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     2 รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน)

สารจากคณะกรรมการบริษัท 
Message from Board of Directors

	 เรียนท่านผู้ถือหุ้น
 ปี 2556 นับเป็นปีท่ียอดเย่ียมของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด 
(มห�ชน) เน่ืองจ�กเป็นปีท่ีบริษัทมีผลประกอบก�รจ�กก�รดำ�เนินก�รสูงสุด
ในประวัติศ�สตร์ 41 ปีของบริษัท โดยมีปัจจัยเก้ือหนุนหล�ยประก�รด้วยกัน
อ�ธิเช่น โครงก�รรับจำ�นำ�ข้�วของรัฐบ�ลซึ่งช่วยเพิ่มคว�มต้องก�รใช้ปุ๋ย
ให้ม�กขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตข้�วและนำ�ไปเข้�โครงก�รดังกล่�ว ร�ค�ของ
วัตถุดิบในตล�ดโลกท่ีลดลง และสภ�วะอ�ก�ศท่ีไม่แปรปรวนดังเช่นในปี 2554
ทำ�ให้เกษตรกรส�ม�รถทำ�ก�รเพ�ะปลูกได้ต�มปกติ อย่�งไรก็ดี บริษัท
คงประสบคว�มสำ�เร็จไม่ได้ห�กไม่มีพนักง�นของบริษัทผู้ซ่ึงทำ�ง�นอย่�ง
หนักและทุ่มเทอย่�งสุดคว�มส�ม�รถ จ�กข้อเท็จจริงดังกล่�ว จึงเป็นที่
พิสูจน์แล้วว่�บริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทผลิตปุ๋ยท่ีดีท่ีสุดในอุตส�หกรรมนี้
 ส่วนร�ยละเอียดของผลประกอบก�รปี 2556 น้ัน บริษัทได้บริห�ร
ง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พประกอบกับปัจจัยเก้ือหนุนท่ีได้กล่�วม�ข้�งต้น จึง
ทำ�ให้้บริษัทมีผลประกอบก�รที่ดีม�ก โดย ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัท
มีร�ยได้รวมจ�กก�รข�ยสินค้�และบริก�รเป็นจำ�นวนท้ังส้ิน 15,945 ล้�นบ�ท 
มีกำ�ไรสุทธิหลังจ�กหักภ�ษีทั้งสิ้น 2,218 ล้�นบ�ท คิดเป็นกำ�ไรสุทธิต่อหุ้น
3.79 บ�ท ซ่ึงผลกำ�ไรจ�กผลประกอบก�รดังกล่�วเป็นจำ�นวนสูงท่ีสุดต้ังแต่
มีก�รตั้งบริษัทม� 
 ในด้�นก�รบริห�รจัดก�ร บริษัทยึดม่ันในหลักก�รคว�มรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) ด้วยบริษัทเชื่อว่�
แนวท�งดังกล่�วจะนำ�ไปสู่ก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน (Sustainable Growth) 
ในก�รนี้ บริษัทได้พย�ย�มลดผลกระทบจ�กกิจกรรมต่�งๆ ของบริษัทที่
อ�จเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียต่�งๆ ตัวอย่�งของก�รปฏิบัติต�มแนวท�ง
ดังกล่�ว ได้แก่ ก�รติดต้ังโรงไฟฟ้�พลังง�นคว�มร้อนร่วมภ�ยในโรงง�น
ซึ่งได้เริ่มดำ�เนินก�รไปแล้วในปล�ยปีที่ผ่�นม� โครงก�รนี้จะช่วยให้บริษัท
ส�ม�รถลดก�รใช้พลังง�นลงและลดก�รเกิดมลภ�วะต่อสิ่งแวดล้อมและ
ต่อชุมชนข้�งเคียงได้ด้วย และในปีนี้ บริษัทได้จัดทำ�ร�ยง�นคว�มรับผิด
ชอบต่อสังคมขึ้นเป็นปีแรกโดยเป็นส่วนหนึ่งของร�ยง�นประจำ�ปีฉบับนี้ 
ท่�นผู้ถือหุ้นส�ม�รถอ่�นร�ยละเอียดกิจกรรมคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
ต่�งๆ ของบริษัทได้จ�กร�ยง�นดังกล่�ว
 ท้�ยที่สุดนี้ บริษัทขอขอบคุณผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับกิจกรรมของ
บริษัทอันได้แก่ ผู้ถือหุ้น เกษตรกร ลูกค้� ผู้แทนก�รค้� สถ�บันท�งก�ร
เงินพนักง�น และบุคคลอื่นๆ ท่ีช่วยเกื้อหนุนบริษัทในด้�นต่�งๆ เป็น
อย่�งดี ห�กไม่มีบุคคลที่กล่�วม�นี้ บริษัทคงไม่ส�ม�รถบรรลุผลประกอบ
ก�รที่ดีเยี่ยมเช่นนี้ได้ บริษัทขอให้คว�มมั่นใจว่� บริษัทจะปฏิบัติหน้�ที่
ต�มคว�มรับผิดชอบให้ดีที่สุด ซึ่งก็คือก�รผลิตสินค้�ที่มีคุณภ�พสูงโดย
ไม่ละเลยที่จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียทั้งหล�ยของบริษัท แนวท�งดังกล่�ว
จะทำ�ให้บริษัทส�ม�รถเป็นบริษัทที่ดีเลิศได้ต่อไป

 Dear the shareholders,
 The year 2013 was the most fortunate year for Thai Central 
Chemical PCL as the Company performance shows the highest record 
in the Company’s 41- year history. There are many factors supporting
this fortune, such as, the rice pledging scheme initiated by the 
government which drove demand of fertilizer use for enhancement 
of production yield, decrease of raw material price in the international 
market, and fair weather condition which made cultivation undisrupted
as in the year 2011. More importantly, this record could not be 
achieved without our employees who worked hard and committed to 
their duty at the best effort. From this fact, it has been proved that 
we are one of the best fertilizer manufacturing companies in this industry.    
 In details of performance, with efficient management and 
supportive factors mentioned earlier, the Company could achieve the 
remarkable record, that is, as of December 31, 2013, Total Revenue 
shows Baht 15,945 Million, Net Profit after Tax shows Baht 2,218 
Million and basic earnings per share shows Baht 3.79. This is the 
highest record of performance since establishment of the Company.
 The Company, in addition, adhere Corporate Social 
Responsibility (CSR) principle as the Company believes that this 
will be the pathway toward sustainable growth. In this regards, the 
Company has tried the best to minimize effect from the Company’s 
activities which may affect the stakeholders. One of examples is that 
the Company has completed installation of Co-Generation Power 
Plant which has been officially operated at the end of last year. This 
project will help the company reduce energy consumption which can 
minimize release of pollution to environment and nearby community. 
In fact, the Company has prepared the CSR report which is a part 
of this Annual Report. Details of CSR activities of the Company can
be found in such section.
 Last but not least, the Company would like to express 
appreciation to all concerned parties, namely, shareholders, 
farmers, customers, dealers, financial institutes, employee and others, 
who have supported the Company in many ways and without them 
the Company might not have achieved such remarkable record of 
performance in the previous year. The Company would like to assure 
you that the Company will commit to our responsibility at the best 
effort, namely, to produce high quality product and taking care of 
the stakeholder. This will lead the Company to become one of the 
excellent companies.  

(น�ยม�ซ�โตะ ท�เคอิ)
ประธ�นกรรมก�ร

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)

(Mr. Masato Takei)
Chairman

Thai Central Chemical Public Company Limited
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 “The Company would like to assure you 
that the Company will commit to our responsibility
at the best effort, namely, to produce high 
quality product and taking care of the stakeholder.”
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บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน)

ชื่อ : บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน) 
ชื่อย่อ : TCCC
สำานักงานใหญ่ : 21/35, 21/37-46 อ�ค�รไทยว� 1 ชั้น 14-16  
  ถนนส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร 
  กรุงเทพ 10120
ธุรกิจ : ผลิตและจำ�หน่�ยปุ๋ยเคมีและเคมีเกษตร 

ทะเบียนเลขที่ : 0107536000277 (เดิม บมจ.101)                      
โทรศัพท์ : (02) 639-8888 
โทรสาร : (02) 639-8999
E-mail : mailbox@thaicentral.co.th    
Home Page : http://www.tcccthai.com
ทุนจดทะเบียน : 1,754,148,354 บ�ท แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ   
  584,716,118 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 3.00 บ�ท
จำานวนและชนิดของหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด	ของบริษัท
 : 584,714,068 หุ้นส�มัญ

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ของ
ทุนชำาระแล้ว

1)	บริษัท	เอ็มซี	อะโกร-เคมิคัล	จำากัด
สำานักงาน : 581 หมู่ 4 นิคมอุตส�หกรรมบ�งปู ซอย 12บี ถนนสุขุมวิท  
  ตำ�บลแพรกษ� อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปร�ก�ร 10280

ธุรกิจ : นำ�เข้�และจำ�หน่�ยส�รเคมีป้องกันกำ�จัดศัตรูพืชที่ใช้ใน 
  ก�รเกษตร ส�ธ�รณสุขและปศุสัตว์ บริก�รผสม บรรจุ
  ตรวจสอบคุณภ�พเคมีเกษตร  

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99                  
โทรศัพท์ : (02) 709-4517-9
โทรสาร : (02) 709-4780
ทุนจดทะเบียน	 : 50,000,000 บ�ท แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ 500,000 หุ้น 
  มูลค่�หุ้นละ 100 บ�ท 
จำานวนและชนิดของหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด
 : 500,000 หุ้นส�มัญ

2)	บริษัท	เอ็มซี	อินดัสเทรียลเคมิคัล	จำากัด
สำานักงาน : 180-184 ถนนร�ชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ  เขตสัมพันธวงศ์
  กรุงเทพมห�นคร 10100 
ธุรกิจ : นำ�เข้�และจัดจำ�หน่�ย เคมีภัณฑ์สำ�หรับอุตส�หกรรมต่�งๆ
  ส�รละล�ยสำ�หรับอุตส�หกรรม วัตถุดิบที่ใช้ในขบวนก�ร
  ปั่นทอ เม็ดพล�สติก  
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 22.87 (ท�งตรงและท�งอ้อมรวมร้อยละ 51)
โทรศัพท์ : (02) 225-0200
โทรสาร : (02) 622-7978
ทุนจดทะเบียน : 200,000,000 บ�ท แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ 2,000,000 หุ้น  
  มูลค่�หุ้นละ 100 บ�ท
จำานวนและชนิดของหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด
 : 2,000,000 หุ้นส�มัญ

Name : Thai Central Chemical Public Company Limited
Trading Name : TCCC
Head	Office : 21/35, 21/37-46 Thai Wah Tower 1, 14-16th Fl.,  
  South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,  
  Bangkok 10120
Business : Manufacturing and Distributing of chemical fertilizer  
  and Agrochemical
Registration No. : 0107536000277 (previously, Bor Mor Jor. 101)
Telephone : (662) 639-8888
Fax : (662) 639-8999 
E-mail : mailbox@thaicentral.co.th
Home Page : http://www.tcccthai.com
Registered Capital : Baht 1,754,148,354 divided into    
  584,716,118 ordinary shares @ Baht 3.00 per share
Amount and type of shares sold
  : 584,714,068 ordinary shares
 

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

1)	MC	Agro-Chemicals	Co.,	Ltd.
Head	Office	 : 581 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate, Soi 12B,  
  Sukhumvit Road, Praksa Sub-district, Muang District,  
  Samutprakarn 10280
Business : Import and distribute both technical pesticide and finished
  product which used in Agriculture, Public Health and
  Livestock. The business sector includes the marketing  
  of formulated, finished products, repacking service and  
  quality control checks by modern laboratory.
Share holding : 99.99%
Telephone : (662) 709-4517-9
Fax : (662) 709-4780
Registered Capital : Baht 50,000,000 divided into 500,000 ordinary  
  shares @ Baht 100 per share
Amount and type of shares sold 
 : 500,000 ordinary shares

2)	MC	Industrial	Chemical	Co.,	Ltd.
Head	Office : 180-184 Ratchawong Road, Chakrawad, 
  Samphanthawong, Bangkok 10100.
Business : Import and distribute wide-ranging of basic chemicals,
  Solvents for Industrial uses, Textiles, Plastics.

Share holding : 22.87% (51% direct and indirect shareholding)
Telephone : (662) 225-0200
Fax : (662) 622-7978
Registered Capital : Baht 200,000,000 divided into 2,000,000 ordinary  
  shares @ Baht 100 per share
Amount and type of shares sold
 : 2,000,000 ordinary shares

ข้อมูลทั่วไป
General Information
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3)	บริษัท	เอ็มซี	โซลเว้นท์	จำากัด
สำานักงาน : 180-184 ถนนร�ชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ  เขตสัมพันธวงศ์   
  กรุงเทพมห�นคร 10100 
ธุรกิจ : นำ�เข้�และจัดจำ�หน่�ย วัตถุมีพิษ  
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 51                
โทรศัพท์	 : (02) 225-0200
โทรสาร	 : (02) 622-7978
ทุนจดทะเบียน : 50,000,000 บ�ท แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ 500,000 หุ้น 
  มูลค่�หุ้นละ 100 บ�ท
จำานวนและชนิดของหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด
 : 500,000 หุ้นส�มัญ

4)	บริษัท	เอ็มซี	พลาสติก	จำากัด
สำานักงาน : 822 ซอย 13 หมู่ที่ 4 ถนนพัฒน� 1 ตำ�บลแพรกษ�  
  อำ�เภอเมืองสมุทรปร�ก�ร  จังหวัดสมุทรปร�ก�ร 10280
ธุรกิจ : ดำ�เนินธุรกิจก�รค้�เม็ดพล�สติกและมีโรงง�นผลิตถุงใน 
  พล�สติก, แผ่นชีท เป็นต้น
สัดส่วนการถือหุ้น	 : ร้อยละ 51                  
โทรศัพท์ : (02) 709-4800-1
โทรสาร	 : (02) 709-4379
ทุนจดทะเบียน : 50,000,000 บ�ท แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ 500,000 หุ้น 
  มูลค่�หุ้นละ 100 บ�ท
จำานวนและชนิดของหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด 
 : 500,000 หุ้นส�มัญ
 
5)	บริษัท	เอ็น.	ไอ.	เอ็ม.	จำากัด
สำานักงาน : 205 อ�ค�รยูไนเต็ดฟล�วมิลล์ ชั้น 8 ถนนร�ชวงศ์ 
  เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมห�นคร 10100
ธุรกิจ	 : ดำ�เนินธุรกิจคลังเคมีอุตส�หกรรมชนิดเหลว เพ่ือให้เช่�เก็บ
  วัตถุดิบเคมีภัณฑ์เหลว ที่ใช้ในโรงง�นอุตส�หกรรมทั่วไป

สัดส่วนการถือหุ้น	 : ร้อยละ 51                  
โทรศัพท์ : (02) 222-7352
โทรสาร	 : (02) 224-5616
ทุนจดทะเบียน : 125,000,000 บ�ท แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ 12,500,000 หุ้น  
  มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท
จำานวนและชนิดของหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด
 : 12,500,000 หุ้นส�มัญ

3)	MC	Solvents	Co.,	Ltd.
Head	Office : 180-184 Ratchawong Road, Chakrawad,
  Samphanthawong, Bangkok 10100.
Business : Import and distribute hazardous substance
Share holding : 51% 
Telephone : (662) 225-0200
Fax : (662) 622-7978
Registered Capital : Baht 50,000,000 divided into 500,000 ordinary  
  shares @ Baht 100 per share
Amount and type of shares sold
 : 500,000 ordinary shares
 
4)	MC	Plastics	Co.,	Ltd.
Head	Office	 : 822 Soi 13 Moo 4 Pattana 1 Road, Praksa Sub-District,  
  Muang Samutprakarn District, Samutprakarn 10280
Business : The plastic granular business of the Company are  
  plastic bags, plastic bottles and plastic sheets.
Share holding : 51% 
Telephone : (662) 709-4800-1
Fax : (662) 709-4379
Registered Capital : Baht 50,000,000 divided into 500,000 ordinary  
  shares @ Baht 100 per share
Amount and type of shares sold
 : 500,000 ordinary shares

5)	N.I.M.	Co.,	Ltd.
Head	Office	 : 205 United Flour Mill Building, 8th Fl., Ratchawong Road,  
  Chakrawad, Samphanthawong, Bangkok 10100
Business : The Company is engaged in liquid chemical storage 
  tank rental and terminal operation for the storage of 
  liquid chemicals mostly the raw materials for use in  
  various industries.
Share holding : 51% 
Telephone : (662) 222-7352
Fax : (662) 224-5616
Registered Capital : Baht 125,000,000 divided into 12,500,000 ordinary 
  shares @ Baht 10 per share
Amount and type of shares sold 
 : 12,500,000 ordinary shares

6)	บริษัท	เซ็นทราปิค	(ประเทศไทย)	จำากัด
สำานักงาน : 180-184 ชั้น 5 อ�ค�รศรีกรุงวัฒน� ถนนร�ชวงศ์ 
  แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมห�นคร 10100
ธุรกิจ	 : ดำ�เนนิธรุกจินำ�เข้� สง่ออกและจดัจำ�หน่�ยปุย๋ เคมเีกษตร  
  ผลิตภัณฑ์เคมี โลหะ เป็นต้น 
สัดส่วนการถือหุ้น	 : ร้อยละ 49 (ท�งตรงและท�งอ้อมรวมร้อยละ 74.5)                   
โทรศัพท์ : (02) 225-0200
โทรสาร	 : (02) 622-7978
ทุนจดทะเบียน ; 200,000,000 บ�ท แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ 2,000,000 หุ้น  
  มูลค่�หุ้นละ 100 บ�ท
จำานวนและชนิดของหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด
 : 2,000,000 หุ้นส�มัญ

6)	Central	Pacific	(Thailand)	Corp.,	Ltd.
Head	Office	 : 180-184 Metro Building, 5th Fl., Ratchawong Road,  
  Chakrawad, Samphanthawong, Bangkok 10100.
Business : Importer and distributor of fertilizers, agro-chemicals,  
  minerals and etc.
Share holding : 49% (74.5% direct and indirect shareholding) 
Telephone : (662) 225-0200
Fax : (662) 622-7978
Registered Capital : Baht 200,000,000 divided into 2,000,000 ordinary  
  shares @ Baht 100 per share
Amount and type of shares sold 
 : 2,000,000 ordinary shares 
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บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน)

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหุ้นสามัญ
บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
62 อ�ค�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชด�ภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : (02) 229-2800
โทรส�ร : (02) 359-1259

ผู้สอบบัญชีประจำาปี	2556
1. น�ยเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่  3427
2. น�งส�วธน�วรรณ อนุรัตน์บดี ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขท่ี  3440
3. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่  3356
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
อ�ค�รรัจน�ก�ร ชั้น 25 183 ถนนส�ทรใต้ แขวงย�นน�ว� เขตส�ทร 
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : (02) 676-5700
โทรส�ร : (02) 676-5757

ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ชั้น 22 อ�ค�รสินธรท�วเวอร์ 3 เลขที่ 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ : (02) 263-7600
โทรส�ร : (02) 263-7699

ผู้ลงทุนส�ม�รถศึกษ�ข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จ�กแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ
เว็บไซต์ของ บริษัทฯ www.tcccthai.com

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

Information of other referees

The registrar of ordinary shares
Thailand Securities Depository Co., Ltd. 
62 The Stock Exchange of Thailand Building, 
Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand
Telephone : (662) 229-2800
Fax : (662) 359-1259 

Auditor	for	the	financial	year	2013
1. Mr. Permsak Wongpatcharapakorn Certified Public Accountant No. 3427 
2. Miss Thanawan Anuratbodee Certified Public Accountant No. 3440
3. Dr. Suphamit Techamontrikul Certified Public Accountant No. 3356
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd 
Rajanakarn Building 25th Fl., 183 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, 
Bangkok 10120 
Telephone  : (662) 676-5700
Fax   : (662) 676-5757

Legal	Advisor	
Allen & Overy (Thailand) Co.,Ltd
22th Fl., Sindhorn Building Tower 3, 130-132 Wireless Road, Lumpini,
Prathumwan, Bangkok 10330 Thailand 
Telephone  : (662) 263-7600
Fax   : (662) 263-7699 

ข้อมูลทั่วไป
General Information
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ปุ๋ย N-P-K ผลิตภัณฑ์คุณภาพตราหัววัว-คันไถ
N-P-K Chemical Fertilizer : Quality Product of OX-Brand Fertilizer

ปุ๋ยผลไม้	/	Orchard	Fertilizer

ปุ๋ยผัก-ไม้ดอกไม้ประดับ	/	Vegetable	and	Flower	&	Ornamental	Plant	Fertilizer

ปุ๋ยอ้อย	/	Sugarcane	Fertilizer

15-15-15 พรีเมียม 1-2 กก./ต้น/ปี  ก�รเจริญเติบโตทั่วไป
15-15-15 Premium 1-2 kgs./plant/year general growth 

8-24-24 พรีเมียม 1-2 กก./ต้น/ปี ก�รออกดอกติดผล
8-24-24 Premium 1-2 kgs./plant/year  flower and fruit stage 

13-13-21 พรีเมียม  1-2 กก./ต้น/ปี  เร่งผลและปรับปรุงคุณภ�พ

13-13-21 Premium 1-2 kgs./plant/year improve fruit quantity and quality

รวมกันไม่เกิน 5 กก./ต้น/ปี  /  Total not over than 5 kgs./plant/year

15-15-15 รัสเซีย 30-50 กก./ไร่  ครั้งแรกหว่�นให้ทั่วแปลงหรือรองก้นหลุมก่อนปลูก หรือห่�งจ�กต้น
16-16-16 รัสเซีย รองก้นหลุม 25-50 ซม. คร้ังต่อไปหว่�นให้ท่ัวแปลงหลังจ�กใส่ปุ๋ยคร้ังแรก 15-30 วัน  
    
15-15-15 CIS 30-50 kgs./rai  sowing cover the plot or basal application before planting or apply 
16-16-16 CIS basal application alongside far from tree 25-50 cm. after that 15-30 days apply again

16-12-8, 16-16-8, 18-12-6, 40-50 กก. /ไร่ ครั้งที่ 1 อ้อยปลูก รองก้นร่องพร้อมปลูก หรือหลังปลูก 1 เดือน
25-7-7, 15-15-15 พรีเมียม   อ้อยตอ ใส่หลังแต่งตอ 1 เดือน
  
