลูกหลานเกษตรกร
บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ลูกหลานเกษตรกรที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้เติบโตเป็นคนดีและมีคุณภาพของ
สังคม รวมถึงการสร้างการรับรู้และความประทับใจของเกษตรกรต่อตราสินค้า “หัววัว-คันไถ” ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทต่อสังคม บริษัทได้จัดทุน
การศึกษามอบให้แก่นักเรียนที่เป็นบุตรหลานของเกษตรกรที่ศึกษาในชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ โดยมอบผ่านโรงเรียนทั่ว
ทุกภูมิภาคในประเทศไทย สำาหรับในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มอบทุนการศึกษาเป็นจำานวนเงินกว่า 400,000 บาท
- โครงการมอบเงินสนับสนุนสร้างอาคารปฏิบัติการ
บริษัทให้ความสำาคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานบริการวิชาการ ตลอดจนนวัตกรรมทางการเกษตรของ
ประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ในปีที่ผ่านมาจึงได้มอบเงินสนับสนุนสมทบทุนเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติการ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- โครงการสนับสนุนการทำากิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชน
การที่บริษัทจะสามารถดำาเนินงานอย่างประสบความสำาเร็จได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือ และแรงสนับสนุนจากชุมชนรอบข้าง ซึ่งในปีนี้บริษัทได้ให้การ
สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชนหลายกิจกรรมอาทิ กิจกรรทำาบุญทอดกฐิน-ผ้าป่า การสนับสนุนจัดงานวันเด็กประจำาปี ร่วมกิจรรมวัดสวยด้วย 5 ส.
กิจกรรมทำาความสะอาดคลองบริเวณรอบชุมชนในโครงการ (รักษ์คลองรักถิ่น) และร่วมกิจกรรมวาดภาพระบายสีเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่
บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนที่อยู่ใกล้ละแวกโรงงาน 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 จะถูกส่งมอบให้กับมูลนิธิทางด้านสิ่งแวดล้อม โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
พันธกิจในการเอาใจใส่ต่อสังคม ด้วยการปลูกฝังค่านิยมองค์กรในการคัดแยกขยะ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงานในองค์กร
ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำาคัญตลอดมา
- โครงการถังหมักขยะครัวเรือน
บริษัทร่วมกับสำานักพัฒนาที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานภาคเอกชน จัดทำากิจกรรม การทำาปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร ณ อาคารเอนกประสงค์
อำาเภอนครหลวง เพื่อเป็นการลดขยะประเภทเศษอาหารในโรงงาน ชุมชน และครัวเรือน โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการทำากิจกรรม ซึ่ง
ประโยชน์ของถังหมักขยะครัวเรือนนั้นสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม กำาจัดขยะเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทาน อีกทั้งธาตุอาหารที่เกิดจากการย่อยสลาย
สามารถนำาไปใช้ในการปรับปรุงดินได้อีกด้วย

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)

85

ความรับผิดชอบต่อสังคม

Corporate Social Responsibilities (CSR)
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.

86

รายงานประจำาปี 2563

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;

90

รายงานประจำาปี 2563

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
1. Comparison of Off-season Longan Growth and Productivity with various fertilizer
formulas on 3rd year
2. Comparison of Maize Growth and Productivity with different fertilizer rates on 3rd year
3. Influence of Nitrogen and Potassium for growth, yield and antioxidant in vegetable and fruit
4. Comparison of Celery and Chinese Cabbage Growth with various fertilizer formulas

Cooperating with
Maejo University in Chiang Mai Province

Chiang Mai University in Chiang Mai Province
Chiang Mai University in Chiang Mai Province
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.
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รายการระหว่างกัน / Connected Transactions
ในระหว่างปี 2563 บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำาปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีราย
ละเอียดในสาระสำาคัญดังนี้

1. รายการระหว่างกันของ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี
ผู้เข้าทํารายการ
1. บริษัท ทีซีซีซี
เมียนมา จำากัด (TCCCM)

ลักษณะของรายการ
1. บริษัทจำาหน่ายปุ๋ยเคมีแก่ TCCCM เพื่อ
ประกอบธุรกิจนำาเข้าและจำาหน่ายปุ๋ยเคมี
ในประเทศเมียนมา
2. บริษัทได้รับค่าเครื่องหมายการค้าจาก
TCCCM

มูลค่าของรายการ นโยบายการกําหนดราคา/ความสมเหตุ
(บาท)
สมผลในการเข้าทํารายการ
130,913,476* ราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด
1,103,613*

3. บริษัทได้รับค่าธรรมเนียมการบริการ IT
จาก TCCCM
4. บริษัทได้รับค่าธรรมเนียมการค้ำาประกันเงิน
กู้และค้ำาประกันค่าสินค้าจาก TCCCM
5. บริษัทได้รับค่าฝึกอบรมจาก TCCCM

1,132,010*

1. บริษัทให้เช่าพื้นที่บางส่วนภายในโรงงาน
พระประแดงและแก่ NIM เพื่อเป็นที่ตั้ง
แท็งก์บรรจุสารเคมีและใช้เช่าท่าเทียบเรือ
เพื่อการขนส่งสารเคมีทางเรือ

14,152,505

2. บริษัทให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับที่ตั้งแท็งก์
บรรจุสารเคมี เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำาประปา
3. บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล 1. บริษัทได้รับค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้
จำากัด (MC Agro)
เครื่องหมายการค้า

1,241,203

4. บริษัท เมโทรซิสเต็มส์
1. บริษัทได้รับบริการดูแลระบบสำารองข้อมูล
คอร์ปอเรชั่น จำากัด
ของบริษัทจาก Metro Systems
(มหาชน) (Metro Systems)
5. กลุ่มบริษัทธนเทพ
1. บริษัทจำาหน่ายปุ๋ยเคมีให้กลุ่มบริษัทธนเทพ

1,067,500**

2. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำากัด
(NIM)

1,429,051*
48,639*

39,014

78,838,470

ค่าธรรมเนียมคำานวนจากปริมาณของสินค้า
ที่จำาหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของ
บริษัทในอัตรา 1 ดอลล่าห์สหรัฐต่อ 1 ตัน
อัตราค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาด
อัตราร้อยละ 1 ต่อปี ตามจำานวนสินเชื่อ
เฉลี่ยรายไตรมาสหรือราคาสินค้าที่ซื้อ
อัตราค่าฝึกอบรมคำานวนเทียบเคียงกับอัตรา
ในตลาด
อัตราค่าเช่าเป็นราคาตลาดที่ประเมินโดย
บริษัทประเมินราคาอิสระ

อัตราค่าบริการเป็นไปตามอัตราที่ผู้ให้
บริการไฟฟ้าและประปาเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมคำานวณจากปริมาตรของสินค้า
ที่จำาหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของ
บริษัทในอัตรา 0.04 บาทต่อ1 ลิตรหรือ 1
กิโลกรัม
อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดที่ผู้ให้บริการ
เรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป
ราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด

* มูลค่าของรายการระหว่างบริษัทและTCCCM เป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
** รายการระหว่างกันที่เกิดจนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 (วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่)

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
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2. รายการระหว่างกันของ บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำากัด (NIM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ผู้เข้าทํารายการ

ลักษณะของรายการ

1. บริษัท เมโทรซิสเต็มส์
1. NIM ได้รับบริการดูแลระบบสำารองข้อมูล
คอร์ปอเรชั่น จำากัด
ของบริษัทจาก Metro Systems
(มหาชน) (Metro Systems)

มูลค่าของรายการ นโยบายการกําหนดราคา/ความสมเหตุ
(บาท)
สมผลในการเข้าทํารายการ
130,000**
อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดที่ผู้ให้บริการ
เรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป

** รายการระหว่างกันที่เกิดจนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 (วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่)

3. รายการระหว่างกันของ บริษัท เอ็มซีอะโกร-เคมิคัล จำากัด (MC Agro) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ผู้เข้าทํารายการ
1. กลุ่ม บริษัท โซจิทสึ
คอร์ปอเรชั่น

ลักษณะของรายการ

มูลค่าของรายการ นโยบายการกําหนดราคา/ความสมเหตุ
(บาท)
สมผลในการเข้าทํารายการ
1. Mc Agro ซื้อเคมีเกษตรจาก Sojitz Group
8,295,642
ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด
โดยเป็นกรซื้อระหว่างปีหลายงวดด้วยกัน

รายละเอียดของผู้เกี่ยวข้องที่เข้าทำารายการระหว่างกัน
ษณะการประกอบธุรรกิกิจจ
ลักลักษณะการประกอบธุ

ความสัมมพั
พันธ์กกับับบริ
ความสั
บริษษัทัท
Sojitz Group หมายถึง บริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษทั โดยถือหุน้ ร้อยละ 43.92 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว
ของบริษัท และรวมถึงบริษัทในเครือของบริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น

2. บริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำากัด
(TCCCM)

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

3. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำากัด (NIM)

บริการให้เช่าถังบรรจุสารเคมี

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

บริการบรรจุและผสมเคมีเกษตร

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

ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์

ชื่อ
1. บริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น
(Sojitz Group)
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เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ
99.99 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว และมีกรรมการร่วมกันคือ
นายโยชิฮิโระ ทามูระ และผู้บริหารของบริษัทดำารงตำาแหน่งกรรมการ
ใน TCCCM คือ นายโค โทจิม่า
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 51
ของทุนจดทะเบียน และมีกรรมการร่วมกันคือ นายโยชิฮิโระ ทามูระ
และผูบ้ ริหารของบริษทั ดำารงตำาแหน่งกรรมการใน NIM คือ นายสมรัก
ลิขิตเจริญพันธ์ และนายมุเนทาเคะ คาวาคิตะ
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ
99.99 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว และมีกรรมการร่วมกันคือ
นายโยชิฮิโระ ทามูระ และ นายทาคายูกิ โทเฮ และผู้บริหาร
ของบริษัทดำารงตำาแหน่งกรรมการใน MC Agro คือ นางมณฑา
เกษตรศิลป์ชัย และนายมุเนทาเคะ คาวาคิตะ
บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี และ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ มีกรรมการ
ร่วมกันคือ นายสุวิช สุวรุจิพร

ชื่อ

ษณะการประกอบธุรกิรจกิจ
ลัลักกษณะการประกอบธุ

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

ความสัมพันธ์ธ์กกับับบริ
ความสั
บริษษัทัท
นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ เป็นกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการและผู้ถือ
หุ้นในอัตราร้อยละ 99.98 ของทุกบริษัทในกลุ่มบริษัทธนเทพ

เงื่อนไขและนโยบายราคา

รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นธุรกรรมซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามการดำาเนินธุรกิจปกติและ
ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยใช้นโยบายการซื้อขายและอัตราการกู้ยืมซึ่งต่อรองกันตามกลไกตลาด สามารถเทียบเคียงราคาและอัตราดอกเบี้ยได้เช่นเดียว
กับการทำาธุรกรรมกับบุคคลภายนอก สำาหรับกรณีที่ไม่มีราคาหรืออัตราเทียบเคียง บริษัทได้เปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอกภายใต้
เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจใช้ราคาของผู้ประเมินอิสระที่ว่าจ้างโดยบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม ซึ่งจะได้มีการนำามาเปรียบเทียบราคาสำาหรับ
รายการระหว่างกันที่สำาคัญ

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นธุรกรรมซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปตามการดำาเนินธุรกิจปกติและตาม
เงือ่ นไขการค้าทัว่ ไป ประโยชน์ที่เกิดขึน้ กับบริษทั กล่าวคือ ในการซือ้ วัตถุดบิ บริษทั มัน่ ใจในเรือ่ งคุณภาพและความสม่ำาเสมอในการจัดหาวัตถุดบิ สำาหรับการ
บริการบริษทั ได้รบั บริการทีส่ ะดวกและรวดเร็วและจากผูเ้ ชีย่ วชาญในบริการด้านนัน้ ๆ และในส่วนของการค้าำ ประกัน เพือ่ เพิม่ ความคล่องตัวในการดำาเนินงาน
ของบริษัท โดยการทำารายการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน

ในการอนุมัติการทำารายการระหว่างกันนั้น ได้มีการกำาหนดอำานาจในการดำาเนินการไว้อย่างชัดเจน โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทตามวงเงินที่กำาหนด ซึ่งการกำาหนดอำานาจอนุมัติดังกล่าวได้มีการพิจารณาทบทวนอย่างสม่ำาเสมอ
เพื่อให้มีความคล่องตัวในการดำาเนินงาน รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่จะทำาให้ไม่เกิดการรั่วไหลหรือการทุจริต
ในกรณีทอี่ าจมีรายการระหว่างกันในอนาคตกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง บริษทั จะปฏิบตั ติ ามมาตรการและขัน้ ตอนต่างๆ ตามข้อกำาหนด ประกาศ
และคำาสัง่ ทีค่ ณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กาำ หนดไว้โดยเคร่งครัด
ทั้งในด้านการขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น โดยการพิจารณาให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
และ/หรือกรรมการทีเ่ ป็นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในรายการดังกล่าว รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกำาหนดในกรณีทจี่ ะต้อง
มีการดำาเนินการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการทีเ่ กีย่ วโยง และการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ทสี่ าำ คัญของบริษทั หรือบริษทั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ที่กำาหนด โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยด้วย มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าว จะกระทำาไป
บนหลักการของความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล ตลอดจนเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังทำาหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบทานการทำารายการระหว่างกันเพือ่ ดูแลและป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ตลอดจนบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

แนวโน้มธุรกรรมต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต ยังคงเป็นไปตามการดำาเนินธุรกิจปกติและตาม
เงื่อนไขการค้าทั่วไป อย่างไรก็ตาม หากจะมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทก็จะปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนต่างๆ ที่คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำากับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำาหนดไว้

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
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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)

1. TCCC Myanmar Limited
(TCCCM)

1. The Company sold chemical fertilizer to
TCCCM for its business which is import and
distributing in Myanmar
2. The company received the royalty fee
from trademark licensing

130,913,476*

3. The Company received the service fee
from TCCCM on providing IT service
4. The Company received guarantee fee from
TCCCM on loan guarantee and price of
goods guarantee vendor

1,132,010*

5. The Company received training fee from
TCCCM
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
2. The Company provides service in relation
to chemical storage tank i.e. electricity and
water

48,639*

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

1,103,613*

1,429,051*

14,152,505

1,241,203

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

1. The Company receives royalty fee from
trademark licensing

39,014

4. Metro Systems
Corporation Public
Company Limited
(Metro Systems)
5. Thanathep Group

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

1,067,500**

1. The Company sold chemical fertilizer to
Thanathep Group

78,838,470

Necessity/
Reason
The price is at the market rate
The fee calculated by the
quantity of the product sold
under the trademark at the
rate of USD 1 per 1 Ton
The service fee rate is at the
market rate
The guarantee fee rate is 1%
per annum of quarterly average
credit amount or the goods
purchased amount
The training fee calculated
based on the market price.
The rental rate is the market
rate appraised by the
independent appraisal firm
The service rates are in
accordance with the actual
rate charged by electricity and
water provider
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
The fee charged at the rate
that the provider charges from
the ordinary customers
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
1. Metro Systems
Corporation Public
Company Limited
(Metro Systems)

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

Amount (Baht)
130,000**

Necessity/
Reason
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

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

Amount (Baht)
8,295,642

Necessity/
Reason
The purchase price is at the
market rate

Details of Connected Person
Name
1. Sojitz Corporation (Sojitz Group)

2. TCCC Myanmar Limited (TCCCM)

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

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

Business
Produce, import, export
and distribute goods in
various industries, such as,
machine, energy, mineral,
chemical products and
consumer goods
Import and distribute
chemical fertilizer in
Myanmar

Relationship
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

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
Rental service of chemical Subsidiary of the Company with the Company’s
storage tank
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.
Contain, mix and sell Agro- The Company’s subsidiary with the Company’s
Chemical products
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

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
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Name
Business
5. Metro Systems Corporation Public Company Computer system service
Limited (Metro Systems)
provider
Fertilizer seller
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)

Relationship
The Company and Metro Systems share the
same director namely
Mr. Suvij Suvaruchiporn
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) ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นกลไกสำาคัญที่ช่วยให้บริษัท
มีการกำากับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับการดำาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อธุรกิจปุ๋ยเคมีอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมุ่งเน้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้
แก่กิจการผ่านระบบการควบคุมที่มีประสิทธิผลในด้านการปฏิบัติงาน การใช้ทรัพยากรและการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท การรายงานสารสนเทศทางการเงิน
และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจผ่านการออกแบบระบบการควบคุมภายใน ได้แก่

1.1 โครงสร้างการกำากับดูแลระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่ในการกำากับดูแลระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการกำากับดูแลกิจการของบริษัท
ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ รวมถึงทบทวนผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของ
สำานักตรวจสอบภายใน เพื่อให้ความเห็นและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในตามขอบเขต
อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมถึงการพิจารณาความเป็นอิสระของสำานัก
ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ

1.2 กระบวนการควบคุมภายใน

บริษทั จัดให้มกี ลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยวางโครงสร้างให้สาำ นักตรวจสอบภายในขึน้ ตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ ทำาหน้าทีป่ ระเมินและสอบ
ทานการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเป็นอิสระ และดูแลให้แผนการตรวจสอบประจำาปีเป็นไปตามแผนการตรวจสอบตามฐาน
ความเสี่ยง (Risk-based Audit Planning Approach) และอยู่ภายใต้การอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบ และสามารถรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงความ
ก้าวหน้าของการดำาเนินการตามแผนการตรวจสอบโดยตรงให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ รวมถึงการนำาเสนอรายงานการตรวจสอบภายในต่อฝ่ายจัดการเพื่อ
รับทราบผลการประเมินโครงการตรวจสอบภายในและข้อเสนอแนะ ตลอดจนความคิดเห็นของผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการดำาเนินการปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายใน นอกจากนีส้ าำ นักตรวจสอบภายในมีหน้าทีต่ ดิ ตามการดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะทีร่ ะบุในรายงานตรวจสอบภายใน และรายงานผลการติดตาม
ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเพื่อรายงานความคืบหน้าการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ
โดยในปี 2563 สำานักตรวจสอบภายในได้มกี ารสอบทานระบบควบคุมภายใน และติดตามการดำาเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะ
รวมถึงมีการเข้าประเมินระบบควบคุมภายในของบริษทั ตามแผนงานตรวจสอบประจำาปีและมีการติดตามการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการอย่าง
สม่ำาเสมอ รวมถึงได้รายงานผลการประเมินและการติดตามการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้มีความเห็นชอบร่วมกันเป็นประจำาทุกไตรมาส

1.3 ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารประชุมเพือ่ รับทราบผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในเป็นประจำาทุกไตรมาสผ่านรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยมีกรรมการบริหารของบริษัททำาหน้าที่ชี้แจงข้อซักถามในประเด็นการควบคุมและกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทที่จำาเป็นต้องได้รับการทบทวนเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพ รวมถึงทำาหน้าที่สั่งการให้มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมและทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างสม่ำาเสมอ
โดยสรุปแล้ว ในปี 2563 ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้รบั รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบและจากการประเมิน
โดยฝ่ายบริหารของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ากระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทมีการควบคุมภายในเพียงพอ

1.4 ความเห็นของผู้สอบบัญชี

บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด ซึง่ เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ได้ตรวจสอบงบการเงินสำาหรับปีสนิ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563
ของบริษทั ผูส้ อบบัญชีได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีซงึ่ กำาหนดให้ผสู้ อบบัญชีปฏิบตั ติ ามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิ
งานตรวจสอบเพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ โดยวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ ลือก
ใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงิน ทำาให้เห็นโอกาสเกิด
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด โดยการประเมินความเสีย่ งดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพจิ ารณาการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้อง
ตามทีค่ วร เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
จากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญในระบบการควบคุมภายในที่ส่งผลต่อการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงในรายงาน
ทางการเงิน และไม่ได้ออกรายงานข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท
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2. การบริหารความเสี่ยง
กลุ่มบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน) ให้ความสำาคัญกับการบริหารความเสี่ยง และมุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่าองค์กรจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและมีความไม่แน่นอน และลดโอกาสของการ
เกิดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของบริษัท
บริษัทได้นำาหลักการบริหารความเสี่ยงตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการของ 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 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตระหนักและให้ความสำาคัญต่อปัจจัยเสี่ยงที่เข้ามากระทบต่อการบริหารธุรกิจปุ๋ยเคมีที่
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 โดยปัจจุบนั ถือว่าเป็นผูม้ ปี ระสบการณ์ในงานตรวจสอบภายในในธุรกิจของบริษทั มากกว่า 19 ปี (นับถึงปี 2563) และได้ผา่ นการอบรมในด้านมาตรฐานการตรวจ
สอบภายใน และการบริหารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จึงถือว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าสำานักตรวจสอบภายในของบริษัทอยู่ภายใต้ดุลยพินิจและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ
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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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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
Internal Control and Risk Management
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
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษทั และงบการเงินรวม สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงินตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และบริษัทได้เปิดเผยข้ อ มู ล อั น เป็ น สาระสำ า คั ญ ไว้ ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น เพี ย งพอ รวมถึ ง รายการที ่ เ กี ่ ย วโยงกั น
และรายการที ่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ต ่ อ ผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ เ สี ย ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ บริ ษ ั ท
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ในกิจกรรมการดำาเนินงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในบริษัท
จากรายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำาทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการควบคุมภายในด้านการดำาเนินงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงความสอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงาน
กำากับดูแลภายนอกมีความเพียงพอต่อการสนับสนุนให้การดำาเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นร่วมกันว่าฝ่ายบริหารของบริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของระบบ
การควบคุมภายในและมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อการดำาเนินธุรกิจโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กร รวมถึงการให้ความสำาคัญต่อการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมและกระบวนการปฏิบัติงานตามสิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจสอบภายในที่
ดำาเนินการในระหว่างปีทั้งภายในบริษัทและบริษัทย่อย
3. การกำากับดูแลด้านการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่กำากับดูแลสำานักตรวจสอบภายในของบริษัทเพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างอิสระ และได้ทำาหน้าที่สอบทานแผนการปฏิบัติงาน
ประจำาปี รวมถึงผลการปฏิบัติงานของสำานักตรวจสอบภายในเป็นประจำาทุกไตรมาส โดยให้ข้อแนะนำาและติดตามการดำาเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการควบคุมที่ได้
จากข้อเสนอแนะอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทมีการกำากับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมถึงติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตาม
มาตรฐาน COSO-Enterprise Risk Management ที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อให้บริษัท
สามารถกำาหนดแผนการบริหารความเสี่ยงในปัจจัยเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่บริษัทได้วางไว้
4. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รว่ มกันพิจารณาคุณสมบัตขิ องสำานักงานสอบบัญชีและผูส้ อบบัญชี ตลอดจนประสิทธิภาพในการให้บริการสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี
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
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(นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

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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เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”)
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ไทยเซ็ นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึ� งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
และเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ� นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและเฉพาะกิจการ
รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที�สาํ คัญ
ข้า พเจ้า เห็น ว่า งบการเงิน รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การข้างต้น นี� แ สดงฐานะการเงิ น ของบริ ษ ทั
ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของบริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ณ วันที�
31 ธันวาคม 2563 และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปี สิ� นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที�ควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน
วรรคความรับ ผิดชอบของผู ส้ อบบัญ ชี ต่อ การตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการ
ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชีท�ีกาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนที�เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื�นๆ ซึ�งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี�
ข้าพเจ้าเชื� อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที�ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื� องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื� องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื� องต่างๆ ที�มีนัยสําคัญที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื� องเหล่านี�
มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั�งนี� ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื� องเหล่านี�
เรื� องสําคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบที�ใช้

การรับรู้รายได้
ตามที� ได้อธิ บายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 วิธีการตรวจสอบที�สาํ คัญของข้าพเจ้ารวมถึง
บริ ษทั บันทึกการขายตัว� ปุ๋ ยเป็ น “รายได้จากการขายตั�งพัก” • ทําความเข้าใจและประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบั ญ ชี เกี� ย วกั บ การรั บ รู้ รายได้ ข องบริ ษั ท และ
และจะจัดประเภทรายการเป็ น “เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า”
ประเมิ น ความสอดคล้ อ งของนโยบายดั งกล่ าวกับ
เมื�อบริ ษทั ได้รับชําระเงินจากลูกค้า บริ ษทั จะรับรู้รายได้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
จากการขายเมื�อบริ ษทั ส่งมอบปุ๋ ยให้แก่ลูกค้า ดังนั�น จึงมี
ความเสี� ยงที�รายการขายที�บนั ทึกในระหว่างปี เป็ นรายการค้า • ประเมินการออกแบบการควบคุมภายในและการนํา
การควบคุ ม ภายในไปสู่ ก ารปฏิ บ ั ติ และทดสอบ
ที�ยงั ไม่ ได้เกิ ดขึ�น และการบันทึ กรายได้จากการขายไม่ถูก
ความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้อง
งวด ณ วันสิ�นปี
กับการบันทึกรายได้ระหว่างปี และการรับรู ้รายได้ ณ
วันสิ�นงวด
• ตรวจสอบเนื� อหาสาระโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ยอดขาย
• ตรวจสอบเนื� อหาสาระโดยการทดสอบรายละเอียด
ของรายการขายกับเอกสารประกอบรายการที�เกี�ยวข้อง
• ทดสอบรายการขายที� เกิ ด ขึ� น ช่ ว งใกล้ ว ัน สิ� น รอบ
ระยะเวลาบัญชีกบั เอกสารประกอบรายการ

ข้ อมูลอื�น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื�น ข้อมูลอื�นประกอบด้วยข้อมูลซึ� งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที�อยู่ในรายงานนั�น ซึ� งคาด
ว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที�ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
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ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื�นและข้าพเจ้า
ไม่ได้ให้ความเชื�อมัน� ต่อข้อมูลอื�น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที�เกี�ยวเนื� องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื�นมีความขัดแย้งที� มีส าระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ท�ีได้รับจาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื�นมีการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
หรื อไม่
เมื�อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ป ได้ว่ามี การแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื� อสารเรื� องดังกล่าวกับฝ่ ายบริ หารหรื อผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลเพื�อดําเนิ นการ
แก้ไขให้เหมาะสมต่อไป
ความรั บผิดชอบของผู้บ ริ หารและผู้มี หน้ า ที�ในการกํากับ ดู แลต่ องบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะ
กิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที�รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี�
โดยถูกต้องตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรับผิดชอบเกี�ยวกับการควบคุมภายใน
ที�ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื�อให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที�ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื� อง การเปิ ดเผยเรื� องที�เกี�ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื� อง
(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื� องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั�งใจ
ที�จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อไม่สามารถดําเนิ นงานต่อเนื�องต่อไปได้
ผูม้ ีห น้าที� ในการกํากับดูแลมีหน้าที�ในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงิ นของ
กลุ่มบริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมัน� อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ� ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย
ความเชื� อมัน� อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื� อมัน� ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ที�มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญ
เมื�อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที�ขัดต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมี ผล
ต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี�
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย� งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี� ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี� ยงเหล่านั�น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที�เพียงพอและ
เหมาะสมเพื�อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี� ยงที�ไม่พบข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญซึ� งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี� ยงที�เกิดจากข้อผิดพลาด เนื�องจาก
การทุจริ ตอาจเกี�ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั�งใจละเว้นการแสดงข้อมูล
การแสดงข้อมูลที�ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที�เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่อความมีป ระสิ ทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที�ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องซึ� งจัดทําขึ�นโดยผูบ้ ริ หาร
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• สรุ ปเกี�ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื� องของผูบ้ ริ หารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคัญที�เกี�ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที�อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ในการดําเนินงานต่อเนื� องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที�มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้า
ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้า พเจ้าโดยให้สังเกตถึ งการเปิ ดเผยข้อมูล ที�เกี�ยวข้อ ง
ในงบการเงิ น หรื อ ถ้า การเปิ ดเผยดัง กล่ าวไม่ เพี ยงพอ ความเห็ น ของข้าพเจ้าจะเปลี� ย นแปลงไป
ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ�นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชี ที�ได้รับจนถึ งวัน ที� ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื�อง
• ประเมิ นการนําเสนอ โครงสร้ างและเนื� อหาของงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวม
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รู ปแบบที�ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที�ควรหรื อไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท�ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรื อกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบ
ต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ส�ื อสารกับผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับ ดู แลในเรื� องต่างๆ ที�สําคัญ ซึ� งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที�ได้วางแผนไว้และประเด็นที�มีนัยสําคัญที�พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ อง
ที�มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผูม้ ีหน้าที� ในการกํากับ ดู แลว่า ข้า พเจ้า ได้ปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณ
ที�เกี�ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สื�อสารกับผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลเกี�ยวกับความสัมพันธ์ท� งั หมด
ตลอดจนเรื� องอื�นซึ� งข้าพเจ้าเชื�อว่ามีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที�ขา้ พเจ้าใช้เพื�อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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จากเรื� องที�สื�อสารกับผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื� องต่าง ๆ ที�มีน ัยสําคัญมากที�สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื� องสําคัญ
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื� องเหล่านี� ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับ
ไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกับเรื� องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ท�ียากที�จะเกิดขึ�น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื� อสารเรื� องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื� อสาร
ดังกล่าว