16-12-8, 16-16-8, 18-12-6, 40-50 kgs./rai 1st application, new	planting apply basal application or after planting 1 month
25-7-7, 15-15-15 Premium     ratoon planting apply after trimming 1 month 

12-9-21, 15-7-18, 20-8-20, 40-50 กก./ไร่ ครั้งที่ 2 เมื่ออ้อยอ�ยุ 2-3 เดือน หลังกำ�จัดวัชพืช
21-7-18, 12-10-18 พรีเมียม,
13-13-21 พรีเมียม

12-9-21, 15-7-18, 20-8-20, 40-50 kgs./rai 2nd application, 2-3 months after planting or after weed eradication
21-7-18, 12-10-18 Premium,
13-13-21 Premium
   

สูตร
Formula

สูตร
Formula

สูตร
Formula

อัตรา
Rate

อัตรา
Rate

อัตรา
Rate

ระยะที่ใส่
Application

ระยะที่ใส่
Application

ระยะที่ใส่
Application
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ปุ๋ยข้าวและข้าวโพด	/	Rice	&	Maize	Fertilizer

ปุ๋ยมันสำาปะหลัง	/	Cassava	Fertilizer

ดินเหนียว 25-40 กก./ไร่ ครั้งที่ 1 ใส่เมื่อต้นพืชอ�ยุ 20-30 วัน หรือใส่รองพื้นก่อนปลูก
16-8-8, 16-12-8, 16-20-0, 25-7-7  ครั้งที่ 2 ใส่หลังจ�กใส่ครั้งแรก 30 วัน หรือหลังกำ�จัดวัชพืช

ดินทราย
16-8-8, 16-16-8, 18-12-6, 25-7-7

Clay soil 25-40 kgs./rai 1st application for 20-30 days plant  or basal application 
16-8-8, 16-12-8, 16-20-0, 25-7-7  2nd application 30 days after first application or after weed eradication

Sandy soil
16-8-8, 16-16-8, 18-12-6, 25-7-7

16-8-8, 16-12-8, 18-12-6, 25-7-7 30-40 กก./ไร่  ครั้งที่ 1 ใส่รองพื้นแล้วกลบดินก่อนว�งท่อนมัน หรือหลังปลูก 1 เดือน

 30-40 kgs./rai 1st application, basal application before planting or after planting 1 month
   

12-9-21, 15-7-18, 20-8-20, 30-50 กก./ไร่ ครั้งที่ 2 ใส่หลังปลูก 2-3 เดือน หรือหลังกำ�จัดวัชพืช
21-7-18, 12-10-18 พรีเมียม,
15-15-15 พรีเมียม
 

12-9-21, 15-7-18, 20-8-20, 30-50 kgs./rai  2nd application, 2-3 months after planting or after weed eradication
21-7-18, 12-10-18 Premium,
15-15-15 Premium

สูตร

Formula

สูตร

Formula

อัตรา

Rate

อัตรา

Rate

ระยะที่ใส่
Application

ระยะที่ใส่
Application

ปุ๋ย N-P-K ผลิตภัณฑ์คุณภาพตราหัววัว-คันไถ
N-P-K Chemical Fertilizer : Quality Product of OX-Brand Fertilizer
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ปุ๋ยยางพารา	/	Para	rubber	Fertilizer

ปุ๋ยปาล์มน้ำามัน		/	Oil	palm	Fertilizer

16-8-4, 25-7-7 0.2-0.4 กก./ต้น/ปี ต่ำ�กว่� 3.5 ปี
 0.2-0.4 kgs./plant/year  less than 3.5 years

14-4-9, 18-4-5, 20-8-20 0.6-0.8 กก./ต้น/ปี 3.5-7 ปี
 0.6-0.8 kgs./plant/year 3.5-7 years
 
15-7-18,  21-7-14, 21-7-18 1-1.5 กก./ต้น/ปี  7 ปีขึ้นไป หรือหลังเปิดกรีด
 1-1.5 kgs./plant/year over 7 years or after tapping period

1 25-7-7, 15-15-15 พรีเมียม 1.5 กก./ต้น/ปี - กีเซอร์ไรท์ 0.2 กก./ต้น/ ปี
 
 25-7-7, 15-15-15 Premium 1.5 kgs./plant/year - kieserite 0.2 kgs./plant/year
  
 
2-4 12-9-21, 20-8-20, 21-7-18, 3.5-6 กก./ต้น/ปี - กีเซอร์ไรท์ 0.4-1 กก./ต้น/ ปี
 21-7-14, 13-13-21 พรีเมียม  - โบแรกซ์ 35-100 กรัม/ต้น/ปี
 
 12-9-21, 20-8-20, 21-7-18, 3.5-6 kgs./plant/year - kieserite 0.4-1 kg./plant/year
 21-7-14, 13-13-21 Premium  - borax 35-100 gm./plant/year
  

5 ปี 12-9-21, 13-13-21, 20-8-20,  5-7.5 กก./ต้น/ปี - 0-0-60 อัตร� 1-2 กก./ต้น/ปี
ขึ้นไป 21-7-18  - กีเซอร์ไรท์ อัตร� 1 กก./ต้น/ปี
   - โบแรกซ์ 150 กรัม/ต้น/ปี

Over  5-7.5 kgs./plant/year - 0-0-60 rate 1-2 kgs./plant/year
5 year   - kieserite 1 kg./plant/year 
   - borax 150 gm./plant/year

หม�ยเหตุ : ก�รใส่ปุ๋ยแต่ละครั้ง ให้เลือกสูตรใดสูตรหนึ่ง

Remark : Please select only one product per each application.

สูตร
Formula

สูตร
Formula

ปีที่
Year

อัตรา
Rate

อัตรา
Rate

อายุยางพารา
Age	of	Para	rubber

ปุ๋ยเสริม
Enhance	Fertilizer
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ประวัติความเป็นมาและลักษณะการประกอบธุรกิจ

 ประวัติความเป็นมา 
 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม  ประช�กรส่วนใหญ่ประกอบอ�ชีพท�งด้�นเกษตรกรรมเป็นหลัก  อันได้แก่ก�รเพ�ะปลูกและเลี้ยงสัตว์ 
ในก�รเพ�ะปลูกพืชน้ันปัจจัยสำ�คัญพ้ืนฐ�นประกอบด้วย ดิน น้ำ� อ�ก�ศ และธ�ตุอ�ห�รในดิน แต่ก�รเพ�ะปลูกพืชเป็นระยะย�วและต่อเน่ืองใน
ผืนดินเดียวกันย่อมทำ�ให้ธ�ตุอ�ห�รในดินสูญเสียไปเนื่องจ�กได้ถูกพืชดูดซึมติดไปกับผลผลิต
 ดังนั้น ห�กเกษตรกรต้องก�รให้ผลผลิตที่เพ�ะปลูก มีปริม�ณม�กและคุณภ�พดี เป็นที่ต้องก�รของตล�ดทั้งภ�ยในและต่�งประเทศ   จึงจำ�เป็น
ต้องนำ�คว�มรู้ท�งก�รเกษตรที่ทันสมัย อีกทั้งวิธีก�รบริห�รและจัดก�รที่ดีม�ใช้  นอกจ�กนี้เกษตรกรจะต้องเพิ่มธ�ตุอ�ห�รเพื่อคืนคว�มอุดมสมบูรณ์ให้
กับดิน ซึ่งได้แก่ก�รใส่ “ปุ๋ยเคมี” ดังนั้น ปุ๋ยเคมี จึงนับว่�เป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รเพิ่มผลผลิต ก�รใช้ปุ๋ยเคมีที่ถูกต้องอย่�งมีประสิทธิภ�พนั้น จะต้องใช้ให้
ถูกสูตร ถูกอัตร�ส่วน ถูกเวล� และถูกวิธี 
 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน) เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำ�หน่�ยปุ๋ยเคมีม�เป็นเวล�ย�วน�น  รัฐบ�ลไทยโดยกระทรวงก�รคลังได้ร่วมทุน
กับภ�คเอกชน อันประกอบด้วย บริษัท ศรีกรุงวัฒน� จำ�กัด และบริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรช่ัน (เดิมคือ บริษัท นิชโช อิว�ย คอร์ปอเรช่ัน จำ�กัด) และ
บริษัท เซ็นทรัลกล๊�ส จำ�กัด (ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษ�ท�งวิช�ก�รและเทคนิค ของบริษัท) ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด ขึ้นเมื่อวันที่
6 มีน�คม 2516 ด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 120 ล้�นบ�ท ซึ่งต่อม�บริษัทฯได้เข้�จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนตุล�คม
2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้�นบ�ท และในปี 2536 บริษัทฯได้แปรสภ�พเป็น “บริษัทมหาชน” ด้วยทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 2,000 ล้�นบ�ท
 
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)  เป็นผู้ผลิตและจำ�หน่�ยปุ๋ยเคมีท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย  บริษัทฯ มีโรงง�นขน�ดใหญ่ท่ีทันสมัย และได้
ม�ตรฐ�น 2 แห่ง โรงง�นแห่งแรก ต้ังอยู่ท่ีอำ�เภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปร�ก�ร และโรงง�นแห่งท่ี 2 ต้ังอยู่ท่ี อำ�เภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธย�
โดยมีกำ�ลังก�รผลิตปุ๋ยปีละ 850,000 เมตริกตันและ 350,000 เมตริกตัน ต�มลำ�ดับ รวมกำ�ลังก�รผลิตทั้งสิ้นปีละ 1.2 ล้�นเมตริกตัน  
 บริษัทฯ ส�ม�รถผลิตปุ๋ยเคมีที่มีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�นทัดเทียมกับปุ๋ยนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ ซึ่งประกอบด้วยธ�ตุอ�ห�รหลัก คือ ไนโตรเจน (N),
ฟอสฟอรัส (P2O5), โพแทส (K2O) และธ�ตุอ�ห�รรอง เช่น แมกนีเซียม (MgO), กำ�มะถัน (S) เป็นต้น นอกจ�กนี้ยังมีธ�ตุอ�ห�รเสริม เช่น โบรอน (B)
อีกด้วย ซ่ึงจะทำ�ให้พืชเจริญงอกง�มมีผลผลิตดี ปริม�ณและคุณภ�พสูง อนึ่ง ปุ๋ยเคมี “ตราหัววัว-คันไถ” ที่บริษัทฯผลิตมีคุณภ�พต�มท่ีได้ขึ้น
ทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นที่นิยม แพร่หล�ยในพื้นที่เกษตรกรรมทั่วประเทศ น�นกว่� 40 ปี ก�รใช้ปุ๋ยเคมีให้ถูกวิธีในช่วงระยะ
เวล�ที่เหม�ะสม จะช่วยทำ�ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภ�พเป็นที่ต้องก�รของตล�ด อีกทั้งทำ�ให้ต้นทุนก�รผลิตลดลง เพิ่มพูนร�ยได้ให้กับเกษตรกรไทย และ
ก่อให้เกิดผลดีแก่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย
 นอกจ�กนี้ โรงง�นของบริษัทฯ ที่อำ�เภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปร�ก�ร ยังมีคลังสินค้�ส�ม�รถเก็บวัตถุดิบได้ 100,000 เมตริกตัน
พร้อมทั้งมีท่�เรือขน�ดใหญ่ที่มีคว�มย�ว 310 เมตร หน้�ท่�ลึก 27 ฟุต ส�ม�รถเทียบเรือเดินสมุทรขน�ดใหญ่ 20,000-25,000 เมตริกตัน ได้พร้อมกัน
2 ลำ�และขนถ่�ยวัตถุดิบได้ถึงวันละ 6,000 เมตริกตัน ท้ังยังใช้ก๊�ซธรรมช�ติ (Natural Gas) ที่มีต้นทุนต่ำ�และก่อมลภ�วะน้อยกว่� เป็นเชื้อเพลิงแทน
น้ำ�มันเต� บริษัทได้ทำ�ก�รติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้�คว�มร้อนร่วมขน�ด 4 เมกกะวัตต์ เพื่อใช้ภ�ยในโรงง�นและข�ยส่วนที่เหลือให้กับก�รไฟฟ้�นครหลวง
อีกทั้งนำ�คว�มร้อนซึ่งเป็นผลพลอยได้จ�กหน่วยผลิตไฟฟ้�คว�มร้อนร่วม ม�ใช้ในก�รผลิตปุ๋ยซึ่งมีส่วนช่วยในก�รลดต้นทุนก�รผลิตด้�นก�รใช้พลังง�น
ลงได้ อันมีส่วนช่วยในก�รลดภ�วะโลกร้อนอีกท�งหนึ่ง
 สำ�หรับโรงง�นที่อำ�เภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธย� มีคลังสินค้�ที่ส�ม�รถเก็บวัตถุดิบได้ 90,000 เมตริกตัน นอกจ�กนี้ยังมีท่�เรือที่มี
คว�มย�ว 189 เมตร หน้�ท่�ลึก 30 ฟุต ส�ม�รถเทียบเรือขนถ่�ยสินค้�ขน�ด 500 – 2,500 เมตริกตัน ได้พร้อมกัน 3 ลำ� ตลอดจนขนถ่�ย
วัตถุดิบและขนถ่�ยสินค้�นำ�เข้�ต่�งๆได้วันละ 4,000  เมตริกตัน 
 ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ผลิต “ปุ๋ยพลังสอง” ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีเฉพ�ะ ท่ีทันสมัยและเป็นแห่งแรกในประเทศไทย คือ  ขบวนก�รผลิตปุ๋ย คร้ังละ 1 กระสอบ
ในส่วนก�รควบคุมคุณภ�พสินค้� บริษัทฯได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นส�กล ISO/IEC 17025:2005 ซึ่งมั่นใจได้ว่�ค่�ธ�ตุอ�ห�รของปุ๋ยเคมี มีคุณภ�พ
และได้ม�ตรฐ�นส�กล  ทั้งยังให้บริก�รวิเคร�ะห์ค่�ธ�ตุอ�ห�รของปุ๋ยเคมีแก่หน่วยง�นหรือบุคคลภ�ยนอกด้วย



     11
Annual Report 2013

THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

Company Background and Nature of Business Operation

 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” with registered capital at 2 Billion Baht.

 Nature of Business Operation 
 Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC) is Thailand’s largest producer and distributor of compound chemical
fertilizers. The Company operates 2 large and international-standard plants, located at Phra Samut Jedee  District, Samut Prakarn 
Province, with total annual capacity of 850,000 metric tons, and at  Nakhon Luang District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, 
with total annual capacity of 350,000 metric tons, having the combined total capacity of 1.2 million metric tons a year.  
 TCCC manufacturing plants are capable of  producing standard quality chemical fertilizers.  The chemical fertilizer production
consists of basic chemical nutrients which are Nitrogen (N), Phosphate (P2O5) and Potash (K2O) and secondary nutrients such
as Magnesium (MgO), Sulphur (S) and other supplementary nutrients such as Boron (B) which promotes healthy growth of crops, both
in quantity and quality.  TCCC produces “OX-Brand” Fertilizer products that are of quality as registered with Ministry of Agriculture and
Cooperatives and its popularity has been affirmed by farmers all over Thailand for more than 40 years. The use of chemical fertilizer
with correct method and suitable timing encourages greater amount and better quality of production  to meet the market demand. 
In addition, it help lower production cost  resulting in increase of incomes for Thai Farmers, which eventually contribute to better 
national economy as  a whole.
 In addition, the factory at Samut Prakan Province has the raw material storage capacity of 100,000 metric tons, with the wharf 
facility features a 310 metres long jetty, a spacious channel with a draft of 27 feet which can simultaneously accommodate
two 20,000-25,000 metric tons ocean going vessels, and unloading equipment to  off-take as much as 6,000 metric tons of raw materials 
per day. Also, TCCC has utilized a natural gas resource with lower cost and less pollution as substitute to the fuel oil. We have installed and 
operates the Cogeneration system of which capacity is 4 MW. Mainly, we intend to supply the electricity to the fertilizer plant, and the excess 
will be sold to Metropolis Electricity Authority (MEA) under Very Small Power Plant (VSPP) program. Moreover, the heat from cogeneration
system is supplied to the chemical fertilizers process for cost saving in energy aspect, and reduce the Global Warming effect.
 At Nakhon Luang Plant-Site, Phra Nakhon Si Ayuttaya Province, there is the raw material storage of 90,000 metric tons with 
189 metres long jetty and full wharf facility features, a spacious channel with a draft of 30 feet which can simultaneously
accommodate three 500-2,500  metric tons vessels, and unloading equipment to off  take capacity as much as 4,000 metric tons per day of 
raw materials and imported products .
 Presently, TCCC is the first  Plant- site in Thailand which had installed high technology machine , to produce “Bulk	–	Blending
Fertilizer” for 1 bag per time. In Quality Control the Company have been certified to international standard ISO/IEC 17025:2005 
which ensures that the nutrient values of chemical fertilizers quality and international standards. We also provide the nutrient analysis
service for the external too.
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จุดสำาคัญทางการเงินของ	บมจ.	ไทยเซ็นทรัลเคมี   
Financial	Highlights	of	Thai	Central	Chemical	PCL.	

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทเปรียบเทียบปี 2554 - 2556
Financial Highlights 2011-2013 Comparison

    

   2556	/	2013  2555	/	2012 2554	/	2011

ร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�ร   Sales and Services    14,462,380 

ร�ยได้รวม Total Revenues    14,576,990 

กำ�ไร(ข�ดทุน) ขั้นต้น   Gross Profit (Loss)    1,704,859 

กำ�ไร(ข�ดทุน) สุทธิ  Net Profit (Loss)    1,001,141 

กำ�ไร(ข�ดทุน) ต่อหุ้น (บ�ท)   Profit (Loss) Per Share (Baht)    1.71 

เงินปันผลต่อหุ้น (บ�ท) *   Dividend Per Share (Baht) *    1.80 

สินทรัพย์รวม  Total Assets    

หนี้สินรวม   Total Liabilities     

ส่วนของผู้ถือหุ้น   Shareholders’ Equity     

มูลค่�หุ้น (บ�ท) Par Value (Baht)    3.00   

จำ�นวนหุ้น (พันหุ้น)  Number of  Shares (Thousand Shares)    584,714 

มูลค่�ต�มบัญชีต่อหุ้น (บ�ท)   Book Value Per Share (Baht) 8.60**

   

หม�ยเหตุ :    * เงินปันผลต่อหุ้น จ่�ยจ�กผลประกอบก�รในปีที่ผ่�นม�  ** ปรับปรุงใหม่   

Remarks  :    * Dividend per share paid on previous year operation. ** Restated   

15,781,069 

15,945,301 

3,329,773 

2,217,634 

3.79

1.40 

9,111,282 

1,841,212

7,270,070 

3.00 

584,714

12.43

 (หน่วย : ล้�นบ�ท) / (Unit : million Baht) (หน่วย : ล้�นบ�ท) / (Unit : million Baht)

 (หน่วย : 1,000 บ�ท) / (Unit : 1,000 Baht)

ปรับปรุงใหม่	
Restated

 (หน่วย : ล้�นบ�ท) / (Unit : million Baht)

รายได้รวม/Total	Revenues

2554/2011 2554/2011 2554/20112555/2012 2555/2012 2555/20122556/2013 2556/2013 2556/2013

กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิ/Net	Profit	(Loss) สินทรัพย์รวม/Total	Assets

16,134,785

16,343,988

2,106,472

1,427,687

2.44

1.00

7,700,498

1,829,463

5,871,035

3.00

584,714

10.04

7,153,946**

2,125,884**

5,028,062**

10,000

8,000

6,000

4,000

0

2,500

2,000

1,500

1,000

0

20,000

15,000

10,000

14,577
16,344 15,945

1,001

7,154
7,700

9,111

1,427

2,218

5,000

0
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อัตราส่วนสภาพคล่อง Liquidity	Ratios

ปรับปรุงใหม่	
Restated

รายงานสรุปอัตราส่วนงบการเงินของ		บมจ.	ไทยเซ็นทรัลเคมี
Ratios	of	Financial	Statement	of	Thai	Central	Chemical	PCL.
สำ�หรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 / For The Year Ended December 31, 2013

    2556	/	2013		 	2555	/	2012			2554	/	2011

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง  Current Ratio เท่� / Times       2.48 

อัตร�ส่วนสภ�พคล่องหมุนเร็ว  Quick Ratio เท่� / Times      1.51 

อัตร�ส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ก�รค้�  Receivable Turnover รอบ / Times      22.03 

ระยะเวล�เก็บหนี้เฉลี่ย   Collection Period วัน / Days      16 

อัตร�ส่วนหมุนเวียนสินค้�คงเหลือ  Inventory Turnover รอบ / Times      7.64 

ระยะเวล�ข�ยสินค้�เฉลี่ย   Inventory Turnover Period วัน / Days      47 

อัตร�ส่วนหมุนเวียนเจ้�หนี้   Account Payable Turnover รอบ / Times     20.81 

ระยะเวล�ชำ�ระหนี้   Payment Period วัน / Days      17 

เงินหมุนเวียน   Cash Cycle วัน / Days      46 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร		 Profitability	Ratios     

อัตร�กำ�ไรขั้นต้น   Gross Profit Ratio %     11.79 

อัตร�กำ�ไรสุทธิ   Net Profit Ratio %      6.87 

อัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น   Return on Equity %    19.66 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน		Efficiency	Ratios     

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์รวม   Return on Total Assets %     13.67 

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ถ�วร   Return on Fixed Assets %     78.08 

อัตร�ก�รหมุนของสินทรัพย์รวม   Total Assets Turnover รอบ / Times      1.99 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน		 Financial	Policy	Ratios     

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  Debt to Equity Ratio เท่� / Times     0.41 

อัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถชำ�ระดอกเบี้ย  Interest Coverage เท่� / Times    27.88 

อัตร�ส่วนก�รจ่�ยเงินปันผล  Dividend Payout Ratio %      58.70 
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รายงานสรุปอัตราส่วนงบการเงินของ		บมจ.	ไทยเซ็นทรัลเคมี	และบริษัทย่อย
Ratios	of	Financial	Statement	of	Thai	Central	Chemical	PCL.	and	Subsidiaries
สำ�หรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 / For The Year Ended December 31, 2013

   2556	/	2013		 2555	/	2012		 2554	/	2011

 อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง  Current Ratio เท่� / Times       1.99 

 อัตร�ส่วนสภ�พคล่องหมุนเร็ว  Quick Ratio เท่� / Times      1.32 

อัตร�ส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ก�รค้�  Receivable Turnover รอบ / Times     12.28 

ระยะเวล�เก็บหนี้เฉลี่ย   Collection Period วัน / Days      29 

อัตร�ส่วนหมุนเวียนสินค้�คงเหลือ  Inventory Turnover รอบ / Times      8.49 

ระยะเวล�ข�ยสินค้�เฉลี่ย   Inventory Turnover Period วัน / Days      42 

อัตร�ส่วนหมุนเวียนเจ้�หนี้   Account Payable Turnover รอบ / Times     17.30 

ระยะเวล�ชำ�ระหนี้   Payment Period วัน / Days      21 

เงินหมุนเวียน   Cash Cycle วัน / Days      51 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร		 Profitability	Ratios     

อัตร�กำ�ไรขั้นต้น   Gross Profit Ratio %     11.16 

อัตร�กำ�ไรสุทธิ   Net Profit Ratio %      5.06 

อัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น   Return on Equity %    19.16 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน		Efficiency	Ratios     

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์รวม   Return on Total Assets %     10.93 

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ถ�วร   Return on Fixed Assets %     68.14 

อัตร�ก�รหมุนของสินทรัพย์รวม   Total Assets Turnover รอบ / Times      2.16 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน		 Financial	Policy	Ratios     

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  Debt to Equity Ratio เท่� / Times     0.69 

อัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถชำ�ระดอกเบี้ย  Interest Coverage เท่� / Times    18.54 

อัตร�ส่วนก�รจ่�ยเงินปันผล  Dividend Payout Ratio %      58.70 
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ปรับปรุงใหม่		
Restatedอัตราส่วนสภาพคล่อง Liquidity	Ratios

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทเปรียบเทียบปี 2554 - 2556
Financial Highlights 2011-2013 Comparison
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หม�ยเหตุ : * ถือหุ้นท�งตรงและท�งอ้อม   ** ถือหุ้นท�งอ้อม

Remark :   * Direct and Indirect Shareholding    ** Indirect Shareholding

โครงสร้างรายได้และการถือหุ้น 

Structure of Revenue and Shareholding
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 / as of December 31, 2013   (หน่วย : ล้�นบ�ท) / (Unit : Million Baht)

ชื่อบริษัท
Company

ก่อตั้งเมื่อ
Established

ประเภทกิจการ
Type of 
Business

%	
การถือหุ้น

Shareholding

ทุนจดทะเบียน
Registered

Capital

เรียกชำาระ
Capital Paid 

Up

2556/2013 2555/2012 2554/2011

รายได้
Revenue

ร้อยละ
%

รายได้
Revenue

ร้อยละ
%

รายได้
Revenue

ร้อยละ
%

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)

Thai Central Chemical PCL.

6 มี.ค. 2516

Mar. 6, 1973

ปุ๋ยเคมี

Chemical 
Fertilizer

- 1,754 1,754 15,945.30 69.83 16,343.99 71.74 14,576.99 71.78

บริษัทย่อย	(Subsidiary	Companies)
22 ม.ค. 2531

Jan. 22, 1988

โรงง�นผสมและ
บรรจุ
Repacking and 
Formulating

99.99 50 50 426.71 1.87 403.73 1.77 547.68 2.70

26 ม.ค. 2531 

Jan. 26, 1988

เคมีภัณฑ์

Industrial 
Chemicals

* 22.87/28.13 200 200 4,716.18 20.65 4,470.29 19.62 3,974.80 19.57

22 ม.ค. 2531

Jan. 22, 1988

เคมีภัณฑ์เหลว

Liquid Chemicals

51.00 50 50 11.86 0.05 16.68 0.07 35.41 0.17

13 พ.ย. 2530

Nov. 13,1987

พล�สติก

Plastics

51.00 50 50 1,526.12 6.68 1,330.72 5.84 957.15 4.71

14 ก.พ. 2517

Feb. 14, 1974

คลังสินค้�เคมีเหลว

Chemical Tank 
Yard

51.00 125 125 128.70 0.56 129.36 0.57 116.94 0.58

16 ม.ค. 2518

Jan. 16, 1975

ซื้อข�ย

Trading

*49.00/25.50 200 200 1.40 0.01 1.37 0.01 1.20 0.01

บริษัทร่วม	(Associated	Company)
1 มี.ค. 2537

Mar. 1, 1994

ธุรกิจเคมี

Chemical
dealer

**-/24.99 5 5 78.10 0.34 84.93 0.37 96.85 0.48

รวม	(Total	Revenue) 22,834.37 100.00 22,781.07 100.00 20,307.02 100.00

1. บริษัท เอ็มซี อะโกร- เคมิคัล จำ�กัด

 MC Agro-Chemicals Co., Ltd.

2. บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จำ�กัด

 MC Industrial Chemical Co., Ltd.

3. บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จำ�กัด

 MC Solvents Co., Ltd.

4.  บริษัท เอ็มซี พล�สติก จำ�กัด

 MC Plastics Co., Ltd.

5.  บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำ�กัด

 N.I.M. Co., Ltd.

6. บริษัท เซ็นทร�ปิค (ประเทศไทย) จำ�กัด

 Central Pacific (Thailand) Corp., Ltd.

1. บริษัท เมโทรแทน จำ�กัด

 Metro Tan Co., Ltd.
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 ภาพรวมธุรกิจ 
 บริษัทฯขอร�ยง�นผลกำ�ไรสุทธิจำ�นวน 2,218 ล้�นบ�ทและผลกำ�ไรต่อหุ้น 3.79 บ�ท สำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นในรอบบัญชี 2556 ระหว่�ง
1 มกร�คม 2556 ถึง 31 ธันว�คม 2556 เปรียบเทียบกับผลกำ�ไรสุทธิ 1,428 ล้�นบ�ทและผลกำ�ไรต่อหุ้น 2.44 บ�ท สำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นในรอบ
บัญชี 2555 ระหว่�ง 1 มกร�คม 2555 ถึง 31 ธันว�คม 2555 ซึ่งผลประกอบก�รปี 2556 แสดงให้เห็นถึงพัฒน�ก�รที่ดีขึ้นอย่�งต่อเนื่องในก�รดำ�เนิน
ง�นของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน) ฝ่�ยบริห�รขอสรุปปัจจัยสำ�คัญที่มีผลต่อก�รเปลี่ยนแปลงผลประกอบก�รออกเป็นปัจจัยจ�กภ�ยนอก
และปัจจัยภ�ยใน อธิบ�ยได้ดังต่อไปนี้ 
 
ปัจจัยภายนอก
 ปี 2556 ประเทศไทยมีคว�มต้องก�รใช้ปุ๋ยเคมีม�กขึ้น จ�กก�รสนับสนุนของภ�ครัฐต่อเกษตรกร เช่นนโยบ�ยจำ�นำ�ข้�วและโครงก�รบัตรเครดิต
เกษตรกรของธน�ค�รเพื่อก�รเกษตรและสหกรณ์ก�รเกษตร ทำ�ให้เกษตรกรมีกำ�ลังก�รซื้อม�กขึ้น ในขณะเดียวกันร�ค�วัตถุดิบในตล�ดโลกปรับตัวลดลง
อย่�งต่อเนื่อง จ�กอุปสงค์ในประเทศผู้ผลิตสินค้�เกษตรลดลง จ�กภ�วะเศรษฐกิจถดถอย ประกอบกับอัตร�แลกเปลี่ยนเงินบ�ทต่อดอลล�ร์สหรัฐแข็งค่�
ในช่วงครึ่งปีแรก ต่อเนื่องถึงไตรม�สที่ส�ม ทำ�ให้ต้นทุนก�รนำ�เข้�วัตถุดิบปรับตัวลดลงอย่�งมีนัยสำ�คัญ ส่งผลให้ร�ค�ปุ๋ยเคมีในตล�ดภ�ยในประเทศ
ลดลงต�มไปด้วย อีกทั้งก�รขย�ยตัวของพื้นที่เพ�ะปลูกและสภ�พอ�ก�ศที่เอื้ออำ�นวยเป็นปัจจัยบวกระยะสั้นที่ทำ�ให้ปี 2556 มีปริม�ณคว�มต้องก�ร
ปุ๋ยเคมีม�กขึ้น แต่อย่�งไรก็ดีมีปัจจัยท่ีน่�กังวลแสดงให้เห็นอย่�งชัดเจนคือร�ค�สินค้�เกษตรปรับตัวลดลงอย่�งต่อเนื่อง ไม่ว่�จะเป็นร�ค�ข้�วนอก
โครงก�รจำ�นำ� ร�ค�ย�งพ�ร� และผลผลิตท�งก�รเกษตรอื่นๆ ที่ส่งผลต่อก�รลดปริม�ณคว�มต้องก�รปุ๋ยเคมี ซึ่งฝ่�ยบริห�รได้จับต�มองอย่�งใกล้ชิด
ตลอดปีที่ผ่�นม�
  
ปัจจัยภายใน   
 ฝ่�ยบริห�รฯพย�ย�มสุดคว�มส�ม�รถที่จะบริห�รปัจจัยภ�ยในที่บริษัทฯส�ม�รถควบคุมได้เพ่ือให้ได้รับผลประกอบก�รที่ดีและมีผลตอบแทน
สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ปุ๋ยเคมีจัดเป็นสินค้�ท่ีเกษตรกรใช้ในก�รบำ�รุงดินให้มีธ�ตุอ�ห�รให้เหม�ะสมต่อก�รเพ�ะปลูกพืชแต่ละชนิดจึงอย�กแก่ก�รแบ่งส�ย
หรือกลุ่มธุรกิจที่ชัดเจน เพร�ะหนึ่งสูตรธ�ตุอ�ห�รส�ม�รถนำ�ไปใช้กับพืชได้หล�กหล�ยชนิดและปรับเปลี่ยนไปคว�มสภ�พก�รของตล�ดในแต่ละปี 
สำ�หรับปีที่ผ่�นม� บริษัทฯมีนโยบ�ยสำ�คัญๆ คือ 1) ก�รสร้�งคว�มพึงพอใจให้กับลูกค้� 2) ก�รรักษ�คุณภ�พและม�ตรฐ�นสินค้� 3) ก�รบริห�รสินค้�
คงคลังให้อยู่ในระดับที่เหม�ะสม 4) ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงโดยไม่เก็งกำ�ไรกับร�ค�วัตถุดิบและค่�เงิน 5) ก�รใช้โฆษณ�และก�รส่งเสริมก�รตล�ดอย่�ง
มีประสิทธิภ�พ ซึ่งภ�พรวมในปี 2556 บริษัทฯได้ดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆให้เป็นไปต�มเป้�หม�ยที่ว�งไว้
 
 ผลการดำาเนินงานและความสามารถในการทำากำาไร
	 1.	ภาพรวมผลการดำาเนินงาน	
งบก�รกำ�ไรข�ดทุนสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 เปรียบเทียบกับงบก�รกำ�ไรข�ดทุนสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2555

คำ อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

2555 2556 เปลี่ยนแปลง

ล้านบาท ล้านบาท %

ร�ยได้จ�กก�รข�ย 16,135 15,781 (2)

ต้นทุนข�ย (14,028) (12,452) (11)

กำ�ไรขั้นต้น 2,106 3,329 58

รวมร�ยได้อื่น 209 164 (21)

กำ�ไรก่อนค่�ใช้จ่�ย 2,316 3,494 51

รวมค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริก�ร (432) (704) 63

กำ�ไรก่อนต้นทุนท�งก�รเงินและภ�ษีเงินได้ 1,884 2,790 48

ต้นทุนท�งก�รเงิน (40) (26) (36)

กำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้ 1,844 2,764 50

ภ�ษีเงินได้ (416) (547) 32

กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี 1,428 2,218 55
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	 2.	รายได้จากการขาย

	 รายได้จากการขายแบ่งตามประเภทสินค้า

 ล้�นบ�ท

 ล้�นบ�ท

2552

2555

ผลิต(ปั้นเม็ด) นำ�เข้�บรรจุ

2553

2556

2554 2555 2556

 สำ�หรับปี 2556 บริษัทฯส�ม�รถสร้�งร�ยได้จ�ก�รข�ยปุ๋ยเคมีทั้งสิน 15,781 ล้�นบ�ท ลดลง 354 ล้�นบ�ทหรือร้อยละ 2 จ�กปีก่อน 
(16,135 ล้�นบ�ท) ส�เหตุที่ร�ยได้จ�กก�รข�ยลดลงเกิดจ�กก�รปรับร�ค�ข�ยสินค้�แต่ละชนิดให้สอดคล้องกับร�ค�วัตถุดิบต�มตล�ดโลกที่ปรับตัว
ลดลง ทั้งนี้ก�รปรับลดร�ค�ข�ยบริษัทฯได้ดำ�เนินก�รอย่�งเหม�ะสมโดยเน้นก�รเพิ่มศักยภ�พในก�รแข่งขันจ�กร�ค�ข�ยที่ลดลง จนบริษัทฯประสบ
คว�มสำ�เร็จในก�รเพิ่มปริม�ณก�รส่งมอบสินค้�ปี 2556 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้�โดยประม�ณ 40,000 เมตริกตันสวนท�งกับร�ยได้ท่ีลดลง 

 ปุ๋ยเคมีที่บริษัทจำ�หน่�ยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือปุ๋ยเคมีปั้นเม็ดที่ผ่�นกรรมวิธีก�รผลิตของบริษัทฯเอง กับแบบนำ�เข้�-บรรจุ บริษัทฯส�ม�รถ
สร้�งร�ยได้จ�กก�รข�ยปุ๋ยเคมีปั้นเม็ด 11,999 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กปีก่อนหน้� 397 ล้�นบ�ทหรือร้อยละ 3 ในขณะเดียวกัน บริษัทฯมีร�ยได้จ�ก
ก�รข�ยปุ๋ยเคมีนำ�เข้�-บรรจุ 3,783 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนหน้� 44 ล้�นบ�ทหรือร้อยละ 1 ส�เหตุที่ร�ยได้จ�กก�รข�ยปุ๋ยปั้นเม็ดปรับตัวลดลง
ในขณะที่ร�ยได้จ�กก�รข�ยปุ๋ยนำ�เข้�-บรรจุไม่เปลี่ยนแปลงนั้นม�จ�กก�รที่บริษัทฯส�ม�รถเพิ่มยอดข�ยจ�กปุ๋ยแบบนำ�เข้�-บรรจุได้ม�กกว่�ก�ร
เพ่ิมยอดข�ยจ�กปุ๋ยแบบปั้นเม็ด ประกอบกับบริษัทฯส�ม�รถลดต้นทุนก�รผลิตปุ๋ยแบบปั้นเม็ดให้ลดลงจึงทำ�ให้ส�ม�รถตั้งร�ค�ข�ยให้ต่ำ�ลงได้อย่�ง
ต่อเนื่องต�มคว�มเหม�ะสมของตล�ด  
 เมื่อมองถึงก�ร ใช้ปุ๋ยเคมีกับก�รเกษตรกรรมชนิดต่�งๆ พบว่� บริษัทฯส�ม�รถเพิ่มปริม�ณก�รข�ยปุ๋ยเพื่อก�รทำ�น�เพิ่มขึ้นสืบเนื่องจ�กนโยบ�ย
จำ�นำ�ข้�วที่ทำ�ให้มีก�รเพ�ะปลูกเพิ่มขึ้น ในขณะย�พ�ร�ต�มตล�ดโลกมีร�ค�ลดลงอย่�งต่อเนื่องจ�กปริม�ณก�รผลิตย�งพ�ร�ที่เพิ่มม�กขึ้น ทำ�ให้
คว�มต้องก�รใช้ปุ๋ยสำ�หรับย�งพ�ร�ลดลง ในส่วนของร�ค�สินค้�เกษตรอื่นๆส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลดลงด้วย แต่เนื่องจ�กฤดูก�ลผลิตปี 2556 นั้นมี
ปริม�ณน้ำ�และสภ�พอ�ก�ศเอื้ออำ�นวยต่อก�รเพ�ะปลูกประกอบกับร�ค�ปุ๋ยที่ลดลงทำ�ให้ปริม�ณคว�มต้องก�รใช้ปุ๋ยเคมีกลับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่
ผ่�นม� ขณะเดียวกันบริษัทฯก็พย�ย�มห�ร�ยได้จ�กตล�ดใหม่ๆ เช่น ก�รส่งออกเพื่อรองรับก�รเปิดประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนหรือ AEC ซึ่งบริษัทฯ
ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รเพิ่มร�ยได้จ�กก�รส่งออกอีกด้วย

15,000

10,000

12,396
11,999

3,739 3,7835,000

14,000

13,500

13,000

15,500

15,000

16,500

16,000
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13,995

14,466

16,135

15,781

14,462

12,500
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คำ อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

	 3.	ต้นทุนสินค้าขาย
 บริษัทฯมีต้นทุนข�ยสำ�หรับปี 2556 จำ�นวน 12,452 ล้�นบ�ท ลดลง 1,577 ล้�นบ�ทหรือร้อยละ 11 จ�กปีก่อน (14,028 ล้�นบ�ท) ซึ่งปรับ
ตัวลดลงต�มร�ค�วัตถุดิบในตล�ดโลกเนื่องจ�กมีกำ�ลังก�รผลิตเพิ่มขึ้นในขณะที่คว�มต้องก�รวัตถุดิบปุ๋ยเคมีของโลกไม่เพิ่มขึ้นโดยเฉพ�ะตล�ด
ประเทศอินเดียที่ลดก�รนำ�เข้�วัตถุดิบลงอย่�งม�ก  ประกอบกับค่�เงินบ�ทที่แข็งค่�ขึ้นช่วยให้บริษัทฯส�ม�รถนำ�เข้�วัตถุดิบในร�ค�ที่ถูกลงม�กเมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่�นม� ในขณะที่ต้นทุนก�รผลิตอื่นๆ เช่น ร�ค�พลังง�น ค่�แรงง�น และ ค่�ขนส่ง แม้ว่�จะปรับตัวสูงขึ้นแต่บริษัทส�ม�รถควบคุมต้นทุน
ก�รผลิตได้อย่�งมีประสิทธิภ�พทำ�ให้ต้นทุนก�รผลิตเหล่�นี้อยู่ในระดับเดียวกันกับปีที่ผ่�นม� จึ่งสรุปได้ว่�สถ�นก�รณ์ต้นทุนข�ยตลอดปี 2556 ได้ว่�อยู่
ในลักษณะปรับตัวลดลงและส่งผลต่อคว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไรอย่�งมีนัยสำ�คัญ

 4.	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
 บริษัทฯมีค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�รรวมทั้งสิ้น 704 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 272 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 63 จ�กปีก่อน (432 ล้�นบ�ท) จ�ก
ส�เหตุหลักๆดังต่อไปนี้ 
 •  ก�รเพิ่มขึ้นของค่�ใช้จ่�ยในก�รโฆษณ�และส่งเสริมก�รข�ย เช่น ก�รแจกของแถม ก�รจัดกิจกรรมก�รข�ยต�มพื้นที่เพ�ะปลูกต่�งๆ ก�รจัด
ร�ยก�รทัศนะศึกษ�ในต่�งประเทศให้กับลูกค้� รวมทั้งก�รจัดง�นฉลองครบรอบ 40 ปีของก�รก่อต้ังบริษัทด้วย ก�รใช้จ่�ยเหล่�นี้แม้ว่�เป็นจำ�นวนเงิน
ที่เพิ่มขึ้นกว่�ปีก่อนหน้�ม�ก แต่ฝ่�ยบริห�รใช้คว�มระมัดระวัง พิจ�รณ�อย่�งรอบคอบและดำ�เนินก�รด้วยคว�มเหม�ะสมเพื่อให้สอดคล้องต่อคว�ม
ต้องก�รของตล�ดและก�รแข่งขัน
 •  ก�รปันส่วนค่�ใช้จ่�ยคงที่ของโรงง�นเป็นค่�ใช่จ่�ยในก�รบริห�ร (ซึ่งไม่เกิดขึ้นในปี 2555) เนื่องจ�กโรงง�นนครหลวงมีคว�มจำ�เป็นต้อง
ปรับปรุงหลังค�โกดังและระบบส�ยพ�นลำ�เลียงจ�กก�รเส่ือมสภ�พสะสมปกติ ทำ�ให้ต้องหยุดก�รผลิตเป็นระยะเวล�ม�กกว่� 2 เดือน ซึ่งเมื่อปริม�ณ
ก�รผลิตน้อยลงม�กทำ�ให้ก�รปันส่วนค่�ใช้จ่�ยคงที่เป็นต้นทุนก�รผลิตสูงผิดปกติ จึงปันส่วนเกินค่�เฉลี่ยปกติเป็นค่�ใช้จ่�ยบริห�ร 
 • ค่�ขนส่งและก�รส่งมอบสินค้�เพ่ิมข้ึน ซ่ึงผันแปรต�มปริม�ณสินค้�ที่ส่งมอบให้ลูกค้�ได้เพิ่มขึ้น ได้แก่ค่�แรงส่งมอบสินค้�ลงรถบรรทุก
ก�รขนส่งสินค้�สำ�เร็จรูปไปยังคลังสินค้�ห�ดใหญ่เพื่อส่งมอบให้ลูกค้�ภ�คใต้ และค่�ใช้จ่�ยในก�รส่งออกที่เพิ่มขึ้นต�มปริม�ณก�รส่งออกด้วย 
 • ค่�ใช้จ่�ยอื่นๆเป็นค่�ใช้จ่�ยในก�รก�รข�ยและบริห�รที่เพิ่มขึ้นเป็นปกติทั่วไป ต�มอัตร�เงินเฟ้อและค่�ครองชีพที่เพิ่มขึ้น 

	 5.	การวิเคราะห์ความสามารถในการหากำาไร

2552 2553

Net Profit Ratio

Gross Profit Ratio

	 Profitability		Ratio
%

2554 2555 2556

 ในปี 2556 บริษัทฯมีกำ�ไรข้ันต้น 3,329 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 1,223 ล้�นบ�ทจ�กปีก่อน (2,106 ล้�นบ�ท) คิดเป็นร้อยละ 58 มูลค่�กำ�ไรขั้นต้น
ที่เพิ่มขึ้นม�กจ�กร�ค�วัตถุดิบที่ปรับตัวลดลงม�กเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้� และยังได้อนิสงค์จ�กค่�เงินบ�ทที่แข็งขึ้นส่งผลดีต่อก�รนำ�เข้�วัตถุดิบ 
โดยบริษัทฯมีอัตร�กำ�ไรขั้นต้นสำ�หรับปี 2556 ร้อยละ 21.1 ม�กกว่�ที่ปี 2555 ที่ทำ�ได้ร้อยละ 13.1 