กรุงเทพมหานคร
วันที� 24 กุมภาพันธ์ 2564

มนูญ มนูสุข
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)

111

บริ ษัท ไทยเซ็นทรั ลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2562

2563

2562

4.1
7.1
5
6 และ 15
7

2,902,744,150
628,284,075
1,654,081,657
4,497,354,417
717,284
9,683,181,583

3,507,122,939
2,675,452,137
559,126,178
1,755,554,746
588,646
8,497,844,646

2,716,667,957
645,778,464
1,470,672,508
4,351,060,752
600,386
9,184,780,067

3,399,178,817
2,500,000,000
579,800,706
1,539,087,665
525,900
8,018,593,088

24.1.1
24.1.2
8
9
10
10
11
12

136,807,196
29,212,697
1,563,377,476
136,807,791
545,900,757
45,635,125
6,308,500
2,464,049,542
12,147,231,125

136,568,733
29,212,697
1,702,143,081
73,095,093
546,453,480
39,983,199
6,632,439
2,534,088,722
11,031,933,368

98,000,000
552,854,981
39,527,022
1,338,289,982
61,490,529
545,900,757
39,695,381
5,039,560
2,680,798,212
11,865,578,279

98,000,000
552,854,981
39,527,022
1,453,818,296
545,900,757
33,622,760
5,354,589
2,729,078,405
10,747,671,493

สินทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว� คราว
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ ทธิการเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื�นนอกจากค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริ ษัท ไทยเซ็นทรั ลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

2563

งบการเงินรวม

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

หนีส� ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ
เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากสถาบันการเงิน

13

162,261,868

90,986,317

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี� หมุนเวียนอื�น

14

623,790,143

541,375,905

571,032,694

470,629,482

10

19,421,755

3,809,517

18,038,727

1,177,068

200,479,223

131,481,026

196,259,609

127,872,129

19,519,679

3,998,530

11,610,600

-

-

ส่ วนของหนี�สินตามสัญญาเช่า
ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลค้างจ่าย
ประมาณการหนี�สินหมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน

16

8,389,689

หนี�สินทางการเงินหมุนเวียนอื�น

7

1,415,027

หนี�สินหมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินหมุนเวียน

-

-

-

24,119,978

23,618,790

11,510,884

11,707,997

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�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

12

116,608,579

116,608,579

109,180,151

109,180,151

16

161,303,711

153,837,968

136,885,246

130,833,946

17,850,479

14,293,120

16,010,479

11,734,120

341,131,733

287,750,122

306,391,912

252,322,716

1,381,009,416

1,098,541,356

1,107,232,356

875,319,992

ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี�สิน
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113

บริ ษัท ไทยเซ็นทรั ลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2562

2563

2562

1,754,148,354

1,754,148,354

1,754,148,354

1,754,148,354

1,754,142,204

1,754,142,204

1,754,142,204

1,754,142,204

20

(43,570,340)

(43,570,340)

(43,570,340)

(43,570,340)

22

175,414,835

175,414,835

175,414,835

175,414,835

8,846,011,230

8,015,149,709

8,872,359,224

7,986,364,802

(59,318,155)

(59,662,780)

-

-

รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

10,672,679,774

9,841,473,628

10,758,345,923

9,872,351,501

ส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

93,541,935

91,918,384

-

-

รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้

10,766,221,709

9,933,392,012

10,758,345,923

9,872,351,501

รวมหนีส� ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

12,147,231,125

11,031,933,368

11,865,578,279

10,747,671,493

หนีส� ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 584,716,118 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 3 บาท
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 584,714,068 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 3 บาท ชําระครบแล้ว
ส่วนตํ�ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผูถ้ ือหุน้

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริ ษัท ไทยเซ็นทรั ลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนจากการให้บริ การ
กําไรขั�นต้ น
รายได้ดอกเบี�ย
รายได้อื�น
กําไรก่อนค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสําหรับปี

18

24.2.2

24.1.1
12

2563

งบการเงินรวม

9,313,164,204
121,137,698
(6,954,308,306)
(43,183,214)
2,436,810,382
53,131,226
54,982,740
2,544,924,348
(323,342,757)
(308,128,924)
(38,592,372)
(670,064,053)
1,874,860,295
(4,807,865)
238,463
1,870,290,893
(379,908,900)
1,490,381,993

2562

8,680,885,312
133,707,059
(6,975,417,101)
(48,159,347)
1,791,015,923
71,406,577
34,971,680
1,897,394,180
(354,297,237)
(313,613,887)
(36,530,711)
(704,441,835)
1,192,952,345
(5,207,362)
321,517
1,188,066,500
(248,687,105)
939,379,395

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
8,803,859,087
(6,520,420,825)
2,283,438,262
51,338,795
88,151,054
2,422,928,111
(268,490,908)
(217,532,750)
(38,070,372)
(524,094,030)
1,898,834,081
(2,154,894)
1,896,679,187
(369,060,918)
1,527,618,269

8,283,402,584
(6,629,453,769)
1,653,948,815
68,776,945
67,992,612
1,790,718,372
(295,777,691)
(219,989,575)
(36,008,711)
(551,775,977)
1,238,942,395
(326,969)
1,238,615,426
(238,430,587)
1,000,184,839

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
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บริ ษัท ไทยเซ็นทรั ลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น
รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่า
งบการเงินของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
รายการที�จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้
ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที�กาํ หนดไว้
ภาษีเงินได้ของรายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

2563

(22,173,208)

16

2,665,425

(18,872,474)

1,952,035

(16,718,176)

12

(533,085)
2,476,965
1,492,858,958

3,774,495
(37,271,187)
902,108,208

(390,407)
1,561,628
1,529,179,897

3,343,635
(13,374,541)
986,810,298

1,472,324,649
18,057,344
1,490,381,993

922,293,694
17,085,701
939,379,395

-

-

1,474,391,621
18,467,337
1,492,858,958

885,548,872
16,559,336
902,108,208

-

-

2.52
584,714,068

1.58
584,714,068

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที�เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที�เป็ นของส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

344,625

การแบ่งปันกําไร
ส่ วนที�เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที�เป็ นของส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไรต่อหุ้นขั�นพืน� ฐาน
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย� ถ่วงนํา� หนัก

งบการเงินรวม

บาท
หุ้น

-

2.61
584,714,068

-

1.71
584,714,068

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
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23

เงินปันผลแก่ส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

23

เงินปันผลแก่ส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
1,754,142,204

-

-

-

1,754,142,204
23

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที� 1 มกราคม 2563

เงินปันผล

1,754,142,204

-

-

-

(43,570,340)

-

-

-

(43,570,340)

(43,570,340)

-

-

-

(43,570,340)

มูลค่ าหุ้นสามัญ

และชําระแล้ว

1,754,142,204

ส่ วนตํ�ากว่ า

ทุนที�ออก

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

23

เงินปันผล

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที� 1 มกราคม 2562

หมายเหตุ

175,414,835

-

-

-

175,414,835

175,414,835

-

-

-

175,414,835

8,846,011,230

1,474,046,996

-

(643,185,475)

8,015,149,709

8,015,149,709

907,722,080

-

(877,071,102)

7,984,498,731

10,672,679,774
0

0

1,474,391,621
(59,318,155)

344,625

-

0

93,541,935

18,467,337

(16,843,786)

-

91,918,384
(643,185,475)

91,918,384

16,559,336

9,841,473,628

9,841,473,628

885,548,872

(18,375,024)

-

93,734,072

ควบคุม

ที�ไม่ มีอาํ นาจ

ส่ วนได้ เสี ย

(59,662,780)

(59,662,780)

(22,173,208)

(877,071,102)

-

-

9,832,995,858

ของบริษัทใหญ่

(37,489,572)

ของบริษัทย่อยในต่ างประเทศ

ตามกฎหมาย

ผลต่ างของอัตราแลกเปลีย� น
จากการแปลงค่างบการเงิน

ยังไม่ ได้ จัดสรร

องค์ ประกอบอื�นของส่ วนของผู้ถือหุ้น รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสํ ารอง

จัดสรรแล้ว

กําไรสะสม

ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่

บริ ษทั ไทยเซ็นทรั ลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

0

10,766,221,709

1,492,858,958

(16,843,786)

(643,185,475)

9,933,392,012

9,933,392,012

902,108,208

(18,375,024)

(877,071,102)

9,926,729,930

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

รวม

หน่ วย : บาท
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

เงินปันผล
1,754,142,204

-

-

1,754,142,204

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที� 1 มกราคม 2563

-

1,754,142,204

23

23

(43,570,340)

-

-

(43,570,340)

(43,570,340)

-

-

(43,570,340)

มูลค่ าหุ้นสามัญ

และชํ าระแล้ว
1,754,142,204

ส่ วนตํ�ากว่า

ทุนที�ออก

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

เงินปันผล

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที� 1 มกราคม 2562

หมายเหตุ
จัดสรรแล้ว

175,414,835

-

-

175,414,835

175,414,835

-

-

175,414,835

10,758,345,923
0

0

1,529,179,897

(643,185,475)

9,872,351,501

9,872,351,501

986,810,298

(877,071,102)

9,762,612,305

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

รวม

หน่ วย : บาท

8,872,359,224

1,529,179,897

(643,185,475)

7,986,364,802

7,986,364,802

986,810,298

(877,071,102)

7,876,625,606

ยังไม่ ได้จัดสรร

กําไรสะสม
ทุนสํ ารองตามกฎหมาย

บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

บริ ษัท ไทยเซ็นทรั ลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิสาํ หรับปี
ปรับปรุ งด้วย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์
เพื�อการลงทุน
ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตรา
ต่างประเทศที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริ ง
รายได้เงินปันผลรับ
ดอกเบี�ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมการปรับปรุ งจากการกระทบยอดกําไร
การเปลี�ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง
สิ นค้าคงเหลือ (เพิ�มขึ�น) ลดลง
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี� หมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น (ลดลง)
หนี�สินหมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เงินสดจ่ายประมาณการหนี� สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น (ลดลง)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจากในกิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินรวม
2563

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

1,490,381,993

939,379,395

1,527,618,269

1,000,184,839

379,908,900
(1,780,237)
8,398,976

248,687,105
115,637
(1,554,670)

369,060,918
(2,078,796)
8,398,976

238,430,587
155,137
(1,554,670)

268,931,227
(929,188)
16,232,051
(238,463)

(3,402,417)
253,833,896
(1,411,395)
28,710,637
(321,517)

233,591,314
(1,303,142)
12,001,865
-

(3,402,417)
215,155,142
573,240
21,652,386
-

1,166,065
(53,131,226)
4,807,865
2,113,747,963

(351,839)
(71,406,577)
5,207,362
1,397,485,617

465,020
(20,531,214)
(51,338,795)
2,154,894
2,078,039,309

(645,329)
(21,124,976)
(68,776,945)
326,969
1,380,973,963

(75,738,684)
93,074,113
(128,638)
323,939
82,400,421
501,188
(17,230,873)
3,557,359
2,200,506,788
(317,095,711)
1,883,411,077

(135,381,325)
593,286,027
(141,375)
(713,253)
(182,214,232)
(3,665,512)
(10,153,694)
(5,779,321)
1,652,722,932
(242,846,444)
1,409,876,488

(70,998,943)
60,016,181
(74,486)
315,029
95,372,952
(197,113)
(11,610,600)
4,276,359
2,155,138,688
(307,136,466)
1,848,002,222

(150,345,786)
573,100,434
(131,025)
(1,353,088)
(184,908,356)
(2,011,157)
(8,794,662)
(4,101,321)
1,602,429,002
(232,219,151)
1,370,209,851

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
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บริ ษัท ไทยเซ็นทรั ลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจํา (เพิ�มขึ�น) ลดลง
เงินสดจ่ายเพื�อซื� อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
รับดอกเบี�ย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
และเงินกูย้ มื ระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชําระหนี�สินตามสัญญาเช่า
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่าย - บริ ษทั ย่อย
จ่ายดอกเบี�ย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที� 31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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4.2

4.3
4.2

4.1

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

(1,820,841,528) (2,500,127,642)
(116,799,532) (136,502,943)
5,129,801
5,493,766
57,387,594
66,195,510
(1,875,123,665) (2,564,941,309)

74,694,982
(18,398,440)
(643,100,870)
(16,843,786)
(6,800,954)
(610,449,068)

55,719,676
(6,743,306)
(877,018,924)
(18,375,024)
(5,836,323)
(852,253,901)

(2,217,133)
(2,292,353)
(604,378,789) (2,009,611,075)
3,507,122,939 5,516,734,014
2,902,744,150 3,507,122,939

2563

2562

(1,850,000,000) (2,500,000,000)
(98,452,753) (122,895,485)
3,659,940
2,733,000
20,531,214
21,124,976
54,770,272
64,296,183
(1,869,491,327) (2,534,741,326)

(15,765,991)
(643,100,870)
(2,154,894)
(661,021,755)

(2,556,220)
(877,018,924)
(326,969)
(879,902,113)

(682,510,860) (2,044,433,588)
3,399,178,817 5,443,612,405
2,716,667,957 3,399,178,817

บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
1.

การดําเนินงานและข้ อมูลทั�วไป
1.1 การดําเนินงานของบริ ษทั
บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีสํานักงานใหญ่ต� งั อยู่เลขที� 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชั�น 8 ห้องเลขที�
801-806 และ 809-810 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ประกอบธุ รกิจเป็ นผูผ้ ลิต ผูน้ ําเข้า ผูส้ ่ งออกและผูจ้ าํ หน่ ายปุ๋ ยเคมีสูตรต่าง ๆ ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
ของบริ ษ ัท ประกอบด้วย โซจิ ทสึ คอร์ ป อเรชั�น ถื อหุ ้ นร้ อยละ 43.92 และบริ ษ ัท ไอเอสที เ อส
(ประเทศไทย) จํากัด ถือหุ ้นร้อยละ 39.53
การประกอบธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ที�สาํ คัญ สรุ ปได้ดงั นี�
1.2 การดําเนินงานของบริ ษทั ย่อย
1.2.1 บริ ษทั เอ็น.ไอ. เอ็ม. จํากัด จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสาํ นักงานตั�งอยูท่ ี� 284 หมู่ 1 ตําบล
ปากคลองบางปลากด อํา เภอพระสมุ ท รเจดี ย ์ จัง หวัด สมุ ท รปราการ 10290 บริ ษ ัท
ประกอบธุรกิจหลักในการบริ การให้เช่าถังบรรจุสารเคมี
1.2.2 บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จํากัด จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสํานักงานตั�งอยู่ท�ี 581
หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 12 ถนนสุ ขุมวิท จังหวัดสมุทรปราการ บริ ษทั ประกอบ
ธุรกิจหลักในการผลิต นําเข้า และจําหน่ายเคมีการเกษตร
1.2.3 TCCC Myanmar Limited จดทะเบียนในสาธารณรั ฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีสํานักงาน
ตั�งอยู่ท�ี Lot No. C-15 และ C-18 Thilawa SEZ zone A เขตย่างกุ ้ง สาธารณรั ฐแห่ งสหภาพ
เมียนมาร์ บริ ษทั ประกอบธุ รกิจผลิต นําเข้าและจัดจําหน่ายปุ๋ ยเคมีชนิดต่างๆ
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที�ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึ�น
อย่างต่อเนื�อง ทําให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุ รกิจและอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่
สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนํามาซึ� งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ อย่างไรก็ตาม
ฝ่ ายบริ ห ารของกลุ่ ม บริ ษทั จะติ ด ตามความคื บ หน้ า ของสถานการณ์ ด ัง กล่ า วอย่ างต่ อ เนื� อ งและจะ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี�ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี� สินและหนี�สินที�อาจจะเกิดขึ�น
อย่างสมํ�าเสมอ
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2.

เกณฑ์ การจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2.1 กลุ่มบริ ษทั จัดทําบัญชีเป็ นเงินบาทและจัดทํางบการเงินตามกฎหมายเป็ นภาษาไทยตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีที�รับรองทัว� ไปในประเทศไทย
2.2 งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ได้จดั ทําขึ� นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที� 1 เรื� อง “การนําเสนองบ
การเงิน ” ซึ� งมี ผลบัง คับใช้สําหรั บงบการเงิ น ที� มีรอบระยะเวลาบัญ ชี ท�ี เริ� ม ในหรื อหลัง วัน ที� 1
มกราคม 2563 เป็ นต้นไป และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ลงวันที� 2
ตุ ลาคม 2560 เรื� อง “การจัดทําและส่ งงบการเงิ นและรายการเกี�ย วกับฐานะการเงิ นและผลการ
ดํา เนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบีย น พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพัฒ นาธุ รกิ จการค้า เรื� อง
“กําหนดรายการย่อที�ตอ้ งมีในงบการเงิน (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2562” ลงวันที� 26 ธันวาคม 2562
2.3 งบการเงินนี�ได้จดั ทําขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
ยกเว้นตามที�ได้เปิ ดเผยในนโยบายการบัญชีที�สาํ คัญ
2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีผลต่อการรายงานและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินสําหรับ
งวดบัญชีปัจจุบนั
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่รวมถึง
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีท�ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ�งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี ที�เริ� ม
ในหรื อหลังวันที� 1 มกราคม 2563 มาถื อปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ
การปรับ ปรุ ง หรื อ จัดให้มีข�ึ น เพื �อ ให้มีเ นื� อ หาเท่า เทีย มกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรั บปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนว
ปฏิบัติทางการบัญชี กับ ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดังกล่า วมาถื อ
ปฏิบตั ิน� ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ� ึงมีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีน� ี และมีการเปลี�ยนแปลง
ในหลักการสําคัญ มีดงั นี�
มาตรฐานกลุ่มเครื� องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
การแสดงรายการสําหรับเครื� องมือทางการเงิน
ฉบับที� 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 7
การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื� องมือทางการเงิน
ฉบับที� 9
เครื� องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 16
การป้องกันความเสี� ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที� 19
การชําระหนี�สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
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มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี�ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื� องมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทาง
การเงิ น ลัก ษณะของกระแสเงิ น สดตามสั ญ ญาและแผนธุ ร กิ จ ของกิ จ การ (Business Model)
หลักการเกี�ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื� องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุน
ด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น และหลักการเกี�ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี� ยง รวมถึงการแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื� องมือทางการเงิน
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินผลกระทบของมาตรฐานกลุ่มเครื� องมื อทางการเงินดังกล่าว
โดยมีผลกระทบต่อการจัดประเภทรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิน และหนี�สินทางการเงิน ดังนี�
(i)
มูลค่ าตามบัญชี
ณ วันที�
31 ธันวาคม 2562
เงินลงทุนชั�วคราว
เงินฝากประจําครบกําหนด
มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
สิ นทรั พย์ หมุนเวียนอื�น
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ สัญญาซื�อเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า

(ii)
จัดประเภท
ใหม่

2,675.45

(2,675.45)

-

0.20

(0.20)

-

สิ นทรั พย์ ทางการเงินหมุนเวียนอื�น
เงินฝากประจําครบกําหนด
มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

-

2,675.45

สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ สัญญาซื�อเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
รวม

-

0.20
2,675.65

หนี�สินหมุนเวียนอื�น
หนี�สินตราสารอนุพนั ธ์ สัญญาซื�อเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
หนี�สินทางการเงินหมุนเวียนอื�น
หนี�สินตราสารอนุพนั ธ์ สัญญาซื�อเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า

0.30

-

งบการเงินรวม
(iii) = (i)+(ii)
มูลค่ าตามบัญชี
ณ วันที�
1 มกราคม 2563

(0.30)

0.30

หน่ วย : ล้ านบาท

ประเภท

สินทรัพย์ทางการเงิน
2,675.45 ที�วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุน
ตัดจําหน่าย
สินทรัพย์ทางการเงิน
ที�วดั มูลค่ายุติธรรม
0.20 ผ่านกําไรหรื อขาดทุน
2,675.65

หนี�สินทางการเงิน
ที�วดั มูลค่ายุติธรรม
0.30 ผ่านกําไรหรื อขาดทุน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
(i)
มูลค่ าตามบัญชี
ณ วันที�
31 ธันวาคม 2562
เงินลงทุนชั�วคราว
เงินฝากประจําครบกําหนด
มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ สัญญาซื�อเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า

(ii)
จัดประเภท
ใหม่

(iii) = (i)+(ii)
มูลค่ าตามบัญชี
ณ วันที�
1 มกราคม 2563

2,500.00

(2,500.00)

-

0.20

(0.20)

-

สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น
เงินฝากประจําครบกําหนด
มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

-

2,500.00

สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ สัญญาซื�อเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
รวม

-

0.20
2,500.20

หน่ วย : ล้ านบาท

ประเภท

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
2,500.00 ที�วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัด
จําหน่าย
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที�วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
0.20 หรื อขาดทุน
2,500.20

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 เรื� อง สัญญาเช่า (“TFRS 16”)
TFRS 16 กําหนดหลักการสําหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธีปฏิ บตั ิในงบการเงิ นทั�งทางด้านผูเ้ ช่ า
และผูใ้ ห้เช่า ซึ� งนํามาใช้แทนมาตรฐานและการตีค วามมาตรฐานที� เกี� ยวข้องกับเรื� องสั ญญาเช่ า
ได้แก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 17 เรื� อง สัญญาเช่า การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 15 เรื� อง
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ� งจู งใจที�ให้แก่ผูเ้ ช่า การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที� 27 เรื� อง การ
ประเมินเนื�อหาสัญญาเช่าที�ทาํ ขึ�นตามรู ปแบบกฎหมาย และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที� 4 เรื� อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
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ก)

ผลกระทบของคํานิ ยามใหม่ของสัญญาเช่า
การเปลี�ยนแปลงคํานิ ยามของสั ญญาเช่ าส่ วนมากเกี� ยวข้องกับ หลักการควบคุม TFRS 16
กํา หนดหลักการว่ าสั ญญาเป็ นสั ญญาเช่ า หรื อประกอบด้วยสั ญญาเช่ าหรื อไม่ โดยลู กค้า
มี สิ ทธิ ในการควบคุ มการใช้สิ นทรั พย์ที� ระบุ สํ าหรั บช่ วงเวลาหนึ� งเพื� อการแลกเปลี� ยนกับ
สิ� งตอบแทน ซึ� งแตกต่างกับหลักการ “ความเสี� ยงและผลตอบแทน” ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับ ที� 17 เรื� อง สั ญญาเช่ า (“TAS 17”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที� 4 เรื� อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ (“TFRIC 4”)
กลุ่มบริ ษ ทั นําคํานิ ยามของสัญญาเช่ าและแนวทางที� เกี�ยวข้องมาถื อปฏิบ ัติตาม TFRS 16
กับสัญญาเช่าทุกสัญญาที�เข้าทําสัญญาหรื อเปลี�ยนแปลงในหรื อหลังวันที� 1 มกราคม 2563
(ไม่วา่ จะเป็ นทั�งทางฝั�งผูใ้ ห้เช่าหรื อจะเป็ นการเช่าตามสัญญาเช่า) ในการนํา TFRS 16 มาปฏิบตั ิ
ใช้ครั�งแรก กลุ่มบริ ษทั ปฏิ บตั ิ ตามคํานิ ยามใหม่ตาม TFRS 16 จะไม่เปลี�ยนแปลงขอบเขต
ของสัญญาที�เข้าเงื�อนไขตามคํานิยามของสัญญาเช่าของกลุ่มบริ ษทั อย่างเป็ นสาระสําคัญ

ข)

ผลกระทบต่อการบัญชีดา้ นผูเ้ ช่า
สัญญาเช่าที�ก่อนหน้าจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน
TFRS 16 เปลี�ยนแปลงการบันทึกบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั สําหรับสัญญาเช่าที�ก่อนหน้าถูกจัด
ประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานตาม TAS 17 ซึ�งเป็ นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน
การนํา TFRS 16 มาใช้กบั ทุกสัญญา (ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสั�นและสัญญาเช่าซึ� งสิ นทรัพย์
มีมูลค่าตํ�า ตามที�อธิบายในข้อ ค.) กลุ่มบริ ษทั ปฏิบตั ิดงั นี�
1) รับรู ้สินทรั พย์สิ ทธิ การใช้และหนี� สิ นตามสั ญญาเช่ าในงบแสดงฐานะการเงิ น โดยวัด
มูลค่าเริ� มแรกด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าในอนาคต สิ นทรัพย์สิทธิ
การใช้ปรับปรุ งด้วยจํานวนเงินของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที�จ่ายล่วงหน้าหรื อค้างจ่าย
ตาม TFRS 16
2) รับรู ้ ค่าเสื� อมราคาของสิ นทรั พย์สิทธิ การใช้แ ละดอกเบี� ยจากหนี� สิ น ตามสั ญญาเช่ า
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3) แยกแสดงจํานวนเงินรวมของการจ่ายชําระเงินสดสําหรับส่ วนของเงินต้น (จัดประเภทเป็ น
กิจกรรมจัดหาเงิน) และดอกเบี�ย (จัดประเภทเป็ นกิจกรรมจัดหาเงิน) ในงบกระแสเงินสด
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สิ� งจู งใจตามสั ญญาเช่ า (เช่น ระยะเวลาปลอดค่ าเช่ า) รั บรู ้ เป็ นส่ วนหนึ� งของการวัดมู ลค่ า
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้และหนี� สินตามสัญญาเช่า แม้ว่าตาม TAS 17 สิ� งจูงใจตามสัญญาเช่าจะ
รับรู ้โดยนําไปลดค่าเช่าด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ภายใต้ TFRS 16 สิ นทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกทดสอบการด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที�
36 เรื� อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ค)