2555 2556 เปลี่ยนแปลง
%

กำ�ไรขั้นต้น (ล้�นบ�ท) 2,106 3,329 58

กำ�ไรสุทธิ (ล้�นบ�ท) 1,428 2,218 55

กำ�ไรต่อหุ้น (บ�ท) 2.44 3.79 55
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 สำ�หรับกำ�ไรสุทธิปี  2556 บริษัทฯมีกำ�ไรสุทธิ 2,218 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 790 ล้�นบ�ทจ�กปีก่อน (1,428 ล้�นบ�ท) คิดเป็นร้อยละ 55 อัตร�
ก�รเปลี่ยนแปลงกำ�ไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่�กำ�ไรขั้นต้นม�จ�ก ก�รใช้จ่�ยในก�รโฆษณ�และส่งเสริมก�รตล�ดที่เพิ่มม�กขึ้นเพื่อจูงใจก�รซื้อสินค้�ภ�ยใต้
สถ�นก�รณ์ร�ค�ที่มีแนวโน้มลดลง มีก�รแข่งขันที่สูง  และลูกค้�ลดปริม�ณก�รกักเก็บสินค้� แต่อย่�งไรก็ดี บริษัทฯพย�ย�มควบคุมก�รใช้จ่�ยใน
ก�รข�ยและบริห�รอื่นๆอย่�งรัดกุมให้เป็นต�มแผนธุรกิจและงบประม�ณที่ตั้งไว้ ก�รบริห�รจัดก�รสินทรัพย์และเงินทุนหมุนเวียนอย่�งมีประสิทธิภ�พ
ทำ�ให้ต้นทุนท�งก�รเงินลดลงอย่�งต่อเนื่อง ประกอบกับก�รปรับเปลี่ยนอัตร�ก�รจัดเก็บภ�ษีเงินได้นิติบุคคลจ�ก 23% สำ�หรับปี 2555 ม�เป็น 20% 
สำ�หรับปี 2556 ทำ�ให้ผลกำ�ไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจ�ก 2.44 ม�เป็น 3.79 บ�ทต่อหุ้นในปี 2556 เพิ่มขึ้น 1.35 บ�ทต่อหุ้นคิดเป็นร้อยละ 55

 ด้�นอัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) สำ�หรับปี 2556 เท่�กับ 
33.8 เท่� ม�กกว่�ปี 2555 ที่ทำ�ได้ 26.2 เท่� ในขณะที่อัตร�ผลตอบแทน
จ�กสินทรัพย์รวม (ROA) แสดงในปี 2556 เท่�กับ 26.4 เท่�ม�กกว่�ปี  2555 
ที่ทำ�ได้ 19.2 เท่� อัตร�ผลตอบแทนทั้งสองนี้แสดงให้เป็นว่�บริษัทฯ
มีคว�มส�ม�รถในก�รห�กำ�ไรเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นและมีประสิทธิภ�พใน
ก�รดำ�เนินง�นก�รใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจดีข้ึนกว่�เดิมอย่�ง
มีนัยสำ�คัญ   

ROA and ROE

ROA

ROE

%

2552 2553 2554 2555 2556

 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
	 1.	ภาพรวมฐานะทางการเงิน

ส่วนประกอบหลักของงบแสดงฐานะทางการเงิน

รายการ
31	ธันวาคม	2555 31	ธันวาคม	2556

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,377 70 6,778 74

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,323 30 2,334 26

รวมสินทรัพย์ 7,700 100 9,111 100

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,622 21 1,615 18

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 207 3 226 2

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,871 76 7,270 80

รวมหนี้สินและส่วน 7,700 100 9,111 100
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บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน)

คำ อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

 • บริษัทฯมีเงินสดสิ้นปีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่�นม�ในอัตร�ร้อยละ 131 ขณะที่สินค้�คงเหลือสิ้นปีลดลงร้อยละ 41.5 เนื่องจ�กบริษัทฯ
ส�ม�รถบริห�รและควบคุมปริม�ณสินค้�คงคลังสิ้นปีให้ลดลงเม่ือเทียบกับปีที่ผ่�นม� ประกอบกับต้นทุนสินค้�คงคลังลดลงต�มร�ค�วัตถุดิบทำ�ให้
มูลค่�สินค้�คงเหลือสิ้นปีลดลงได้ม�กจึงส�ม�รถแปรเปลี่ยนทรัพย์สินในรูปของสินค้�คงเหลือให้เป็นเงินสด แต่อย่�งไรก็ดี บริษัทฯมิได้มุ่งมั่นเพียงเพื่อ
ลดปริม�ณสินค้�คงเหลือสิ้นปีให้ต่ำ�เพียงอย่�งเดียว แต่ก�รรักษ�ปริม�ณสินค้�คงคลังให้อยู่ในระดับที่เพียงพอต่อคว�มต้องก�รของตล�ดเพื่อคว�ม
ส�ม�รถในก�รแข่งขันนั้นเป็นนโยบ�ยหลักที่บริษัทฯให้คว�มสำ�คัญ  
 • บริษัทฯมียอดลูกหนี้ก�รค้�สุทธิสิ้นปี 2556 เท่�กับ 697 ล้�นบ�ทเพิ่มขึ้น 86 ล้�นบ�ทจ�กปีก่อน (611 ล้�นบ�ท) คิดเป็นร้อยละ 14 ส�เหตุ
ของยอดลูกหนี้ก�รค้�เพิ่มข้ึนม�จ�กปริม�ณก�รข�ยท่ีมีม�กข้ึนในช่วงเดือน พฤศจิก�ยน และ ธันว�คม 2556 อันเนื่องม�จ�กตล�ดมีคว�มต้องก�ร
ปุ๋ยเคมีม�กขึ้น และร�ค�วัตถุดิบในตล�ดโลกมีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมข้ึนช่วงปล�ยไตรม�สที่ 4 โดยตล�ดค�ดก�รณ์ว่�ร�ค�วัตถุดิบจะปรับตัวเพิ่มขึ้นใน
ช่วงไตรม�สท่ี 1 ของปี 2557 จึงทำ�ให้ลูกค้�เพ่ิมคำ�ส่ังซ้ือเข้�ม�ม�กข้ึน ในขณะท่ีบริษัทมีระยะเวล�ก�รเก็บหน้ีเฉล่ีย 15 วัน ไม่เปล่ียนแปลงจ�กปีท่ีผ่�นม� 
และจ�กต�ร�งร�ยละเอียดลูกหนี้ก�รค้�จำ�นวน 737 ล้�นบ�ท ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 มีก�รต้ังสำ�รองค่�เผื่อหนี้จะสูญจำ�นวน 40 ล้�นบ�ทซึ่ง
ครอบคลุมลูกหนี้ค้�งชำ�ระเกินกว่� 12 เดือนขึ้นไปที่มีจำ�นวน 30 ล้�นบ�ท 

	 2.	สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 มีสินทรัพย์รวม 9,111 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 1,411 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 18.3 จ�กสิ้นปีก่อน โดยมีร�ยละเอียดประกอบดังนี้ 

ระยะเวลาค้างชำาระ
2555 2556

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ 474 73 591 80

เกินกำ�หนดชำ�ระ - น้อยกว่� หรือถึง 3 เดือน 137 21 115 16

เกินกำ�หนดชำ�ระ - ม�กกว่� 3 เดือน ถึง 6 เดือน 9 9 0 0

เกินกำ�หนดชำ�ระ - ม�กกว่� 6 เดือน ถึง 12 เดือน - - 1 0

เกินกำ�หนดชำ�ระ - ม�กกว่� 12 เดือน 28 4 30 4

รวมลูกหนี้การค้าทั้งสิ้น 684 100 737 100

หัก ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (37) (6) (40) (5)

รวมลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ 611 94 697 95

จำานวนรายของลูกหนี้ที่ค้างชำาระ 215	ราย 235	ราย

รายการ
31	ธันวาคม	2555 31	ธันวาคม	2556 เปลี่ยนแปลง

ล้านบาท ล้านบาท %

เงินสด 1,896 4,380 131.0

ลูกหนี้ก�รค้� 611 697 14.0

สินค้�คงเหลือ 2,796 1,635 (41.5)

สินทรัพย์ 7,700 9,111 18.3
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	 3.	หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
 • ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯมีหนี้สินรวมท้ังสิน 1,841 ล้�นบ�ทเพิ่มข้ึน 12 ล้�นบ�ทหรือร้อยละ 0.7 จ�กสิ้นปี 2555 อยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกันกับปีที่ผ่�นม� ในภ�พรวมปี 2556 บริษัทฯก่อหนี้น้อยลงและใช้เงินสดจ�กก�รดำ�เนินง�นม�กขึ้นซึ่งปร�กฏให้เห็นในอัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถ
ในก�รชำ�ระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจ�ก 89.81 เท่�ในปี 2555 เป็น 296.12 เท่�ในปี 2556 
 • ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำ�นวน 7,270 ล้�นบ�ทเพิ่มขึ้น 1,399 ล้�นบ�ทหรือร้อยละ 23.8 จ�กสิ้นปี 2555 
อันเป็นผลม�จ�กกำ�ไรสะสมที่เพิ่มขึ้น ทำ�บริษัทส�ม�รถอัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลงจ�ก 0.31 เท่�ในปี 2555 เหลือเพียง 0.25 เท่�ใน
ปี 2556 ซึ่งนับว่�เป็นอัตร�ส่วนที่น้อยม�ก

 ในส่วนของกระแสเงินสดสุทธิได้ม�จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�นนั้น สำ�หรับปี 2556 มีจำ�นวน 3,434 ล้�นบ�ทเพิ่มขึ้น 3,024 ล้�นบ�ทจ�กปีก่อน 
(410 ล้�นบ�ท) คิดเป็นร้อยละ 737 ขณะที่เงินสดสุทธิใช้ไปจ�กกิจกรรมจัดห�เงินสำ�หรับปี 2556 มีจำ�นวน 827 ล้�นบ�ทเพิ่มขึ้น 195 ล้�นบ�ทจ�กปีก่อน
(632 ล้�นบ�ท) คิดเป็นร้อยละ 31

	 แนวโน้มสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ	2557
 สำ�หรับแนวโน้มและสถ�นก�รณ์ปี 2557 ฝ่�ยบริห�รฯมองว่� ก�รฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริก�น่�จะส่งสัญญ�ณฟื้นตัวได้ดีซึ่งจะทำ�ให้
ตล�ดก�รเงินโลกมีเสถียรภ�พม�กข้ึน และจะส่งผลต่อภ�คก�รส่งออกของไทยดีขึ้นต�มไปด้วย ขณะที่ปัจจัยภ�ยในประเทศยังมีเรื่องคว�มขัดแย้ง
ท�งก�รเมืองเรื่องที่กดดันก�รเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2557 ซึ่งห�กยังไม่ได้รับก�รแก้ไขและยังคงยืดเยื้อต่อไป ฝ่�บบริห�รฯมีคว�มกังวลว่�จะส่ง
ผลกระทบอย่�งม�กและจะก่อให้เกิดปัญห�ม�กม�ยต่อเศรษฐกิจไทย ฝ่�ยบริห�รฯขอวิเคร�ะห์ปัจจัยที่มีผลต่อก�รดำ�เนินง�นในอน�คตไว้ดังต่อไปนี้ 
	 1.	ราคาสินค้าเกษตรและกำาลังการซื้อของเกษตรกร	
 แม้ว่�ปี 2556 ร�ค�สินค้�เกษตรจะลดลงอย่�งต่อเนื่องแต่ในเวล�เดียวกันร�ค�ปุ๋ยเคมีก็ปรับตัวลดลง ประกอบกับก�รสนับสนุนจ�กนโยบ�ย
ของภ�ครัฐช่วยให้มีคว�มต้องก�รใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น แต่ในสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน ปัญห�คว�มขัดแย้งท�งก�รเมืองทำ�ให้นโยบ�ยของภ�ครัฐจำ�เป็นต้องหยุด
ชะงักและไม่ส�ม�รถดำ�เนินต่อไปได้หรือแม้กระทั่งอ�จจะนำ�ไปสู่ก�รยกเลิกซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำ�ลังก�รซื้อของเกษตรกรอย่�งมีนัยสำ�คัญ ในขณะที่
ร�ค�สินค้�เกษตรอื่นๆก็ยังมีไม่มีแนวโน้มในก�รปรับตัวขึ้นม�กนัก ยิ่งกว่�นั้นหนี้สินครัวเรือนกลับเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง สถ�นก�รณ์เช่นนี้จะทำ�ให้กำ�ลัง
ก�รซื้อของเกษตรกรลดลง แต่อย่�งไรก็ต�มห�กก�รส่งออกสินค้�เกษตรฟ้ืนตัวได้ดีต�มภ�วะเศรษฐกิจโลกจะเป็นปัจจัยช่วยเหลือให้สินค้�ร�ค�เกษตร
ดีขึ้นและเกษตรกรจะมีกำ�ลังก�รซื้อม�กข้ึน ซึ่งฝ่�ยบริห�รได้ติดต�มและประเมินผลกระทบอย่�งสม่ำ�เสมอและหวังเป็นอย่�งยิ่งว่�สถ�นก�รณ์จะไม่เลย
เถิดและไม่ร้�ยแรงอย่�งที่ค�ดก�รณ์ 
	 2.	ราคาวัตถุดิบและอัตราและเปลี่ยน	
ร�ค�วัตถุดิบปุ๋ยเคมีเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นปล�ยไตรม�สที่ 4 ของปี 2556 ขณะที่อัตร�แลกเปลี่ยนเงินบ�ทอ่อนค่�อย่�งต่อเนื่องทำ�ให้ต้นทุนก�รนำ�เข้�
วัตถุดิบเพิ่มขึ้น หล�ยฝ่�ยที่เกี่ยวข้องค�ดก�รณ์ว่�สถ�นก�รณ์เช่นนี้จะเป็นไปในระยะสั้นและค�ดว่�จะกลับสู่ระดับเดียวกับปีที่ผ่�นม�โดยเร็ว อย่�งไร
ก็ต�มบริษัทฯก็ยังไม่ส�ม�รถนิ่งนอนใจได้ โดยบริษัทฯ จะทำ�ก�รประเมินสถถ�นก�รณ์และคว�มเป็นไปได้ในทุกแง่มุมเพื่อรับมือและพย�ย�มอย่�งสุด
คว�มส�ม�รถที่จะสร้�งผลกำ�ไรกลับไปยังผู้ถือหุ้นให้ได้ม�กที่สุด โดยหลีกเลี่ยงก�รดำ�เนินก�รใดๆบนพื้นฐ�นของข้อมูลก�รค�ดก�รณ์ แต่จำ�เป็นต้อง
ทำ�คว�มเข้�ใจถึงคว�มต้องก�รของตล�ดอย่�งถ่องแท้และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนท�งก�รผลิตและก�รจัดห�วัตถุดิบให้มีคว�มยืดหยุนเพื่อให้สอดคล้อง
กับสถ�นก�รณ์และะคว�มต้องก�รของตล�ดอย่�งทันถ่วงที   
 สุดท้�ยนี้ ฝ่�ยบริห�รฯยืนยันว่�จะมุ่งมั่นบริห�รจัดก�รก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯให้เติบโตอย่�งต่อเนื่องเพื่อดำ�รงไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหุ้นตลอดไป
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Current	and	Quick	Ratio

	 4.	สภาพคล่อง

Quick Ratio

Current Ratio

2552 2553 2554 2555 2556

 Times  บริษัทฯมีสภ�พคล่องอยู่ ในเกณฑ์ที่ดีม�ก โดยอัตร�ส่วน
สภ�พคล่องของบริษัท เพิ่มขึ้นจ�ก 3.32 เท่� ณ สิ้นปี 2555 เป็น 
4.20 เท่� ณ สิ้นปี 2556 ในขณะที่อัตร�ส่วนสภ�พคล่องหมุนเร็วนั้น
ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่�งมีนัยสำ�คัญจ�กสิ้นปีก่อน โดยเพิ่มจ�ก 1.55 เท่� 
เป็น 3.14 เท่� ส�เหตุที่อัตร�ส่วนสภ�พคล่องหมุนเร็วเพิ่มขึ้นนั้น
เกิดจ�กบริษัทฯส�ม�รถลดปริม�ณสินค้�คลังลงและมูลค่�ของสินค้�
คงคลังยังลดลงต�มร�ค�วัตถุดิบในตล�ดโลกทำ�ให้บริษัทฯมีมูลค่�สินค้�
คงเหลือสิ้นปีลดลง 1,161 ล้�นบ�ทเป็นผลให้อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง
หมุนเร็วเพิ่มขึ้นอย่�งมีนัยสำ�คัญ
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	 Business	Overview		
 The Company would like to report that the operational result of 2013 during January 1, 2013 to December 31, 2013 shows Net Profit 
at 2,218 Million Baht in which calculated to Earnings per Share at 3.79 Baht while the operational result of 2012 during January 1, 2012 to 
December 31, 2012 shows Net Profit at 1,428 Million Baht in which calculated to Earnings per Share at 2.44 Baht. The great operational result
of year 2013 is showing that Thai Central Chemical Public Company Limited was continuously improving on its performance. Therefore, the 
Management would like to summarize the reasons which impact to our operational result into external and internal factors, explained as following:   
 
External	Factors
 In 2013, demand of chemical fertilizer in Thailand has increased, which comes from the government’s supports to agriculturists such
as the rice pledging scheme, farmer credit card from Bank for Agriculture and Agricultural Co-operative; these supports helped agriculturists
to increase their purchasing power. In the mean time, raw material price in the world market has continuously declined due to oversupply 
capacity in the worldwide market, which effected from economic recession. Moreover, the currency exchange Baht to US dollar has been
appreciated during first half of the year to the third quarter, this factor significantly resulted the decrease of imported raw material cost. 
Consequently, chemical fertilizer prices have decreased in the domestic market accordingly. Another positive factor is expansion of cultivation 
with appropriated climate, which was leading to higher demand of fertilizers in year 2013. However, there is one clear concern that agricultural
product prices have declined continuously, such as rice price which was not in the rice pledging scheme, and Para rubber price, etc., 
which could lower demand of chemical fertilizer. Therefore, the Management is monitoring this situation closely during year 2013.
  
Internal	Factors
 The Management strives with the best effort to administrate internal and controlled factors to achieve the best operational result at
the highest return to all shareholders. Chemical fertilizer is the product that agriculturists use to put essential nutrients for improving the soil 
to be appropriated for each crop of cultivation. Therefore, it is difficult to classify business segment or product group because one formula of 
chemical fertilizer can be used for many crop of cultivations and it would be applied to each year of market circumstance. For the year 2013,
the company is  successfully implemented these policies  1) to create customer satisfactions, 2) to keep high standard and quality of our 
product, 3) to manage and control inventory in appropriate level, 4) to manage risks by never speculate on raw material price and currency, 
and 5) to utilize effective advertising and marketing promotion. Overall, the Company had achieved all activities well.
 
 Analysis of Operation Results

	 1.	Overview	of	the	Operation	
Profit and Loss Statement as of December 31, 2013 compared with the Profit and Loss Statement as of December 31, 2012

Management Discussion and Analysis (MD&A)

2012 2013 Change

Million	Baht Million	Baht %

Sale 16,135 15,781 (2)

Cost of Goods Sold (14,028) (12,452) (11)

Gross Profit 2,106 3,329 58

Other Income 209 164 (21)

Profit Before Expense 2,316 3,494 51

Selling and Administration Expenses (432) (704) 63

 Profit Before Financial Cost and Tax 1,884 2,790 48

Financial Cost (40) (26) (36)

Profit Before Income Tax 1,844 2,764 50

Income Tax (416) (547) 32

Total Compresensive Income 1,428 2,218 55
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	 2.	Income	from	Net	Sales

	 Sale	:	by	Type	of	Fertilizer

 Million Baht

 Million Baht

2009

2012

Compound Imported Pack

2010

2013

2011 2012 2013

 Year 2013, the Company generates income from sales of chemical fertilizers in total of 15,781 Million Baht, which decreases by 
354 Million Baht or 2 % from the previous year (16,135 Million Baht). The reason of income decrease came from adjusting selling price 
to be aligned with raw material price which has been reduced follow to the world market. The Company has gradually reduced the selling
price in parallel with enhanced the ability to compete in the market during the tendency of down price. In conclusion, the Company 
achieved to increase the delivery quantity compared with the previous year by about 40,000 metric tons, while net sale has declined.

 The Company’s chemical fertilizers can be categorized in 2 types: Compound fertilizers manufactured by the Company and 
Imported-Pack fertilizers. The income from selling the Compound fertilizers is in the amount of 11,999 Million Baht decreasing from the 
previous year by 397 Million Baht or 3%, while sales amount of Imported-Pack fertilizers is in the amount of 3,783 Million Baht increasing 
from the previous year by 44 Million Baht or 1%. The reason why the income from Compound fertilizers has declined while the income from 
Imported-Pack of which remaining in the same level is because the increase of delivery quantity of Imported-pack fertilizers was bigger than 
Compound fertilizers, and because the Company was able to manage the cost of Compound fertilizer production and to reduce the chemical 
fertilizer price in accordance with the market requirements. 