สัญญาเช่าระยะสั�นและสัญญาเช่าซึ� งสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ�า
สํ า หรั บ สั ญ ญาเช่ า ระยะสั� น (อายุ สั ญ ญาเช่ า 12 เดื อ นหรื อน้ อ ยกว่ า ) และสั ญ ญาเช่ า
ซึ� งสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ�า กลุ่มบริ ษทั เลื อกรั บรู ้ ค่าเช่ าด้วยวิธีเส้ นตรง ซึ� งได้รับอนุ ญาตตาม
TFRS 16 ค่าเช่านี�แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิต่อไปนี� สําหรับสัญญาเช่าที�ก่อนหน้าจัดประเภทเป็ น
สัญญาเช่าดําเนินงานตาม TAS 17
- กลุ่มบริ ษทั ใช้อตั ราคิดลดอัตราเดียวสําหรับกลุ่มสัญญาเช่าที�มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันอย่าง
สมเหตุสมผล
- กลุ่มบริ ษทั ปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ ณ วันที�นาํ มาปฏิ บตั ิใช้ครั�งแรกด้วยจํานวน
ของประมาณการหนี� สินสําหรับสัญญาเช่าที�สร้างภาระซึ� งรับ รู ้ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที� 37 เรื� อง ประมาณการหนี� สิน หนี� สินที�อาจเกิดขึ�น และสิ นทรัพย์ที�อาจเกิด ขึ�น
ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวันที�นาํ มาปฏิบตั ิใช้ครั�งแรกเป็ นทางเลือกในการทบทวน
การด้อยค่า
- กลุ่มบริ ษทั เลือกที�จะไม่รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี�สินตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญา
เช่าที�อายุสัญญาเช่าสิ� นสุดภายใน 12 เดือน นับจากวันที�นาํ มาปฏิบตั ิใช้ครั�งแรก
- กลุ่มบริ ษทั ไม่รวมต้นทุนทางตรงเริ� มแรกในการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที�นาํ มา
ปฏิบตั ิใช้ครั�งแรก
- กลุ่มบริ ษทั ใช้ขอ้ เท็จจริ งที�ทราบภายหลัง หากสัญญาประกอบด้วยสิ ทธิ เลือกในการขยาย
อายุสัญญาเช่าหรื อยกเลิกสัญญาเช่า
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สัญญาเช่าที�ก่อนหน้าจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงิน
สําหรับสัญญาเช่าที�ก่อนหน้าจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงินตาม TAS 17 มูลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์ที�เช่าและหนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิ นวัดมูลค่าตาม TAS 17 และจัดประเภท
รายการใหม่ เป็ นสิ นทรั พย์สิ ทธิ การใช้และหนี� สิ นตามสั ญญาเช่ าตามลําดับ โดยไม่ มี การ
ปรับปรุ ง เว้นแต่ในกรณีที�กลุ่มบริ ษทั เลือกใช้การยกเว้นรับรู ้สัญญาเช่าซึ�งสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ�า
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี�สินตามสัญญาเช่าบันทึกตาม TFRS 16 ตั�งแต่วนั ที� 1 มกราคม 2563
ผลกระทบทางการเงินจากการนํา TFRS 16 มาใช้เป็ นครั�งแรก
ผูบ้ ริ หารของกลุ่ มบริ ษทั นํา TFRS 16 มาถื อปฏิ บ ัติโดยไม่ ปรั บย้อนหลังข้อมู ลเปรี ยบเที ยบและ
ยังคงนําเสนอข้อมูลเปรี ยบเทียบตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 17 เรื� อง สัญญาเช่า (“TAS 17”) และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที� 4 เรื� อง การประเมิ นว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรื อไม่ (“TFRIC 4”)
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี�สินตามสัญญาเช่าที�เกี�ยวข้องกับสัญญาเช่าที�ก่อนหน้าถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่า
ดํา เนิ น งานตามหลัก การ TAS 17 สิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้ ว ัด มู ล ค่ า ด้ว ยจํา นวนเท่ า กับ หนี� สิ น
ตามสัญญาเช่า ปรับปรุ งด้วยจํานวนเงินของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่ าที�จ่ายล่วงหน้าหรื อค้างจ่าย
ซึ�งเกี�ยวข้องกับสัญญาเช่าที�รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิ นก่อนวันที�นํามาปฏิบตั ิใช้ครั�งแรก หนี�สิน
ตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที�เหลืออยูค่ ิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี�ยการกูย้ มื ส่วนเพิ�มของกลุ่มบริ ษทั อัตราดอกเบี�ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ�มของผูเ้ ช่าถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก
ที�นาํ มาใช้กบั หนี�สินตามสัญญาเช่าที�รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 1 มกราคม 2563 คือ ร้อยละ
3.56 ต่อปี
ตารางต่อไปนี� แสดงภาระผูกพันจากสัญญาเช่ าดําเนิ นงานที�เปิ ดเผยตาม TAS 17 ณ วันที� 31 ธันวาคม
2562 โดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบี�ยการกูย้ ืม ส่ วนเพิ�ม ณ วันที�นาํ มาปฏิ บตั ิใช้ครั�งแรก และหนี� สิน
ตามสัญญาเช่ารับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที�นาํ มาปฏิบตั ิใช้ครั�งแรก
งบการเงินรวม
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดําเนินงาน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
สัญญาเช่าระยะสั�นและสัญญาเช่าซึ�งสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ�า
ผลกระทบจากการคิดลดจํานวนเงินข้างต้น
หนี�สินตามสัญญาเช่าที�รับรู ้ ณ วันที� 1 มกราคม 2563

45.87
(20.11)
(1.33)
24.43

(หน่ วย: ล้านบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
36.81
(11.05)
(1.33)
24.43
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กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้ดว้ ยจํานวนที�เท่ากับหนี�สินตามสัญญาเช่าจํานวน 24.43 ล้านบาท
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทรายการ ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็ นสิ นทรัพย์
สิ ทธิการใช้ จํานวน 10.38 ล้านบาท และ 2.82 ล้านบาท ในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการ ตามลําดับ (ดูหมายเหตุขอ้ 9) และจัดประเภทรายการสิ ทธิการเช่าเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
จํานวน 73.10 ล้านบาท ในงบการเงินรวม (ดูหมายเหตุขอ้ 10) ตามการปฏิบตั ิในช่วงเปลี�ยนแปลง
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 16
นอกจากนี� สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้แนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี 2 ฉบับ ซึ� งประกาศในราช
กิจจานุเ บกษาแล้วเมื� อวันที� 22 เมษายน 2563 โดยแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ที�เกี� ย วข้องกับ กลุ่ ม
บริ ษทั มีเพียง 1 ฉบับ ตามรายละเอียดดังนี�
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื� อง มาตรการผ่อ นปรนชั�วคราวสํา หรั บทางเลื อกเพิ�มเติ มทางบัญชี
เพื�อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี�ให้เป็ นทางเลือกสําหรับทุกกิจการที�ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสําหรับกิจการที�มีส่ วนได้เสี ยสาธารณะ เนื� องจากการจัดทํางบการเงินในช่วงเวลาที�
COVID-19 ยังคงอยู่ในสถานการณ์ความไม่แน่ นอนสู ง ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน อาจเป็ น
ผลให้ฝ่ายบริ หารของกิจการต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประมาณการ หรื อในการวัดมูลค่า
และรับรู ้รายการทางบัญชี แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ฉบับนี�จึงมีวตั ถุประสงค์เพื�อลดผลกระทบใน
บางเรื� องจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื�อให้เกิดความชัดเจน
ในวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีในช่วงเวลาที�ยงั มีความไม่แน่นอนเกี�ยวกับสถานการณ์ดงั กล่าว ทั�งนี� กิจการ
สามารถใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี� สําหรับการจัดทํางบการเงินที�มีรอบระยะเวลารายงาน
สิ�นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที� 1 มกราคม 2563 ถึงวันที� 31 ธันวาคม 2563
กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ดงั กล่าวในการจัดทํางบการเงินสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที�
31 ธันวาคม 2563
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2.5 การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 เรื� อง สัญญาเช่า
TFRS 16 ได้มีการปรับปรุ งสําหรับการยินยอมลดค่าเช่าที�เกี�ยวข้องกับ COVID-19 ซึ�งมีผลบังคับ
ใช้ต� งั แต่วนั ที� 1 มิถุนายน 2563 ทั�งนี� อนุ ญาตให้กิจการถือปฏิ บตั ิก่อนวันที�มีผลบังคับใช้ได้ การ
ปรับปรุ งนี� เพื�อเป็ นการผ่อนปรนในทางปฏิ บตั ิ สําหรั บผูเ้ ช่ า โดยไม่จาํ เป็ นต้องประเมิ นว่าการ
ยินยอมลดค่าเช่าที�เกิดขึ�นอันเป็ นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 และ
เข้าเงื�อนไขตามที�ระบุไว้ ถือเป็ นการเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่าหรื อไม่ โดยให้บนั ทึกการยินยอมลด
ค่าเช่านั�นเสมือนว่าไม่ใช่การเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่า นอกจากนี� TFRS 16 ฉบับปรับปรุ ง ได้เพิ�ม
ข้อกําหนดสําหรับข้อยกเว้นชัว� คราวที�เกิดขึ�นจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี�ยอ้างอิง โดยกิจการต้อง
ถือปฏิบตั ิตามการปรับปรุ งดังกล่าวกับงบการเงินประจําปี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ� มในหรื อ
หลังวันที� 1 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป ทั�งนี� อนุญาตให้กิจการถือปฏิ บตั ิก่อนวันที�มีผลบังคับใช้ได้
ซึ�ง TFRS 16 ฉบับปรับปรุ งนี�ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื�อวันที� 27 มกราคม 2564
2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ�งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี�ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตี ความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ� งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ� มในหรื อ
หลังวันที� 1 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ ง
หรื อจัดให้มีข� ึนเพื�อให้มีเนื� อหาเท่า เที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่ ว นใหญ่เป็ นการปรั บ ปรุ ง การอ้า งอิ งกรอบแนวคิ ด ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ยกเว้นการปรับปรุ งคํานิยามและข้อกําหนดทางการบัญชี ดังต่อไปนี�
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงินฉบับปรั บปรุ ง ประกอบด้วยการปรั บปรุ งคํานิ ยาม
และเกณฑ์การรับรู ้สินทรัพย์และหนี� สิน รวมทั�งการเพิ�มแนวปฏิบตั ิเกี�ยวกับการวัดมูลค่า การตัด
รายการสิ นทรัพย์และหนี� สิน การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล นอกจากนี� กรอบแนวคิด
สําหรับการรายงานทางการเงินฉบับนี� ยังได้อธิ บายให้ชดั เจนขึ�นถึงความสามารถของฝ่ ายบริ หาร
ในการดูแลรักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมัดระวัง และความไม่แน่ นอนในการ
วัดมูลค่าของข้อมูลทางการเงิน
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คํานิยามของธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 3 เรื� อง การรวมธุ รกิจ ที�ปรับปรุ งใหม่ ได้อธิบายให้ชดั เจนขึ�น
ถึงคํานิยามของธุรกิจ และเพิ�มทางเลือกการทดสอบการกระจุกตัว โดยกลุ่มกิจกรรมและสิ นทรั พย์
ที�ได้มาจะถูกพิจารณาว่าไม่ใช่ธุรกิจหากมูลค่ายุติธรรมส่ วนใหญ่ของสิ นทรัพย์ข� นั ต้นที�ได้มานั�น
กระจุกตัวอยู่ในสิ นทรัพย์ที�สามารถระบุตวั ตนได้รายการเดียวหรื อกลุ่มของสิ นทรัพย์ที�คล้ายคลึงกัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ นี� กํา หนดให้ ใช้วิ ธีเ ปลี� ย นทัน ที เป็ นต้น ไปสํา หรั บ การ
เปลี�ยนแปลงดังกล่าว และสามารถถือปฏิบตั ิก่อนวันที�มีผลบังคับใช้
คํานิยามของความมีสาระสําคัญ
การปรับปรุ งคํานิยามของความมีสาระสําคัญ ทําให้เกิดการปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 1
เรื� อง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 8 เรื� อง นโยบายการบัญชี การเปลี�ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด รวมทั�งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื�นที�อา้ งอิง
ถึงความมีสาระสําคัญ โดยการปรับปรุ งนี� เพื�อให้คาํ นิ ยามเป็ นแนวทางเดียวกันกับกรอบแนวคิด
โดยให้ใช้วิธีเปลี�ยนทันทีเป็ นต้นไปสําหรับการเปลี�ยนแปลงดังกล่าว
การปฏิรูปอัตราดอกเบี�ยอ้างอิง
เนื� องจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี� ยอ้างอิง ทําให้มีการปรั บปรุ งข้อกําหนดของการบัญชี ป้องกัน
ความเสี� ยงโดยเฉพาะในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที� 9 เรื� อง เครื� องมือทางการเงิน
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 7 เรื� อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื� องมือทางการเงิน
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้องมาเริ� มถือปฏิบตั ิ กบั งบ
การเงินของกลุ่มบริ ษทั เมื�อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผูบ้ ริ หาร
ของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว และเห็นว่า
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในงวดที�จะเริ� มถือปฏิบตั ิ
2.7 งบการเงินรวมแสดงรายการบัญชีรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยได้ตดั รายการค้าและยอดคงเหลือ
ระหว่างกันสําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม ออกแล้ว บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีดงั ต่อไปนี�
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2.8 งบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการฉบับ ภาษาอัง กฤษจัดทําขึ�น จากงบการเงิ นรวมและ
งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การตามกฎหมายที� เ ป็ นภาษาไทย ในกรณี ที� มี เ นื� อ ความขัด กัน หรื อ
มีก ารตี ความในสองภาษาที�แตกต่ า งกันให้ใช้งบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการตาม
กฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
3.

นโยบายการบัญชีที�สําคัญ
งบการเงินนี� ได้จดั ทําขึ�นโดยใช้เกณฑ์วดั มูลค่าตามราคาทุนเดิม ยกเว้นตามที�ได้เปิ ดเผยในนโยบายการบัญชี
ที�สาํ คัญดังต่อไปนี�
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และ
กระแสรายวัน และเงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพคล่องในการเปลี�ยนมือซึ� งจะถึงกําหนดภายในสามเดื อน
นับจากวันที�ได้มา โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารที�ใช้เป็ นหลักประกัน (ถ้ามี)
3.2 ลูกหนี�การค้า
นโยบายที�ปฏิบตั ิใช้ต�งั แต่วนั ที� 1 มกราคม 2563
ลูกหนี�การค้าแสดงด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี�หกั ด้วยค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นรับรู ้สําหรับลูกหนี�การค้า จํานวนเงินของผลขาดทุน
ด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจะถูกวัดมูลค่าใหม่ทุกวันที�รายงานเพื�อให้สะท้อนการเปลี�ยนแปลง
ของความเสี� ยงด้านเครดิตจากที�เคยรับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรกของเครื� องมือทางการเงินที�เกี�ยวข้อง
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุเสมอสําหรับลูกหนี�การค้า
ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นกับลูกหนี� การค้า ประมาณการโดยใช้ตารางการตั�งสํารอง
ขึ�นอยูก่ บั ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของกลุ่มบริ ษทั ปรับปรุ งด้วยปัจจัย
เฉพาะของลูกหนี� สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทัว� ไป และการประเมินทิศทางทั�งในปั จจุ บนั และใน
อนาคต ณ วันที�รายงาน รวมถึงมูลค่าเงินตามเวลาตามความเหมาะสม
นโยบายที�ปฏิบตั ิใช้ก่อนวันที� 1 มกราคม 2563
ลูก หนี� ก ารค้า แสดงด้ว ยมูล ค่า ตามใบแจ้ง หนี� หัก ด้ว ยค่า เผื�อหนี� ส งสัย จะสู ญ ซึ� ง ประมาณจาก
การสอบทานยอดคงเหลื อซึ� ง อาจจะเก็ บ เงิ น ไม่ ไ ด้ ณ วัน ที� ตามงบแสดงฐานะทางการเงิ น
การประมาณการดังกล่าวอาศัยประสบการณ์ของกลุ่มบริ ษทั ในการเก็บเงินจากลูกหนี�
จํานวนของค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสู ญ คือ ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี�การค้าเมื�อเปรี ยบเทียบ
กับมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับเงินจากลูกหนี�การค้า
หนี�สูญที�เกิดขึ�นระหว่างปี จะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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3.3 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลื อแสดงตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที� จะได้รั บ แล้วแต่มู ลค่ าใดจะตํ�ากว่ า ราคาทุ น
คํานวณโดยวิธีถวั เฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก ยกเว้นบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ�ง คือ บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จํากัด ซึ�ง
ราคาทุนคํานวณโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน หากสิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้มีการตีราคาโดย
วิธีเดียวกับบริ ษทั ใหญ่ ผลต่างจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมอย่างมีสาระสําคัญ
มูลค่าสุ ทธิ ที�จะได้รับเป็ นราคาโดยประมาณที�คาดว่าจะขายได้ตามลัก ษณะการประกอบธุ รกิ จ
ตามปกติหักด้วยประมาณการต้นทุนที�จาํ เป็ นต้องจ่ายไปเพื�อให้ขายสิ นค้านั�นได้ กลุม่ บริ ษทั บันทึก
บัญชีค่าเผื�อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือเมื�อสิ นค้านั�นเสื� อมสภาพและเคลื�อนไหวช้า (ถ้ามี)
3.4 เครื� องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี�สินทางการเงินรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริ ษทั เมื�อกลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สัญญาตามข้อกําหนดของสัญญาของ
เครื� องมือทางการเงิน สิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี� สินทางการเงิ นรั บรู ้รายการเมื� อเริ� มแรกด้วย
มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั คือ เงินฝากประจําครบกําหนดมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ซึ�งวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิน เฉพาะเมื�อสิ ทธิ ตามสัญญาที�จะได้รับกระแสเงิ นสด
จากสิ น ทรั พย์ทางการเงินหมดอายุ หรื อเมื�อโอนสิ นทรั พย์ทางการเงิ นและโอนความเสี� ยงและ
ผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั�งหมดของสิ นทรัพย์ให้กิจการอื�น
ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั เข้าทําสัญญาตราสารอนุ พ นั ธ์ทางการเงิ นได้แก่ สัญญาซื� อขายเงิ นตราต่ างประเทศ
ล่วงหน้า เพื�อบริ หารความเสี� ยงอัตราแลกเปลี�ยนต่างประเทศ อนุ พนั ธ์รับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรกด้วย
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที�เข้าทําสัญญาอนุพนั ธ์และวัดมูลค่าใหม่ในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วัน
สิ� นรอบของแต่ละรอบระยะเวลารายงาน ผลกําไรหรื อขาดทุนรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที เว้น
แต่อนุพนั ธ์ดังกล่าวถูกเลือกกําหนดให้เป็ นเครื� องมือที� ใ ช้ป้องกันความเสี� ยงที�มีประสิ ทธิ ผลใน
เหตุการณ์ที�ช่วงเวลาของการรับรู ้รายการกําไรหรื อขาดทุนขึ�นอยูก่ บั ลักษณะความสัมพันธ์ของการ
ป้องกันความเสี� ยง
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อนุ พ นั ธ์ ท�ี มูล ค่า ยุติธรรมเป็ นบวกรั บ รู ้ เ ป็ นสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ตรงกัน ข้า มอนุ พนั ธ์ ที� มูล ค่า
ยุติธรรมเป็ นลบรับรู ้เป็ นหนี� สินทางการเงิน อนุพนั ธ์จะไม่หกั กลบในงบการเงิน เว้นแต่กลุ่มบริ ษทั
จะมี ท� ัง สิ ท ธิ ท างกฎหมายและมี ค วามตั�ง ใจในการหั ก กลบ อนุ พ ัน ธ์ แ สดงเป็ นสิ น ทรั พ ย์ไ ม่
หมุนเวียนหรื อหนี� สินไม่หมุนเวียน หากระยะเวลาที�เหลืออยู่ของอนุ พนั ธ์มีมากกว่า 12 เดือนและ
ไม่คาดว่าจะถูกรับรู ้หรื อจ่ายภายใน 12 เดือน อนุพนั ธ์อื�นแสดงเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียนหรื อหนี� สิน
หมุนเวียน
3.5 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อยแสดงตามวิธีราคาทุนสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแสดงตามวิธีส่วนได้เสี ยสําหรับงบการเงินรวม
ในกรณี ที�มีการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลขาดทุนของเงินลงทุนทุกประเภทจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จทันที
3.6 อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน ประกอบด้วย ที�ดินที�ถือครองเพื�อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า
และที�ดินที�ไม่ได้ใช้งาน ซึ�งแสดงในราคาทุนหักค่าเผื�อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
กลุ่ ม บริ ษัท จะมี ก ารทดสอบการด้ อ ยค่ า ของอสั ง หาริ มทรั พ ย์ เ พื� อ การลงทุ น และตั� ง ค่ า เผื� อ
การด้อยค่า โดยพิจารณาเปรี ยบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมซึ� งประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระที�ได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
โดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาดในการประเมิ นมูลค่าของที� ดินที� ถื อ ครองเพื�อหาประโยชน์ จาก
รายได้ค่าเช่าและที�ดินที�ไม่ได้ใช้งาน
3.7 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที�ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื� อมราคาสะสมและค่าเผื�อการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื� อมราคาคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี�
ส่วนปรับปรุ งที�ดิน
อาคาร
เครื� องจักรและอุปกรณ์
เครื� องตกแต่งและเครื� องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

10
20
5 - 20
3 - 20
5 - 10

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
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การรื� อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที�ต� งั ของสิ นทรั พย์ซ� ึ งเป็ นภาระผูกพันของกลุ่มบริ ษทั ที�
เกิดขึ�นเมื�อกลุ่มบริ ษทั ได้สินทรัพย์มา จะถูกบันทึกเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์และคิดค่าเสื� อมราคา
ในกรณีท�ีมีการด้อยค่าของที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เกิ ดขึ�นกลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
3.8 สัญญาเช่า
นโยบายที�ปฏิบตั ิใช้ต�งั แต่วนั ที� 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั ที�เป็ นผูเ้ ช่า
กลุ่มบริ ษทั ประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ ณ วันเริ� มต้นของสัญญา
เช่า กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี�สินตามสัญญาเช่าที�เกี�ยวข้องกับทุกข้อตกลงสัญญา
เช่าที�เป็ นสัญญาเช่า ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสั�น (อายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่า) และสัญญาเช่า
ซึ� งสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ�า เช่น คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล โดยกลุ่มบริ ษทั รับรู ้การจ่ ายชําระตามสัญญา
เช่าเหล่านี�ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
หนี�สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเริ� มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที�ยงั ไม่ได้จ่าย
ชําระ ณ วันนั�น โดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบี�ยตามนัยของสัญญาเช่า แต่หากอัตรานั�นไม่สามารถกําหนด
ได้ กลุ่มบริ ษทั ใช้อตั ราดอกเบี�ยการกูย้ มื ส่ วนเพิ�ม
การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที�รวมอยูใ่ นการวัดมูลค่าของหนี�สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย







การจ่ายชําระคงที� (รวมถึง การจ่ายชําระคงที�โดยเนื�อหา) หักลูกหนี�ส�ิ งจูงใจตามสัญญาเช่าใดๆ
การจ่ายชําระค่าเช่าผันแปรที�ข� ึนอยู่กบั ดัชนี หรื ออัตรา ซึ� งการวัดมูลค่าเริ� มแรกใช้ดชั นี หรื ออัตรา
ณ วันที�สัญญาเช่าเริ� มมีผล
จํานวนเงินที�คาดว่าผูเ้ ช่าจะจ่ายชําระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื�อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�ผเู ้ ช่าจะใช้สิทธิ เลือกนั�น
การจ่ายชําระค่าปรับเพื�อการยกเลิ กสัญญาเช่า หากข้อกําหนดสัญญาเช่ าแสดงให้เห็นว่าผูเ้ ช่ า
จะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า

หนี�สินตามสัญญาเช่าแยกแสดงบรรทัดในงบแสดงฐานะการเงิน
การวัดมูลค่าภายหลังของหนี� สินตามสัญญาเช่า โดยการเพิ�มมูลค่ าตามบัญชี เพื�อสะท้อนดอกเบี�ย
จากหนี�สินตามสัญญาเช่า (ใช้วิธีดอกเบี�ยที�แท้จริ ง) และลดมูลค่าตามบัญชี เพื�อสะท้อนการจ่ ายชําระ
ตามสัญญาเช่า
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สิ น ทรัพ ย์สิ ทธิ การใช้ประกอบด้วย การวัด มู ล ค่ า เริ� ม แรกกับ หนี� สิ นตามสั ญญาเช่ าที� เ กี� ยวข้อง
การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าใด ๆ ที�จ่ายชําระ ณ วันที�สัญญาเช่าเริ� มมีผลหรื อก่อนวันที�สัญญาเริ� มมีผล
หักสิ� งจูงใจตามสัญญาเช่าที�ได้รับใด ๆ และต้นทุนทางตรงเริ� มแรกใด ๆ การวัดมูลค่าภายหลังของ
สินทรัพย์สิทธิการใช้โดยใช้ราคาทุนหักค่าเสื� อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้คิดค่าเสื� อมราคาตลอดช่วงเวลาที�ส� ันกว่าของอายุสัญญาเช่ าและอายุการใช้
ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ หากสัญญาเช่าโอนความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงหรื อราคา
ทุนของสิ นทรั พย์สิทธิ การใช้ สะท้อนว่ากลุ่ มบริ ษ ทั จะใช้สิทธิ เลือกซื� อ สิ นทรั พย์สิทธิ การใช้ที�
เกี�ยวข้องคิดค่าเสื� อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ การคิดค่าเสื� อมราคา
เริ� ม ณ วันที�สัญญาเช่าเริ� มมีผล
สินทรัพย์สิทธิการใช้แยกแสดงบรรทัดในงบแสดงฐานะการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 36 เรื� อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ เพื�อประเมินว่า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ดอ้ ยค่าหรื อไม่ และบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าที�ระบุได้ตามที�กล่าวใน
นโยบายเรื� อง “ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์”
ค่าเช่าผันแปรที�ไม่ข� ึนอยู่กบั ดัชนี หรื ออัตราไม่ถูกรวมในการวัดมูลค่าของหนี� สินตามสัญญาเช่าและ
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ การจ่ายชําระที� เกี� ยวข้องรั บรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายสําหรั บงวดที� มีเหตุ การณ์ หรื อ
เงื�อนไขการจ่ายชําระเหล่านั�นเกิดขึ�นและรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิตาม TFRS 16 อนุญาตให้ผเู ้ ช่าไม่แยกส่ วนประกอบที�ไม่เป็ นการเช่าและ
บันทึกสัญญาเช่าและส่ วนประกอบที�ไม่เป็ นการเช่าที�เกี�ยวข้องเป็ นข้อตกลงเดียวกัน กลุ่มบริ ษทั ใช้
ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิดงั กล่าว
สินทรัพย์สิทธิการใช้ของกลุ่มบริ ษทั รวมถึง สิ ทธิการเช่าที�ดินที�สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ของ
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ�ง ซึ� งแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสม ค่าตัดจําหน่ายของสิ ทธิ การเช่า
ที�ดิน ตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
กลุ่มบริ ษทั ที�เป็ นผูใ้ ห้เช่า
กลุ่มบริ ษทั เข้าทําข้อตกลงสัญญาเช่าเป็ นผูใ้ ห้เช่าที�เกี�ยวข้องกับอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
สัญญาเช่าซึ�งกลุ่มบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่าจัดประเภทรายการเป็ นสัญญาเช่าการเงินหรื อดําเนินงาน เมื�อ
เงื�อนไขของสัญญาเช่าโอนความเสี� ยงและผลตอบแทนเกือบทั�งหมดของความเป็ นเจ้าของให้แก่ผูเ้ ช่า
สัญญาดังกล่าวจัดประเภทรายการเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าอื�น ๆ ทั�งหมดจัดประเภทเป็ น
สัญญาเช่าดําเนินงาน
รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู ้ดว้ ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าที�เกี�ยวข้อง
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เมื�อสัญญาที�ประกอบด้วยส่วนประกอบที�เป็ นการเช่าและส่ วนประกอบที�ไม่เป็ นการเช่า กลุ่มบริ ษทั
นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 15 เรื� อง รายได้จากสัญญาที�ทาํ กับลูกค้า เพื�อปั นส่ วน
ข้อพิจารณาภายใต้สัญญากับแต่ละส่วนประกอบ
นโยบายที�ปฏิบตั ิใช้ก่อนวันที� 1 มกราคม 2563
สัญญาเช่าดําเนินงาน
สัญญาเช่าซึ�งความเสี� ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่ของการเป็ นเจ้าของสิ นทรัพย์ยงั คงอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่า
บันทึกเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน ค่าเช่าที�เกิดขึ�นจากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า
สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่ า ซึ� งกลุ่มบริ ษทั ได้รับโอนความเสี� ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่ ข องการเป็ นเจ้ าของ
สิ นทรัพย์ยกเว้นกรรมสิ ทธิ� ทางกฎหมายถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์ที�เช่า
ในมูลค่ายุติธรรม ณ วันเริ� มต้นของสัญญาเช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั�นตํ�าที�จะต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่าแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ�ากว่า ค่าเสื� อมราคาของสิ นทรั พย์ที�เช่ าคํานวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ ดอกเบี� ยหรื อค่าใช้จ่ายทางการเงินคํานวณโดยใช้วิธี
อัตราดอกเบี�ยที�แท้จริ งตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบี� ยหรื อค่าใช้จ่ายทางการเงิ นและค่าเสื� อม
ราคารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
3.9 การด้อยค่า
กลุ่มบริ ษทั ทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้ บ่งชี� เรื� อง
การด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณีท�ีมีขอ้ บ่งชี�จะทําการประมาณมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ�ากว่า
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น� ัน ทั�งนี� มูลค่าที�คาดว่าจะได้รั บคืนหมายถึ งมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน
ในการขายหรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ซึ� งในการประเมินมูลค่าจากการใช้
สิ นทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที�คาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และ
คํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีที�สะท้อนถึงการประเมินความเสี� ยง
ในสภาพตลาดปัจจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี� ยงซึ� งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรั พย์
ที�กาํ ลังพิจารณาอยู่ และในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริ ษทั ใช้แบบจําลอง
การประเมินมูลค่าที�ดีท�ีสุดซึ�งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ�งสะท้อนถึงจํานวนเงินที�คาดว่าจะได้รับจาก
การจําหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจําหน่าย โดยการจําหน่ายนั�นผูซ้ �ือกับผูข้ ายมีความรอบรู ้
และเต็มใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี�ไม่มี
ความเกี�ยวข้องกัน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
กลุ่มบริ ษทั จะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี) ที�ได้รับรู ้ในงวดก่อนเมื�อ
ข้อบ่งชี�ของการด้อยค่าได้หมดไปหรื อลดลง ซึ�งกิจการต้องประมาณมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน
3.10 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนนอกจากค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที�อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่ นอน ประกอบด้วยค่าสิ ทธิ และใบอนุญาต
ในการประกอบกิจการอื�นๆ แสดงตามราคาทุนหักด้วยค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่า ตัดจํา หน่ ายคํานวณจากราคาทุ น ของสิ น ทรั พย์โดยวิ ธี เส้ น ตรงตลอดอายุ การให้ ป ระโยชน์
โดยประมาณของสิ นทรัพย์เป็ นระยะเวลา 5 - 10 ปี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที�อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ นอนประกอบด้วยค่าสิ ทธิ การใช้เครื� องหมาย
การค้าแสดงตามราคาทุนหักค่าเผื�อการด้อยค่า (ถ้ามี) โดยจะมีการทดสอบการด้อยค่าเป็ นประจําทุกปี
และตั�งค่าเผื�อการด้อยค่า (ถ้ามี) ซึ�งจะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ก ารทดสอบการด้อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ตัว ตนเป็ นประจํา ทุ ก ปี และตั�ง ค่ า เผื� อ
การด้อยค่า (ถ้ามี) โดยบริ ษทั ได้ว่าจ้างผูป้ ระเมิน ราคาอิสระ เพื�อประเมิ นมูลค่ายุติธรรมสําหรับ
ค่าสิ ทธิ ในการใช้เครื� องหมายการค้า เพื�อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ลงวันที� 30 เมษายน 2547 เรื� อง ความเห็ นเกี� ยวกับ การบัญชี สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน โดยวิธีคาํ นวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
3.11 ประมาณการหนี�สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี� สิ นสําหรับผลประโยชน์พนักงาน เป็ นประมาณการหนี� สิ นเกี� ยวกับภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนักงานที�ได้สิทธิ รับเงินชดเชยเมื�อเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
โดยประมาณการหนี�สินดังกล่าวได้คาํ นวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระและจากข้อสมมติฐาน
ทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัยตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
อันเป็ นประมาณการจากมูลค่าปั จจุ บ ันของกระแสเงิ นสดของผลประโยชน์ที� คาดว่าจะต้องจ่ ายใน
อนาคตโดยคํานวณบนพื�นฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน อัตรามรณะ
อายุงาน อัตราคิดลด และอัตราการเพิ�มขึ�นของผลตอบแทน
3.12 รายการที�เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชี ที�เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี�ยน ณ วันที�เกิ ด
รายการ ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี� สินที�เป็ นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ และสัญญา
ซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงานแปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้
อัตราอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนั�น
กําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนรับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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3.13 การรับรู ้รายได้
รายได้จากการขายรับรู ้เมื�อกลุ่มบริ ษทั ได้โอนอํานาจการควบคุมของสิ นค้าให้กบั ลูกค้าเสร็ จสิ� นแล้ว
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมื�อกลุ่มบริ ษทั ปฏิบตั ิตามภาระที�ตอ้ งปฏิบตั ิในสัญญาเสร็จสิ� นแล้ว
ดอกเบี�ยรับและค่าเช่ารับรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้จากเงินปันผลรับรู ้เป็ นรายได้เมื�อมีการประกาศจ่าย
รายได้อ�ืนรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.14 กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกเงินจ่ายสมทบกองทุนสํา รองเลี�ยงชี พสําหรับพนักงานเป็ นค่ าใช้จ่ ายเมื� อเกิด
รายการ
3.15 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยจํานวนรวมของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
3.15.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปั จจุ บนั คือ จํานวนภาษีเงินได้ท�ีตอ้ งชําระโดยคํานวณจาก
กําไรทางภาษีสําหรับงวด กําไรทางภาษีแตกต่างจากกําไรที�แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เนื�องจากกําไรทางภาษีไม่ได้รวมรายการที�ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษีในงวดอื�นๆ
และไม่ได้รวมรายการที�ไม่สามารถถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้
ในงวดปั จจุบนั คํานวณโดยใช้อตั ราภาษีที�มี ผลบัง คับ ใช้หรื อคาดได้ค่อนข้างแน่ ว่า จะมี
ผลบังคับใช้ ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศใช้อตั ราภาษีที�กาํ หนดในประเทศนั�นๆ ในการคํานวณค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
3.15.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นการรั บรู ้ ผลแตกต่ างชั�วคราวระหว่ างมู ลค่ าทางบัญชี ข อง
สิ นทรัพย์และหนี� สินในงบการเงิ นกับมูลค่ าของสิ นทรั พย์และหนี� สินที� ใช้ในการคํานวณ
กําไรทางภาษี (ฐานภาษี) ซึ�งโดยปกติแล้วจะรับรู้หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผล
แตกต่างชัว� คราวทุกรายการ และรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่าง
ชั�วคราวเท่าที� มีความเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ ว่ ากําไรทางภาษี จะมี จ ํานวนเพียงพอที� จะนําผล
แตกต่างชัว� คราวนั�นมาใช้ประโยชน์ได้
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กลุ่มบริ ษทั ทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันสิ�นรอบ
ระยะเวลารายงานของแต่ละงวด และจะลดมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีลงเมื� อเห็ นว่ าไม่น่าจะมี ความเป็ นไปได้อีกต่ อไปว่ากิ จการจะมี กาํ ไรทางภาษีเพียง
พอที�จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท� งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์ได้ ทั�งนี�
สิ นทรั พย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที� ปรั บลดลงนั�น กลุ่ มบริ ษ ทั จะกลับรายการให้ เท่ากับ
จํานวนที�มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที�จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้
กลุ่มบริ ษทั คํานวณมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดว้ ยอัตราภาษีที�คาด
ว่าจะใช้ในงวดที�สินทรัพย์จะมีการรับรู ้หรื อหนี� สินจะมีการจ่ ายชําระโดยใช้อตั ราภาษีที�มีผล
บังคับใช้อยู่หรื ออัตราที� คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมี ผลบังคับใช้ ณ วันสิ� นรอบระยะเวลา
รายงาน
กลุ่มบริ ษทั จะนํารายการสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาหักกลบกับรายการหนี� สินภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี เมื�อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ตามกฎหมายในการนําสิ นทรัพย์และหนี�สิน
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ดังกล่าวมาหักกลบกันและตั�งใจจะชําระหนี�สินและสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้ของงวดปั จจุบนั ดังกล่าวด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั�งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระ
หนี�สินในเวลาเดียวกัน
3.16 กําไรต่อหุน้ ขั�นพื�นฐาน
กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี ที�เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั (ไม่
รวมกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื� น) ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่ วงนํ�าหนักที� มี อยู่ ณ วันสิ� นรอบ
ระยะเวลารายงาน ในกรณีที�มีการเพิ�มทุนใช้จาํ นวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักตามระยะเวลา
ที�จดทะเบียนเพิ�มทุนที�ออกและชําระแล้ว
3.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูล ค่า ยุติธรรมเป็ นราคาที� จะได้รั บจากการขายสิ นทรั พย์ หรื อจะจ่ ายเพื�อโอนหนี� สินในรายการที�
เกิดขึ�นในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที�วดั มูลค่า ไม่ว่าราคานั�นจะสามารถสังเกตได้โดยตรง
หรื อประมาณมาจากเทคนิ คการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสิ นทรั พย์
หรื อหนี�สินรายการใดรายการหนึ� ง กลุ่มบริ ษทั พิจารณาถึงลักษณะของสิ นทรัพย์หรื อหนี�สินนั�นซึ� งผู ้
ร่ วมตลาดจะนํามาพิจารณาในการกําหนดราคาของสิ น ทรั พย์หรื อหนี� สิน ณ วันที�วดั มูลค่า โดย
การวัดมูลค่ายุติธรรมและ/หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินใช้เกณฑ์ตามที�กล่าว
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นอกจากนี� การวัดมูลค่ ายุติธรรมได้จัดลําดับชั�นเป็ นระดับที� 1 ระดับที� 2 และระดับที� 3 โดยแบ่ง
ตามลําดับขั�นของข้อมู ลที� สามารถสั งเกตได้ และตามลําดับความสํ าคัญของข้อมู ลที� ใช้ว ดั มู ลค่ า
ยุติธรรม ซึ�งมีดงั ต่อไปนี�
- ระดับที� 1 เป็ นราคาเสนอซื� อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี�สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั�น ณ วันที�วดั มูลค่า
- ระดับที� 2 เป็ นข้อมูลอื�นที�สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรับสิ นทรั พย์น� นั
หรื อหนี�สินนั�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื� อขายซึ�งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
- ระดับที� 3 เป็ นข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์น� นั หรื อหนี�สินนั�น
3.18 ประมาณการทางบัญชีและแหล่งข้อมูลเกี�ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริ ษทั ต้องอาศัยดุลยพินิจ
ของผูบ้ ริ หารในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั�งข้อสมมติฐานหลายประการ
ซึ� งมีผลกระทบต่อการแสดงจํานวนสิ นทรั พย์และหนี� สิน การเปิ ดเผยข้อมูลเกี� ยวกับสิ น ทรัพย์และ
หนี� สินที� อาจเกิดขึ�น ณ วันที� ในงบการเงิ น รวมทั�งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี
ถึงแม้วา่ การประมาณการของผูบ้ ริ หาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั�น
ผลที�เกิดขึ�นจริ งอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั�น
ประมาณการและข้อสมมติ ที� ใ ช้ใ นการจัด ทํา งบการเงิ น จะได้ รับ การทบทวนอย่า งต่ อ เนื� อ ง
การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี�ยนทันทีเป็ นต้นไป
4.

การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี�ยวกับกระแสเงินสดเพิม� เติม
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2562
2563
1,076,237
896,405
2,501,187,622 1,953,136,148
658,107
2,908,538

เงินสดในมือ
เงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน
เช็คในมือ
เงินฝากประจําธนาคารที�ถึงกําหนดภายใน 3 เดือน
(2563: อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 0.60 ต่อปี ,
2562: อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 1.13 - 1.50 ต่อปี )
400,002,016
2,902,744,150
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1,550,002,016
3,507,122,939

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
560,000
560,000
2,316,105,941 1,848,616,801
-

400,002,016
2,716,667,957

1,550,002,016
3,399,178,817
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4.2 รายการซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สาํ หรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม มีดงั นี�

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
เจ้าหนี�ค่าซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที� 1 มกราคม
8,649,301
13,054,307
5,749,302
13,054,307
บวก ค่าซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
120,987,920 135,704,837 105,541,140 115,590,480
หัก ค่าซื� อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ภายใต้สัญญาเช่า
(3,606,900)
หัก เงินสดจ่าย
(116,799,532) (136,502,943) (98,452,753) (122,895,485)
เจ้าหนี�ค่าซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที� 31 ธันวาคม 12,837,689
8,649,301
12,837,689
5,749,302
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงินที�รับรู ้ตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที� 17 (รวมส่วนที�ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ�งปี ) ณ วันที� 1 มกราคม
บวก หนี�สินตามสัญญาเช่าที�รับรู ้ ณ วันที� 1
มกราคม 2563 (ดูหมายเหตุขอ้ 2.4)
หนี�สินตามสัญญาเช่า (รวมส่วนที�ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ�งปี ) ณ วันที� 1 มกราคม
บวก หนี�สินตามสัญญาเช่าระหว่างปี
หัก เงินสดจ่าย
หนี�สินตามสัญญาเช่า ณ วันที� 31 ธันวาคม
(รวมส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี )

4.3

6,819,972
24,429,106

9,956,378
-

1,751,567

4,307,787

24,429,106

-

31,249,078
51,940,081
(18,398,440)

9,956,378
3,606,900
(6,743,306)

26,180,673
51,940,081
(15,765,991)

4,307,787
(2,556,220)

64,790,719

6,819,972

62,354,763

1,751,567

กระแสเงินสดจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิ นสําหรับปี
สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม มีดงั นี�
งบการเงินรวม
2563
2562

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสั�นจาก
สถาบันการเงิน ณ วันที� 1 มกราคม
90,986,317 35,332,981
บวก เงินสดรับสุทธิ
74,694,982 55,719,676
หัก ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตรา
ต่างประเทศที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริ ง/จากการ
แปลงค่างบการเงิน
(3,419,431)
(66,340)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสั�นจาก
สถาบันการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม
162,261,868 90,986,317

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
-

-

-

-

-

-
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5.

ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีห� มุนเวียนอื�น
5.1 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น ณ วันที� 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ลูกหนี�การค้า
ลูกหนี�อ�นื
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับ
เงินทดรองจ่าย

งบการเงินรวม
2563
2562
573,177,411 499,156,471
1,097,275
4,563,176
46,462,998
43,668,929
7,238,118
11,517,968
308,273
219,634
628,284,075 559,126,178

5.2 ลูกหนี�การค้า ณ วันที� 31 ธันวาคม แยกตามอายุหนี� ได้ดงั นี�

จํานวนรายของลูกหนี�การค้า
บริ ษทั อื�น
ยังไม่ถึงกําหนด
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่า หรื อถึง 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกําหนด

หัก ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

142 รายงานประจำาปี 2563

งบการเงินรวม
2563
2562
575
341

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
599,376,998 527,842,987
2,281,102
5,562,849
37,183,237 36,011,805
6,928,107 10,383,065
9,020
645,778,464 579,800,706
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
171
165

558,249,274

452,184,894

483,927,149

418,390,945

10,914,577
934,680
19,861,580
589,960,111

48,191,907
23,317,419
523,694,220

8,634,100
934,680
18,972,485
512,468,414

45,616,809
22,428,325
486,436,079

10,493,500
10,493,500
600,453,611

4,518,688
4,518,688
528,212,908

112,997,131
112,997,131
625,465,545

69,574,251
69,574,251
556,010,330

(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
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2563
สินค้าสําเร็จรู ป
545,517,286
737,054,202
382,509,475
536,713,936
งานระหว่างทํา
25,080,131
10,486,150
19,630,718
14,745,244
วัตถุดิบ
857,924,867
849,378,524
856,580,717
846,810,181
วัสดุสิ�นเปลือง
57,243,430
64,017,585
48,246,733
53,193,167
สินค้าระหว่างทาง
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�อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
(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

ต้นทุนของสิ นค้าที�บนั ทึกเป็ นต้นทุนขายในงบการเงินรวมสําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
มีจาํ นวน 6,945.86 ล้านบาท และ 6,976.97 ล้านบาท ตามลําดับ
ต้นทุนของสิ นค้าที�บนั ทึกเป็ นต้นทุนขายในงบการเงิ นเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
และ 2562 มีจาํ นวน 6,511.97 ล้านบาท และ 6,631.01 ล้านบาท ตามลําดับ
สําหรั บปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ต้นทุ นขายที� บ ันทึ กในงบการเงิ น รวมได้ร วมรายการ
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือจํานวน 8.40 ล้านบาท และการกลับรายการขาดทุนจากการลด
มูลค่าของสิ นค้าคงเหลือจํานวน (1.55) ล้านบาท ตามลําดับ
สําหรั บปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ต้นทุนขายที� บนั ทึ กในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การได้รวม
รายการขาดทุนจากการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือจํานวน 8.40 ล้านบาท และการกลับรายการขาดทุนจาก
การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือจํานวน (1.55) ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สิ นค้าคงเหลือในงบการเงิ นรวมได้รวมสิ นค้าที�มีภาระผูกพันจาก
การที�บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ�งต้องส่ งมอบปุ๋ ยให้แก่ผถู ้ ือใบสั�งจ่ายสิ นค้า (“ตัว� ปุ๋ ย”) ของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ�งที�ออกให้แก่ลูกค้าจํานวน 191.62 ล้านบาท และ 184.96 ล้านบาท ตามลําดับ (ดูหมายเหตุ
ข้อ 15)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สิ นค้าคงเหลือในงบการเงินเฉพาะกิจการได้รวมสิ นค้าที�มีภาระผูกพัน
จากการที�บริ ษทั ต้องส่ งมอบปุ๋ ยให้แก่ผูถ้ ือตัว� ปุ๋ ยของบริ ษทั ที� ออกให้แก่ลูกค้าจํานวน 201.35 ล้านบาท
และ 171.77 ล้านบาท ตามลําดับ (ดูหมายเหตุขอ้ 15)
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
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7.

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น เงินลงทุนชั�วคราว และหนีส� ิ นทางการเงินหมุนเวียนอื�น
7.1 สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�นและหนี�สินทางการเงิน หมุนเวียนอื�น ณ วันที� 31 ธันวาคม
ประกอบด้วย

สินทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียนอื�น
เงินฝากประจํา (ดูหมายเหตุขอ้ 7.2)
ตราสารอนุพนั ธ์ - สัญญาซื� อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินลงทุนชั�วคราว
เงินฝากประจํา (ดูหมายเหตุขอ้ 7.2)
หนีส� ินทางการเงินหมุนเวียนอื�น
ตราสารอนุพนั ธ์ - สัญญาซื� อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

7.2

งบการเงินรวม
2562
2563
4,496,293,665

-

4,350,000,000

-

1,060,752
4,497,354,417

-

1,060,752
4,351,060,752

-

-

2,675,452,137

-

2,500,000,000

-

-

-

1,415,027
1,415,027

เงินฝากประจํา ณ วันที� 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
วันครบกําหนดชําระ
2563
2562

เงินฝากธนาคาร

ครบกําหนดมากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี
วันครบกําหนดชําระ
2563
2562

เงินฝากธนาคาร
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ครบกําหนดมากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

อัตราดอกเบีย� (ร้ อยละต่ อปี )
2563
2562

0.25 - 0.85

1 - 1.75

อัตราดอกเบีย� (ร้ อยละต่ อปี )
2563
2562

0.40 - 0.85

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2563
2562

4,496,293,665 2,675,452,137
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

1.50 - 1.75 4,350,000,000 2,500,000,000
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8.

อสั งหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน มีรายละเอียดดังนี�
งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

ราคาทุน
ที�ดิน
หัก ค่าเผื�อการด้อยค่า
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
มูลค่ายุติธรรม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที�
1 มกราคม
2563
29,212,697
29,212,697

เพิม� ขึน�

ลดลง

-

-

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

ราคาทุน
ที�ดิน
หัก ค่าเผื�อการด้อยค่า
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
มูลค่ายุติธรรม

29,212,697
(3,402,417)
25,810,280
89,590,250

29,212,697
29,212,697
57,297,000

57,297,000

ยอดคงเหลือ
ณ วันที�
1 มกราคม
2562

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที�
31 ธันวาคม
2563

เพิม� ขึน�

ลดลง

-

3,402,417

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที�
31 ธันวาคม
2562
29,212,697
29,212,697
57,297,000

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

ราคาทุน :
ที�ดิน
หัก ค่าเผื�อการด้อยค่า
อสั งหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
มูลค่ายุติธรรม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที�
1 มกราคม
2563
39,527,022
39,527,022

เพิม� ขึน�

ลดลง

-

-

มูลค่ายุติธรรม

39,527,022
39,527,022

392,708,967

392,708,967

ยอดคงเหลือ
ณ วันที�
1 มกราคม
2562

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที�
31 ธันวาคม
2562

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

ราคาทุน :
ที�ดิน
หัก ค่าเผื�อการด้อยค่า
อสั งหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที�
31 ธันวาคม
2563

39,527,022
(3,402,417)
36,124,605
425,002,217

เพิม� ขึน�

ลดลง

-

3,402,417

39,527,022
39,527,022
392,708,967

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนในงบการเงินรวม เป็ นที�ดินที�ไม่ได้ใช้งาน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็ นที�ดินที�ให้เช่า
แก่กิจการที�เกี�ยวข้องกันแห่ งหนึ�งและที�ดินที�ไม่ได้ใช้งาน
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนประเมิน โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระที�ได้รับความเห็ นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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9.

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ
ณ วันที�
1 มกราคม
2563

ราคาทุน
ที�ดิน
293,349,876
ส่วนปรับปรุ งที�ดิน
158,794,090
อาคาร
1,884,521,225
เครื� องจักรและอุปกรณ์
2,375,080,149
เครื� องตกแต่งและเครื� องใช้สาํ นักงาน 445,822,624
ยานพาหนะ
177,473,808
รวมราคาทุน
5,335,041,772

เพิ�มขึน�

239,044
11,011,768
4,219,934
5,443,682
20,914,428

ค่ าเสื� อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุ งที�ดิน
(79,944,196) (4,981,503)
อาคาร
(1,458,239,905) (40,968,526)
เครื� องจักรและอุปกรณ์
(1,761,514,302) (137,925,641)
เครื� องตกแต่งและเครื� องใช้สาํ นักงาน (298,276,504) (50,555,890)
ยานพาหนะ
(127,364,815) (13,774,371)
รวมค่าเสื� อมราคาสะสม
(3,725,339,722) (248,205,931)
อาคารระหว่างก่อสร้างและ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั�ง
ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์

92,441,031
1,702,143,081

100,073,492

ลดลง

โอนเข้ า/
(ออก)

ผลแตกต่ างจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน
ของเงินลงทุน
ในบริษทั ย่ อย
ในต่ างประเทศ

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที�
31 ธันวาคม
2563

(559,985) 11,155,090
(17,286,875) 47,593,416
(30,188,329) 63,437,906
(6,425,967)
4,776,081
(54,461,156) 126,962,493

293,349,876
(84,905) 158,709,185
(381,724) 1,894,973,650
(189,373) 2,416,209,085
(127,165) 483,164,970
(226,910) 181,040,694
(1,010,077) 5,427,447,460

298,177
17,091,937
30,145,410
4,754,690
52,290,214

75,048
(84,850,651)
423,464 (1,498,486,790)
317,284 (1,882,030,722)
463,188 (317,652,841)
64,277 (132,983,376)
1,343,261 (3,916,004,380)

570,955
3,336,843
3,907,798

(2,029,669) (138,550,458)

-

51,934,396
1,563,377,476

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
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งบการเงินรวม (ต่อ)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ
ณ วันที�
1 มกราคม
2562

ราคาทุน
ที�ดิน
293,349,876
ส่วนปรับปรุ งที�ดิน
159,375,378
อาคาร
1,892,720,385
เครื� องจักรและอุปกรณ์
2,368,053,530
เครื� องตกแต่งและเครื� องใช้สาํ นักงาน 427,210,427
ยานพาหนะ
179,844,083
รวมราคาทุน
5,320,553,679

เพิ�มขึน�

ลดลง

โอนเข้ า/
(ออก)

ผลแตกต่ างจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน
ของเงินลงทุน
ในบริษทั ย่ อย
ในต่ างประเทศ

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที�
31 ธันวาคม
2562

1,944,483
9,046,724
9,216,061
6,971,433
27,178,701

(185,952)
(127,759)
(50,883,338)
(8,986,245)
(15,609,108)
(75,792,402)

1,331,645
(1,728,955)
52,635,724
20,860,888
6,567,660
79,666,962

293,349,876
(1,726,981) 158,794,090
(8,286,929) 1,884,521,225
(3,772,491) 2,375,080,149
(2,478,507) 445,822,624
(300,260) 177,473,808
(16,565,168) 5,335,041,772

ค่ าเสื� อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุ งที�ดิน
(74,036,464) (5,639,934)
อาคาร
(1,416,082,443) (43,872,678)
เครื� องจักรและอุปกรณ์
(1,672,074,446) (139,964,383)
เครื� องตกแต่งและเครื� องใช้สาํ นักงาน (261,968,046) (45,017,916)
ยานพาหนะ
(123,985,581) (16,901,722)
รวมค่าเสื� อมราคาสะสม
(3,548,146,980) (251,396,633)

1,896
46,585
50,113,379
8,105,643
13,473,557
71,741,060

(394,959)
780,427
(163,978)
(221,490)
-

125,265
(79,944,196)
888,204 (1,458,239,905)
575,126 (1,761,514,302)
825,305 (298,276,504)
48,931 (127,364,815)
2,462,831 (3,725,339,722)

อาคารระหว่างก่อสร้างและ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั�ง
ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์

63,612,887
1,836,019,586

ค่ าเสื� อมราคาสํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2563
2562
มูลค่ าตามบัญชี (ก่ อนหักค่ าเสื� อมราคาสะสม) ของอาคาร
และอุปกรณ์ ซึ�งหักค่ าเสื� อมราคาสะสมเต็มจํานวนแล้ ว
แต่ยังคงใช้ งาน ณ วันที� 31 ธันวาคม
2563
2562
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108,526,136

(31,030) (79,666,962)

-

92,441,031
1,702,143,081

248,205,931
251,396,633

2,833,393,691
2,804,152,925
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

ราคาทุน
ที�ดิน
ส่วนปรับปรุ งที�ดิน
อาคาร
เครื� องจักรและอุปกรณ์
เครื� องตกแต่งและเครื� องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่าเสื� อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุ งที�ดิน
อาคาร
เครื� องจักรและอุปกรณ์
เครื� องตกแต่งและเครื� องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื� อมราคาสะสม
อาคารระหว่างก่อสร้าง
และอุปกรณ์ระหว่างติดตั�ง
ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์

ยอดคงเหลือ
ณ วันที�
1 มกราคม
2563
261,479,164
127,519,506
1,577,555,694
2,218,733,498
400,898,070
137,138,625
4,723,324,557

เพิ�มขึน�

ลดลง

(56,389)
10,860,002 (17,170,305)
3,580,415 (28,891,191)
(918,752)
14,440,417 (47,036,637)

(69,705,763) (3,403,096)
(1,253,473,741) (31,933,102)
46,256
(1,657,968,878) (129,635,169) 16,987,994
(271,565,201) (41,539,479) 28,888,092
(101,154,333) (11,189,451)
787,167
(3,353,867,916) (217,700,297) 46,709,509