 As analyzing the fertilizer consumption in agricultural crops, it is found that the Company achieved more sales in paddy field as a 
result of rice pledging scheme leading to expansion of cultivation areas. On the other hand, Para rubber price has continuously declined 
by the higher supply from all over the world, so demand for fertilizer consumption in Para rubber field has decreased. In 2013, not only 
Para rubber price has declined, but also other agricultural product prices showed downward trend. However, water level and appropriated 
climate together with decline of fertilizer prices supported the increase of fertilizer consumption demand compared with the previous year. 
Apart from domestic consumption, the Company endeavors to find new markets for export in ASEAN Economic Community (AEC), which 
successfully gained more income for year 2013.          
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Management Discussion and Analysis (MD&A)

 3. Cost of Goods Sold
 Cost of goods sold in 2013 shows at 12,452 Million Baht decreasing by 1,577 Million Baht or 11% from the previous year 
(14,028 Million Baht), which has decreased continuously in accordance with world price of raw material because supply was increased 
while demand was  weaken, especially demand from India. Moreover, the currency Thai Baht against US Dollar is strengthened supporting 
the Company to import raw material in cheaper cost comparing to the previous year. Whereas, other production costs such as energy cost,
labor cost, and transportation cost, etc., have increased; however, we could keep those costs remaining at same level as the previous year
with the effective of the cost down program. Therefore, it could be summarized that the COG situation throughout 2013 is in decline, and 
lead to much higher profitability of the Company.
 4. Selling and Administration Expenses
 The Company beared the sale and administration expenses at 704 Million Baht increasing by 272 Million Baht or 63% from the 
previous year (432 Million Baht), which resulted from following reasons:  
 • Increase of Advertising and Promotion Expenses such as premium gift, sales event in several cultivation areas, overseas tour for 
customer, as well as 40th anniversary of the Company establishment. Although, these expenses seem to have increased significantly in 
comparison with that of the previous year, the Management carefully approached and considered in order to meet with the market competition
and requirements.
 • Allocation factory fixed cost to be the administration expenses (which was not incurred in year 2012). The roof and belt conveyor 
system under the roof of warehouse at Nakhon Luang Factory are required for big renovation according to deterioration from long year 
services. Under this renovation, the production has been shutted down for more than two months, and the impact to the abnormal allocation 
of fixed cost per unit, in the end the auditor allow the surplus of normal fixed cost to be as administration expenses.
 • Transportation and distribution expenses increase because of higher delivery quantity than previous year. There are 1) loading expenses
to customer truck, 2) transportation expenses to Had Yai warehouse for prompt delivery for southern customer, and 3) expenses for export.      
 • Others expenses in sales and administrative activities, increasing in accordance with normal inflation rate and cost of living.

	 5.	Profitability		Analysis	

2009 2010

Net Profit Ratio

Gross Profit Ratio

	 Profitability		Ratio
%

2011 2012 2013

 In 2013, The Company’s gross profit shows at 3,329 Million Baht increasing by 1,223 Million Baht or 58% from the previous year
(2,106 Million Baht). An increase of gross profit is resulted from the decrease of raw material cost comparing to the previous year, as well 
as the strengthen of Baht currency,   which is another positive factor to importers. The gross profit ratio rate of 2013 is at 21.1 %, which is
bigger than 2012 which shows 13.1 %
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%

Gross Profit (Million Baht) 2,106 3,329 58

Net Profit (Million Baht) 1,428 2,218 55

Earning Per Share (Baht) 2.44 3.79 55
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 For net profit of 2013, the Company earned net profit at 2,218 Million Baht, increasing by 790 Million Baht or 55% from the previous
year (1,428 Million Baht). Referring to the above table, the increasing rate of net profit is lower than that of gross profit and this is caused 
by an increase of advertising and promotion expenses using for sales motivation under the downward price tendency, as well as tight market 
competition, and customer avoided keeping fertilizer stock on hand. The Company has determined to control selling and administration 
expenses to follow with the business plan and budget, as well as focused on sufficient management of asset and capital flow resulting in 
the decrease of financial costs, and lowering of corporate tax from 23% of 2012 to 20 % of 2013. All of these reasons cause the profit 
per share to increase from Baht 2.44 to Baht 3.79 in 2013, increasing by Baht 1.35 per share or 55%

 The return of equity (ROE) of 2013 is at the rate of 33.8, 
which is more than that of the previous year at the rate of 26.2. 
The return of asset (ROA) of 2013 is in the rate of 26.4, which is 
more than that of the previous year at the rate of 19.2. Both ratios 
show that the Company is capable to seek profit for shareholders 
and substantially sufficient to operate the business by utilizing all 
existing assets effectively.     

ROA and ROE

ROA

ROE

%

2009 2010 2011 2012 2013

	 Analysis	of	Liquidity	and	Capital	Resources
	 1.	Overview	of	Financial	Statement

Note	to	Statement	of	Financial	Position

Description
December	31,	2012 December	31,	2013

	Million	Baht % 	Million	Baht %

Current Assets 5,377 70 6,778 74

Non-current Assets 2,323 30 2,334 26

Total Asset 7,700 100 9,111 100

Current Liabilities 1,622 21 1,615 18

Non-current Liabilities 207 3 226 2

Shareholders’ Equity 5,871 76 7,270 80

Total	Liabilities	and	Shareholders’	Equity 7,700 100 9,111 100
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Management Discussion and Analysis (MD&A)

 • Cash on hand is higher than the previous year by 131%, while Inventory is decreased by 41.5% due to the Company is able to 
manage and control inventory in lower level compare to the previous year. As well as, cost of ending inventory is lower due to the decrease 
of raw material cost, so the value of ending inventory reduces while cash increases significantly. However, the Company does not only focus 
on lowering ending inventory, but also keeping the inventory at the most appropriate level for the market demand to enhance the ability to 
compete in the market as its first priority.  
 • The Company has Account Receivable at 697 Million Baht increasing by 86 Million Baht or 14% from the previous year 
(611 Million Baht) due to the increase of purchase order during November and December 2013 caused from higher demand in the market 
and the upward tendency of raw material price from 4th quarter, which is aligned with the forecast that the raw material price would increase 
in 1st quarter of 2014.  The aging of Account Receivable is at the average of 15 days, which is the same as the previous year. The total of 
aging of Account Receivable as shown in the table is 737 Million Baht as of December 31, 2013. The allowance for doubtful accounts is 
set at 40 Million Baht, which covers the Account Receivable aging more than 12 months showing 30 Million Baht.

 2. Assets
As of 31 December 2013, The Company’s Total Asset shows at 9,111 Million Baht increasing by 1,411 Million Baht or 18.3%, from the end 
of the previous year, details as shown in the below table:-

	Accounts	Receivable
2012 2013

Million	Baht % Million	Baht %

Current 474 73 591 80

Overdue - less than or up to 3 months 137 21 115 16

Overdue - more than 3 months up to 6 months 9 9 0 0

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

Overdue - more than 12 months 28 4 30 4

Total	trade	accounts	receivable 684 100 737 100

Less Allowance for doubtful accounts (37) (6) (40) (5)

Trade	accounts	receivable	-	net 611 94 697 95

Number	of	trade	accounts	receivable 215 235 

Description
December	31,	2012 December	31,	2013 Change

Million	Baht Million	Baht %

Cash on Hand 1,896 4,380 131.0

Account Receivable 611 697 14.0

Inventory 2,796 1,635 (41.5)

Asset 7,700 9,111 18.3
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	 3.	Liability	and	Equity	
 • On 31 December 2013, the Company has Total Liability at 1,841 Million Baht increasing by 12 Million Baht or 0.7% from the end 
of 2012. Year 2013, the Company tried to reduce liability and use more our own operational cash, as the result shown in Interest Coverage, 
which rapidly increases from 89.91 times in the year 2012 to 296.12 times in year 2013. 
    • On 31 December 2013, the Company has Total Equity at 7,270 Million Baht, increasing by 1,399 Million Baht or 23.8% from the
end of 2012 as a result of the increase of retained earnings, thus Debt to Equity ratio dropped from 0.31 in 2012 to 0.25 in 2013, which it 
is quite a small ratio. 

 The Net Cash Flow accrued from operating activity of 2013 is 3,434 Million Baht, increasing by 3,024 Million Baht or 737% from 
the previous year (410 Million Baht), while the Net Cash Out Flow accrued from financing activity in 2013 is 827 Million Baht, increasing by 
195 Million Baht or 31 % from last year (632 Million Baht). 

	 Economic	&	Business	Forecast	2014	
 For tendency and situation of 2014, the Management views that the US economy has a good sign to recovery, which will be leading
the world financial market to be more stable; in this regard, it will also be positive to Thai export sector. While, internal factors, political 
turmoil in Thailand would put the pressure and impact to the economic growth of 2014. If the situation cannot be resolved soon and keep 
carrying on, it is afraid that it will strongly affect and bring huge problem to Thai economic. The Management would like to analyze the 
factors that can impact our future operation as following factors:
  	 1.	Agricultural	Product	Price	and	Purchasing	Power	of	Farmer
 Although, year 2013, the agricultural product price declined continuously, but at the same time fertilizer prices continuously declined, 
and together with agricultural subsidy policies of the government the demand of fertilizers increased. At this moment, due to the political turmoil 
some agricultural subsidy policies are being stopped or suspended or failed, which it is concerned that it will definitely affect on agriculturists’
purchasing power negatively. Meanwhile, other agricultural products are not yet to see the recovery in price tendency. As well as, household 
debt are continuously increased, this situation would lower the purchasing power of agriculturists. However, if the export is recovered well,
it will be positive factor to heal better situation of agricultural product price, and finally the purchasing power of farmer should not reduce 
further. The management will deliberately try with the best effort to closely monitor and frequently measure the impact, which it is anticipated 
that this situation will not be too serious. 
								2.	Raw	Material	Price	and	Currency		
 The raw material price tendency show upward trend starting from 4th quarter of year 2013. In the meantime, Baht currency was 
weaken. These 2 factors are leading to higher import cost of raw material. Related sectors are forecasted that this situation will be only in
short period and soon will be back at the level of the previous year. However, the Company will be aware and alert to consider every 
possibility and every scenario of such markets, and then, always endeavor to achieve maximum profit to the shareholders in any situation
that might be. Basically the Company will conduct more precise grasp of the market demand, and be flexible in procurement of raw 
materials and production according to the market demand. In any case, the Company will never rely on any speculation in any market 
situation.      
  In conclusion, the Company adheres to operate and manage the Company’s business to grow constantly for the best benefit 
of the shareholders.
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 Times
The Company’s Liquidity is considered to be very well. The Current
Ratio is increased from 3.32 times at the end of 2012 to 4.20 
times at the end of 2013; the Quick Ratio is increased rapidly from 
the end of the previous year at 1.55 times to 3.14 times end of 
2013. The reason why the Quick Ratio is changed significantly is 
that the Company could reduce ending inventory in both volume 
and value, which could reduce ending inventory amount at the end 
of year 2013 by 1,161 Million Baht.

	 4.	Liquidity
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

	 ภาวะเศรษฐกิจไทยปี	2556
 เศรษฐกิจของไทยปี 2556 ขย�ยตัวต่ำ�กว่�ที่ค�ดก�รณ์ โดยก�รเติบโตขย�ยตัวเพียงร้อยละ 3 หรือน้อยกว่� ซึ่งเกิดจ�กปัจจัยหลักๆ 3 ด้�น
คือ 1) ก�รบริโภคและก�รลงทุนภ�ยในประเทศท้ังภ�ครัฐและเอกชนชะลอตัวจ�กก�รใช้จ่�ยม�กไปในปีก่อน ประกอบกับผู้ประกอบก�รบ�งส่วนเลื่อน
ก�รลงทุนออกไปเพื่อประเมินสถ�นก�รณ์ท�งเศรษฐกิจและก�รเมืองที่เกิดคว�มขัดแย้งชัดเจนในไตรม�สสุดท้�ยของปี 2) ก�รใช้จ่�ยภ�คครัวเรือนลด
ลง เพร�ะมีภ�ระหนี้สินในระดับสูง โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งจ�กนโยบ�ยของรัฐโดยเฉพ�ะโครงก�รรถยนต์คันแรก ทำ�ให้กำ�ลังซื้อมีจำ�กัด 3) ก�รส่งออกยังไม่
ฟื้นตัว ซึ่งสอดคล้องกับก�รชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก จ�กข้อมูลที่กล่�วม�ข้�งต้นสรุปได้ว่� เศรษฐกิจโดยรวมของไทยปี 2556 ยังคงเติบโตภ�ยใต้ภ�วะ
คว�มผันผวนท�งเศรษฐกิจ

	 อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีปี	2556
 ปี 2556 ประเทศไทยมีคว�มต้องก�รใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มม�กขึ้นจ�กปัจจัยหลักๆ 3 ปัจจัยดังต่อไปนี้ 
 1. กำ�ลังก�รซื้อของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 
 แม้ว่�ร�ค�ผลผลิตท�งก�รเกษตรหล�ยชนิดลดลงอย่�งต่อเนื่อง แต่กำ�ลังซื้อของเกษตรกรเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลม�จ�กก�รสนับสนุนจ�กภ�ครัฐ
โดยเฉพ�ะนโยบ�ยโครงก�รรับจำ�นำ�ข้�ว และโครงก�รบัตรสินเช่ือเกษตรกรของธน�ค�รเพ่ือก�รเกษตรและสหกรณ์ก�รเกษตร ทำ�ให้เกษตรกรและช�วน�
มีกำ�ลังซื้อและมีท�งเลือกท�งก�รเงินม�กขึ้น โดยเกษตรกรส�ม�รถนำ�ไปรูดซื้อปัจจัยก�รผลิตที่สำ�คัญ ซึ่งส่งผลต่อคว�มต้องก�รปุ๋ยเคมีให้เพิ่มขึ้นไปด้วย 
 2. ร�ค�วัตถุดิบลดลงอย่�งต่อเนื่อง 
 ต้นทุนก�รนำ�เข้�และก�รผลิตปุ๋ยเคมีปรับตัวลดลงเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่�นม� เน่ืองจ�กร�ค�วัตถุดิบปรับตัวลดลงต�มตล�ดโลก ประกอบกับค่�เงินบ�ท
ที่แข็งค่� โดยเฉพ�ะในช่วง 9 เดือนแรกของปี ส่งผลดีต่อต้นทุนก�รนำ�เข้�วัตถุดิบและร�ค�ปุ๋ยเคมีก็ลดลงต่อเนื่องตลอดปี เมื่อร�ค�ปุ๋ยลดลงประกอบ
กับเกษตรกรมีกำ�ลังก�รซื้อที่เพิ่มขึ้นทำ�ให้เกษตรกรเริ่มมองห�ปุ๋ยเคมีที่มีคุณภ�พและมีธ�ตุอ�ห�รที่สูง ซึ่งบริษัทฯส�ม�รถรองรับคว�มต้องก�รของ
เกษตรกรด้วยก�รผลิตปุ๋ยที่มีคุณภ�พและเหม�ะสมกับคว�มต้องก�รของตล�ดได้
 3. ก�รขย�ยพื้นที่ก�รเพ�ะปลูกและสภ�พภูมิอ�ก�ศที่เอื้ออำ�นวย
 ปี 2556 เป็นอีกปีหน่ึงท่ีประเทศไทยมีปัจจัยแวดล้อมท่ีเอ้ืออำ�นวยต่อก�รเพ�ะปลูก กล่�วคือ มีปริม�ณน้ำ�ในเข่ือนอย่�งเพียงพอ สภ�พอ�ก�ศดี
ไม่มีภัยธรรมช�ติร้�ยแรง และมีก�รเพิ่มขึ้นของพื้นที่ก�รเพ�ะปลูกจ�กนโยบ�ยรับจำ�นำ�ข้�ว ในขณะที่พ้ืนที่ก�รเพ�ะปลูกพืชไร่ ย�งพ�ร� และ ป�ล์ม
น้ำ�มันก็ไม่ได้ลดลง ทำ�ให้มีปริม�ณคว�มต้องก�รปุ๋ยเคมีอย่�งต่อเนื่องตลอดปีที่ผ่�นม� 
 จึงกล่�วโดยสรุปได้ว่� ภ�พรวมอุตส�หกรรมปุ๋ยเคมีปี 2556 ประเทศไทยมีคว�มต้องก�รใช้ปุ๋ยเคมีม�กขึ้น ประกอบกับปัจจัยแวดล้อมที่เหม�ะ
สม อ�ทิเช่น ก�รลดลงของร�ค�ปุ๋ย พื้นที่ก�รเพ�ะปลูกและสภ�พอ�ก�ศเอื้ออำ�นวย ทำ�ให้อุตส�หกรรมนี้มีก�รแข่งขันกันม�กขึ้น แต่อย่�งไรก็ดีบริษัทฯ
ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รเพิ่มปริม�ณยอดข�ยสินค้� ซึ่งม�จ�กก�รที่บริษัทฯให้คว�มสำ�คัญกับก�รควบคุมคุณภ�พ เพื่อให้ได้ปุ๋ยเคมีที่มีคุณภ�พที่
ดีที่สุดและมีม�ตรฐ�นเชื่อถือได้ สร้�งคว�มม่ันใจให้แก่เกษตรกรและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรม�หล�ยทศวรรษ ขณะเดียวกันในปีที่ผ่�นม�เป็นปีท่ี
บริษัทฯก่อตั้งครบรอบ 40 ปี บริษัทฯได้เพิ่มกลยุทธ์ท�งก�รตล�ดอย่�งมีประสิทธิภ�พ ด้วยก�รโฆษณ�และก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมก�รข�ยอย่�ง
เหม�ะสมทำ�ให้ปี 2556 เป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทฯ ประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งสูงและมีผลประกอบก�รที่ดีม�ก

 แนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีปี	2557
 เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2557 ยังมีคว�มเสี่ยงสูง อันเนื่องม�จ�กปัจจัยทั้งภ�ยนอกและภ�ยในประเทศ โดยปัจจัยภ�ยนอกประเทศ คือ
ภ�วะเศรษฐกิจของโลก โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิง สหรัฐฯ, จีน, ยุโรป, ญ่ีปุ่น และภูมิภ�คอ�เซียน ภ�วะเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐฯมีแนวโน้มท่ีจะปรับตัวดีข้ึน
แต่ยังมีคว�มไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบ�ยม�ตรก�รผ่อนคล�ยในเชิงปริม�ณท�งก�รเงิน (QE) ว่�จะดำ�เนินก�รต่อไปอย่�งไร ซึ่งส่งผลต่อตล�ดก�รเงินของ
ต่�งประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย อีกทั้งประเทศจีนมีอุปท�นส่วนเกินที่ม�กเกิน ซึ่งไม่มีใครทร�บถึงผลกระทบที่ต�มม� รวมทั้งยุโรปตอนใต้ยัง
มีปัญห�ท�งก�รเงิน ซ่ึงเป็นส�เหตุของคว�มผันผวนของเศรษฐกิจโลกและตล�ดก�รเงิน อันจะส่งผลกระทบต่อก�รส่งออกของประเทศไทยที่เป็นปัจจัย
หน่ึงในก�รขับเคล่ือนก�รเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย ส่วนปัจจัยภ�ยในประเทศน้ัน ค�ดก�รณ์ว่�แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2557 จะเติบโตอยู่ระหว่�ง
ร้อยละ 3 - 5 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภ�ยในต่�งๆ เช่น ปัญห�และคว�มไม่มั่นคงท�งก�รเมือง ซึ่งจะส่งผลกระทบที่สำ�คัญต่อเศรษฐกิจและก�รลงทุนต่�งๆ 
โดยเฉพ�ะโครงก�รลงทุนระบบโครงสร้�งพื้นฐ�น 2 ล้�นล้�นบ�ท นอกจ�กนั้นก�รดำ�เนินนโยบ�ยของรัฐ ภ�ยใต้งบประม�ณที่ชะลอตัว หยุด หรือ
ถูกระงับจะทำ�ให้ก�รเบิกจ่�ยงบประม�ณในปีถัดไปอ�จจะไม่ต่อเนื่องจะส่งผลให้กระแสเงินสดจ�กภ�ครัฐที่ส่งไปยังภ�คท้องถิ่นน้อยลง และยังมีปัจจัย
ด้�นร�ค�สินค้�เกษตรที่มีแนวโน้มลดลงสวนท�งกับร�ค�พลังง�นกลับยังคงอยู่ในระดับสูง นอกจ�กนี้ ร�ค�วัตถุดิบในตล�ดต่�งประเทศมีแนวโน้มปรับ
ร�ค�ขึ้นตั้งแต่ช่วงปล�ยปี 2556 แต่อย่�งไรก็ต�มภ�พรวมของร�ค�วัตถุดิบในต่�งประเทศ ค�ดว่�จะมีร�ค�สูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่�นม�
 ภ�ยใต้ปัจจัยที่กล่�วม�ข้�งต้น บริษัทฯค�ดก�รณ์ว่� เศรษฐกิจโดยรวมจะส�ม�รถเติบโตเพิ่มขึ้นจ�กปีที่ผ่�นม�แต่ ยังคงมีปัจจัยคว�มเสี่ยงที่
อ�จเกิดขึ้น โดยเฉพ�ะปัญห�กำ�ลังก�รซ้ือปุ๋ยเคมีท่ีอ�จจะลดลงจ�กปัญห�นโยบ�ยจำ�นำ�ข้�วและร�ค�สินค้�เกษตร ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จะติดต�มและ
ประเมินสถ�นก�รณ์อย่�งใกล้ชิด เพื่อกำ�หนดแนวท�งก�รบริห�รจัดก�รมีประสิทธิภ�พสูงสุด พร้อมทั้งจะยึดมั่นก�รบริห�รง�นด้วยคว�มระมัดระวังและ
ว�งแผนที่รัดกุม เพื่อให้มีผลประกอบก�รที่ดีต่อไป 
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	 Overview	of	Thailand	Economy	2013
 Thailand economic growth in year 2013 is less than expected; the Growth may end up with  only 3% or less, which was effected 
by three main factors: 1) Consumption and investment in the country were shorten both in governmental and in private sector because of 
over-spending in the year before,as well as some investors hold their investment to monitor and analyze the situation while the economy and 
politic had been in serious contradiction and became turmoil from the last quarter of the year. 2) The household expenditure was in decline 
due to high debt resulted from the government policy in specifically of the first-car buyer policy, which limited the household consumption 
capacity. 3) Exports still remained idle corresponding with the deceleration of global economy. As the aforementioned, the overall of Thailand
economy in year 2013 was still growing, yet the growth was under the economic fluctuation. 
 
	 Fertilizer	Industry	in	2013
 In 2013, demand of chemical fertilizer was in upward scale due to these 3 following main factors:-
 1. Increase of purchasing power of agriculturists
 Although the price of agricultural products were gradually lower, the purchase power of agriculturists were reversely higher because 
of the governmental supports, especially the rice pledging scheme and the Farmer’s credit project of Bank for Agriculture and Agricultural 
Co-operative, which helped to increase the purchasing power and provided more financial options to agriculturists and farmers that they were
able to afford the necessity of agricultural materials  with credit facility, thus the demand of fertilizer  was increased as well.
 2. Raw material cost decline continuously 
 The cost of import and manufacture of chemical fertilizer were decreased comparing to the  year before because of the lower raw 
material price in the world market and the strengthen of Baht currency especially during the first 9 months of the year, which resulted the benefit 
to the cost of raw material import, then the chemical fertilizers’ prices have been declining continuously throughout the year when fertilizer price 
became lower in combined with agriculturists’ purchasing power having been kept higher, agriculturists would seek to escalate the quantity of 
agriculture products by using chemical fertilizers which have higher quality and higher nutrients, in this regard, TCCC could serve the agriculturists’ 
demand by providing the suitable formulas of quality chemical fertilizer.
 3. Expansion of cultivation area and appropriated climate
 Year 2013 was one of the years that Thailand’s environmental factors were appropriated for cultivations such as having sufficient 
amount of water in dams, good weather, no big natural disaster, and the increase of cultivation area due to the rice pledging scheme; 
moreover the cultivation area for dry crop, para rubber, and oilpalm was remained in great volume; therefore, all of which resulted in 
ontinuous of higher demand of chemical fertilizer throughout the year.
 On conclusion of the overall of chemical fertilizer industry in 2013, Thailand had higher demand on chemical fertilizer, yet the suitable 
environment factors such as fertilizer price declining, the appropriation of cultivation area and climate were also given the increase of high 
competition. Nevertheless, TCCC succeeded in increasing the sale volume because we were focusing on product quality control to ensure 
that our chemical fertilizer is in best quality condition and meet up with the reliable standard, and entrust to all agriculturists of which it is well 
acknowledged among all agriculturists for decades. Moreover, last year was the 40th anniversary of TCCC since establishment, TCCC has 
improved the market strategies to be more suitable through advertisements and sale promotions, thus 2013 is one of the years that TCCC 
is very successful and has such an impressive performance.