84,361,655
1,453,818,296

91,100,723

โอนเข้ า/
(ออก)

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที�
31 ธันวาคม
2563

261,479,164
127,519,506
11,155,090 1,588,654,395
30,682,748 2,243,105,943
63,353,206
438,940,500
13,296,496
149,516,369
118,487,540 4,809,215,877

570,955
1,484,233
2,055,188

(2,029,669) (121,555,088)

(73,108,859)
(1,285,360,587)
(1,770,616,053)
(283,645,633)
(110,072,384)
(3,522,803,516)

51,877,621
1,338,289,982
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ
ณ วันที�
1 มกราคม
2562

ราคาทุน
ที�ดิน
ส่วนปรับปรุ งที�ดิน
อาคาร
เครื� องจักรและอุปกรณ์
เครื� องตกแต่งและเครื� องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่าเสื� อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุ งที�ดิน
อาคาร
เครื� องจักรและอุปกรณ์
เครื� องตกแต่งและเครื� องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื� อมราคาสะสม

261,479,164
127,519,506
1,576,521,945
2,209,744,117
381,023,177
135,894,513
4,692,182,422

ลดลง

6,370,077 (48,452,666)
7,496,084 (7,785,158)
1,795,533 (7,119,081)
15,661,694 (63,356,905)

(66,301,313) (3,404,450)
(1,219,501,059) (33,972,682)
(1,574,202,718) (131,448,936) 47,682,776
(243,985,349) (34,624,198) 7,044,346
(94,773,000) (11,704,876) 5,323,543
(3,198,763,439) (215,155,142) 60,050,665

อาคารระหว่างก่อสร้าง
และอุปกรณ์ระหว่างติดตั�ง
ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื� อมราคาสํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2563
2562
มูลค่ าตามบัญชี (ก่ อนหักค่ าเสื� อมราคาสะสม) ของอาคาร
และอุปกรณ์ ซึ�งหักค่ าเสื� อมราคาสะสมเต็มจํานวนแล้ ว
แต่ยังคงใช้ งาน ณ วันที� 31 ธันวาคม
2563
2562
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เพิ�มขึน�

63,270,215
1,556,689,198

99,928,786

-

โอนเข้ า/
(ออก)

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที�
31 ธันวาคม
2562

261,479,164
127,519,506
1,033,749 1,577,555,694
51,071,970 2,218,733,498
20,163,967
400,898,070
6,567,660
137,138,625
78,837,346 4,723,324,557

-

(69,705,763)
(1,253,473,741)
(1,657,968,878)
(271,565,201)
(101,154,333)
(3,353,867,916)

(78,837,346)

84,361,655
1,453,818,296

217,700,297
215,155,142

2,534,649,592
2,510,200,510
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ณ วันที� 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทรายการ ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็ นสิ นทรัพย์สิทธิการ
ใช้ ตามการปฏิบตั ิในช่วงเปลี�ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที� 16 จํานวน 10.38
ล้านบาท และ 2.82 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ (ดูหมายเหตุขอ้
2.4) การจัดประเภทดังกล่าวแสดงรวมอยูใ่ นยอด โอนเข้า/(ออก)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษัทได้นําที� ดิ น ส่ วนปรั บ ปรุ งที� ดิ นและอาคารบางส่ วนจํานอง
เป็ นหลักประกันวงเงินสินเชื�อกับสถาบันการเงินในประเทศแห่ งหนึ�ง ซึ�งมีมูลค่าตามบัญชี สุทธิ รวมจํานวน
442.67 ล้านบาท และ 467.12 ล้านบาท ตามลําดับ (ดูหมายเหตุขอ้ 26.3)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ที�ดินและอาคารของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ� ง ใช้เป็ นหลักประกันวงเงิน
สิ นเชื� อกับสถาบันการเงิ นในประเทศแห่ งหนึ� ง ซึ� งมี มูลค่ าตามบัญชี สุ ทธิ รวม 21.56 ล้านบาท เท่ากัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 13 และ 26.3)
10. สินทรัพย์สิทธิการใช้ สิทธิการเช่ า และหนีส� ิ นตามสั ญญาเช่ า
10.1 สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ สิทธิการเช่า และหนี�สินตามสัญญาเช่า ณ วันที� 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

สินทรัพย์ สิทธิการใช้
ที�ดิน
อาคาร
อุปกรณ์
ยานพาหนะ

สิทธิการเช่ า
ที�ดิน
หนี�สินตามสัญญาเช่ า
ส่วนของหนี�สินตามสัญญาเช่า
ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
หนี�สินตามสัญญาเช่า

งบการเงินรวม
2562
2563
71,182,025
37,821,553
543,131
27,261,082
136,807,791

-

19,421,755
45,368,964
64,790,719

-

73,095,093

3,809,517
3,010,455
6,819,972

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
37,821,553
543,131
23,125,845
61,490,529

-

18,038,727
44,316,036
62,354,763

-

-

1,177,068
574,499
1,751,567

สํา หรั บ ปี สิ� น สุ ด วัน ที� 31 ธัน วาคม 2563 สิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้ รั บ รู ้ เ พิ� ม ขึ� น ในงบการเงิ น รวม และ
งบการเงินเฉพาะกิจการ มีจาํ นวน 51.94 ล้านบาท
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)

151

- 32 -

กลุ่มบริ ษทั เช่าสิ นทรัพย์หลายประเภทประกอบด้วย ที�ดิน อายุสัญญาเช่า 48 ปี อาคารสํานักงาน อุปกรณ์
และรถยนต์ อายุสัญญาเช่าเฉลี�ยเท่ากับ 3 - 6 ปี
ณ วัน ที� 17 พฤศจิ ก ายน 2559 TCCC Myanmar Limitedได้ ท ํ า สั ญ ญาเช่ า ที� ดิ น กั บ บริ ษัท แห่ ง หนึ� ง
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื�อใช้เป็ นสถานที�ต� งั ในการดําเนิ นงาน ซึ� งการเช่า
ที� ดินดังกล่าวมีราคารวมทั�งสิ� น 2.62 ล้านดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อเที ยบเท่ า 93.58 ล้านบาท และหมดอายุวนั ที�
4 มิถุนายน 2607 สิ ทธิ การเช่าดังกล่าว รวมอยู่ในสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ในงบการเงินรวม ณ วันที� 31 ธันวาคม
2563 และแสดงรวมอยูใ่ นสิ ทธิการเช่าในงบการเงินรวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
10.2

จํานวนที�รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม มีดงั นี�

ค่าเสื� อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
ที�ดิน
อาคาร
อุปกรณ์
ยานพาหนะ

ดอกเบี�ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั�น
ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับสัญญาเช่า
ซึ� งสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ�า

งบการเงินรวม
2562
2563

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

1,723,798
5,403,079
278,519
12,741,987
20,147,383

-

5,403,079
278,519
10,209,419
15,891,017

-

2,208,350
12,316,915

-

2,030,831
6,542,725

-

3,679,400
38,352,048

-

2,703,186
27,167,759

-

สํ า หรั บ ปี สิ� น สุ ดวัน ที� 31 ธัน วาคม 2563 และ 2562 กระแสเงิ น สดจ่ า ยทั�ง หมดสํ า หรั บ สัญ ญาเช่ าใน
งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ เท่ากับ 18.40 ล้านบาท และ 15.77 ล้านบาท ตามลําดับ
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11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�นนอกจากค่ าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื�นนอกจากค่าความนิยม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

ค่าสิ ทธิการใช้เครื� องหมายการค้า - สุ ทธิ
ค่าสิ ทธิการใช้ซอฟแวร์ - สุ ทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที�
1 มกราคม
2563

เพิ�มขึ�น

545,900,757
552,723
546,453,480

-

รวม

ค่าตัดจําหน่ าย ผลแตกต่ างจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน
ของเงินลงทุน
ในบริ ษัทย่ อย
ในต่ างประเทศ
545,900,757
552,723
(577,913)
25,190
546,453,480
(577,913)
25,190

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

ค่าสิ ทธิการใช้เครื� องหมายการค้า - สุ ทธิ
ค่าสิ ทธิการใช้ซอฟแวร์ - สุ ทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที�
1 มกราคม
2562

เพิ�มขึ�น

545,900,757
1,355,129
547,255,886

-

รวม

ค่าตัดจําหน่ าย ผลแตกต่ างจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน
ของเงินลงทุน
ในบริ ษัทย่ อย
ในต่ างประเทศ
545,900,757
(731,658)
(70,748)
1,355,129
547,255,886
(731,658)
(70,748)

ค่ าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
2563
2562

545,900,757
545,900,757

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที�
31 ธันวาคม
2562

545,900,757
552,723
546,453,480
577,913
731,658

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

ค่าสิ ทธิการใช้เครื� องหมายการค้า - สุทธิ

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที�
31 ธันวาคม
2563

ยอดคงเหลือ
ณ วันที�
1 มกราคม
2563
545,900,757
545,900,757

เพิ�มขึน�

รวม

ค่ าตัดจําหน่ าย

-

545,900,757
545,900,757

-

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที�
31 ธันวาคม
2563
545,900,757
545,900,757
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ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

ค่าสิทธิการใช้เครื� องหมายการค้า - สุทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที�
1 มกราคม
2562
545,900,757
545,900,757

เพิ�มขึน�

รวม

ค่ าตัดจําหน่ าย

-

545,900,757
545,900,757

-

ค่าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี สิ �นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2563
2562

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที�
31 ธันวาคม
2562
545,900,757
545,900,757
-

บริ ษทั ได้ว่าจ้างผูป้ ระเมิ นอิสระ เพื�อประเมิ นมูลค่ ายุติธรรมสําหรั บค่าสิ ทธิ ในการใช้เครื� องหมายการค้า
ดังกล่าวข้างต้นเพื�อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ลงวันที�
30 เมษายน 2547 เรื� อง ความเห็นเกี�ยวกับการบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ตามรายงานของผูป้ ระเมินอิสระ
เมื�อวันที� 7 มกราคม 2564 และวันที� 14 มกราคม 2563 ผลของการประเมินมูลค่ายุติธรรมค่าสิ ทธิ ดงั กล่าว
ณ วันที� 2 มกราคม 2564 และวันที� 2 มกราคม 2563 ตามลําดับ โดยวิธี Relief from Royalty Method มีมูลค่า
ยุติธรรมสูงกว่าราคาตามบัญชี
สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ยอดขายที�เกิดจากเครื� องหมายการค้านี� คิดเป็ นประมาณ
ร้อยละ 90 และร้อยละ 95 ของรายได้จากการขายทั�งหมดของบริ ษทั ตามลําดับ
12. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะนํามาหักกลบกับหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ต่อเมื�อภาษีเงินได้น� นั
สามารถนํามาหักกลบกันได้ตามกฎหมาย ซึ� งถื อเป็ นภาษีเงินได้ที�เกี�ยวข้องกับหน่ วยจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดี ยวกัน
รายละเอี ยดของการหักกลบลบกัน ที�แสดงผลลัพธ์อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิ น รวมและเฉพาะกิ จ การ
ณ วันที� 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี�

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

154 รายงานประจำาปี 2563

งบการเงินรวม
2563
2562
45,635,125 39,983,199
116,608,579 116,608,579

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
39,695,381 33,622,760
109,180,151 109,180,151
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รายการเคลื�อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที�เกิดขึ�นสําหรับ ปี สิ�น สุ ดวันที�
31 ธันวาคม มีดงั นี�
งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
รั บรู้ เป็ นกําไร
หรื อขาดทุน

รับรู้ ใน
กําไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื�น

ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
ค่าเผื�อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการค่าส่ งเสริ มการขาย
ประมาณการหนี�สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที�
1 มกราคม
2563
5,811,287
122,503
1,700,000
32,349,409
39,983,199

(356,047)
1,689,595
3,740,963
1,322,650
(212,150)
6,185,011

(533,085)
(533,085)

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที�
31 ธันวาคม
2563
5,455,240
1,812,098
5,440,963
33,138,974
(212,150)
45,635,125

กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เป็ นบริ ษทั ร่ วม
ค่าตัดจําหน่ายสะสม - ค่าสิ ทธิการใช้เครื� องหมายการค้า
รวมหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

7,428,428
109,180,151
116,608,579

-

-

7,428,428
109,180,151
116,608,579

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
รั บรู้ เป็ นกําไร
หรื อขาดทุน

รับรู้ ใน
กําไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื�น

ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
ค่าเผื�อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการค่าส่ งเสริ มการขาย
ค่าเผื�อการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
ประมาณการหนี�สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที�
1 มกราคม
2562
5,788,160
433,437
4,160,681
680,483
25,498,784
36,561,545

23,127
(310,934)
(2,460,681)
(680,483)
3,076,130
(352,841)

3,774,495
3,774,495

กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เป็ นบริ ษทั ร่ วม
ค่าตัดจําหน่ายสะสม - ค่าสิ ทธิการใช้เครื� องหมายการค้า
รวมหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

7,428,428
109,180,151
116,608,579

-

-

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที�
31 ธันวาคม
2562
5,811,287
122,503
1,700,000
32,349,409
39,983,199

7,428,428
109,180,151
116,608,579

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)

155
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
รั บรู้ เป็ นกําไร
หรื อขาดทุน

ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
ค่าเผื�อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการส่งเสริมการขาย
ประมาณการหนี�สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที�
1 มกราคม
2563
5,633,468
122,503
1,700,000
26,166,789
33,622,760

ค่าตัดจําหน่ายสะสม - ค่าสิ ทธิการใช้เครื� องหมายการค้า
รวมหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

109,180,151
109,180,151

-

d

(415,759)
1,689,595
3,800,675
1,600,667
(212,150)
6,463,028

รั บรู้ใน
กําไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื�น
(390,407)
(390,407)
-

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
รั บรู้ เป็ นกําไร
หรื อขาดทุน

ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
ค่าเผื�อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการส่งเสริมการขาย
ค่าเผื�อการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
ประมาณการหนี�สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที�
1 มกราคม
2562
5,602,441
433,437
4,160,681
680,483
21,021,167
31,898,209

ค่าตัดจําหน่ายสะสม - ค่าสิ ทธิการใช้เครื� องหมายการค้า
รวมหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

109,180,151
109,180,151

-

31,027
(310,934)
(2,460,681)
(680,483)
1,801,987
(1,619,084)

รั บรู้ใน
กําไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื�น
3,343,635
3,343,635
-

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที�
31 ธันวาคม
2563
5,217,709
1,812,098
5,500,675
27,377,049
(212,150)
39,695,381
109,180,151
109,180,151

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที�
31 ธันวาคม
2562
5,633,468
122,503
1,700,000
26,166,789
33,622,760
109,180,151
109,180,151

สําหรับ ปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่ม บริ ษทั ใช้อตั ราภาษีเ งิ นได้ร้อยละ 20 ในการ
คํานวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศใช้อ ัตราภาษี ที�กาํ หนดใน
ประเทศนั�นๆ ในการคํานวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

156 รายงานประจำาปี 2563
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที�เกี�ยวข้องกับ
ผลแตกต่างชัว� คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ท�ีเกี�ยวข้องกับส่วนประกอบของ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที�เกี�ยวข้องกับผลกําไร
(ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย

งบการเงินรวม
2562
2563
386,093,911 248,334,264

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
375,523,946
236,811,503

(6,185,011)
352,841
379,908,900 248,687,105

(6,463,028)
369,060,918

1,619,084
238,430,587

3,774,495

(390,407)

3,343,635

(533,085)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม สามารถกระทบยอดกับกําไรทางบัญชีได้ดงั นี�

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้คาํ นวณในอัตราร้อยละ 20
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับรายการที�ไม่ถือเป็ น
รายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที�เกี�ยวข้องกับผล
แตกต่างที�รับรู้เมื�อเริ� มแรกและกลับรายการ
ภาษีเงินได้ตามแบบแสดงรายการ
อัตราภาษีที�แท้จริ ง

งบการเงินรวม
2562
2563
1,870,290,893 1,188,066,500
374,058,179 237,613,300

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
1,896,679,187 1,238,615,426
379,335,837
247,723,085

5,850,721
379,908,900

11,073,805
248,687,105

(10,274,919)
369,060,918

(9,292,498)
238,430,587

6,185,011
386,093,911

(352,841)
248,334,264

6,463,028
375,523,946

(1,619,084)
236,811,503

อัตราร้อยละ
20.90

อัตราร้อยละ
19.80

อัตราร้อยละ
19.12

อัตราร้อยละ
20.64

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
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13. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั� นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ
เงินกูย้ ืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน

งบการเงินรวม
2563
2562
162,261,868

90,986,317

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2563
-

-

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ� งได้ท ําวงเงินสั ญญาสําหรั บเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี
ธนาคาร เงินกูย้ มื ระยะสั�น และสินเชื�อประเภทอื�น ๆ ไว้กบั สถาบันการเงินในประเทศหลายแห่ ง โดยมีอตั รา
ดอกเบี�ยระหว่างร้อยละ 1.80 และร้อยละ 2.65 - 2.70 ต่อปี ตามลําดับ วงเงินสัญญาดังกล่าวมีการคํ�าประกัน
โดยการจดจํานองที�ดินและอาคารของบริ ษทั ย่อยนั�น (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ�งได้ทาํ วงเงินสัญญาเงินกูย้ ืมระยะสั�นและสิ นเชื�อ
ประเภทอื�น ๆ ไว้กบั สถาบันการเงินต่างประเทศหลายแห่ ง โดยมีอตั ราดอกเบี�ยระหว่าง ร้อยละ 0.63 - 0.71
และร้อยละ 2.31 - 2.36 ต่อปี ตามลําดับ วงเงินสัญญาดังกล่าวคํ�าประกันโดยบริ ษทั (ดูหมายเหตุขอ้ 26.5)
14. เจ้ าหนีก� ารค้าและเจ้ าหนีห� มุนเวียนอื�น
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น ณ วันที� 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

เจ้าหนี�การค้า
เจ้าหนี�อื�น
เงินปันผลค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
(ดูหมายเหตุขอ้ 15)
รายได้จากการขายตั�งพัก
(ดูหมายเหตุขอ้ 15)

158 รายงานประจำาปี 2563

งบการเงินรวม
2563
2562
198,052,538
157,152,637
55,699,394
62,434,138
2,416,420
2,331,815
176,005,552
134,494,174

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
169,547,376
131,895,187
52,517,902
58,208,826
2,416,420
2,331,815
145,199,266
106,425,854

66,839,636

74,217,382

66,103,019

74,175,585

124,776,603
623,790,143

110,745,759
541,375,905

135,248,711
571,032,694

97,592,215
470,629,482

- 39 -

15. รายได้จากการขายตั�งพักและเงินรับล่ วงหน้ าจากลูกค้ า
รายได้จากการขายตั�งพักและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเป็ นภาระผูกพันของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ� ง
ที�ตอ้ งส่ งมอบปุ๋ ยให้แก่ผถู ้ ือใบสั�งจ่ายสิ นค้า (“ตัว� ปุ๋ ย”) ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ�งที�ออกให้แก่ลูกค้า
โดยรายได้จากการขายตั�งพักเป็ นการออกตัว� ปุ๋ ยให้แก่ลูกค้าแล้ว แต่ยงั ไม่ได้ส่งมอบปุ๋ ยและยังไม่ ได้รับ
ชําระเงินค่าปุ๋ ยตามตัว� โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ� งได้บนั ทึกเงินค้างรับและค้างส่ งปุ๋ ยสําหรับตัว� ปุ๋ ยนี�
รวมอยู่ในลูกหนี� การค้าในจํานวนเดี ยวกัน อย่างไรก็ตาม ในการปฏิ บตั ิ ทางธุ รกิ จการค้า ลู กค้าอาจยกเลิก
ตัว� ปุ๋ ยค้างส่ งที�ยงั ไม่ได้รับชําระเงินได้ แต่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ�งไม่สามารถขอยกเลิกตัว� ปุ๋ ยค้างส่ ง
ดังกล่าว
ทั�งนี� สินค้า คงเหลื อในงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ณ วัน ที� 31 ธัน วาคม 2563 และ
2562 ได้รวมสิ นค้าที�มีภาระผูกพันจากการที�บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ� งออกตัว� ปุ๋ ยให้ลูกค้าแล้วหรื อ
ได้รับชําระเงินล่วงหน้าจากลูกค้าแล้วแต่ยงั ไม่ได้ส่งมอบปุ๋ ย (ดูหมายเหตุขอ้ 6) ซึ�งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
แห่งหนึ�งบันทึกรายการดังกล่าวเป็ น “รายได้จากการขายตั�งพัก” และ “เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า” ตามลําดับ
(ดูหมายเหตุขอ้ 14)
16. ประมาณการหนีส� ินสําหรับผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเมื�อเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงาน ซึ�งจัดเป็ นภาระผูกพันผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้ที�ไม่ได้จดั ให้มีกองทุน

การแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินดังนี�
ประมาณการหนี�สินหมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562

8,389,689

19,519,679

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

3,998,530

11,610,600

161,303,711 153,837,968 136,885,246 130,833,946
169,693,400 173,357,647 140,883,776 142,444,546

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
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จํานวนที�รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังจากออกจากงาน
เมื�อเกษียณอายุดงั กล่าวสําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม มีดงั นี�

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี�ย
ผลขาดทุน (กําไร) จากการประมาณ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

งบการเงินรวม
2563
2562
13,912,286 26,998,180
2,319,765 1,712,457

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
10,156,446 20,279,267
1,845,419 1,373,119

(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� สินสําหรับผลประโยชน์พนักงานสําหรั บปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
มีดงั นี�

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
ประมาณการหนี�สินสําหรับผลประโยชน์พนักงานยกมา 173,357,647 135,928,230 142,444,546 112,868,646
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
13,912,286 26,998,180 10,156,446 20,279,267
ต้นทุนดอกเบี�ย
2,319,765 1,712,457
1,845,419
1,373,119
ผล (กําไร) ขาดทุนจากการประมาณตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
(2,665,425) 18,872,474 (1,952,035) 16,718,176
ผลประโยชน์ที�จ่าย
(17,230,873) (10,153,694) (11,610,600) (8,794,662)
ประมาณการหนี�สินสําหรับผลประโยชน์พนักงานยกไป 169,693,400 173,357,647 140,883,776 142,444,546

ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที�สําคัญที�ใช้ในการคํานวณประมาณการ
หนี�สินสําหรับผลประโยชน์พนักงานที�กาํ หนดไว้ ณ วันที� 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี�

อัตราคิดลด
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือนที�คาดไว้
ราคาทองคําต่อหนึ�งบาท
อัตราเพิ�มขึ�นของราคาทองคํา

160 รายงานประจำาปี 2563

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ร้ อยละต่อปี )
(ร้ อยละต่อปี )
1.60
1.50
0-6
0-6
ขึ�นอยูก่ บั ช่วงอายุของพนักงาน ขึ�นอยูก่ บั ช่วงอายุของพนักงาน
4-5
4-5
28,500
22,000
3
3
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ซึ� งมีผลกระทบต่อมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี� สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที� 31 ธันวาคม
2563 มีดงั นี�
งบการเงินรวม

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

12.42
(11.01)

10.92
(9.64)

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน - ลดลงร้อยละ 1
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน - เพิ�มขึ�นร้อยละ 1

12.89
(10.64)

11.36
(9.31)

อัตราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน
อัตราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1
อัตราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน - เพิ�มขึ�นร้อยละ 1

(10.30)
13.32

(9.01)
11.74

อัตราเพิ�มขึ�นของราคาทองคํา
อัตราเพิ�มขึ�นของราคาทองคํา - ลดลงร้อยละ 1
อัตราเพิ�มขึ�นของราคาทองคํา - เพิ�มขึ�นร้อยละ 1

(11.43)
11.58

(10.03)
10.17

อัตราคิดลด
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 0.5
อัตราคิดลด - เพิ�มขึ�นร้อยละ 0.5

17. กองทุนสํารองเลีย� งชีพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกองทุนสํารองเลี� ยงชีพสําหรับพนักงานโดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่ วนหนึ� ง
และบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้อีกส่ วนหนึ� งและได้จดทะเบียนกองทุนดังกล่าวเป็ นกองทุนสํารอง
เลี�ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ (พ.ศ. 2530)
สําหรั บปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงิ นส่ วนที� บริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยจ่ ายสมทบเข้ากองทุน
สํารองเลี�ยงชีพ ซึ� งบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบการเงินรวมมีจาํ นวน 15.13 ล้านบาท และ 15.45 ล้านบาท
ตามลําดับ
สําหรั บปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงิ นส่ วนที�บริ ษทั จ่ ายสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี�ยงชี พ
ซึ�งบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํ นวน 12.42 ล้านบาท และ 12.65 ล้านบาท ตามลําดับ

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
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18. รายได้อื�น
รายได้อื�น สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2563
2562
ค่าเช่ารับ
6,198,125
5,852,205
เงินปันผลรับ
1,206,145
1,411,395
กําไรจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ - สุ ทธิ 27,686,609
8,968,822
อื�นๆ
19,891,861
18,739,258
54,982,740
34,971,680

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
20,350,629
19,079,875
20,531,214
21,124,976
1,303,144
25,810,095
9,161,830
20,155,972
18,625,931
88,151,054
67,992,612

19. ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะสําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม เกิดจากค่าใช้จ่ายที�สาํ คัญดังต่อไปนี�
งบการเงินรวม
2563
2562
การเปลี�ยนแปลงในสินค้าสําเร็จรู ปและงานระหว่างทํา 176,942,935 99,862,592
ค่าสิ นค้าสําเร็ จรู ปที�ซ�ือ
156,432,478 139,543,240
วัตถุดิบที�ใช้ไป
5,813,210,160 5,995,780,925
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
516,763,217 510,481,061
ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
268,931,227 253,833,896
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
8,398,976
(1,554,670)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น (กลับรายการ) (1,780,237)
115,637

20. ส่ วนตํ�ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนตํ�ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ ณ วันที� 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนตํ�ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ

162 รายงานประจำาปี 2563

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
149,318,987 79,334,312
5,602,937,430 5,833,029,853
423,532,326 416,102,401
233,591,314 215,155,142
8,398,976
(1,554,670)
(2,078,796)
155,137

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2563
2562
2563
2,280,000,000 2,280,000,000 2,280,000,000 2,280,000,000
(2,323,570,340) (2,323,570,340) (2,323,570,340) (2,323,570,340)
(43,570,340) (43,570,340) (43,570,340)
(43,570,340)
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21. การจัดการส่ วนทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทุนของบริ ษทั เป็ นไปเพื�อการดํารงไว้ซ� ึงความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื� อง
ของบริ ษทั เพื�อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี�มีส่วนได้เสี ยอื�น
บริ ษทั มิได้ใช้อตั ราส่ วนทางการเงินใดๆ เพื�อรักษาระดับทุน หากแต่จดั การให้มีระดับทุนเพียงพอสําหรับ
ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริ ษทั เท่านั�น
22. ทุนสํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้อ งจัด สรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ� งไว้
เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุ ทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สํารองนี�จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองนี�จะนํามาจัดสรรเป็ นเงินปันผลไม่ได้
23. เงินปันผล
เมื� อวันที� 24 มี นาคม 2563 ที� ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัท อนุ ม ัติ การจ่ ายเงิ นปั น ผลระหว่ างกาลจาก
การจัดสรรกําไรของปี 2562 ในอัตราหุ ้ น ละ 1.10 บาท เป็ นจํา นวนเงิ น รวมทั�ง สิ� น 643.20 ล้า นบาท
เงินปันผลระหว่างกาลนี� ได้จ่ายแล้วในเดือนเมษายน 2563
เมื� อวันที� 28 มี นาคม 2562 ที� ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้ นสามัญของบริ ษ ัทมี ม ติ ให้ จ่ ายเงิ นปั นผลแก่ ผูถ้ ื อหุ ้ นสามัญ
ในอัตราหุ ้นละ 1.50 บาท เป็ นจํา นวนเงิ น รวมทั�งสิ� น 877.07 ล้า นบาท โดยถือเป็ นการจัด สรรกํา ไร
ของปี 2561 เงินปั นผลนี� ได้จ่ายแล้วในเดือนเมษายน 2562
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญ ของบริ ษทั ย่อ ยได้มีม ติ อนุ มตั ิให้จ่ ายเงิ น ปัน ผลสํา หรับ ปี 2562 ให้แก่ผูถ้ ื อ หุ ้น
สามัญของบริ ษ ทั ย่อย โดยมีรายละเอียดดังต่ อไปนี�
ชื� อบริษัท