	 Tendency	of	economy	and	fertilizer	industry	in	year	2014
 Thailand economy in year 2014 is still at high risks affected from both international and domestic factors. The international factor is 
the condition of the world economy, especially the United States, China, Europe, Japan and ASEAN Countries. US economy looks upward 
trend, but it is unknown how their further QE Tapering policy may effect on financial market in other countries including Thailand. China 
has too big supply surplus, and nobody knows which direction they are to go. Europe has still potential financial problem in southern area. 
These may cause fluctuation to the world economy and financial market status, and it will also affect the export of Thailand, which is one 
of key factors to drive the economic growth in Thailand. Nevertheless, the economic growth of Thailand in year 2014 is expected around 
3 – 5%, but it depends on the domestic factor as well. The domestic factors are the political turmoil and instability, which will significantly 
affect economy and investment, especially, the mega project of 2.2 Trillion Baht for Thailand’s infrastructure. In addition, the execution of 
policies under the budget will be slowed down or be stopped or suspended, then, the budget for the next fiscal year will not be made timely, 
which will result, we are afraid, much less cash flow from the government to the upcountries.  Moreover, the agricultural product price shows 
a downward trend, but in the opposite, the cost of energy still remains high. Furthermore, the international market of fertilizer raw material 
shows increasing tendency since the end of 2013.  Nevertheless, overall, it is forecasted that the international fertilizer material price would 
be at the slightly higher level as the price of the year before.
 Under all factors mentioned above, TCCC views that Thailand economy in overall is still able to grow, but there are the factors that 
may cause the affect, specifically, the problem of farmers’ ability to afford the purchase of fertilizer caused by slowdown or suspension or 
failure of the government subsidy scheme and the declining of agricultural product price. Nevertheless, TCCC will follow up and evaluate the 
situations closely in order to set the direction of the business management and administration in the most effective manner, and carefully 
manage the operation with deliberation to deliver the best performance. 

Status of Industry and Competition
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บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน)

 ปัจจัยคว�มเสี่ยงที่จะได้กล่�วต่อไป เป็นปัจจัยคว�มเสี่ยงหลักซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท และ/หรือฐ�นะท�งก�รเงินของ
บริษัท ทำ�ให้ไม่เป็นไปต�มที่ควรจะเป็นในสถ�นก�รณ์ปกติ และ/หรืออ�จมีผลกระทบต่อคว�มส�ม�รถในก�รบรรลุวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยของบริษัท
อย่�งไรก็ดี อ�จมีปัจจัยคว�มเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทไม่อ�จทร�บได้ในขณะนี้ หรือเป็นคว�มเสี่ยงที่บริษัทพิจ�รณ�ในขณะนี้ว่� ไม่มีผลกระทบในส�ระสำ�คัญ
ต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท 

 ปัจจัยคว�มเสี่ยงหลักที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรงที่บริษัททร�บและพิจ�รณ�ว่�ห�กเกิดขึ้นอ�จจะมีผลกระทบต่อบริษัท อ�จสรุปได้ดังนี้

	 1.	ความผันผวนของราคาวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมี
 ร�ค�วัตถุดิบเป็นปัจจัยหลักในก�รคำ�นวณต้นทุนของปุ๋ย ดังนั้นก�รเปลี่ยนแปลงร�ค�วัตถุดิบจึงมีผลกระทบต่อก�รกำ�หนดร�ค�ข�ยปุ๋ยและ
คว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไรของบริษัทอย่�งมีนัยสำ�คัญ  โดยปกติแล้วร�ค�วัตถุดิบจะมีคว�มผันผวนเปลี่ยนแปลงขึ้นลงต�มร�ค�ในตล�ดโลกเนื่องจ�ก
วัตถุดิบในก�รผลิตปุ๋ยเคมีจัดเป็นสินค้�ประเภท Commodity ซึ่งร�ค�จะถูกกำ�หนดโดยหล�ยปัจจัยในตล�ดโลกที่ไม่ส�ม�รถควบคุมได้ เช่น เศรษฐกิจโลก
สภ�พอ�ก�ศ ร�ค�พชืผลและร�ค�น้ำ�มัน รวมถึงอ�จมีก�รเก็งกำ�ไรจ�กก�รเปลีย่นแปลงร�ค�ของสนิค�้ประเภทนีด้ว้ย ห�กร�ค�วตัถดุบิมกี�รเปลีย่นแปลง
และบริษัทส�ม�รถปรับร�ค�ข�ยปุ๋ยให้สอดคล้องกับก�รเปลี่ยนแปลงนั้นได้ก็จะไม่มีผลกระทบกับบริษัทม�กนัก อย่�งไรก็ดีในคว�มเป็นจริงแล้วก�ร
ปรับร�ค�ข�ยปุ๋ยไม่ส�ม�รถทำ�ได้ด้วยบริษัทเอง เนื่องจ�กปุ๋ยเคมีจัดเป็นสินค้�ควบคุมต�มพระร�ชบัญญัติว่�ด้วยร�ค�สินค้�และบริก�ร พ.ศ.2542
โดยคณะกรรมก�รกล�งว่�ด้วยร�ค�สินค้�และบริก�ร กรมก�รค้�ภ�ยใน กระทรวงพ�ณิชย์ จะออกประก�ศแนะนำ�ร�ค�จำ�หน่�ยสำ�หรับปุ๋ยเคมีบ�งสูตร 
โดยผู้ผลิตปุ๋ยเคมีจะจำ�หน่�ยปุ๋ยเคมีสูตรดังกล่�วได้ไม่เกินร�ค�ที่คณะกรรมก�รกล�งฯ กำ�หนด ก�รเปลี่ยนแปลงร�ค�ข�ยปุ๋ยให้สูงกว่�ร�ค�แนะนำ�จะ
กระทำ�ได้ต้องได้รับอนุญ�ตจ�กคณะกรรมก�รกล�งฯ ก่อน
 ก�รเปลี่ยนแปลงร�ค�วัตถุดิบที่สูงข้ึนโดยท่ีบริษัทไม่ส�ม�รถปรับร�ค�ข�ยปุ๋ยได้เนื่องจ�กม�ตรก�รควบคุมร�ค�ดังกล่�ว จะทำ�ให้บริษัท
ไม่ส�ม�รถจำ�หน่�ยปุ๋ยในร�ค�ที่สะท้อนร�ค�ทุนที่แท้จริงได้ ซึ่งอ�จมีผลให้บริษัทมีผลประกอบก�รไม่เป็นไปต�มที่ได้ประม�ณก�รไว้
	 การบริหารความเสี่ยง	
 บริษัทบริห�รคว�มเสี่ยงต่อคว�มผันผวนของร�ค�วัตถุดิบโดยก�รควบคุมสินค้�คงคลังให้อยู่ในระดับที่เหม�ะสมกับช่วงเวล�แต่ละช่วงที่ตล�ดมี
คว�มต้องก�รปุ๋ยต่�งกันเพื่อให้ร�ค�ข�ยปุ๋ยสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงม�กที่สุด ในก�รนี้บริษัทได้ติดต�มและวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ร�ค�ของวัตถุดิบในตล�ด
โลกอย่�งใกล้ชิดเพ่ือกำ�หนดนโยบ�ยบริห�รสินค้�คงคลังให้เหม�ะสมในแต่ละช่วง  บริษัททำ�สัญญ�ซ้ือข�ยวัตถุดิบท้ังระยะส้ันและระยะย�วระหว่�งบริษัท
คู่ค้�ต�มนโยบ�ยบริห�รสินค้�คงคลังที่เหม�ะสมและสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท 
 นอกจ�กน้ี บริษัทดูแลร�ค�ข�ยปุ๋ยให้สะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริงม�กท่ีสุดด้วย โดยห�กมีปัจจัยใดๆ ท่ีทำ�ให้ต้นทุนก�รผลิตปุ๋ยสูงข้ึนอย่�งมีนัยสำ�คัญ 
บริษัทจะยื่นขอปรับร�ค�จำ�หน่�ยปุ๋ยต่อคณะกรรมก�รกล�งฯ ทันที นอกจ�กนั้นบริษัทยังได้ส่งตัวแทนเข้�ร่วมประชุมระหว่�งผู้ประกอบก�รและคณะ
กรรมก�รกล�งฯ เพื่อนำ�เสนอข้อมูลที่ถูกต้องให้กับหน่วยง�นร�ชก�รเพ่ือนำ�ไปพิจ�รณ�ประกอบก�รออกม�ตร�ก�รใดๆ ที่มีผลกระทบกับผู้ผลิตและ
จำ�หน่�ยปุ๋ยเคมี

 2.	ภัยแล้ง
 ภัยแล้งเป็นปร�กฏก�รณ์ท�งธรรมช�ติท่ีไม่ส�ม�รถควบคุมได้อันได้แก่ปริม�ณฝนไม่เพียงพอต่อคว�มต้องก�ร ฝนทิ้งช่วง นำ�ไปสู่ก�รจัดสรรน้ำ�
ในระบบชลประท�นไม่เพียงพอต่อก�รเพ�ะปลูกซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อก�รเกษตรกรรม เมื่อเกิดภัยแล้งข้ึนเกษตรกรจะไม่ทำ�ก�รเพ�ะปลูกหรือ
เล่ือนก�รเพ�ะปลูกออกไปจนกว่�ปัญห�ภัยแล้งจะคล่ีคล�ย  เป็นเหตุให้คว�มต้องก�รซ้ือปุ๋ยในตล�ดในช่วงท่ีเกิดภัยแล้งลดลงซ่ึงอ�จส่งผลต่อยอดข�ยของ
บริษัท ผลประกอบก�รของบริษัทก็อ�จไม่เป็นไปต�มที่ประม�ณก�รไว้
 การบริหารความเสี่ยง
 บริษัทลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับบริษัทจ�กภัยแล้งโดยก�รควบคุมสินค้�คงคลังให้อยู่ในระดับท่ีเหม�ะสมกับแต่ละช่วงเวล�ท่ีตล�ดมีคว�ม
ต้องก�รปุ๋ยต่�งกันเพ่ือไม่ให้เกิดภ�วะสินค้�คงคลังค้�งอยู่ท่ีบริษัทม�กเกินไปในขณะเกิดภัยแล้งและข�ดแคลนสินค้�เพ่ือจำ�หน่�ย  เม่ือภัยแล้งผ่�นพ้นไปแล้ว
บริษัทจะติดต�มและวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ของตล�ดอย่�งใกล้ชิดเพ่ือกำ�หนดนโยบ�ยบริห�รสินค้�คงคลังให้เหม�ะสมในแต่ละช่วง  บริษัททำ�สัญญ�ซ้ือข�ย
วัตถุดิบท้ังระยะส้ันและระยะย�วระหว่�งบริษัทคู่ค้�ต�มนโยบ�ยบริห�รสินค้�คงคลังท่ีเหม�ะสมต�มท่ีได้กล่�วม�

 3.	อุทกภัย
 ในปี 2554 ได้เกิดเหตุก�รณ์อุทกภัยร้�ยแรงข้ึนในพื้นที่หล�ยจังหวัดในประเทศไทยทำ�ให้ผู้ประกอบก�รในพื้นที่ดังกล่�วต้องหยุดก�รผลิต
และสถ�นประกอบก�รได้รับคว�มเสียห�ยซึ่งส่งผลกับภ�คอุตส�หกรรมของประเทศเป็นอย่�งม�ก บริษัทฯ ซึ่งมีโรงง�นนครหลวงตั้งอยู่ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธย�ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยก็อ�จได้รับผลกระทบห�กเกิดอุทกภัยร้�ยแรงเช่นในปีดังกล่�วขึ้น ผลกระทบที่อ�จเกิดคือมีน้ำ�เข้�ท่วมภ�ยในพื้นที่
ของโรงง�นและพ้ืนท่ีโดยรอบทำ�ให้บริษัทไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รผลิตสินค้�ได้ รวมถึงก�รขนส่งสินค้�และก�รคมน�คมบริเวณโรงง�นก็จะเป็นไปด้วยคว�ม
ย�กลำ�บ�ก อย่�งไรก็ดี รัฐบ�ลได้ว�งม�ตรก�รหล�ยประก�รเพ่ือป้องกันอุทกภัยท่ีอ�จเกิดข้ึนในอน�คต แต่ม�ตรก�รดังกล่�วยังไม่มีคว�มชัดเจนและยังไม่
ได้มีก�รเริ่มปฏิบัติอย่�งเป็นรูปธรรม จึงยังไม่ส�ม�รถยืนยันได้แน่นอนว่�จะไม่เกิดเหตุก�รณ์อุทกภัยขึ้นอีก ดังนั้นบริษัทจึงอ�จมีคว�มเสี่ยงในเรื่องของภัย
ธรรมช�ตด�้นอทุกภยัซึง่อ�จสง่ผลกระทบตอ่ก�รดำ�เนนิธรุกิจของบรษิทัเปน็คว�มเสีย่งในก�รข�ดร�ยไดใ้นขณะทีโ่รงง�นนครหลวงไมส่�ม�รถทำ�ก�รผลติได้
ทั้งนี้ปริม�ณก�รผลิตของโรงง�นนครหลวงคิดเป็นร้อยละ 30 ของปริม�ณก�รผลิตของบริษัท
	 การบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทยังมีโรงง�นอีกแห่งหนึ่งคือโรงง�นพระประแดงตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปร�ก�รซึ่งไม่จัดเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย ห�กเกิดเหตุก�รณ์ดังกล่�วขึ้นจน
ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รผลิตที่โรงง�นนครหลวงได้ บริษัทจะเพิ่มกำ�ลังก�รผลิตที่โรงง�นพระประแดงทดแทนโรงง�นนครหลวงและจัดให้ลูกค้�ม�รับสินค้�ที่
โรงง�นพระประแดงแทน บริษัทฯ ยังได้จัดทำ�ประกันภัยทรัพย์สินของบริษัทและสินค้�คงคลังต่อคว�มเสียห�ยที่เกิดจ�กอุทกภัย (และอัคคีภัย) ห�กเกิด
คว�มเสียห�ยจ�กอุทกภัยขึ้น บริษัทก็จะได้รับคว�มคุ้มครองจ�กประกันภัยดังกล่�ว อย่�งไรก็ดีจ�กเหตุก�รณ์น้ำ�ท่วมที่เกิดข้ึนส่งผลให้เบี้ยประกันภัยสูง
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ขึ้นแต่จำ�นวนค่�สินไหมทดแทนลดลง นอกจ�กนี้ บริษัทได้ยกพื้นโรงง�นในส่วนที่เก็บสต๊อกสินค้�ขึ้นเพื่อป้องกันสินค้�เสียห�ยจ�กน้ำ�ท่วม ส่วนม�ตรก�ร
ป้องกันอุทกภัยระยะย�วนั้นบริษัทได้สร้�งคันกั้นน้ำ�ล้อมรอบบริเวณโรงง�นนครหลวงเพื่อป้องกันน้ำ�เข้�ท่วมภ�ยในบริเวณโรงง�นซึ่งส�ม�รถป้องกันน้ำ�
ท่วมที่มีคว�มรุนแรงเช่นเดียวกับปี 2554 ได้

	 4.	การพึ่งพาผู้จัดหาวัตถุดิบบางชนิดน้อยราย		
 วัตถุดิบในก�รผลิตปุ๋ยเคมีบ�งชนิดมีก�รผลิตและจัดจำ�หน่�ยโดยผู้จัดห�น้อยร�ย ก�รที่ต้องใช้วัตถุดิบดังกล่�วในก�รผลิตโดยมีผู้จัดห�น้อยร�ย
ถอืเปน็คว�มเสีย่งอย�่งหนึง่ ห�กผูจ้ดัห�ส�ม�รถรวมกลุม่กันเพือ่กำ�หนดร�ค�ของวตัถดุบิไดโ้ดยไมส่อดคลอ้งกบัร�ค�ทีแ่ทจ้รงิของวตัถดุบินัน้อ�จสง่ผลให้
ต้นทุนในก�รผลิตของบริษัทสูงขึ้น เป็นเหตุให้คว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไรไม่เป็นไปต�มที่ประม�ณก�รไว้ นอกจ�กนี้ ก�รพึ่งพ�ผู้จัดห�น้อยร�ยอ�จเกิด
คว�มเสี่ยงในก�รจัดห�วัตถุดิบห�กผู้จัดห�นั้นไม่ส�ม�รถจัดห�วัตถุดิบได้ต�มคว�มต้องก�รของบริษัทฯ อ�จส่งผลกระทบกับกระบวนก�รผลิตบริษัทได้
 การบริหารความเสี่ยง
 บรษิทัไดป้ระม�ณก�รและว�งแผนคว�มตอ้งก�รใช้วัตถดุบิในก�รผลติไวล้ว่งหน�้และทำ�สญัญ�ซือ้ข�ยวตัถดุบิทัง้ระยะสัน้และย�วระหว�่งผูจ้ดัห�
โดยมีก�รกำ�หนดเป้�หม�ยในก�รดำ�เนินก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่เหม�ะสมและสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท รวมถึงจัดห�ผู้จัดห�ร�ยอื่นๆ และเฉลี่ย
ก�รสั่งซื้อวัตถุดิบจ�กผู้จัดห�ร�ยอื่นๆ ด้วย เพื่อลดก�รพึ่งพ�ผู้จัดห�วัตถุดิบน้อยร�ย

	 5.	การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
 ในก�รจัดห�วัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้�ของบริษัทนั้น บริษัทจัดซื้อวัตถุดิบจ�กผู้จัดห�ต่�งประเทศหล�ยร�ยด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่บริษัทจะชำ�ระ
ร�ค�วัตถุดิบเป็นสกุลเงินดอลล�ร์สหรัฐ ดังนั้นจึงอ�จมีคว�มเสี่ยงในก�รที่บริษัทต้องชำ�ระร�ค�วัตถุดิบสูงกว่�ที่กำ�หนดไว้ในสัญญ�ซื้อข�ยห�กมีก�ร
เปลี่ยนแปลงของอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ระหว่�งประเทศโดยสกุลเงินบ�ทอ่อนค่�ลงก่อนที่บริษัทจะชำ�ระค่�สินค้� 
 การบริหารความเสี่ยง
 ในกรณทีีบ่รษัิทตอ้งชำ�ระค�่วัตถุดิบเปน็เงนิสกุลอืน่นอกเหนอืจ�กเงนิบ�ท บรษัิทจะปอ้งกนัคว�มเสีย่งจ�กอตัร�แลกเปลีย่นโดยก�รทำ�สญัญ�ซือ้
ข�ยเงินตร�ล่วงหน้� (Forward Contract) ณ วันที่มีคำ�สั่งซื้อวัตถุดิบที่ประม�ณร้อยละ 90 ของร�ค�วัตถุดิบ วิธีนี้จะทำ�ให้ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลง
ของอัตร�แลกเปล่ียนเงินตร�ระหว่�งประเทศท่ีจะเกิดข้ึนกับบริษัทต่ำ�ม�ก เน่ืองจ�กได้มีก�รกำ�หนดอัตร�แลกเปล่ียนของจำ�นวนเงินท่ีจะชำ�ระร�ค�วัตถุดิบ
ไว้แล้ว ซึ่งทำ�ให้บริษัทส�ม�รถคำ�นวณต้นทุนและกำ�หนดร�ค�ข�ยสินค้�ได้อย่�งไม่คล�ดเคลื่อน 

 6.	ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
 ในก�รดำ�เนนิธรุกิจของบรษิทัอ�จตอ้งมีก�รกู้ยมืเงนิจ�กสถ�บนัก�รเงนิเพือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในก�รประกอบธุรกจิและเสรมิสภ�พคลอ่งใน
บ�งช่วงเวล� เงินกู้ส่วนใหญ่จะเป็นเงินกู้ระยะสั้นโดยมีระยะเวล�ชำ�ระคืนส่วนใหญ่ไม่เกิน 6 เดือน โดยบริษัทจะต้องชำ�ระดอกเบี้ยต�มอัตร�ที่และสถ�บัน
ก�รเงินกำ�หนดสำ�หรับเงินต้นที่กู้ยืมด้วย ดังนั้นอ�จมีคว�มเสี่ยงเกิดขึ้นกับบริษัทที่จะต้องชำ�ระหนี้เพิ่มขึ้นห�กอัตร�ดอกเบี้ยมีก�รเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
 การบริหารความเสี่ยง
 ปัจจุบันบริษัทมีก�รใช้วงเงินกู้ยืมระยะสั้นน้อยม�กเนื่องจ�กบริษัทมีสภ�พคล่องเพียงพอในก�รดำ�เนินธุรกิจ อย่�งไรก็ดี กว่�ร้อยละ 90 ของเงิน
กู้ระยะสั้นเป็นเงินกู้ของบริษัทย่อยของบริษัท ในก�รนี้ บริษัทได้กำ�กับดูแลและกำ�หนดนโยบ�ยแก่บริษัทย่อยเพื่อบริห�รคว�มเสี่ยงดังกล่�ว โดยกำ�หนด
ให้บริษัทย่อยพิจ�รณ�ใช้วงเงินกู้ระยะสั้นเม่ือจำ�เป็นจริงๆ เท่�นั้น และจะชำ�ระคืนเงินกู้ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนดหรือก่อนหน้�นั้นห�กส�ม�รถกระทำ�
ได้ นอกจ�กนี้ ห�กพิจ�รณ�สภ�พเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันจะเห็นว่�มีคว�มผันผวนของอัตร�ดอกเบ้ียต่ำ� เนื่องจ�กรัฐบ�ลต้องก�รกระตุ้น
เศรษฐกิจของประเทศจึงมีก�รคงดอกเบี้ยนโยบ�ยไว้ในระดับต่ำ�เพื่อกระตุ้นให้มีก�รบริโภคของประช�ชนม�กขึ้น