บริ ษทั เอ็น.ไอ. เอ็ม. จํากัด
บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จํากัด

วันที�ประชุ ม
ผู้ถือหุ้นสามัญ
23 เม.ย. 2563
21 เม.ย. 2563

เงินปันผล
เงินปันผลจ่ ายแก่
ต่ อหุ้น ส่ วนของผู้ถือหุ้น ส่ วนได้ เสียที�ไม่ มี
(บาท)
บริษัทใหญ่
อํานาจควบคุม
2.75
17,531,250
16,843,750
6.00
2,999,964
36
20,531,214
16,843,786

หน่ วย : บาท
จํานวนเงิน
รวม
34,375,000
3,000,000
37,375,000

ที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ย่อยได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2561 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั ย่อย โดยมีรายละเอียดดังต่ อไปนี�
ชื� อบริษัท

บริ ษทั เอ็น.ไอ. เอ็ม. จํากัด
บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จํากัด

วันที�ประชุ ม
ผู้ถือหุ้นสามัญ
18 เม.ย. 2562
24 เม.ย. 2562

เงินปันผล
เงินปันผลจ่ ายแก่
ต่ อหุ้น ส่ วนของผู้ถือหุ้น ส่ วนได้ เสียที�ไม่ มี
อํานาจควบคุม
(บาท)
บริษัทใหญ่
3.00
19,125,000
18,375,000
4.00
1,999,976
24
21,124,976
18,375,024

หน่ วย : บาท
จํานวนเงิน
รวม
37,500,000
2,000,000
39,500,000

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
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24. รายการกับกิจการที�เกี�ยวข้ องกัน
รายการกับกิจการที�เกี�ยวข้องกันมีดงั ต่อไปนี�
24.1 เงินลงทุน
24.1.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

ชื� อบริษัท

ประเภทกิจการ

บริษัทร่ วม
บริ ษทั เซ็นทราปิ ค (ประเทศไทย) จํากัด บริ การให้เช่าคลังสิ นค้า

ลักษณะ ทุนชําระแล้ว สัดส่ วน วิธีราคาทุน
ความสัมพันธ์
เงินลงทุน
ร้ อยละ
บริ ษทั ร่ วม 200,000,000

49.00

หน่ วย : บาท
เงินลงทุน
วิธีส่วนได้ เสีย เงินปันผลรับ

98,000,000 136,807,196

-

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

ชื� อบริษัท

หน่ วย : บาท

ประเภทกิจการ

บริษัทร่ วม
บริ ษทั เซ็นทราปิ ค (ประเทศไทย) จํากัด บริ การให้เช่าคลังสิ นค้า

ลักษณะ ทุนชําระแล้ว สัดส่ วน วิธีราคาทุน
ความสัมพันธ์
เงินลงทุน
ร้ อยละ
บริ ษทั ร่ วม 200,000,000

49.00

เงินลงทุน
วิธีส่วนได้ เสีย เงินปันผลรับ

98,000,000 136,568,733

-

ข้อมูลทางการเงินโดยรวมของบริ ษทั ร่ วมแต่ละรายการไม่มีสาระสําคัญ
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี�
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
2563
2562
238,463
321,517

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
24.1.2 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ชื� อบริษัท

ประเภทกิจการ

ลักษณะ
ความสั มพันธ์

2563
บริษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จํากัด
บริ การให้เช่าถังบรรจุสารเคมี บริ ษทั ย่อย 125,000
บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จํากัด ผลิต นําเข้าและจําหน่าย
เคมีการเกษตร
บริ ษทั ย่อย 50,000
TCCC Myanmar Limited
ผลิต นําเข้าและจําหน่าย
ปุ๋ ยเคมีสูตรต่างๆ
บริ ษทั ย่อย 439,106
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หน่ วย : พันบาท
วิธีราคาทุน
สั ดส่ วนเงินลงทุนร้ อยละ
(โดยทางตรงและทางอ้อม)
2563
2562
2562
2563
2562

ทุนชําระแล้ว

125,000

51.00

51.00

63,750

63,750

50,000

99.99

99.99

49,999

49,999

439,106

99.99

99.99

439,106
552,855

439,106
552,855
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24.2 รายการระหว่างกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
24.2.1 ยอดคงเหลือกับกิจการที�เกี�ยวข้องกัน ณ วันที� 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
ประเภทรายการ/ชื� อบริษัท

ความสัมพันธ์

ลูกหนี�การค้า

TCCC Myanmar Limited
Atlas fertilizer corporation

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน

บริ ษทั พรสวรรค์เคมีคอล จํากัด*
บริ ษทั ธนเทพเทวา จํากัด*

บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน

ลูกหนี�อ�นื
บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จํากัด
บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จํากัด

TCCC Myanmar Limited

เจ้ าหนี�การค้า
กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน�
เจ้ าหนี�อ�นื
บริ ษทั เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชัน� จํากัด
(มหาชน)

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

ผูถ้ ือหุ้นใหญ่

บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน

งบการเงินรวม
2563
2562
4,036,840
6,456,660
10,493,500

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

4,518,688

102,503,631
-

65,055,563
4,518,688

4,518,688

4,036,840
6,456,660
112,997,131

69,574,251

-

-

910,190
53,980
622,761

717,691
45,514
512,824

-

-

1,586,931

1,276,029

4,306,281

-

2,882,687

-

-

215,659

-

197,469

* เมื�อวันที� 24 กรกฎาคม 2563 ที�ประชุ มผูถ้ ือหุ้น สามัญมีม ติแ ต่ ง ตั�งกรรมการบริ ห ารชุ ด ใหม่ ซึ� งมีผลให้ บ ริ ษทั ดังกล่ าวมี ค วามเกี� ย วข้องกัน โดยมี
กรรมการร่ วมกัน

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
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24.2.2 รายการค้ากับกิจการที�เกี�ยวข้องกันสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
ประเภทรายการ/ชื� อบริษัท
รายได้จากการขายและการให้ บริการ
กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน�

ความสัมพันธ์

TCCC Myanmar Limited
Atlas fertilizer corporation

ผูถ้ ือหุ้นใหญ่
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน

บริ ษทั ธนเทพทอง จํากัด*
บริ ษทั ธนเทพธนูทอง จํากัด*
บริ ษทั ธนเทพสารดินไทย จํากัด*
บริ ษทั ธนเทพเทวา จํากัด*
บริ ษทั ธนเทพธันวา จํากัด*
บริ ษทั พรสวรรค์เคมีคอล จํากัด*

บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน

รายได้อื�น
บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จํากัด
บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จํากัด

TCCC Myanmar Limited

รายได้เงินปันผล
บริ ษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จํากัด
บริ ษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จํากัด

ค่าซื�อ
กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชัน�

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

ผูถ้ ือหุ้นใหญ่

งบการเงินรวม
2562
2563
-

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

3,690,425
4,549,578

130,913,476
-

156,427,870
4,549,578

8,240,003

14,825,425
9,069,075
12,950,960
16,601,947
16,049,248
9,341,815
209,751,946

160,977,448

-

-

15,393,708
39,014
3,713,313

14,512,430
30,374
2,530,521

-

-

19,146,035

17,073,325

-

-

17,531,250
2,999,964
20,531,214

19,125,000
1,999,976
21,124,976

14,825,425
9,069,075
12,950,960
16,601,947
16,049,248
9,341,815
78,838,470

8,295,642

9,622,067

-

3,384,450

-

-

ค่าซื�อสินทรัพย์
บริ ษทั เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชัน� จํากัด
(มหาชน)

บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน

ค่าใช้ จ่ายอื�น
บริ ษทั เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชัน� จํากัด
(มหาชน)

บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน

1,197,500

2,437,600

1,067,500

2,215,600

กรรมการ

38,592,372

36,530,711

38,070,372

36,008,711

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

-

3,384,450

* เมื�อวันที� 24 กรกฎาคม 2563 ที�ประชุ มผูถ้ ือหุ้นสามัญมีมติแต่งตั�งกรรมการบริ หารชุ ดใหม่ ซึ� งมีผลให้ บ ริ ษ ทั ดังกล่ า วมีค วามเกี� ยวข้องกัน โดยมี
กรรมการร่ วมกัน

การซื� อและการขายกับบริ ษทั ที� เกี�ยวข้องกัน บริ ษทั ย่อยและกลุ่ม โซจิทสึ คอร์ ปอเรชั�น ราคาและ
เงื�อนไขเป็ นไปตามที�ตกลงกันระหว่างผูซ้ �ือกับผูข้ ายโดยอิงตามราคาตลาด
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25. สัญญาที�สําคัญ
25.1 สัญญาการช่วยเหลือทางด้านเทคนิค
บริ ษทั มีสัญญาการช่วยเหลื อทางด้านเทคนิ คกับบริ ษทั แห่ งหนึ� งในประเทศญี�ปุ่น โดยบริ ษทั จะต้อง
จ่ายค่าธรรมเนียมประจําปี ในอัตราปี ละ 50,000 ดอลลาร์ สหรัฐ สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 1 ปี
และต่ออายุโดยอัตโนมัติปีต่อปี จนกว่าคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ�งจะแสดงเจตนาที�จะไม่ต่อสัญญา ทั�งนี�
จะต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่คู่สัญญาอีกฝ่ ายอย่างน้อยสามเดือนก่อนวันหมดอายุของสัญญา
25.2 สัญญาที�ปรึ กษาด้านประสิ ทธิภาพการประหยัดพลังงาน
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญา Energy Performance Contract (EPC) กับบริ ษทั แห่ งหนึ� งโดยบริ ษทั จะได้รับ
คําปรึ กษาในการปรับปรุ งประสิทธิ ภาพการผลิตด้านการประหยัดพลังงาน และจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
ที�ปรึ กษาเป็ นรายเดือนโดยคิดตามอัตราที�ระบุในสัญญาเป็ นร้อยละของมูลค่าการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าในแต่ละเดือน ซึ� งระยะเวลาในการจ่ายจะเริ� มเมื�อโครงการผลิตไฟฟ้าความร้อนร่ วมแล้วเสร็จ
และจะจ่ายบางส่วนของมูลค่าที�ประหยัดได้ตามสัญญา Energy Performance Contract
26. ภาระผูกพันและหนีส� ิ นที�อาจเกิดขึน�
26.1 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี�ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็ นจํานวนเงิน
36.59 ล้านบาท และ 15.21 ล้านบาท ตามลําดับ
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ� งมีภาระผูกพันเกี�ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 7.25
ล้านบาท (2563:ไม่มี)
26.2 ณ วัน ที� 31 ธัน วาคม 2563 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ภ าระผู ก พัน ตามสั ญ ญาเช่ า ระยะสั� น และสั ญ ญาเช่ า
สิ นทรัพย์ที�มีมูลค่าตํ�าในงบการเงินรวมและในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการจํานวน 15.27 ล้านบาท
และ 7.77 ล้านบาท ตามลําดับ
26.3 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับวงเงินสิ นเชื�อจากสถาบันการเงินหลายแห่ ง ประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร และเงินกูย้ ืมระยะสั�น รวมถึงเลตเตอร์ ออฟเครดิต สัญญาซื� อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
และหนังสื อคํ�าประกัน

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
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ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 วงเงินสิ นเชื�อคงเหลือที�ยงั ไม่ได้เบิกใช้ ประกอบด้วย

วงเงินสินเชื�อ*
สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
หนังสื อคํ�าประกัน

สกุลเงิน
บาท
ดอลลาร์ สหรัฐ
บาท
ดอลลาร์ สหรัฐ
บาท

งบการเงินรวม
2563
2562
11,636.66 11,623.62
37.50
39.50
2,770.13
2,656.77
167.91
166.24
91.34
91.34

หน่ วย : ล้ าน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
11,454.58
11,426.96
30.00
30.00
2,753.01
2,636.77
161.56
159.66
91.34
91.34

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 วงเงิน สิ นเชื� อของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการคํ�าประกัน
โดยการจดจํานองที�ดิน ส่วนปรับปรุ งที�ดินและอาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
* บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสามารถทําสัญญาซื� อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับบางธนาคารเท่ากับสิ นเชื�อสําหรับเลตเตอร์
ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทของธนาคารนั�น

26.4 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกหนังสื อคํ�าประกัน ณ วันที� 31 ธันวาคม
มีดงั ต่อไปนี�

หนังสื อคํ�าประกันไฟฟ้า

งบการเงินรวม
2563
2562
8,830,500
8,830,500

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
8,655,500
8,655,500

26.5 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการเป็ นผูค้ � าํ ประกันเงิ นกูย้ ืมระยะสั�น
และวงเงินสิ นเชื� อของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ� งเป็ นจํานวนเงิ น 12.00 ล้านดอลลาร์ สหรั ฐหรื อเที ยบเท่ า
362.48 ล้านบาท และ 363.98 ล้านบาท ตามลําดับ (ดูหมายเหตุขอ้ 13)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั มี ภาระผูกพันจากการเป็ นผูค้ � าํ ประกันให้กบั บริ ษทั ย่อย
แห่ งหนึ� ง เพื�อจัดซื�อวัตถุดิบและปุ๋ ยเชิงเดี�ยวเป็ นจํานวนเงิน 0.49 ล้านดอลลาร์ สหรั ฐ (หรื อเทียบเท่า
14.70 ล้านบาท) และจํานวนเงิน 3.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรื อเทียบเท่า 95.07 ล้านบาท) ตามลําดับ
26.6 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารในประเทศออกเลต
เตอร์ ออฟเครดิ ตเป็ นจํานวนเงิน 1.80 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ (หรื อเทีย บเท่า 54.31 ล้านบาท) และ
จํานวนเงิน 6.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรื อเทียบเท่า 192.61 ล้านบาท) ตามลําดับ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันจากการให้ธ นาคารในประเทศออก
เลตเตอร์ ออฟเครดิตเป็ นจํานวนเงิน 0.05 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ (หรื อเทียบเท่า 1.51 ล้านบาท) และ
จํานวนเงิน 0.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรื อเทียบเท่า 1.15 ล้านบาท) ตามลําดับ
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27. ข้ อมูลเกีย� วกับการดําเนินงานแยกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ประกอบธุ รกิ จหลักในการผลิ ต นํา เข้า ส่ ง ออกและจํา หน่ ายปุ๋ ยเคมีสู ตรต่ างๆ โดยบริ ษทั ย่อย
ประกอบธุ รกิจหลักในการนําเข้า ผลิตและจําหน่ ายปุ๋ ยเคมีสูตรต่างๆ สารละลาย เคมีภณ
ั ฑ์อุตสาหกรรม
บริ การให้เช่าและอื�นๆ
สําหรั บปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563 ข้อมูลเกี� ยวกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแยกตาม
ส่วนงานทางธุรกิจได้ ดังต่อไปนี�

ส่วนงานปุ๋ ยเคมีเกษตร
- รายได้จากการขาย
- รายได้อื�น
ส่วนงานบริ การให้เช่า
- รายได้จากการบริ การ
- รายได้อื�น
ส่วนงานอื�นๆ
- รายได้จากการขาย
- รายได้อื�นๆ
หัก รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รวมรายได้
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรเบ็ดเสร็ จรวม
หัก สินทรัพย์ระหว่างส่ วนงาน
สินทรัพย์รวม
หัก ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ผลแตกต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจาก
การแปลงค่างบการเงินของ
บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมส่ วนที�เป็ นของ
บริ ษทั ใหญ่
สินทรัพย์รวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

รับรู้ ณ เวลาใด
เวลาหนึ�ง

รับรู้ ตลอด
ช่ วงเวลา

รายได้ และ
รายได้อ�ืน

9,226,443,365
71,100,966
9,297,544,331

71,699,539
71,699,539

9,226,443,365
142,800,505
9,369,243,870

2,575,390
2,575,390

113,881,836
1,695,201
115,577,037

113,881,836
4,270,591
118,152,427

217,634,316
698,724
218,333,040

7,255,862
87,114
7,342,976

224,890,178
785,838
225,676,016
(170,417,982)
9,542,654,331

กําไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จรวม

หน่วย : บาท

สิ นทรั พย์ ที�ใช้
ในหน่ วยงาน

1,820,739,831 12,288,067,903

47,396,405

243,327,429

4,820,082

267,524,595

1,872,956,318
(380,441,985)
1,492,514,333
12,798,919,927
(651,688,802)
12,147,231,125
(18,467,337)

344,625
1,474,391,621
12,147,231,125

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
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สําหรั บปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2562 ข้อมูลเกี� ยวกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแยกตาม
ส่วนงานทางธุรกิจได้ ดังต่อไปนี�

ส่วนงานปุ๋ ยเคมีเกษตร
- รายได้จากการขาย
- รายได้อื�น
ส่วนงานบริ การให้เช่า
- รายได้จากการบริ การ
- รายได้อื�น
ส่วนงานอื�นๆ
- รายได้จากการขาย
- รายได้อื�นๆ
หัก รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รวมรายได้
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรเบ็ดเสร็จรวม
หัก สิ นทรัพย์ระหว่างส่ วนงาน
สินทรัพย์รวม
หัก ส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ผลแตกต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจาก
การแปลงค่างบการเงินของ
บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
กําไรเบ็ดเสร็จรวมส่ วนที�เป็ นของ
บริ ษทั ใหญ่
สินทรัพย์รวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

170 รายงานประจำาปี 2563

รับรู้ ณ เวลาใด
เวลาหนึ�ง

รับรู้ ตลอด
ช่ วงเวลา

รายได้ และ
รายได้อ�ืน

8,598,866,025
49,875,127
8,648,741,152

87,867,765
87,867,765

8,598,866,025
137,742,892
8,736,608,917

3,790,032
3,790,032

112,222,837
2,494,408
114,717,245

112,222,837
6,284,440
118,507,277

238,447,157
973,592
239,420,749

21,484,222
147,234
21,631,456

259,931,379
1,120,826
261,052,205
(194,876,254)
8,921,292,145

กําไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จรวม

หน่วย : บาท

สิ นทรั พย์ ที�ใช้
ในหน่ วยงาน

1,120,382,528 11,122,513,834

42,285,138

237,546,947

6,526,668

248,961,271

1,169,194,334
(244,912,918)
924,281,416
11,609,022,052
(577,088,684)
11,031,933,368
(16,559,336)

(22,173,208)
885,548,872
11,031,933,368
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28. การเปิ ดเผยข้อมูลเกี�ยวกับเครื� องมือทางการเงิน
28.1 ความเสี� ยงเกี�ยวกับสิ นเชื�อ
ความเสี� ย งเกี� ยวกับสิ นเชื� อ หมายถึ ง ความเสี� ย งจากการที� คู่ สัญญาไม่ ป ฏิ บ ัติตามข้อกําหนดใน
สัญญา ซึ�งก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที�แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชี ของสิ นทรั พย์หลังจากหักค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญถือเป็ นมูลค่า
สู งสุ ดของความเสี� ยงที�เกี�ยวกับสิ นเชื�อของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ความเสี� ยงเกี�ยวกับการกระจุกตัวของ
สิ นเชื�อซึ� งเกิดขึ�นจากลูกหนี� การค้า มีไม่มากเนื� องจากมีลูกหนี� ส่วนใหญ่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ
ของประเทศไทย
28.2 ความเสี� ยงเกี�ยวกับอัตราดอกเบี�ย
ความเสี� ยงเกี�ยวกับอัตราดอกเบี�ยเกิดจากการที�อตั ราดอกเบี�ยจะเปลี�ยนแปลง ซึ�งก่อให้เกิดผลเสี ยหาย
แก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในงวดปัจจุบนั และงวดต่อไป ในกรณี ท�ีอตั ราดอกเบี�ยสูงขึ�นอาจมีผลกระทบ
ต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เนื� องจากบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ� งมีเงินกูย้ ืมในจํานวนที�มี
สาระสําคัญ
28.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงิน
งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่ วย : พันบาท
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ลําดับชั�นมูลค่า
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
ยุติธรรม
2,902,744

2,902,744

ลําดับ 3

ลูกหนี�การค้า

573,177

573,177

ลําดับ 3

เงินฝากประจํา

4,496,294

4,496,294

ลําดับ 3

1,061

1,061

ลําดับ 2

หนี�สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสั�น
จากสถาบันการเงิน

162,262

162,262

ลําดับ 3

เจ้าหนี�การค้า

198,053

198,053

ลําดับ 3

1,415

1,415

ลําดับ 2

64,791

64,791

ลําดับ 3

สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์

หนี�สินตราสารอนุพนั ธ์
หนี�สินภายใต้สัญญาเช่า
(รวมส่ วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี )

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
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งบการเงินรวม (ต่อ)

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่ วย : พันบาท
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ลําดับชั�นมูลค่า
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
ยุติธรรม
3,507,123

3,507,123

ลําดับ 3

ลูกหนี�การค้า

499,156

499,156

ลําดับ 3

เงินฝากประจํา

2,675,452

2,675,452

ลําดับ 3

196

196

ลําดับ 2

90,986

90,986

ลําดับ 3

157,153

157,153

ลําดับ 3

300

210

ลําดับ 2

6,820

6,374

ลําดับ 3

สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
หนี�สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสั�น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี�การค้า
หนี�สินตราสารอนุพนั ธ์
หนี�สินภายใต้สัญญาเช่า
(รวมส่ วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี )
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่ วย : พันบาท
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ลําดับชั�นมูลค่า
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
ยุติธรรม
2,716,668

2,716,668

ลําดับ 3

ลูกหนี�การค้า

599,377

599,377

ลําดับ 3

เงินฝากประจํา

4,350,000

4,350,000

ลําดับ 3

1,061

ลําดับ 2

169,547

169,547

ลําดับ 3

62,355

62,355

ลําดับ 3

สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
หนี�สินทางการเงิน
เจ้าหนี�การค้า
หนี�สินภายใต้สัญญาเช่า
(รวมส่ วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี )
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ)

หน่ วย : พันบาท
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ลําดับชั�นมูลค่า
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
ยุติธรรม

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

3,399,179

3,399,179

ลําดับ 3

ลูกหนี�การค้า

527,373

527,373

ลําดับ 3

เงินฝากประจํา

2,500,000

2,500,000

ลําดับ 3

196

ลําดับ 2

131,895

131,895

ลําดับ 3

1,752

1,637

ลําดับ 3

สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์

196

หนี�สินทางการเงิน
เจ้าหนี�การค้า
หนี�สินภายใต้สัญญาเช่า
(รวมส่ วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี )

28.4 ความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน
สัญญาซื�อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เพื�อป้องกันความเสี� ยงของสิ นทรัพย์และหนี�สินที�เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศในบางส่ วน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สั ญญาซื� อเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าหลาย
สัญญากับธนาคารโดยรายละเอียดตามสัญญาดังกล่าว มีดงั ต่อไปนี�
สั ญญาซื� อเงินตราต่ างประเทศ
สกุลเงิน
จํานวนเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั
ดอลลาร์สหรัฐ
บริ ษทั ย่อย ดอลลาร์ สหรัฐ

*

4,691,090
1,243,047

ระยะเวลา มูลค่ายุติธรรม ลําดับชั�น
เทคนิคการ
อัตราถัวเฉลี�ย ที�เหลือ (วัน) กําไร (ขาดทุน) มูลค่ ายุติธรรม ประเมินมูลค่ า
ตามสั ญญา
(บาท)
(บาท)
30.7422
31.1735

20 - 349
37 - 180

(3,339,300)
(1,415,027)

ลําดับ 2

ประมาณการ
กระแสเงินสด
คิดลด*

กระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ที�สามารถสังเกตได้ ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน) และอัตราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าตามสัญญา ซึ�งคิดลดด้วยอัตราที�สะท้อนถึง
ความเสี� ยงด้านสินเชื�อของคู่สัญญาต่าง ๆ
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สั ญญาซื� อเงินตราต่ างประเทศ
สกุลเงิน
จํานวนเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
บริ ษทั
ดอลลาร์สหรัฐ
บริ ษทั ย่อย ดอลลาร์ สหรัฐ

7,002,399
916,597

ระยะเวลา มูลค่ ายุติธรรม ลําดับชั�น
เทคนิคการ
อัตราถัวเฉลี�ย ที�เหลือ (วัน) กําไร (ขาดทุน) มูลค่ ายุติธรรม ประเมินมูลค่ า
(บาท)
ตามสั ญญา
(บาท)
30.2798
30.3042

7 - 185
51 - 186

(673,332)
(209,718)

ลําดับ 2

ประมาณการ
กระแสเงินสด
คิดลด*

สั ญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ระยะเวลา มูลค่ ายุติธรรม ลําดับชั�น
เทคนิคการ
สกุลเงิน
จํานวนเงิน อัตราถัวเฉลี�ย ที�เหลือ (วัน) กําไร (ขาดทุน) มูลค่ ายุติธรรม ประเมินมูลค่ า
(บาท)
ตามสั ญญา
(บาท)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั
ดอลลาร์สหรัฐ
5,414,808
31.0182
12 - 357
4,400,052
ลําดับ 2
ประมาณการ
กระแสเงินสด
คิดลด*
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
บริ ษทั
ดอลลาร์สหรัฐ
2,206,707
30.2875
87 - 155
869,036
ลําดับ 2
ประมาณการ
กระแสเงินสด
คิดลด*

*

กระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ที�สามารถสังเกตได้ ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน) และอัตราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าตามสัญญา ซึ�งคิดลดด้วยอัตราที�สะท้อนถึง
ความเสี� ยงด้านสินเชื�อของคู่สัญญาต่าง ๆ
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สินทรัพย์และหนี�สินที�เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษ ัทและบริ ษัทย่ อยมี สิ นทรั พย์และหนี� สิ นที� เป็ นเงิ นตรา
ต่างประเทศ ซึ� งส่วนหนึ�งอยู่ภายใต้สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื�อบริ หารความเสี� ยง
เกี� ย วกับ สิ นทรั พ ย์แ ละหนี� สิ นที� เกิ ดจากการเปลี� ยนแปลงของอัตราแลกเปลี� ยนเงิ นตราต่ างประเทศ
ดังต่อไปนี�

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย

สินทรัพย์เงินตราต่ างประเทศ
สกุลเงิน
จํานวนเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ
ดอลลาร์สหรัฐ
จ๊าต

5,424,043
1,665,368
2,930,210,955

ดอลลาร์สหรัฐ
ดอลลาร์สหรัฐ
จ๊าต

2,428,057
474,375
446,548,103

หนีส� ินเงินตราต่ างประเทศ
สกุลเงิน
จํานวนเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ
ยูโร
ดอลลาร์สหรัฐ

4,601,569
2,994
5,035,985

ดอลลาร์สหรัฐ
ยูโร
ดอลลาร์สหรัฐ

3,106,281
4,398
3,405,839
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29. การจัดประเภทรายการใหม่
รายการในงบแสดงงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2562 ได้มีการจัดประเภท
รายการใหม่เพื�อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี ปั จจุบนั การจัด
ประเภทรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกําไรสุ ทธิ และส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นตามที�ได้รายงานไว้ การจัด
ประเภทรายการใหม่มีดงั ต่อไปนี�
รายการ
รายได้ดอกเบี�ย

การแสดงรายการ
ที�แสดงไว้เดิม
รายได้อ�นื

การแสดงรายการ
ในงวดปัจจุบัน
รายได้ดอกเบี�ย

งบการเงินรวม
71,406,577

หน่ วย : บาท

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
68,776,945

30. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
30.1 เมื�อวันที� 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที�ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลประจําปี
จากผลการดํา เนิน งานของปี 2563 ในอัต ราหุ ้น ละ 1.80 บาท รวมเป็ น เงิน ทั�ง สิ � น ประมาณ
1,052.49 ล้านบาท ทั�งนี�การอนุมตั ิเสนอให้จ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าว จะได้นาํ เสนอต่อที�ประชุ มใหญ่
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 เพื�อพิจารณาและอนุมตั ิต่อไป
30.2 ในเดือ นกุม ภาพัน ธ์ 2564 ได้เ กิด เหตุก ารณ์ป ระท้ว งและเดิน ขบวนต่อ ต้า นรัฐ ประหารใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ ทั�งนี� TCCC Myanmar Limited จึงไม่ได้เปิ ดดําเนิ นงานทุกวัน
ขึ�นอยูก่ บั สถานการณ์ในแต่ละวัน ผูบ้ ริ หารของ TCCC Myanmar Limited ได้ประเมินสถานการณ์
และผลกระทบต่อการดําเนินงานอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่าง
การประเมินผลกระทบทางการเงินเกี�ยวกับมูลค่าของลูกหนี� สิ นค้าคงเหลือ และสิ นทรัพย์ถาวร
31. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี� ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื�อวันที� 24 กุมภาพันธ์ 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 Responses

Revenue recognition
As described in Note 15 to the financial statements, sales Our key audit procedures included:
of fertilizer under the fertilizer notes are recorded as  Understanding and assessing the appropriateness
“deferred sales” and it will be reclassified as “advance
of the Company’s revenue recognition accounting
policies and compliance with TFRSs.
received from customers” upon receiving payments
from customers. Revenue from sales will be recognized  Evaluating the Company’s design and implementation
when the Company delivers fertilizer to customers.
of controls and testing the operating effectiveness of
Therefore, there is a risk that sale transactions recorded
such controls over recording of sales during the
during the year did not yet occur and revenue from sales
year and the revenue recognition as of year end.
are not recorded in the proper period at 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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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.

BANGKOK

February 24, 2021
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Manoon Manusook
Certified Public Accountant (Thailand)
Registration No. 4292

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU JAIYOS AUDIT CO., LTD.

THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2020
UNIT : BAHT

Notes

CONSOLIDATED

SEPARATE

FINANCIAL STATEMENTS

FINANCIAL STATEMENTS

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
Inventories
Other current financial assets

5

628,284,075

559,126,178

645,778,464

579,800,706

6 and 15

1,654,081,657

1,755,554,746

1,470,672,508

1,539,087,665

7

4,497,354,417

-

4,351,060,752

-

Other current assets
Total Current Assets

717,284

588,646

600,386

525,900

9,683,181,583

8,497,844,646

9,184,780,067

8,018,593,088

136,807,196

136,568,733

98,000,000

98,000,000

552,854,981

552,854,981

NON-CURRENT ASSETS

Investment in an associate

24.1.1

Investments in subsidiaries

24.1.2

-

-

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

-

-

-

Right-of-use assets

10

136,807,791

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

12,147,231,125

11,031,933,368

11,865,578,279

10,747,671,493

TOTAL ASSETS

73,095,093
-

61,490,529

-

Notes to the financial statements form an integral part of these statements
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THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)
AS AT DECEMBER 31, 2020
UNIT : BAHT

Notes

CONSOLIDATED

SEPARATE

FINANCIAL STATEMENTS

FINANCIAL STATEMENTS

2020

2020

2019

-

-

2019

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY
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

200,479,223

131,481,026

196,259,609

127,872,129

19,519,679

3,998,530

11,610,600

Current income tax payable
Current provision for employee benefits

16

8,389,689

Other current financial liabilities

7

1,415,027

Other current liabilities
Total Current Liabilities

-

-

-

24,119,978

23,618,790

11,510,884

11,707,997

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

17,850,479

14,293,120

16,010,479

11,734,120

341,131,733

287,750,122

306,391,912

252,322,716

1,381,009,416

1,098,541,356

1,107,232,356

875,319,992

Other non-current liabilities
Total Non-current Liabilities
TOTAL LIABILITIES
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THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)
AS AT DECEMBER 31, 2020
UNIT : BAHT

Notes

CONSOLIDATED

SEPARATE

FINANCIAL STATEMENTS

FINANCIAL STATEMENTS

2020

2020

2019

2019

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY
(CONTINUED)
SHAREHOLDERS’ EQUITY
SHARE CAPITAL

Authorized share capital
584,716,118 ordinary shares of Baht 3 each

1,754,148,354

1,754,148,354

1,754,148,354

1,754,148,354

1,754,142,204

1,754,142,204

1,754,142,204

1,754,142,204

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

SHARE DISCOUNT ON ORDINARY SHARES

20

(43,570,340)

(43,570,340)

(43,570,340)

(43,570,340)

22

175,414,835

175,414,835

175,414,835

175,414,835

8,846,011,230

8,015,149,709

8,872,359,224

7,986,364,802

RETAINED EARNINGS

Appropriated
Legal reserve
Unappropriated
OTHER COMPONENTS OF SHAREHOLDERS’ EQUITY

(59,318,155)

(59,662,780)

-

-

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

10,672,679,774

9,841,473,628

10,758,345,923

9,872,351,501

93,541,935

91,918,384

10,766,221,709

9,933,392,012

10,758,345,923

9,872,351,501

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
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THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020
UNIT : BAHT

Notes

CONSOLIDATED

SEPARATE

FINANCIAL STATEMENTS

FINANCIAL STATEMENTS

2020

Revenues from sales
Revenues from services
Costs of the sales of goods
Costs of the rendering of services
Gross profit
Interest income
Other income

18

Profit before expenses

2019

9,313,164,204

8,680,885,312

121,137,698

133,707,059

(6,954,308,306)

(6,975,417,101)

(43,183,214)

(48,159,347)

2020

8,803,859,087
(6,520,420,825)
-

2019

8,283,402,584
(6,629,453,769)
-

2,436,810,382

1,791,015,923

2,283,438,262

1,653,948,815

53,131,226

71,406,577

51,338,795

68,776,945

54,982,740

34,971,680

88,151,054

67,992,612

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)

(38,592,372)

(36,530,711)

(38,070,372)

(36,008,711)

(670,064,053)

(704,441,835)

(524,094,030)

(551,775,977)

Managements’ remuneration

24.2.2

Total Expenses
Profit from operating activities

1,874,860,295

Finance costs
Share of profit from investment in an associate

(4,807,865)
24.1.1

PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSE

Income tax expense
PROFIT FOR THE YEAR
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12

1,192,952,345
(5,207,362)

238,463

321,517

1,870,290,893

1,188,066,500

(379,908,900)
1,490,381,993

(248,687,105)
939,379,395

1,898,834,081
(2,154,894)
1,896,679,187
(369,060,918)
1,527,618,269

1,238,942,395
(326,969)
1,238,615,426
(238,430,587)
1,000,184,839
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THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020
UNIT : BAHT

Notes

CONSOLIDATED

SEPARATE

FINANCIAL STATEMENTS

FINANCIAL STATEMENTS

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)

2,665,425

(18,872,474)

Items that will not be reclassified subsequently
to profit or loss
Gains (losses) on remeasurements of
defined benefit plans

16

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)

2,476,965

FOR THE YEAR - NET OF INCOME TAX

(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

1,472,324,649

922,293,694

-

-

PROFIT ATTRIBUTABLE TO

Owners of the parent
Non-controlling interests

18,057,344

17,085,701

-

-

1,490,381,993

939,379,395

-

-

1,474,391,621

885,548,872

-

-

18,467,337

16,559,336

-

-

1,492,858,958

902,108,208

-

-

BAHT

2.52

1.58

2.61

1.71

SHARES

584,714,068

584,714,068

584,714,068

584,714,068

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
ATTRIBUTABLE TO

Owners of the parent
Non-controlling interests

BASIC EARNINGS PER SHARE
WEIGHTED AVERAGE NUMBER
OF ORDINARY SHARES

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

(43,570,340)

1,754,142,204

Ending balances as at December 31, 2020

-

-

-

-

-

-

23

Dividend paid to non-controlling interests of subsidiaries

Total comprehensive income for the year

23

Dividends

1,754,142,204

Beginning balances as at January 1, 2020

(43,570,340)

(43,570,340)

1,754,142,204

Ending balances as at December 31, 2019

-

-

-

-

-

-

23

Dividend paid to non-controlling interests of subsidiaries

shares

share capital

(43,570,340)

ordinary

paid-up

1,754,142,204

Discount on

Issued and

Total comprehensive income for the year

23

Dividends

Beginning balances as at January 1, 2019

Note

175,414,835

-

-

-

175,414,835

175,414,835

-

-

-

175,414,835

Legal reserve

Appropriated

8,846,011,230

1,474,046,996

-

(643,185,475)

8,015,149,709

8,015,149,709

907,722,080

-

(877,071,102)

7,984,498,731

Unappropriated

Retained earnings

Attributions to owners of the parent

-

-

-

-

(59,318,155)

344,625

(59,662,780)

(59,662,780)

(22,173,208)

(37,489,572)

10,672,679,774

1,474,391,621

-

(643,185,475)

9,841,473,628

9,841,473,628

885,548,872

-

(877,071,102)

93,541,935

18,467,337

(16,843,786)

-

91,918,384

91,918,384

16,559,336

(18,375,024)

-

93,734,072

owners of parent

on translation of financial statements

9,832,995,858

interests

of foreign subsidiary

controlling
Total

attributions to

Exchange differences

NonOther components of shareholders’ equity

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY

THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

10,766,221,709

1,492,858,958

(16,843,786)

(643,185,475)

9,933,392,012

9,933,392,012

902,108,208

(18,375,024)

(877,071,102)

9,926,729,930

equity

shareholders'

Total

UNIT : BAHT
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Notes to the financial statements form an integral part of these statements

Ending balances as at December 31, 2020

Total comprehensive income for the year

Dividends

Beginning balances as at January 1, 2020

Ending balances as at December 31, 2019

Total comprehensive income for the year

Dividends

Beginning balances as at January 1, 2019

Note

shares

share capital

1,754,142,204

-

-

1,754,142,204

1,754,142,204

-

-

(43,570,340)

-

-

(43,570,340)

(43,570,340)

-

-

(43,570,340)

ordinary

paid-up

1,754,142,204

Discount on

Issued and

175,414,835

-

-

175,414,835

175,414,835

-

-

175,414,835

Legal reserve

8,872,359,224

1,529,179,897

(643,185,475)

7,986,364,802

7,986,364,802

986,810,298

(877,071,102)

7,876,625,606

Unappropriated

Retained Earnings
Appropriated

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY

THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

10,758,345,923

1,529,179,897

(643,185,475)

9,872,351,501

9,872,351,501

986,810,298

(877,071,102)

9,762,612,305

equity

shareholders’

Total

UNIT : BAHT

THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020
UNIT : BAHT

Note

CONSOLIDATED

SEPARATE

FINANCIAL STATEMENTS

FINANCIAL STATEMENTS

2020

2020

2019

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

379,908,900

248,687,105

369,060,918

238,430,587

Adjusted by
Income tax expense
Expected credit losses (reversal)
Loss on diminution in value of inventories (reversal)

(1,780,237)
8,398,976

115,637
(1,554,670)

(2,078,796)
8,398,976

155,137
(1,554,670)

Reversal of loss for diminution in value of
investment property
Depreciation and amortization
(Gain) loss on disposal of property, plant and equipment
Employee benefit obligations expense
Share of profit from investment in an associate
Unrealized (gain) loss on exchange rate
Dividend income
Interest income
Finance costs
Total adjustments from reconciliation of profit

268,931,227
(929,188)
16,232,051
(238,463)
1,166,065
-

(3,402,417)
253,833,896

233,591,314

(1,411,395)

(1,303,142)

28,710,637

12,001,865

(3,402,417)
215,155,142
573,240
21,652,386

(321,517)

-

-

(351,839)

465,020

(645,329)

(20,531,214)

(21,124,976)

(53,131,226)

(71,406,577)

-

(51,338,795)

(68,776,945)

4,807,865

5,207,362

2,154,894

326,969

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
(Increase) decrease in inventories
(Increase) decrease in other current assets
(Increase) decrease in other non-current assets
(Increase) decrease in trade and other current payables
(Increase) decrease in other current liabilities
Cash paid for provision for employee benefit
Increase (decrease) in other non-current liabilities
Net cash provided by operations
Cash paid for income tax
Net cash provided by operating activities
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(75,738,684)

(135,381,325)

(70,998,943)

(150,345,786)

93,074,113

593,286,027

60,016,181

573,100,434

(128,638)

(141,375)

(74,486)

323,939

(713,253)

315,029

(1,353,088)

82,400,421

(182,214,232)

95,372,952

(184,908,356)

501,188

(3,665,512)

(197,113)

(17,230,873)

(10,153,694)

(11,610,600)

(8,794,662)

3,557,359

(5,779,321)

4,276,359

(4,101,321)

2,200,506,788
(317,095,711)
1,883,411,077

1,652,722,932
(242,846,444)
1,409,876,488

2,155,138,688
(307,136,466)
1,848,002,222

(131,025)

(2,011,157)

1,602,429,002
(232,219,151)
1,370,209,851

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
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THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020
UNIT : BAHT

Note

CONSOLIDATED

SEPARATE

FINANCIAL STATEMENTS

FINANCIAL STATEMENTS

2020

2019

2020

2019

(1,820,841,528)

(2,500,127,642)

(1,850,000,000)

(2,500,000,000)

(116,799,532)

(136,502,943)

(98,452,753)

(122,895,485)

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

(Increase) decrease in time deposit
Cash payments for purchase property, plant and equipment

4.2

Proceeds from sales of property, plant and equipment

5,129,801

Dividend received from subsidiaries

-

Interest received

57,387,594
(1,875,123,665)

Net cash used in investing activities

5,493,766
66,195,510
(2,564,941,309)

3,659,940

2,733,000

20,531,214

21,124,976

54,770,272

64,296,183

(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
Cash repayment for lease agreements

4.3

74,694,982

55,719,676

4.2

(18,398,440)

(6,743,306)

(15,765,991)

(2,556,220)

(643,100,870)

(877,018,924)

(643,100,870)

(877,018,924)

(16,843,786)

(18,375,024)

Cash payment for dividend
Cash payment for dividend - subsidiaries
Interest paid
Net cash used in financing activities

-

-

-

-

(6,800,954)

(5,836,323)

(2,154,894)

(326,969)

(610,449,068)

(852,253,901)

(661,021,755)

(879,902,113)

(2,217,133)

(2,292,353)

(604,378,789)

(2,009,611,075)

Exchange rate differences on translation of
financial statements of foreign subsidiary
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents as at January 1,
Cash and cash equivalents as at December 31,

4.1

(682,510,860)

(2,044,433,588)

3,507,122,939

5,516,734,014

3,399,178,817

5,443,612,405

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
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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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-22.

BASIS FOR PREPARATION AND PRESENTATION
SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

OF THE CONSOLIDATED AND

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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-3These 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:

Current investments
Time deposits with
maturity date over 3
months but less than
1 year

(i)
Carrying amount
as of December 31,
2019

Reclassifications

2,675.45

(2,675.45)

-

0.20

(0.20)

-

Other current assets
Derivative assets forward exchange
contracts
Other current financial assets
Time deposits with
maturity date over 3
months but less than
1 year
Derivative assets forward exchange
contracts
Total

(ii)

(iii) = (i)+(ii)
Carrying amount
as of January 1,
2020

-

2,675.45

2,675.45

-

0.20
2,675.65

0.20
2,675.65

Other current liabilities
Derivative liabilities forward exchange
contracts
Other current financial liabilities
Derivative liabilities forward exchange
contracts
-
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Consolidated financial statements

0.30

(0.30)

0.30

Unit : Million Baht

Category

Financial asset
measured at
amortized cost
Financial assets
FVTPL

-

0.30

Financial
liabilities FVTPL
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Current investments
Time deposits with
maturity date over 3
months but less than
1 year

(i)
Carrying amount
as of December 31,
2019

Other current assets
Derivative assets forward exchange
contracts
Other current financial assets
Time deposits with
maturity date over 3
months but less than
1 year
Derivative assets forward exchange
contracts
Total

Separate financial statements
(ii)

Reclassifications

(iii) = (i)+(ii)
Carrying amount
as of January 1,
2020

2,500.00

(2,500.00)

-

0.20

(0.20)

-

-

2,500.00

2,500.00

-

0.20
2,500.20

0.20
2,500.20

Unit : Million Baht

Category

Financial asset
measured at
amortized cost
Financial
assets FVTPL

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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-5b)

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 lowvalue 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.
Consolidated
financial
statements
Operating lease commitments at December 31, 2019
Short-term leases and leases of low-value assets
Effect of discounting the above amounts
Lease liabilities recognized at January 1, 2020
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-7The 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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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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-9The 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
MC Agro-Chemicals Company Limited
TCCC Myanmar Limited

2.8

3.

51.00
99.99
99.99

51.00
99.99
99.99

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.

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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- 10 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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- 11 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
Buildings
Machinery and equipment
Furniture and office equipment
Vehicles

10
20
5 - 20
3 - 20
5 - 10

years
years
years
years
years

Dismantling, moving and renovating assets location cost in which the Group 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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- 12 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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- 13 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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- 14 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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- 15 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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- 16 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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- 17 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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SUPPLEMENTARY DISCLOSURES OF CASH FLOWS INFORMATION

4.1

Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents as at December 31, consist of the following:
Consolidated
Financial Statements
2019
2020
Cash on hand
896,405
Bank deposits in savings and
current accounts
2,501,187,622
Cheque on hand
658,107
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
2,902,744,150

4.2

Unit : Baht
Separate
Financial Statements
2020
2019

1,076,237

560,000

560,000

1,953,136,148
2,908,538

2,316,105,941

1,848,616,801

1,550,002,016
3,507,122,939

400,002,016
2,716,667,957

1,550,002,016
3,399,178,817

-

-

Purchases of property, plant and equipment for the years ended December 31, are as
follows:
Consolidated
Financial Statements
2019
2020

Payables - acquisitions of property,
plant and equipment as at January 1,
8,649,301
Add Purchases of property, plant and
equipment
120,987,920
Less Purchases of property, plant and
equipment under finance lease
agreements
Less Cash payments
(116,799,532)
Payables - asset acquisitions of property,
plant and equipment as at December 31, 12,837,689
Finance lease liabilities recognized under
TAS 17 (including current portion)
6,819,972
at January 1,
Add Lease liabilities recognized at
January 1, 2020 (see Note 2.4)
24,429,106
Lease liabilities (including current
portion) as at January 1,
31,249,078
Add Lease liabilities during the periods
51,940,081
Less Cash payments
(18,398,440)
Lease liabilities (including current
portion) as at December 31,
64,790,719
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Unit : Baht
Separate
Financial Statements
2020
2019

13,054,307

5,749,302

13,054,307

135,704,837

105,541,140

115,590,480

(3,606,900),
(136,502,943)

(98,452,753)) (122,895,485)

8,649,301

12,837,689

5,749,302

9,956,378

1,751,567

4,307,787

-

24,429,106

-

9,956,378
3,606,900
(6,743,306)

26,180,673
51,940,081
(15,765,991)

4,307,787
(2,556,220)

6,819,972

62,354,763

1,751,567
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The cash flows from bank overdrafts and short-term borrowings from financial
institutions for the year ended December 31, are as follows:

Bank overdrafts and short-term borrowings from
financial institutions as at January 1,
Add Cash received
Less Unrealized loss on foreign exchange rate
Bank overdrafts and short-term borrowings from
financial institutions as at December 31,

5.

Unit : Baht
Separate
Financial Statements
2020
2019

Consolidated
Financial Statements
2020
2019
90,986,317
74,694,982
(3,419,431)
162,261,868

35,332,981
55,719,676
(66,340)

-

-

90,986,317

-

-

TRADE AND OTHER CURRENT RECEIVABLES

5.1

Trade and other current receivables as at December 31, consist of the following:
Consolidated
Financial Statements
2019
2020
Trade receivables
Other receivables
Prepaid expenses
Accrued income
Advance payments

5.2

573,177,411
1,097,275
46,462,998
7,238,118
308,273
628,284,075

499,156,471
4,563,176
43,668,929
11,517,968
219,634
559,126,178

Unit : Baht
Separate
Financial Statements
2020
2019
599,376,998
2,281,102
37,183,237
6,928,107
9,020
645,778,464

527,842,987
5,562,849
36,011,805
10,383,065
-

579,800,706

Trade receivables as at December 31, are classified by aging as follows:
Consolidated
Financial Statements
2019
2020
Number of trade receivables

575

Other companies
Current
558,249,274
Overdue
Less than or up to 3 months
10,914,577
More than 3 months up to 6 months
More than 6 months up to 12 months
934,680
More than 12 months
19,861,580
589,960,111
Related companies
Current
Less Allowance for expected
credit losses
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10,493,500
10,493,500
600,453,611

Unit : Baht
Separate
Financial Statements
2020
2019

341

171

165

452,184,894

483,927,149

418,390,945

48,191,907
23,317,419
523,694,220

8,634,100
934,680
18,972,485
512,468,414

45,616,809
22,428,325
486,436,079

4,518,688
4,518,688
528,212,908

112,997,131
112,997,131
625,465,545

69,574,251
69,574,251
556,010,330

(27,276,200) (29,056,437) (26,088,547)
573,177,411 499,156,471 599,376,998

(28,167,343)
527,842,987
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INVENTORIES

Inventories as at December 31, consist of the following:
Consolidated
Financial Statements
2019
2020
Finished products
Work in process
Raw materials
Supplies
Goods in transit
Less Allowance for diminution
in value of inventories

Unit : Baht
Separate
Financial Statements
2020
2019

545,517,286
25,080,131
857,924,867
57,243,430
177,327,432
1,663,093,146

737,054,202
10,486,150
849,378,524
64,017,585
95,230,798
1,756,167,259

382,509,475
19,630,718
856,580,717
48,246,733
172,716,354
1,479,683,997

536,713,936
14,745,244
846,810,181
53,193,167
88,237,650
1,539,700,178

(9,011,489)
1,654,081,657

(612,513)
1,755,554,746

(9,011,489)
1,470,672,508

(612,513)
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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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:
Consolidated
Financial Statements
2019
2020
Other current financial assets
Time deposits (see Note 7.2)
Derivatives - Forward exchange contracts

4,496,293,665
1,060,752
4,497,354,417

Other current investments
Time deposits (see Note 7.2)
Other current financial liabilities
Derivatives - Forward exchange contracts

7.2

-

-

2,675,452,137

1,415,027
1,415,027

-

Unit : Baht
Separate
Financial Statements
2020
2019

4,350,000,000
1,060,752
4,351,060,752

-

-

2,500,000,000

-

-

Time deposits as at December 31, consist of the following:
Unit : Baht
Maturity

Interest rate

Date
2020
Time deposits at banks

(percentage per annum)
2019

2020

2020

2020

2019

1 - 1.75

4,496,293,665

2,675,452,137

Maturity

Interest rate

Separate

Date

(percentage per annum)

Financial Statements

2019

2020

2019

2020

2019

1.50 - 1.75

4,350,000,000

2,500,000,000

Maturity date over
3 months but less than 1 year 0.40 - 0.85
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Financial Statements

2019

Maturity date over
3 months but less than 1 year 0.25 - 0.85

Time deposits at banks

Consolidated

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)

209

- 22 8.

INVESTMENT PROPERTIES

Investment properties are as follows:
Consolidated Financial Statements
As at December 31, 2020
Balances as at
January 1,
2020
Cost :
Land
Less Allowance for impairment
Investment properties

29,212,697
29,212,697

Fair value

57,297,000

Increases

Decreases

-

-

Unit : Baht
Balances as at
December 31,
2020
29,212,697
29,212,697
57,297,000

As at December 31, 2019
Balances as at
January 1,
2019
Cost :
Land
Less Allowance for impairment
Investment properties

29,212,697
(3,402,417)
25,810,280

Fair value

89,590,250

Increases

Decreases

-

3,402,417

Unit : Baht
Balances as at
December 31,
2019
29,212,697
29,212,697
57,297,000

Separate Financial Statements
As at December 31, 2020
Balances as at
January 1,
2020
Cost :
Land
Less Allowance for impairment
Investment properties
Fair value
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39,527,022
39,527,022
392,708,967

Increases

Decreases

-

-

Unit : Baht
Balances as at
December 31,
2020
39,527,022
39,527,022
392,708,967
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- 23 Separate Financial Statements (Continued)
As at December 31, 2019
Balances as at
January 1,
2019

Cost :
Land
Less Allowance for impairment
Investment properties

Increases

Decreases

-

3,402,417

39,527,022
(3,402,417)
36,124,605

Fair value

425,002,217

Unit : Baht
Balances as at
December 31,
2019
39,527,022
39,527,022
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
Balances as at

Increases

Decreases

Exchange

(out)

differences
on translation
of financial
statements of
foreign
subsidiary

December 31,
2020

(559,985) 11,155,090
(17,286,875) 47,593,416
(30,188,329) 63,437,906
(6,425,967)
4,776,081
(54,461,156) 126,962,493

(84,905)
(381,724)
(189,373)
(127,165)
(226,910)
(1,010,077)

293,349,876
158,709,185
1,894,973,650
2,416,209,085
483,164,970
181,040,694
5,427,447,460

(4,981,503)
(40,968,526)
(137,925,641)
(50,555,890)
(13,774,371)
(248,205,931)

298,177
17,091,937
30,145,410
4,754,690
52,290,214

75,048
423,464
317,284
463,188
64,277
1,343,261

(84,850,651)
(1,498,486,790)
(1,882,030,722)
(317,652,841)
(132,983,376)
(3,916,004,380)

100,073,492

(2,029,669) (138,550,458)

-

51,934,396
1,563,377,476

January 1,
2020

Cost :
Land
Land improvements
Buildings
Machinery and equipment
Furniture and office equipment
Vehicles
Total cost
Accumulated depreciation :
Land improvements
Buildings
Machinery and equipment
Furniture and office equipment
Vehicles

293,349,876
158,794,090
1,884,521,225
2,375,080,149
445,822,624
177,473,808
5,335,041,772

(79,944,196)
(1,458,239,905)
(1,761,514,302)
(298,276,504)
(127,364,815)

Total accumulated depreciation (3,725,339,722)
Building under construction and
equipment under installation
Property, plant and equipment
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92,441,031
1,702,143,081

Unit : Baht
Balances as at

Transfer in/

239,044
11,011,768
4,219,934
5,443,682
20,914,428

570,955
3,336,843
3,907,798
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As at December 31, 2019
Unit : Baht
Balances as at
January 1,
2019

Increases

Decreases

Transfer in/
(out)

Exchange
differences
on translation
of financial
statements of
foreign

Balances as at
December 31,
2019

subsidiary
Cost :
Land
Land improvements
Buildings
Machinery and equipment

293,349,876
159,375,378
1,892,720,385
2,368,053,530

1,944,483
9,046,724

(185,952)
(127,759)
(50,883,338)

1,331,645
(1,728,955)
52,635,724

(1,726,981)
(8,286,929)
(3,772,491)

293,349,876
158,794,090
1,884,521,225
2,375,080,149

427,210,427
179,844,083

9,216,061
6,971,433

(8,986,245)
(15,609,108)

20,860,888
6,567,660

(2,478,507)
(300,260)

445,822,624
177,473,808

5,320,553,679

27,178,701

(75,792,402)

79,666,962

(16,565,168)

5,335,041,772

(74,036,464)
(1,416,082,443)
(1,672,074,446)
(261,968,046)
(123,985,581)

(5,639,934)
(43,872,678)
(139,964,383)
(45,017,916)
(16,901,722)

1,896
46,585
50,113,379
8,105,643
13,473,557

(394,959)
780,427
(163,978)
(221,490)
-

Total accumulated depreciation (3,548,146,980)

(251,396,633)

71,741,060

-

Furniture and office equipment
Vehicles
Total cost
Accumulated depreciation :
Land improvements
Buildings
Machinery and equipment
Furniture and office equipment
Vehicles