 7.	ผู้มีอำานาจควบคุม
 ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัทคือบริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรช่ัน (“โซจิทซึ”)และบริษัท ไอเอสทีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด (“ไอเอสทีเอส”) ซึ่งเป็นผู้
ที่เกี่ยวข้องกันต�มม�ตร� 258 พรบ.หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีสัดส่วนในก�รถือหุ้นในบริษัทรวมกันประม�ณร้อยละ 83.46 ในก�ร
ดำ�เนินง�นของบริษัทอ�จเกิดก�รขัดกันระหว่�งผลประโยชน์ของโซจิทซึและไอเอสทีเอสกับผลประโยชน์ของบริษัท ในก�รนี้ แม้ว่�บริษัทจะพย�ย�ม
แก้ปัญห�ก�รขัดกันของผลประโยชน์ดังกล่�วต�มวิธีท่ีสมควรโดยปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท แต่บริษัทก็ไม่ส�ม�รถรับรองได้ว่�จะส�ม�รถทำ�ให้ผล
ประโยชน์ของโซจิทซึและไอเอสทีเอสกับผลประโยชน์ของบริษัทไปในท�งเดียวกันได้ นอกจ�กนี้ ผลประโยชน์ของโซจิทซึและไอเอสทีเอสอ�จจะขัดกับผล
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นร�ยอ่ืน  โซจิทซึและไอเอสทีเอสอ�จจะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไปในท�งท่ีทำ�ให้เกิดผลกระทบหรือขัดแย้งกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ร�ยอื่น เช่น ก�รจ่�ยเงินปันผลหรือก�รจัดสรรประโยชน์อื่นๆ
 การบริหารความเสี่ยง 
 ผู้ถือหุ้นแต่ละร�ยมีสิทธิที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตนโดยก�รออกเสียงลงคะแนนต�มที่ตนเห็นสมควร อย่�งไรก็ดี ห�กต้องมีก�รลงคะแนน
เสยีงของผูถ้อืหุน้เพือ่ใหมี้มตใินเรือ่งใดๆ บรษิทัจะจดัเตรยีมข้อมลูของเรือ่งดงักล�่วจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุลว่งหน�้กอ่นวนัประชมุใน
ระยะเวล�ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดไว้ โดยแสดงถึงร�ยละเอียดในเรื่องดังกล่�ว คว�มเป็นม� เหตุผล คว�มจำ�เป็น คว�มเห็นของกรรมก�ร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้
มีโอก�สพิจ�รณ�ก่อนวันประชุม  และในวันประชุมบริษัทเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถ�มข้อสงสัยได้อย่�งเต็มท่ีโดยบริษัทได้จัดเตรียมผู้ท่ีมีหน้�ท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงในเรื่องนั้นๆ ม�ให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อก�รตัดสินใจ ก็จะส�ม�รถลงมติได้ต�มคว�มเหม�ะสมต่อไป
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Risk Factors

 The risk factors mentioned below are the significant risk factors which may affect the company operation and/or financial 
status resulting in its lower performance than it should be in normal circumstance. These may also affect ability to achieve the company 
purpose and goal setting. However, there could be other risk factors which the company may not presently acknowledge or the
company considers that it may not significantly affect the company operation at the moment.
 The significant risk factors, which directly concerned the company and the company considers that it will affect the company
operation, if happened, can be summarized as following.
	 1.	Fluctuation	of	raw	material	price
 Raw material price is a major factor of cost of fertilizer. Therefore, change of raw material price might significantly affect fertilizer
price setting up and profit making ability of the Company. In general, raw material fluctuates according to an international market as 
raw material is commodity goods whose price is set up by many uncontrollable factors, for instance, world economy, global weather, 
crop prices, oil price and so on. This also includes profit speculation from change of the price of commodity goods. In case there is 
change of raw material price, the Company would not affect from such incident if it could adjust the selling price in conformity with 
such change. However, in fact, adjustment of selling price can not be done by the Company itself as chemical fertilizer is a controlled 
good subject to the Goods and Services Prices Act B.E. 2542. The Central Committee on Goods and Services Prices, Department
of Internal Trade, Ministry of Commerce has issued an announcement to suggest the selling price of chemical fertilizer upon specific 
formula and the producer shall comply with the announcement by not having sold fertilizer exceeding the suggested price. Change of 
selling price can be done only after obtaining permission from the Committee.
 Increase of raw material price without adjustment of selling price accordingly by virtue of such price control policy will cause 
the Company not to be able to sell fertilizer at the price which reflects the actual cost. This could affect the Company in unachievable
performance as expected.
	 Risk	management
 The Company manage the risk by control its inventory at the optimum level according to market demand time to time to have 
the selling price reflect the actual cost the most. The Company shall monitor and analyze raw material price closely to stipulate inventory 
control management policy to be suitable for each period. The Company also enters into short term and long term agreements with 
the company’s trading partners ensuring appropriate risk management and the company’s business plan conformity.
 In addition, the Company set up the selling price to reflect the actual cost the most. Upon occurrence of any factor causing
increase of production cost significantly, the Company shall apply an increase of fertilizer selling price to the Commission promptly. 
Moreover, the company has sent the correspondences to attend the meeting between fertilizer traders and the Committee to provide 
enough and correct information regarding fertilizer business to the government sector before announcing any measure affecting fertilizer 
producers and traders. 
 2. Drought 
 Drought is an uncontrollable natural disaster. Drought can be happened by not enough rainfall or delay of rainfall which leads 
to shortage of water via irrigation system effecting agriculture sector directly. Whenever drought happened, farmers will cancel or delay
cultivation until the drought has been eased. As a result, during drought, the market demand will drop sharply causing negative effect
to the Company’s sale. Therefore, the Company’s performance may not meet expectation.
	 Risk	management
 The Company minimizes impact happened to the Company by control inventory at the optimum level according to market 
demand time to time to avoid too much inventory kept at the Company during drought or shortage of fertilizer when drought has been
eased. The Company shall monitor and analyze market situation closely to stipulate inventory control management policy to be suitable 
for each period. The Company also enters into short term and long term agreements with the company’s trading partners ensuring 
appropriate risk management and the company’s business plan conformity.
	 3.	Risk	from	flood
 In year 2011, there was severe flood happened in area of various provinces in Thailand causing business interruption and 
damage to place of business in such area. The industrial sector has been severely damaged from such incident. The Company having
Nakhonluang Plant Site located in Ayutthaya Province which is a risky area could be affected from flood if happened as previously. 
The effect would be flood in and around the plant area causing interruption of normal operation and transportation difficulty. In this 
regard, the government has laid down several measures to prevent flood disaster in the future. Nevertheless, such measures are 
unclear and have not been conducted substantially. Therefore, there will be uncertainty on chance of flood disaster happening again 
and the company may risk encountering flood disaster which could affect in loss of revenue while there is business interruption at 
Nakhonluang Plant Site. The capacity of production at Nakhonluang Plant Site is around 30% of the total production capacity of the Company.
 Risk	management
 The company has another plant site, Phrapradaeng Plant Site, located in Samut Prakan Province which is not a risky area. In 
case there is severe flood disrupting operation of Nakhon Luang Plant Site totally, the company will increase production capacity at 
Phrapradaeng Plant Site for substitution and will arrange goods delivery at Phrapradaeng Plant Site instead. The company, furthermore,
insures its properties and inventories against flood (and fire) so that the damage caused by flood can be covered by such insurance.     
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However, an insurance premium will be increased drastically in contrast with sharp decrease of compensation because of 2011 flood.
In addition, the plant floor where stock is kept has been risen up to prevent damage from flood. For long term protection of the plant 
site, the company has built the dyke all around Nakhonluang plant site which can protect flood at the same severe level as the 2011 
flood.  
	 4.	Dependent	on	limited	number	of	suppliers		
 Some raw material in production line can be produced and supplied by limited number of suppliers. Use of such raw material is 
considered as one of risk. Forming a group of such limited number suppliers in order to manipulate the price of raw material with
disregard of the actual price would affect in an increase of production cost causing lower performance of profit making ability than 
expectation. Moreover, dependence on limited number of suppliers may be a risk in supply of such raw material if such supplier could 
not supply raw material as much as requirement of the company and this could affect the company production line. 
	 Risk	Management
 The company has anticipated and planned the necessity of raw material usage in advance and entered into raw material purchase
agreements in both short term and long term with suppliers by setting up goal of suitable risk management to be aligned with the 
company business plan. Furthermore, the company has searched and contacted other suppliers to share raw material procurement 
to such other suppliers in order to diminish dependence on limited number of suppliers.
	 5.	Fluctuation	of	the	international	currency	exchange
 In production, the Company purchases raw material from many international suppliers of which most of the payment will be made in 
US dollar. Therefore, there could be the risk that the Company will eventually pay higher price of the raw material than the purchase 
amount specified in the sales contract if there is a change of the international currency exchange rate resulting in the Baht depreciates
against the US Dollar happened before the Company pay the raw material price.
	 Risk	management
 In case the Company shall pay the raw material price in other currency than the Baht, the Company will protect the risk from the 
currency exchange rate by making the Forward Contract around 90% of the purchase amount upon the purchase date. This way, 
the change of the international exchange rate will affect the Company at the very low level as the exchange rate of the payment 
has been fixed already. This also helps the Company to calculate cost and selling price precisely.  
	 6.	Fluctuation	of	the	interest	rate
 In business operation, the Company may needs to use the facilities from the financial institutions for the current capital or for 
enhancement of the Company’s cash flow. Most of the loans are the short-term loan of which the repayment term will not exceed 6 
months. The Company shall pay the interest in accordance with the rate specified by such financial institutions for the loan capital. 
Therefore, there might be the risk that the interest will be increase if there is a change of the interest rate.
	 Risk	management
 At present, the Company barely uses the short-term loan as the Company has enough cash flow in business operation. However, 
around 90% of the short-term loan belongs to the Company’s subsidiaries. In this regards, the Company has supervised and provided 
the policy to the subsidiary to manage the risk on this matter by stipulating that the subsidiaries will apply for the short-term loan only 
when necessary and early repayment shall be made if possible. In addition, considering the current economic situation, the fluctuation
of the interest rate is rather at the low level as the government would like to stimulate the country’s economy by maintaining the policy
interest rate at the low level which can boost up economy.
 7. Controlling person
 Sojitz Corporation (“Sojitz”) and ISTS (Thailand) Co., Ltd. (“ISTS”), the related person of Sojitz pursuant to Section 258 of the 
SEC Act, collectively own approximately 83.46% of the Company’s share capital. Circumstances may arise in which Sojitz’s and ISTS’ 
interests may be at variance with the Company’s interests. Although the Company intends to take all reasonable measures to resolve 
any such conflicts of interest while protecting the Company’s own interest, the Company cannot assure you that Sojitz’s and ISTS’ 
interests, and ours will always be aligned. In addition, Sojitz’s and ISTS’ interests may also coincide with the interests of our other 
shareholders.  Sojitz and ISTS may exercise their voting rights and effect shareholder actions that could conflict with and may be 
prejudice to the interests of our other shareholders, such as payment of dividends or other distributions
	 Risk	Management
 Each shareholder shall be entitled in protection of its own interest by voting right as they think fit. However, if there should 
be any voting of the shareholders in any matter, the Company will prepare information of such matter delivered to the shareholders 
together with the notice prior to the meeting date specified by the law. The notice will state details of such matter, history, reason, 
necessity and the Board’s opinion for consideration of the shareholders before attending the meeting. In addition, the shareholder will 
be able to ask question in the meeting and the Company will prepare the person in charge of such matter to provide information to 
the shareholders. Once the shareholders have enough information for consideration, the shareholder, therefore, can decide to vote as 
appropriate accordingly.
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โครงสร้างของผู้ถือหุ้น

Shareholders’ Structure
ณ วันที่ 18 มีน�คม 2556 / as of March 18, 2013  

487,993,273 83.46 

16,614,500 2.84 

15,175,191 2.59

13,314,500 2.28

12,617,141  2.16 

11,292,800 1.93 

7,176,500 1.23 

2,747,514 0.47

1,620,000 0.28

1,000,000 0.07

หมายเหตุ		

*กลุ่มบริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น ประกอบด้วย บริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น (“โซจิทซึ”) ถือหุ้นร้อยละ 43.93 และบริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำ�กัด (“ไอเอสทีเอส”) ถือหุ้นร้อยละ 39.53 

โซจิทซึและไอเอสทีเอสเป็นผู้เกี่ยวข้องกันต�มม�ตร� 258 พรบ.หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยโซจิทซึถือหุ้นในไอเอสทีเอสในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน โดยมีสิทธิออก

เสียง 6,370 จ�กจำ�นวนเสียง 11,470 เสียง ไอเอสทีเอสประกอบธุรกิจซื้อข�ย นำ�เข้� ส่งออก ผลิตสินค้� และให้บริก�รเก่ียวเนื่องกับสินค้�ในอุตส�หกรรมต่�งๆ เช่นอุตส�หกรรมเครื่องจักรกล 

อุตส�หกรรมพลังง�นและแร่ธ�ตุ อุตส�หกรรมเคมีภัณฑ์ และอุตส�หกรรมเครื่องอุปโภคบริโภค  

**กลุ่มบริษัท ศรีกรุงวัฒน� จำ�กัด ประกอบด้วย บริษัท ศรีกรุงวัฒน� จำ�กัด (“ศรีกรุงวัฒน�”) ถือหุ้นร้อยละ 2.25 และบริษัท ศรีกรุงวัฒน� 21 จำ�กัด (“ศรีกรุงวัฒน� 21”) ถือหุ้นร้อยละ 0.34  

ศรีกรุงวัฒน�และศรีกรุงวัฒน� 21 เป็นผู้เกี่ยวข้องกันต�มม�ตร� 258 พรบ.หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยศรีกรุงวัฒน�ถือหุ้นในศรีกรุงวัฒน� 21 ในสัดส่วนร้อยละ 37 

Remark	 	

*Sojitz Corporation Group consists of Sojitz Corporation (“Sojitz”), holding shares at 43.93% and ISTS (Thailand) Co., Ltd. (“ISTS”), holding shares at 39.53%. Sojitz and ISTS 

are the related person pursuant to Section 258 of the SEC Act as Sojitz holds 49% of the registered shares of ISTS and has 6,370 votes rights out of 11,470 votes. The main 

business of ISTS is trading, import, export, production of goods including providing services in relation to such goods in many industry groups such as machinary, energy & metal, 

chemicals & functional materials and consumer lifestyle business.  

**Metro Co., Ltd. Group consists of Metro Co., Ltd. (“Metro”), holding shares at 2.25% and Srikrungwattana 21 Co., Ltd. (“Srikrungwattana 21”), holding shares at 0.34%. Metro 

and Srikrungwattana 21 are the related person pursuant to Section 258 of the SEC Act as Metro holds 37% of the registered shares of Srikrungwatta 21.  

ชื่อบริษัท
Company

1. กลุ่มบริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น*

 Sojitz Corporation Group

2. บริษัท เมโทรฟอส จำ�กัด

 Metrophos Co., Ltd.

3. กลุ่มบริษัท ศรีกรุงวัฒน� จำ�กัด**

 Metro Co., Ltd. Group

4.  บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำ�กัด (มห�ชน)

 Bangkok Steel Industry PCL.

5.  บริษัท เซ็นทรัลกล๊�ส จำ�กัด

 Central Glass Co., Ltd.

6. ธน�ค�ร กรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน)

 Bangkok Bank PCL.

7.  บริษัท ตรีมิตร ม�ร์เก็ตติ้ง จำ�กัด

 Treemit Marketing Co., Ltd.

8.  น.ส.ศมมงคล ก�ญจน�ภรณ์

 Ms.Samamongkol Kanchanaporn

9. น�ยอนันต์ ระวีแสงสูรย์

 Mr. Anan Ravesangsoon

10. บริษัท ทร�นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำ�กัด

 Trans-Asia Pacific Ltd.

จำานวนหุ้น
Number	of	Shares

ร้อยละ
%
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การจัดการและการกำากับดูแลกิจการ
 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน) ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี และก�รบริห�รจัดก�รด้วยคว�มโปร่งใสว่�จะช่วย
เพ่ิมคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน และประสิทธิภ�พในก�รจัดก�ร ส่งผลให้องค์กรมีก�รเติบโตอย่�งย่ังยืนและมีเสถียรภ�พ ก�รท่ีบริษัทได้จัดให้มีระบบ
ก�รบริห�รจัดก�รท่ีดี มีคณะกรรมก�รและผู้บริห�รท่ีมีวิสัยทัศน์ รับผิดชอบต่อก�รตัดสินใจและก�รกระทำ�ของตนเอง ส�ม�รถช้ีแจงและอธิบ�ยได้ 
คว�มรับผิดชอบในก�รปฏิบัติหน้�ท่ี ยุติธรรม และ ซ่ือสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้�ท่ี ก�รดำ�เนินง�นอย่�งโปร่งใส ตลอดจนก�รสร้�งกลไกควบคุมและถ่วงดุล
อำ�น�จ เพ่ือให้ก�รบริห�รง�นเป็นไปอย่�งโปร่งใสตรวจสอบได้ คณะกรรมก�รบริษัทจะร่วมกันดูแลให้คำ�แนะนำ�และพัฒน�ทุกระบบเพ่ือให้เป็นไปต�ม
นโยบ�ยและกลยุทธ์ท่ีว�งไว้ ก�รเค�รพในสิทธิคว�มเท่�เทียมกันของผู้ถือหุ้น และก�รมีคว�มรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รสร้�ง

มูลค่�เพ่ิมให้แก่บริษัทฯ และผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะย�ว
 ดังนั้น ตลอดปี 2556 บริษัทได้ปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง
ครอบคลุมเนื้อห� 5 หมวด โดยสรุปดังนี้
 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 2. ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน
 3. ก�รคำ�นึงถึงบทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย
 4. ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส
 5. คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

1.	สิทธิของผู้ถือหุ้น

 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน) ตระหนักและให้คว�มสำ�คัญต่อสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ ซึ่งจะทำ�ให้ผู้ถือหุ้นไว้ว�งใจ และมั่นใจในก�ร
ลงทุนในบริษัท โดยกำ�หนดนโยบ�ยและก�รดำ�เนินก�รเพื่อรักษ�สิทธิพื้นฐ�นที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับโดยเท�่เทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกร�ยอย่�งเป็นธรรม ต�ม
ข้อบังคับของบริษัท และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง ทั้งก�รมีส่วนแบ่งในผลกำ�ไร และเงินปันผลอย่�งเท่�เทียมกัน สิทธิในก�รเข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในก�ร
มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้�ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในก�รแสดงคว�มเห็นและซักถ�มในก�รประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิที่จะได้รับส�รสนเทศ
อย่�งเพียงพอและทันเวล� สิทธิในก�รได้รับก�รปฏิบัติที่เท่�เทียมกันในก�รรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท รวมทั้งมีก�รจัดก�รที่เหม�ะสม มีประสิทธิภ�พ
 ในก�รจัดก�รประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกส�รประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นก�รล่วงหน้�อย่�งเพียงพอ 
ครบถ้วน โดยในปี 2556 ท่ีผ่�นม�นั้น บริษัทได้มีก�รจัดส่งเอกส�รและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับก�รประชุมผู้ถือหุ้นผ่�นท�งบริษัทศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ฯ 
ในฐ�นะน�ยทะเบียนบริษัท เป็นระยะเวล� 7 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และอำ�นวยคว�มสะดวกต่�งๆ ในก�รประชุม อีกทั้งเพิ่มช่องท�งให้ผู้ถือหุ้น
ได้รับทร�บข้อมูลก�รประชุมอย่�งรวดเร็วผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัทและจัดส่งเผยแพร่สำ�เน�ร�ยง�นก�รประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นภ�ยในระยะเวล�ท่ีเหม�ะ
สม ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้กำ�หนดว�ระก�รประชุมไว้เป็นเรื่องๆ อย่�งชัดเจน และได้ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละว�ระ คว�มเห็นของ
คณะกรรมก�รในแต่ละว�ระไว้ด้วย นอกจ�กนี้ ยังเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำ�ถ�มและเสนอว�ระก�รประชุมในก�รประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้�ก่อนก�ร
ประชุม โดยผู้ถือหุ้นส�ม�รถส่งคำ�ถ�มหรือเสนอว�ระก�รประชุมม�ยังบริษัทได้โดยตรงหรือผ่�นท�งเว็บไซท์ของบริษัทก็ได้
 สำ�หรับก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ประจำ�ปี 2556 ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 29 มีน�คม 2556 ที่ ณ ห้อง Banyan Ball Room ชั้น 10
โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ ถนนส�ทรใต้ กรุงเทพมห�นคร ซึ่งเป็นสถ�นที่ที่มีก�รคมน�คมสะดวกผู้ถือหุ้นส�ม�รถเดินท�งไปยังที่ประชุมได้โดยง่�ย 
บริษัทยังได้จัดเตรียมของว่�งและของที่ระลึกไว้คอยต้อนรับผู้ถือหุ้นอีกด้วย 
 ในก�รประชุม คณะกรรมก�รบริษัททุกท่�นซึ่งรวมถึงประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รได้เข้�ร่วมประชุมโดยมีประธ�นกรรมก�รบริษัททำ�หน้�ท่ีเป็น
ประธ�นในที่ประชุม และมีเจ้�หน้�ที่ของสำ�นักที่ปรึกษ�กฎหม�ยภ�ยนอกเป็นผู้ตรวจสอบก�รนับคะแนนในก�รลงมติ ก่อนเริ่มประชุมประธ�นได้แจ้ง
วิธีก�รลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทร�บ และตลอดระยะเวล�ก�รประชุมผู้ถือหุ้นประธ�นได้เปิดโอก�สในผู้ถือหุ้นได้ซักถ�มข้อสงสัยต่�งๆ ต่อที่
ประชุมได้อย่�งเพียงพอและเหม�ะสม 
 สำ�หรับว�ระก�รลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมก�รในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเสนอชื่อกรรมก�รให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นร�ยคนไป เพื่อเปิดโอก�ส
ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในก�รเลือกกรรมก�รที่ต้องก�รได้อย่�งแท้จริง 
 สำ�หรับร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จดบันทึกไว้อย่�งละเอียดและได้นำ�ขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถตรวจสอบได้
นอกจ�กนี้ บริษัทจัดให้มีก�รดำ�เนินก�รเผยแพร่ข้อมูลข่�วส�รอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นในเวล�ที่เหม�ะสม เพื่อใช้ในก�รพิจ�รณ�ตัดสินใจได้อย่�ง
มีประสิทธิผล โดยมีก�รเปิดเผยข้อมูลต�มระเบียบปฏิบัติผ่�นช่องท�งตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่�งๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท
 บรษิทัยงัไดเ้ปดิเผยโครงสร�้งก�รถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มอย�่งชัดเจนไวใ้นร�ยง�นประจำ�ปแีละแบบ 56-1 ทัง้นีเ้พือ่ใหผู้ถื้อหุน้มัน่ใจว�่บรษิทั
มีโครงสร้�งก�รดำ�เนินง�นที่มีคว�มโปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทไม่มีโครงสร้�งก�รถือหุ้นแบบไขว้หรือโครงสร้�งก�รถือหุ้นแบบปิร�มิด
 นอกจ�กนี้ บริษัทจัดให้ผู้ลงทุนร�ยย่อยท่ีสนใจในกิจก�รบริษัทเข้�เยี่ยมชมกิจก�รต�มคว�มเหม�ะสมและส�ม�รถติดต่อขอข้อมูลของบริษัท
ได้โดยตรงจ�กเลข�นุก�รบริษัทฯ หรือ หน่วยง�นนักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างการจัดการและหลักการกำ กับดูแลกิจการ
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บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน)