125,265
888,204
575,126
825,305
48,931

(79,944,196)
(1,458,239,905)
(1,761,514,302)
(298,276,504)
(127,364,815)

2,462,831

(3,725,339,722)

Building under construction and
equipment under installation
Property, plant and equipment

63,612,887

108,526,136

1,836,019,586

(31,030)

(79,666,962)

-

92,441,031
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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As at December 31, 2020
Unit : Baht
Balances as at

Increases

Decreases

January 1,

Transfer in/

Balances as at

(out)

December 31,

2020

2020

Cost :
Land

261,479,164

Land improvements

127,519,506

Buildings

1,577,555,694

Machinery and equipment

2,218,733,498

Furniture and office equipment
Vehicles
Total cost

400,898,070
137,138,625
4,723,324,557

(56,389) 11,155,090
10,860,002 (17,170,305) 30,682,748
3,580,415 (28,891,191) 63,353,206
(918,752) 13,296,496
14,440,417 (47,036,637) 118,487,540

261,479,164
127,519,506
1,588,654,395
2,243,105,943
438,940,500
149,516,369
4,809,215,877

Accumulated depreciation :
Land improvements

(69,705,763)

Buildings

(1,253,473,741)

Machinery and equipment

(1,657,968,878)

Furniture and office equipment

(271,565,201)

Vehicles

(101,154,333)

Total accumulated depreciation

(3,353,867,916)

(3,403,096)
(31,933,102)
(129,635,169)
(41,539,479)
(11,189,451)
(217,700,297)

46,256
16,987,994
28,888,092
787,167
46,709,509

(73,108,859)
(1,285,360,587)
(1,770,616,053)
570,955
(283,645,633)
1,484,233 (110,072,384)
2,055,188 (3,522,803,516)

Building under construction and
equipment under installation
Property, plant and equipment
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84,361,655
1,453,818,296

91,100,723

(2,029,669) (121,555,088)

51,877,621
1,338,289,982
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As at December 31, 2019
Unit : Baht
Balances as at

Increases

Decreases

January 1,

Transfer in/

Balances as at

(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

4,692,182,422

15,661,694

(63,356,905)

78,837,346

4,723,324,557

Total cost

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
Vehicles
Total accumulated depreciation

(243,985,349)

(34,624,198)

7,044,346

-

(271,565,201)

(94,773,000)

(11,704,876)

5,323,543

-

(101,154,333)

(3,198,763,439) (215,155,142)

60,050,665

-

(3,353,867,916)

-

(78,837,346)

Building under construction and
equipment under installation
Property, plant and equipment

63,270,215
1,556,689,198

Depreciation for the years ended December 31,

99,928,786

84,361,655
1,453,818,296

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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- 27 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:
Consolidated
Financial Statements
2020
2019
Right-of-use assets
Land
Building
Equipment
Vehicles

Leasehold right
Land
Lease liabilities
Current portion of lease liabilities
Lease liabilities

Unit : Baht
Separate
Financial Statements
2020
2019

71,182,025
37,821,553
543,131
27,261,082
136,807,791

-

37,821,553
543,131
23,125,845
61,490,529

-

-

73,095,093

-

-

19,421,755
45,368,964
64,790,719

3,809,517
3,010,455
6,819,972

18,038,727
44,316,036
62,354,763

1,177,068
574,499
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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- 28 10.2 Amounts recognized in the statement of comprehensive income for the year ended
December 31, comprise;
Unit : Baht
Separate
Financial Statements
2020
2019

Consolidated
Financial Statements
2020
2019
Depreciation - right-of-use assets
Land
Building
Equipment
Vehicles

Interest expense
Expense relating to short-term leases
Expense relating to leases of
low value assets

1,723,798
5,403,079
278,519
12,741,987
20,147,383

-

5,403,079
278,519
10,209,419
15,891,017

-

2,208,350
12,316,915

-

2,030,831
6,542,725

-

3,679,400
38,352,048

-

2,703,186
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

as at

Exchange

Balance

differences

as at

on translation December 31,

January 1,
2020

of financial

2020

statements
of foreign
subsidiary
Right for use of trademarks - net
Right for use of software - net

216 รายงานประจำาปี 2563

545,900,757

-

545,900,757

552,723

-

552,723

(577,913)

-

25,190

-

545,900,757
-

546,453,480

-

546,453,480

(577,913)

25,190

545,900,757
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- 29 Consolidated Financial Statements (Continued)
As at December 31, 2019

Unit : Baht
Increase

Balance

Total

Amortization

as at

Exchange

Balance

differences

as at

on translation December 31,

January 1,
2019

of financial

2019

statements
of foreign
subsidiary
Right for use of trademarks - net
Right for use of software - net

545,900,757

-

545,900,757

-

-

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

Right for use of trademarks - net

Increase

Total

Amortization

545,900,757

-

545,900,757

-

545,900,757

545,900,757

-

545,900,757

-

545,900,757

Balance
as at

Increase

Total

Amortization

Amortization for the years ended December 31,
2020

Unit : Baht
Balance
as at
December 31,
2019

January 1,
2019
Right for use of trademarks - net

Unit : Baht
Balance
as at
December 31,
2020

Balance
as at
January 1,
2020

As at December 31, 2019

2019

545,900,757

545,900,757

-

545,900,757

-

545,900,757

545,900,757

-

545,900,757

-

545,900,757

-

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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- 30 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
Separate
Financial Statements
2020
2019

Consolidated
Financial Statements
2020
2019
Deferred tax assets
Deferred tax liabilities

45,635,125

39,983,199

39,695,381

33,622,760

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

Allowance for expected credit losses
Allowance for diminution in value of inventories

Balances

Recognized in

Recognized in

as at

profit or loss

Other

as at

January 1,

Comprehensive

December 31,

2020

Income (loss)

2020

-

5,455,240
1,812,098

5,811,287

(356,047)

122,503

1,689,595

-

Provision for sale promotions

1,700,000

3,740,963

-

Provision for employee benefit

32,349,409

1,322,650

Financial assets measured at FVTPL
Total deferred tax assets

-

(212,150)

39,983,199

6,185,011

(533,085)
(533,085)

Balances

5,440,963
33,138,974
(212,150)
45,635,125

Gain on fair value adjustment from investment in
a subsidiary to an associate
Accumulated amortization - right for use of trademarks
Total deferred tax liabilities
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7,428,428

-

-

7,428,428

109,180,151

-

-

109,180,151

116,608,579

-

-

116,608,579
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- 31 Consolidated Financial Statements (Continued)
As at December 31, 2019

Allowance for expected credit losses
Allowance for diminution in value of inventories
Provision for sale promotions
Allowance for impairment of investment properties
Provision for employee benefit
Total deferred tax assets
Gain on fair value adjustment from investment in
a subsidiary to an associate
Accumulated amortization - right for use of trademarks
Total deferred tax liabilities

Balances

Recognized in

Recognized in

Unit : Baht
Balances

as at
January 1,
2019

profit or loss

Other
Comprehensive
Income (loss)

as at
December 31,
2019

5,788,160
433,437
4,160,681

23,127
(310,934)
(2,460,681)

-

5,811,287
122,503
1,700,000

680,483
25,498,784

(680,483)
3,076,130

3,774,495

32,349,409

36,561,545

(352,841)

3,774,495

39,983,199

7,428,428

-

-

7,428,428

109,180,151

-

-

109,180,151

116,608,579

-

-

116,608,579

Balances
as at
January 1,

Recognized in
profit or loss

Recognized in
Other
Comprehensive

Unit : Baht
Balances
as at
December 31,

Income (loss)

2020

-

5,217,709
1,812,098
5,500,675
27,377,049

Separate Financial Statements
As at December 31, 2020

2020
Allowance for expected credit losses
Allowance for diminution in value of inventories
Provision for sale promotions
Provision for employee benefit
Financial assets measured at FVTPL
Total deferred tax assets
Accumulated amortization - right for use of trademarks
Total deferred tax liabilities

5,633,468
122,503
1,700,000
26,166,789

-

(415,759)
1,689,595
3,800,675
1,600,667
(212,150)

33,622,760

6,463,028

109,180,151

-

109,180,151

(390,407)
(390,407)

-

(212,150)
39,695,381
109,180,151
109,180,151

As at December 31, 2019
Balances
as at
January 1,

Recognized in
profit or loss

2019
Allowance for expected credit losses
Allowance for diminution in value of inventories
Provision for sale promotions
Allowance for impairment of investment properties

5,602,441
433,437
4,160,681
680,483

31,027
(310,934)
(2,460,681)
(680,483)

Recognized in
Other
Comprehensive

Unit : Baht
Balances
as at
December 31,

Income (loss)

2019

-

5,633,468
122,503
1,700,000
-

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

109,180,151

-

-

109,180,151

109,180,151

-

-

109,180,151

Accumulated amortization - right for use of trademarks
Total deferred tax liabilities
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- 32 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:

Current tax expense
in respect of the current period
Deferred taxes relating to
temporary differences
Tax expense
Income tax relating to the components
of other comprehensive income (loss)
Deferred tax relating to actuarial
gains (loss)

Consolidated
Financial Statements
2019
2020

Unit : Baht
Separate
Financial Statements
2020
2019

386,093,911

248,334,264

375,523,946

236,811,503

(6,185,011)
379,908,900

352,841
248,687,105

(6,463,028)
369,060,918

1,619,084
238,430,587

(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:
Consolidated
Financial Statements
2019
2020
Profit before tax expense
Income tax calculated at 20%
Effect of transactions that are not
taxable income and expenses
Tax expense per the statement
of comprehensive income
Tax income (tax expense) relating to the
origination and reversal of temporary
differences
Income tax per income tax return form
Effective tax rate
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Unit : Baht
Separate
Financial Statements
2020
2019

1,870,290,893 1,188,066,500 1,896,679,187
374,058,179
237,613,300
379,335,837

1,238,615,426
247,723,085

5,850,721

11,073,805

(10,274,919)

(9,292,498)

379,908,900

248,687,105

369,060,918

238,430,587

6,185,011
386,093,911

(352,841)
248,334,264

6,463,028
375,523,946

(1,619,084)
236,811,503

%
20.64

%
20.90

%
19.80

%
19.12
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- 33 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:

Bank overdraft and short-term
borrowings from financial institutions

Consolidated
Financial Statements
2019
2020
162,261,868

Unit : Baht
Separate
Financial Statements
2020
2019

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:
Consolidated
Financial Statements
2019
2020
Trade payables
Other payables
Accrued dividends
Accrued expenses
Advance received from customers
(see Note 15)
Deferred sales (see Note 15)

15.

Unit : Baht
Separate
Financial Statements
2020
2019

198,052,538
55,699,394
2,416,420
176,005,552

157,152,637
62,434,138
2,331,815
134,494,174

169,547,376
52,517,902
2,416,420
145,199,266

131,895,187
58,208,826
2,331,815
106,425,854

66,839,636
124,776,603
623,790,143

74,217,382
110,745,759
541,375,905

66,103,019
135,248,711
571,032,694

74,175,585
97,592,215
470,629,482

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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- 34 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.

Presented in the statements of financial
position as follows:
Current provision for employee benefit
Non-current provision for employee
benefit
Total

Consolidated
Financial Statements
2019
2020

Unit : Baht
Separate
Financial Statements
2020
2019

8,389,689

19,519,679

3,998,530

11,610,600

161,303,711
169,693,400

153,837,968
173,357,647

136,885,246
140,883,776

130,833,946
142,444,546

Amounts recognized in the statements of comprehensive income in respect of the postemployment benefit obligation due upon retirement for the years ended December 31, are as
follows:
Consolidated
Financial Statements
2019
2020
Current service cost
Interest cost
Actuarial (gains) loss

13,912,286
2,319,765
(2,665,425)
13,566,626

26,998,180
1,712,457
18,872,474
47,583,111

Unit : Baht
Separate
Financial Statements
2020
2019
10,156,446
1,845,419
(1,952,035)
10,049,830

20,279,267
1,373,119
16,718,176
38,370,562

Movements in provision for employee benefit for the years ended December 31, are as
follows:
Consolidated
Financial Statements
2019
2020
Beginning provision for employee benefit
Current service cost
Interest cost
Actuarial (gains) loss
Benefit paid
Ending provision for employee benefit
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173,357,647
13,912,286
2,319,765
(2,665,425)
(17,230,873)
169,693,400

135,928,230
26,998,180
1,712,457
18,872,474
(10,153,694)
173,357,647

Unit : Baht
Separate
Financial Statements
2020
2019
142,444,546
10,156,446
1,845,419
(1,952,035)
(11,610,600)
140,883,776

112,868,646
20,279,267
1,373,119
16,718,176
(8,794,662)
142,444,546
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- 35 The principal actuarial assumptions used to calculate the provision for employee benefit as at
December 31, are as follows:
Consolidated and Separate
Financial Statements
2019
2020
(% p.a.)
(% p.a.)
Discount rate
Turnover rate
Salary increasing rate
Gold price rate
Future gold price growth

1.60
0-6
Depend on range of
employee age
4-5
28,500
3

1.50
0-6
Depend on range of
employee age
4-5
22,000
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:

Discount rate
Discount rate, decrease of 0.5 percent
Discount rate, increase of 0.5 percent

17.

Unit : Million Baht
Consolidated
Separate
Financial Statements Financial Statements
12.42
(11.01)

10.92
(9.64)

Turnover rates
Turnover rates, decrease of 1 percent
Turnover rates, increase of 1 percent

12.89
(10.64)

11.36
(9.31)

Salary increasing rates
Salary growth rates, decrease of 1 percent
Salary growth rates, increase of 1 percent

(10.30)
13.32

(9.01)
11.74

Future gold price rate
Gold price growth rates, decrease of 1 percent
Gold price growth rates, increase of 1 percent

(11.43)
11.58

(10.03)
10.17

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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OTHER INCOME

Other income for the years ended December 31, consists of the following:
Consolidated
Financial Statements
2020
2019
Rental income
Dividend income
Gain on sale of property, plant and
equipment
Gain on foreign exchange rate-net
Others

19.

Unit : Baht

Separate
Financial Statements
2020
2019

6,198,125
-

5,852,205
-

20,350,629
20,531,214

19,079,875
21,124,976

1,206,145
27,686,609
19,891,861
54,982,740

1,411,395
8,968,822
18,739,258
34,971,680

1,303,144
25,810,095
20,155,972
88,151,054

9,161,830
18,625,931
67,992,612

EXPENSES BY NATURE

Expenses by nature for the years ended December 31, have been arrived at the following
significant expenses:
Consolidated
Financial Statements
2019
2020

Changes in finished goods
and work in process
176,942,935
Cost of finished goods purchased
156,432,478
Raw materials used
5,813,210,160
Employee benefit expenses
516,763,217
Depreciation and amortization
268,931,227
Loss on diminution in value
of inventories (reversal)
8,398,976
Expected credit losses (reversal)
(1,780,237)

20.

99,862,592
139,543,240
5,995,780,925
510,481,061
253,833,896
(1,554,670)
115,637

Unit : Baht
Separate
Financial Statements
2020
2019

149,318,987
5,602,937,430
423,532,326
233,591,314

79,334,312
5,833,029,853
416,102,401
215,155,142

8,398,976
(2,078,796)

(1,554,670)
155,137

SHARE DISCOUNT ON ORDINARY SHARES

Share discount on ordinary shares as at December 31, consist of the following:
Consolidated
Financial Statements
2020
2019

Unit : Baht
Separate
Financial Statements
2020
2019

2,280,000,000 2,280,000,000
Share premium on ordinary shares 2,280,000,000
Share discount on ordinary shares (2,323,570,340) (2,323,570,340) (2,323,570,340)
(43,570,340)
(43,570,340)
(43,570,340)
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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:
Company name

N.I.M. Company Limited
MC Agro-Chemicals Company Limited

General
Dividend
shareholders’ per share
(Baht)
meeting date

Dividend paid to
Owners of
Nonparent
controlling
interests

April 23, 2020
April 21, 2020

17,531,250
2,999,964
20,531,214

2.75
6.00

16,843,750
36
16,843,786

Unit : Baht
Total amount

34,375,000
3,000,000
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:
Company name

N.I.M. Company Limited
MC Agro-Chemicals Company Limited
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General
Dividend
shareholders’ per share
meeting date
(Baht)

April 18, 2019
April 24, 2019

3.00
4.00

Dividend paid to
Owners of
parent

Noncontrolling
interests

19,125,000
1,999,976
21,124,976

18,375,000
24
18,375,024

Unit : Baht
Total amount

37,500,000
2,000,000
39,500,000
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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

business

Paid-up

Ownership

capital

%

200,000,000

49.00

Cost

Equity

Dividend
received

ASSOCIATED COMPANY

Central Pacific (Thailand)
Corporation Limited

Leased
out warehouse

Associate

98,000,000

136,807,196

As at December 31, 2019

-

Unit : Baht
Investment

Company name

Type of

Relationship

business

Paid-up

Ownership

capital

%

200,000,000

49.00

Cost

Equity

Dividend
received

ASSOCIATED COMPANY

Central Pacific (Thailand)
Corporation Limited

Leased
out warehouse

Associate

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

238,463

Share of profit from investment in an associate

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

MC Agro-Chemicals
Company Limited

125,000 125,000

51.00

51.00

63,750

63,750

Subsidiary

50,000 50,000

99.99

99.99

49,999

49,999

Subsidiary

439,106 439,106

99.99

99.99

439,106

439,106

552,855

552,855

and distribute
agriculture chemicals

TCCC Myanmar Limited

Subsidiary

Manufacture, import

Manufacture, import
and distribute various
chemical fertilizer
compound
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- 39 24.2

Business transactions with related parties
24.2.1 Balances with related parties as at December 31, consist of the following:
Account name/ Company’s name

Relationship

Trade receivables
TCCC Myanmar Limited
Atlas Fertilizer Corporation
Pornsawanchemical Company Limited*
Thanatheptaewa Company Limited*

Subsidiary
Related Company
Related Company
Related Company

4,036,840
6,456,660
10,493,500

Other receivables
N.I.M. Company Limited
MC Agro-Chemicals Company Limited
TCCC Myanmar Limited

Subsidiary
Subsidiary
Subsidiary

-

Trade payables
Sojitz Corporation Group

Major shareholder

4,306,281

Other payables
Metro Systems Corporation Public
Company Limited

Related Company

-

*

Consolidated
Financial Statements
2020
2019
4,518,688
4,518,688
-

Unit : Baht
Separate
Financial Statements
2019
2020
102,503,631
4,036,840
6,456,660
112,997,131

65,055,563
4,518,688
69,574,251

910,190
53,980
622,761
1,586,931

717,691
45,514
512,824
1,276,029

2,882,687

-

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:
Account name/ Company’s name

Relationship

Revenues from sales and services
Sojitz Corporation Group
TCCC Myanmar Limited
Atlas Fertilizer Corporation
Thanathepthong Company Limited*
Thanathepthanuthong Company Limited*
Thanathepsarndinthai Company Limited*
Thanatheptaewa Company Limited*
Thanatheptanwa Company Limited*
Pornsawanchemical Company Limited*

Major shareholder
Subsidiary
Related Company
Related Company
Related Company
Related Company
Related Company
Related Company
Related Company

Other income
N.I.M. Company Limited
MC Agro-Chemicals Company Limited
TCCC Myanmar Limited

Subsidiary
Subsidiary
Subsidiary
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Consolidated
Financial Statements
2020
2019

-

14,825,425
9,069,075
12,950,960
16,601,947
16,049,248
9,341,815
78,838,470
-

3,690,425
4,549,578
8,240,003
-

Unit : Baht
Separate
Financial Statements
2019
2020
130,913,476 156,427,870
4,549,578
14,825,425
9,069,075
12,950,960
16,601,947
16,049,248
9,341,815
209,751,946 160,977,448
15,393,708
39,014
3,713,313
19,146,035

14,512,430
30,374
2,530,521
17,073,325

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)

227

- 40 -

Account name/ Company’s name

Relationship

Dividend income
N.I.M. Company Limited
MC Agro-Chemicals Company Limited

Subsidiary
Subsidiary

-

Purchases
Sojitz Corporation Group

Major shareholder

8,295,642

Purchase assets
Metro Systems Corporation Public
Company Limited

Related Company

Other expenses
Metro Systems Corporation Public
Company Limited
Managements’ remuneration
*

Consolidated
Financial Statements
2020
2019

Unit : Baht
Separate
Financial Statements
2019
2020
17,531,250
2,999,964
20,531,214

19,125,000
1,999,976
21,124,976

9,622,067

-

-

-

3,384,450

-

Related Company

1,197,500

2,437,600

1,067,500

2,215,600

Directors

38,592,372

36,530,711

38,070,372

36,008,711

-

3,384,450

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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- 41 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:

Currency
Credit facilities*
Credit facility for forward
exchange contracts
Letter of guarantee

Consolidated
Financial Statements
2019
2020

Unit : Million
Separate
Financial Statements
2020
2019

Baht
USD

11,636.66
37.50

11,623.62
39.50

11,454.58
30.00

11,426.96
30.00

Baht
USD
Baht

2,770.13
167.91
91.34

2,656.77
166.24
91.34

2,753.01
161.56
91.34

2,636.77
159.66
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:
Consolidated
Financial Statements
2020
2019
Letters of guarantee for electricity

8,830,500

8,830,500

Unit : Baht
Separate
Financial Statements
2020
2019
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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- 42 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:
Recognized
at the
point of time
Fertilizer section
- Revenues from sales
- Other income
Rental services section
- Revenues from service
- Other income
Others section
- Revenues from sales
- Other income
Less Intersegment revenues
Total revenues
Profit before income tax expense
Less Income tax expense
Total comprehensive income

9,226,443,365

Recognized
over time

Revenues and
other
income

-

9,226,443,365
142,800,505

9,297,544,331

71,699,539
71,699,539

9,369,243,870

2,575,390
2,575,390

113,881,836
1,695,201
115,577,037

113,881,836
4,270,591
118,152,427

217,634,316
698,724
218,333,040

7,255,862
87,114
7,342,976

224,890,178
785,838
225,676,016
(170,417,982)
9,542,654,331

71,100,966

Total
comprehensive
income (loss)

1,820,739,831 12,288,067,903

47,396,405

243,327,429

4,820,082

267,524,595

1,872,956,318
(380,441,985)
1,492,514,333

Less Intersegment assets
Total assets
Less Non-controlling interests in
total comprehensive income
Exchange differences on translation of
financial statements of foreign subsidiary
Total comprehensive income attributable to
owners of the parent
Consolidated assets as at December 31, 2020
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Unit : Baht
Assets
employed

12,798,919,927
(651,688,802)
12,147,231,125

(18,467,337)
344,625
1,474,391,621
12,147,231,125
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- 43 For the year ended December 31, 2019, the business segment information of the Company
and its subsidiaries classified by industries is as follows:

Fertilizer section
- Revenues from sales
- Other income

Recognized

Recognized

Revenues and

Total

at the
point of time

over time

other
income

comprehensive
income (loss)

8,598,866,025
49,875,127

87,867,765

8,598,866,025
137,742,892

8,648,741,152

87,867,765

8,736,608,917

3,790,032

112,222,837
2,494,408

112,222,837
6,284,440

3,790,032

114,717,245

118,507,277

238,447,157
973,592

21,484,222
147,234

259,931,379
1,120,826

239,420,749

21,631,456

261,052,205
(194,876,254)

Unit : Baht
Assets
employed

1,120,382,528

11,122,513,834

42,285,138

237,546,947

6,526,668

248,961,271

Rental services section
- Revenues from service
- Other income
Others section
- Revenues from sales
- Other income
Less Intersegment revenues
Total revenues
Profit before income tax expense
Less Income tax expense
Total comprehensive income

8,921,292,145
1,169,194,334
(244,912,918)
924,281,416

Less Intersegment assets

11,609,022,052
(577,088,684)

Total assets

11,031,933,368

Less Non-controlling interests in
total comprehensive income
Exchange differences on translation of
financial statements of foreign subsidiary

(16,559,336)
(22,173,208)

Total comprehensive income attributable to
owners of the parent
Consolidated assets as at December 31, 2019

28.

885,548,872
11,031,933,368

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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- 44 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

Financial assets
Cash and cash equivalents

Unit : Thousand Baht
As at December 31, 2020
Fair value
Carrying
Fair Value
hierarchy
Amount
2,902,744

2,902,744

Level 3

573,177

573,177

Level 3

4,496,294

4,496,294

Level 3

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

1,415

1,415

Level 2

64,791

64,791

Level 3

Trade receivables
Time deposit
Derivative assets

Derivative liabilities
Lease liabilities (including current portion)

Financial assets
Cash and cash equivalents
Trade receivables
Time deposit
Derivative assets
Financial liabilities
Bank overdrafts and short-term borrowings
from financial institutions
Trade payables
Derivative liabilities
Lease liabilities (including current portion)
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Unit : Thousand Baht
As at December 31, 2019
Fair value
Carrying
Fair Value
hierarchy
Amount
3,507,123

3,507,123

Level 3

499,156

499,156

Level 3

2,675,452

2,675,452

Level 3

196

196

Level 2

90,986

90,986

Level 3

157,153

157,153

Level 3

300

210

Level 2

6,820

6,374

Level 3
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- 45 SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

Financial assets
Cash and cash equivalents
Trade receivables
Time deposit
Derivative assets
Financial liabilities
Trade payables
Lease liabilities (including current portion)

Financial assets
Cash and cash equivalents
Trade receivables
Time deposit
Derivative assets
Financial liabilities
Trade payables
Derivative liabilities
Lease liabilities (including current portion)
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Unit : Thousand Baht
As at December 31, 2020
Fair value
Carrying
Fair Value
hierarchy
Amount
2,716,668

2,716,668

Level 3

599,377

599,377

Level 3

4,350,000

4,350,000

Level 3

1,061

1,061

Level 2

169,547

169,547

Level 3

62,355

62,355

Level 3

Unit : Thousand Baht
As at December 31, 2019
Fair value
Carrying
Fair Value
hierarchy
Amount
3,399,179

3,399,179

Level 3

527,373

527,373

Level 3

2,500,000

2,500,000

Level 3

196

196

Level 2

131,895

131,895

Level 3

-

-

Level 2

1,752

1,637

Level 3
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- 46 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
Currency
As at December 31, 2020
The Company

USD

A subsidiary

USD

Amount

4,691,090
1,243,047

The remaining Net fair value Fair value
Average Rate
(Baht)

30.7422
31.1735

Amount

gain (loss)
(Baht)

20 - 349
37 - 180

(3,339,300)
(1,415,027)

Average Rate
(Baht)

Period day

gain (loss)
(Baht)

(673,332)
(209,718)

As at December 31, 2019
The Company

USD

7,002,399

30.2798

7 - 185

A subsidiary

USD

916,597

30.3042

51 - 186

As at December 31, 2020
The Company

USD

Amount

Average Rate Period (day)
(Baht)

USD

Valuation
Technique(s)

Discontinued
cash flow*
Valuation

hierarchy

Technique(s)

Level 2

Discontinued
cash flow*
Valuation

gain (loss)
(Baht)

hierarchy

Technique(s)

5,414,808

31.0182

12 - 357

4,400,052

Level 2

Discontinued
cash flow*

2,206,707

30.2875

87 - 155

869,036

Level 2

Discontinued
cash flow*

As at December 31, 2019
The Company

Level 2

The remaining Net fair value Fair value

Forward sell contracts
Currency

hierarchy

The remaining Net fair value Fair value

Forward purchase contracts
Currency

Period day

* 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:

As at December 31, 2020
The Company
Subsidiaries

As at December 31, 2019
The Company
Subsidiaries
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Foreign assets
Currency
Amount
USD
USD
MMK

5,424,043
1,665,368
2,930,210,955

USD
USD
MMK

2,428,057
474,375
446,548,103
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- 47 Foreign liabilities
Currency
Amount

As at December 31, 2020
The Company
Subsidiaries
As at December 31, 2019
The Company
Subsidiaries

29.

USD
EUR
USD

4,601,569
2,994
5,035,985

USD
EUR
USD

3,106,281
4,398
3,405,839

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:

30.

Account

Previous
presentation

Current
presentation

Interest income

Other income

Interest income

Consolidated
71,406,577

Unit : Baht
Separate
68,776,945

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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