2.	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญและดูแลให้มีก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกร�ยอย่�งเท่�เทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ จัดให้มีกระบวนก�รประชุมผู้ถือหุ้น
ที่โปร่งใสและมีประสิทธิภ�พ โดยดำ�เนินก�รประชุมผู้ถือหุ้นและพิจ�รณ�ลงคะแนนเสียงต�มลำ�ดับระเบียบว�ระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม 
ในก�รออกเสียง ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคะแนนเท่�เทียมกัน สำ�หรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้�ร่วมประชุมด้วยตนเอง ส�ม�รถมอบฉันทะ
ให้กรรมก�รที่เป็นอิสระคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลใด ๆ เข้�ประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. ข. และ ค.
พร้อมทั้งระบุเอกส�รหรือหลักฐ�นที่ใช้ในก�รมอบฉันทะ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือผู้ถือหุ้นส�ม�รถด�วน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ
จ�กเว็บไซต์ของบริษัทก็ได้ บริษัทได้แปลหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกส�รประกอบเป็นภ�ษ�อังกฤษจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นร�ยที่เป็นช�วต่�งประเทศด้วย
 นอกจ�กน้ี เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นร�ยย่อย บริษัทกำ�หนดวิธีก�รลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมก�รแบบสะสม (Cumulative Voting) เพ่ือเปิดโอก�ส
ให้ผู้ถือหุ้นร�ยย่อยส�ม�รถเทคะแนนเลือกกรรมก�รที่ตนพอใจเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รของบริษัทได้  
 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่�  คณะกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น รวมถึงบุคคลภ�ยในที่เกี่ยวข้อง จะไม่นำ�ข้อมูลภ�ยในที่ได้ล่วงรู้และยังไม่เปิด
เผยต่อส�ธ�รณชน ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน  บริษัทจึงได้จัดทำ�กฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติของบริษัท (Compliance Program) และประมวลระเบียบปฏิบัติ
และจริยธรรม (Code of Conduct & Ethics) เพื่อเป็นแนวท�งในก�รป้องกันก�รใช้ข้อมูลภ�ยในบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตนอันจะทำ�ให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้
รับคว�มเป็นธรรม บริษัทได้จัดพิมพ์กฎเกณฑ์และประมวลดังกล่�วแจกให้แก่ คณะกรรมก�ร ผู้บริห�รและพนักง�น เมื่อบุคคลดังกล่�วได้รับทร�บถึง
กฎเกณฑ์และประมวลดังกล่�วก็จะลงล�ยมือชื่อไว้เป็นหลักฐ�น และบริษัทได้จัดอบรมเนื้อห�ของกฎเกณฑ์และประมวลนี้แก่ผู้บริห�รและพนักง�นเป็น
ประจำ�ทุกปีอีกด้วย นอกจ�กนี้ บริษัทได้ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยให้กรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัทฯ แจ้งก�รถือ
ครองหลักทรัพย์บริษัทฯ เม่ือแรกเข้�รับตำ�แหน่งและต้องร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหลักทรัพย์ต�มข้อกำ�หนดและขั้นตอนปฏิบัติที่ระบุไว้ใน
พระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 ด้วย สำ�หรับนโยบ�ยก�รควบคุมก�รใช้ข้อมูลภ�ยในของกรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัท
ย่อยไม่ได้กำ�หนดเป็นระเบียบปฏิบัติ แต่กรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัทฯย่อย ได้ยึดหลักปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดที่ได้ระบุไว้ในพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์
และตล�ดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2551 อย่�งเคร่งครัดเสมอม�
 ในกรณีของก�รทำ�ร�ยก�รเกี่ยวโยงนั้น บริษัทได้กำ�หนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขก�รเข้�ทำ�ร�ยก�รเกี่ยวโยงกันไว้ในต�ร�งอำ�น�จอนุมัติก�ร
ทำ�ธุรกรรมของบริษัทโดยอ้�งอิงจ�กหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนได้กำ�หนดไว้ต�มประก�ศที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในก�รทำ�
ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ บริษัทจะพิจ�รณ�ถึงประเภทของร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน มูลค่�ของร�ยก�ร และจะดำ�เนินก�รเปิดเผยต่อตล�ดหลักทรัพย์ 
ขออนุมัติคณะกรรมก�รหรือขออนุมัติผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีอย่�งเคร่งครัด บริษัทได้เปิดเผยร�ยละเอียดของร�ยก�รเกี่ยวโยงกันไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี
พร้อมทั้งระบุถึงคว�มจำ�เป็นและเหตุผลด้วย 

3.	การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทมีนโยบ�ยในก�รดำ�เนินธุรกิจโดยยึดมั่นในคว�มรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกบริษัทเพื่อประโยชน์อย่�งยั่งยืน ซึ่ง
หม�ยคว�มรวมถึงผู้ถือหุ้น พนักง�น คู่ค้� คู่แข่ง เจ้�หนี้ ลูกค้� ตลอดจนสังคมและชุมชนแวดล้อม  โดยมีแนวท�งก�รปฏิบัติง�นอยู่บนพื้นฐ�นของคว�ม
ซื่อสัตย์และเป็นธรรม ด้วยคว�มโปร่งใส และไม่แสวงห�ประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น เพื่อเป็นก�รสร้�งคว�ม
มั่นใจว่�ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับก�รดูแลต�มสิทธิและข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทอย่�งเป็นธรรม บริษัทจึงได้กำ�หนดแนวท�งปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
แต่ละกลุ่มดังนี้
 3.1 ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งม่ันท่ีจะรับผิดชอบ และสร้�งคว�มพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำ�นึงถึงคว�มเจริญเติบโตของบริษัทอย่�งยั่งยืน
สร้�งมูลค่�เพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหม�ะสมอย่�งต่อเนื่อง รวมทั้งดำ�เนินธุรกิจต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
 3.2 พนักง�น : บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับพนักง�น ซึ่งถือเป็นทรัพย�กรอันมีค่� และเป็นปัจจัยสำ�คัญสู่คว�มสำ�เร็จของบริษัท จึงได้มุ่งพัฒน�ให้
พนักง�นมีก�รเจริญเติบโตอย่�งต่อเนื่องและดูแลสวัสดิภ�พ คว�มปลอดภัยของพนักง�น โดยได้กำ�หนดนโยบ�ยและแนวท�งปฏิบัติในด้�นต่�งๆ ดังนี้
 ด้�นคว�มปลอดภัยและสุขอน�มัยในก�รทำ�ง�น บริษัทดูแลรักษ�สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นให้มีคว�มปลอดภัย และเอื้อต่อก�รทำ�ง�น
อย่�งมีประสิทธิภ�พโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในโรงง�นของบริษัท โดยมีข้อบังคับเก่ียวกับก�รทำ�ง�นของบริษัทเรื่องคว�มปลอดภัยในก�รปฏิบัติง�นซึ่งเป็น
แนวท�งในก�รปฏิบัติที่เข้มข้นกว่�ม�ตร�ฐ�นท่ีกฎหม�ยกำ�หนด พนักง�นทุกคนต้องรับทร�บและปฏิบัติต�มอย่�งเคร่งครัด บริษัทได้มีก�รรวมสถิติก�ร
เจ็บป่วย ก�รล�หยุดเนื่องจ�กก�รทำ�ง�นเพื่อใช้ในก�รพัฒน�และปรับปรุงก�รปฏิบัติง�นให้มีคว�มปลอดภัยสูงสุดด้วย  
 ด้�นพัฒน�ทักษะคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ  บริษัทได้จัดให้มีหลักสูตรก�รอบรมและสัมมน�ประจำ�ปีที่เหม�ะสมแก่พนักง�นแต่ละคนโดยสำ�รวจ
จ�กทักษะและคว�มต้องก�รของพนักง�นในส�ยง�นต่�งๆ ว่�ต้องก�รเพิ่มทักษะด้�นใดของพนักง�นบ้�ง ในแผนได้มีกำ�หนดชั่วโมงก�รฝึกอบรมเฉลี่ย
ของพนักง�นแต่ละคนและวัดผลของก�รฝึกอบรมเพื่อประเมินถึงคว�มสำ�เร็จของแผนก�รฝึกอบรมด้วย
 ด้�นผลตอบแทนและสวัสดิก�ร  ให้ผลตอบแทนและสวัสดิก�รที่เหม�ะสมเป็นธรรมโดยอ้�งอิงจ�กม�ตรฐ�นของอุตส�หกรรมเดียวกัน เช่น 
จดัใหม้สีวสัดกิ�รค�่รกัษ�พย�บ�ล สวัสดิก�รตรวจสขุภ�พประจำ�ปี กองทนุสำ�รองเลีย้งชพี กองทนุฌ�ปนกจิสำ�หรบัพนกัง�นและคนในครอบครวัทีเ่สยีชวีติ 
รวมถึงโบนัสประจำ�ปีให้แก่พนักง�นซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลประกอบก�รของบริษัท
 ด้�นสิทธิมนุษยชน ในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมของบริษัทได้กำ�หนดไว้เป็นหลักก�รสำ�คัญถึงก�รเค�รพต่อสิทธิและเสรีภ�พส่วน
บุคคล ไม่แบ่งแยกบุคคลเนื่องด้วยช�ติพันธ์ุ สีผิว ศ�สน� เพศ ช�ติกำ�เนิด อ�ยุ สถ�นะท�งสังคม เป็นต้น บริษัทปฏิเสธก�รใช้แรงง�นเด็กและต่อต้�นก�รใช้
คว�มรุนแรงไม่ว่�กรณีใดๆ นอกจ�กนี้ บริษัทจะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจ�กพนักง�นทุกระดับอย่�งเท่�เทียมและเสมอภ�ค เพื่อเสริมสร้�งและ
พัฒน�วัฒนธรรมองค์กรและบรรย�ก�ศก�รทำ�ง�นที่ดี 
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 3.3 ลูกค้� : บริษัทมีคว�มมุ่งม่ันในก�รสร้�งคว�มพึงพอใจและคว�มม่ันใจให้กับลูกค้�ท่ีจะได้รับผลิตภัณฑ์ท่ีดี มีคุณภ�พ ในระดับร�ค�ท่ีเหม�ะสม 
บริษัทได้กำ�หนดแนวท�งในก�รปฏิบัติต่อลูกค้�ไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมทั้งในเรื่องคุณภ�พของสินค้�และคว�มรับผิดของสินค้�โดย
บริษัทจะจัดส่งสินค้�ที่มีคุณภ�พให้แก่ลูกค้�เท่�นั้น ทั้งยังต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้�ที่ถูกต้อง รวมถึงรับประกันคุณภ�พของสินค้�ที่จัดส่งด้วย นอกจ�กนี้ 
บรษิทัจะเกบ็รกัษ�ขอ้มูลของลกูค�้ไวเ้ปน็คว�มลบัไม่นำ�ไปห�ประโยชนแ์ละไมเ่ปดิเผยโดยไมไ่ดร้บัอนญุ�ต แนวนโยบ�ยดงักล�่วเจ�้หน�้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้ง
ปฏิบัติต�มอย่�งเคร่งครัด
 3.4 คู่ค้�/เจ้�หน้ี : ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมของบริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยและแนวปฏิบัติในก�รคัดเลือกคู่ค้�และผู้จัดห� Supply Chain
ไว้ด้วย บริษัทจึงได้กำ�หนดหลักเกณฑ์ในก�รตรวจสอบคุณสมบัติของคู่ค้� (Due Diligence) เพ่ือให้แน่ในว่�คู่ค้�มีช่ือเสียง คว�มส�ม�รถท่ีจะปฏิบัติต�มสัญญ�
ท้ังยังตรวจสอบร�ยช่ือของคู่ค้�ว่�อยู่ในร�ยช่ือท่ีถูกจับต�มองโดยรัฐบ�ลหรือไม่ และธุรกรรมท่ีทำ�กับคู่ค้�ไม่มีลักษณะเพ่ือวัตถุประสงค์ในก�รหลีกเล่ียงกฎหม�ย 
นอกจ�กน้ี ก�รดำ�เนินกิจกรรมท�งธุรกิจกับคู่ค้�และผู้จัดห� Supply Chain จะต้องไม่เกิดก�รขัดกันของผลประโยชน์ด้วย และเพ่ือเป็นก�รคุ้มครองประโยชน์
ของคู่ค้�และผู้จัดห� Supply Chain บริษัทจะทำ�สัญญ�ก�รไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลคว�มลับอื่นๆ ของคู่ค้�และผู้จัดห� Supply Chain 
 3.5 คู่แข่งท�งก�รค้� : บริษัทกำ�หนดเป็นนโยบ�ยและก�รปฏิบัติต่อคู่แข่งท�งก�รค้�ไว้ในประมวลระเบียบและจริยธรรมที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่ง
ท�งก�รค้�ให้สอดคล้องกับหลักส�กล ภ�ยใต้กรอบแห่งกฎหม�ยเกี่ยวกับหลักปฏิบัติก�รแข่งขันท�งก�รค้� มีก�รแข่งขันอย่�งเสรีและเป็นธรรม โดยจะไม่
ทำ�ข้อตกลงใดๆ ที่เป็นก�รขัดขว�งท�งก�รแข่งขันท�งธุรกิจ เช่นก�รฮั้ว หรือก�รกระทำ�ใดๆ ที่มีลักษณะเป็นก�รครอบงำ�ตล�ด เช่น ก�รทุ่มตล�ด หรือ
ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมกันกำ�หนดร�ค� 
 3.6 สังคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อม : บริษัทตระหนักและให้คว�มสำ�คัญในก�รดูแลและรับผิดชอบต่อชุมชนโดยประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม
ได้กำ�หนดให้เป็นนโยบ�ยของบริษัทที่จะสร้�งและพัฒน�สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทเป็นส่วนหนึ่งอยู่ โดยบริษัทได้จัดทำ�แผนประจำ�ปีในก�ร
พัฒน�สังคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อมต�มคว�มเหม�ะสม ร�ยละเอียดปร�กฎในร�ยง�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม นอกจ�กน้ี บริษัทได้จัดต้ัง “คณะกรรมก�ร
และอนุกรรมก�รมวลชนสัมพันธ์” ขึ้นเพื่อกำ�หนดม�ตรฐ�นด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึง ก�รให้คว�มร่วมมือกับท�งหน่วย
ง�นร�ชก�รและส่งเสริมกิจกรรมต่�งๆ ภ�ยในชุมชนด้วย
 หลักปฏิบัติที่บริษัทยึดมั่นและถือว่�สำ�คัญเป็นอย่�งยิ่งต่อก�รเติบโตที่ยั่งยืนคือก�รต่อต้�นก�รคอรัปช่ัน บริษัทได้กำ�หนดไว้ในประมวลระเบียบ
ปฏิบัติและจริยธรรมถึงก�รห้�มให้สินบนและห้�มทำ�ก�รคอรัปชั่นทุกประเภท อันได้แก่ ก�รไม่ให้เสนอว่�จะให้ผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่เจ้�หน้�ที่รัฐหรือ
บุคคลใดๆ ที่ใช้อำ�น�จรัฐเพื่อประโยชน์ใดๆ ที่มิชอบด้วยกฎหม�ย รวมถึงไม่สนับสนุนก�รจ่�ยค่�อำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่เจ้�หน้�ที่รัฐเพื่อให้บริษัทได้
รับบริก�รต�มปกติ ห�กจำ�เป็นต้องทำ�ธุรกรรมผ่�นตัวแทนหรือน�ยหน้� จะต้องมีก�รตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแทนและน�ยหน้�นั้นด้วย และธุรกรรม
ดังกล่�วจะต้องมีร�ค�ไม่สูงกว่�ร�ค�ปกติของตล�ด พนักง�นหรือตัวแทนจะต้องเก็บเอกส�รหลักฐ�นที่เกี่ยวกับธุรกรรมก�รเงินของบริษัทไว้เพื่อก�ร
ตรวจสอบโดยสำ�นักตรวจสอบภ�ยในของบริษัทด้วยบริษัทจัดอบรมแก่พนักง�นเพื่อให้คว�มรู้เกี่ยวกับก�รคอรัปชั่นเป็นประจำ�ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผน
พัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ของบริษัทที่พนักง�นทุกคนต้องเข้�ร่วม
 เพื่อเป็นก�รรับฟังคว�มคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท บริษัทได้จัดให้มีช่องท�งก�รเสนอข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่�งๆ ดังนี้
 พนักง�นบริษัทส�ม�รถเสนอร้องเรียนก�รกระทำ�ที่ขัดต่อกฎระเบียบของบริษัทหรือเสนอคว�มคิดเห็นใดๆ ได้โดยผ่�นส�ยบังคับบัญช�คือ
ผู้จัดก�รทั่วไปหรือเจ้�หน้�ที่บริห�รได้ หรือห�กพนักง�นรู้สึกไม่สะดวกหรือไม่สบ�ยใจ พนักง�นส�ม�รถร้องเรียนหรือเสนอคว�มเห็นผ่�นส�ยด่วน
กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ได้ ส�ยด่วนกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่มีหล�ยช่องท�งได้แก่อีเมล์ จดหม�ยและโทรศัพท์ ซึ่งจะติดต่อโดยตรงถึงประธ�นคณะกรรมก�ร
ระเบียบปฏิบัติหรือกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รระเบียบปฏิบัติหรือหัวหน้�สำ�นักกฎหม�ยจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนหรือเสนอ
คว�มคิดเห็นถึงก�รดำ�เนินก�รต่อไป เมื่อมีก�รร้องเรียนประธ�นคณะกรรมก�รระเบียบปฏิบัติจะพิจ�รณ�ถึงข้อร้องเรียนดังกล่�วโดยอ�จเรียกประชุม
คณะกรรมก�รระเบยีบปฏิบตัเิพือ่สอบสวนห�หลกัฐ�นแล้วจดัก�รไปต�มเหน็สมควร บรษัิทจะใหค้ว�มคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนหรอืเสนอคว�มคดิเหน็ ขอ้มลูของก�ร
ร้องเรียนหรือเสนอคว�มคิดเห็นจะถูกเก็บเป็นคว�มลับและจะถูกลบเมื่อก�รสืบสวนเสร็จสิ้นลง
 ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ส�ม�รถเสนอข้อร้องเรียนได้โดยตรงที่อีเมล์ mailbox@thaicentral.co.th หรือหม�ยเลขโทรศัพท์ 02-639-8888 ซึ่งข้อร้อง
เรียนจะผ่�นไปยังเลข�นุก�รบริษัท จ�กนั้นจะถูกเสนอต่อคณะกรรมก�รระเบียบปฏิบัติและคณะกรรมก�รบริษัทต�มคว�มเหม�ะสมต่อไป  

4.	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 บริษัทให้คว�มสำ�คัญต่อก�รเปิดเผยข้อมูลท่ีมีคว�มถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง ทั้งร�ยง�นข้อมูลท�งก�รเงินและข้อมูลทั่วไปตลอดจน
ข้อมูลสำ�คัญที่มีผลกระทบต่อร�ค�หลักทรัพย์ของบริษัทโดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่�วส�รต่�งๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทร�บผ่�นช่องท�ง
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และที่ Website ของบริษัทฯ www.tcccthai.com รวมถึงส�ม�รถติดต่อหน่วยง�นนักลงทุนสัมพันธ์
ของบริษัทฯ ได้ที่ หม�ยเลขโทรศัพท์ 02-639-8888 ต่อ 1412 หรือ E-mail : mailbox@thaicentral.co.th ซึ่งให้บริก�รข้อมูลและข่�วส�รกิจกรรมต่�งๆ 
ต่อนักลงทุน นักวิเคร�ะห์ และประช�ชนทั่วไป
 4.1 ร�ยละเอียดของข้อมูลในส่วนของร�ยชื่อ ประวัติ ก�รถือหุ้น บทบ�ทหน้�ที่ของคณะกรรมก�ร และคณะกรรมก�รตรวจสอบ ส�ม�รถห�
ร�ยละเอียดได้จ�กร�ยง�นคณะกรรมก�รในร�ยง�นประจำ�ปี 2556
 4.2 คณะกรรมก�รบริษัทได้จัดให้มีก�รประชุมคณะกรรมก�ร โดยมีก�รกำ�หนดต�ร�งก�รประชุมไว้ล่วงหน้�ทุกปี บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมระเบียบว�ระก�รประชุมและเอกส�รประกอบไปยังกรรมก�รไม่น้อยกว่� 7 วันก่อนก�รประชุม โดยในปี 2556 คณะกรรมก�รบริษัทมี
ก�รประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวล� 3-4 ชั่วโมง ทั้งนี้ กรรมก�รแต่ละท่�นส�ม�รถเสนอคว�มคิดเห็นได้โดยอิสระและเสรี มีก�รบันทึกจัดทำ�เป็น
ร�ยง�นก�รประชุมเสนอเพื่อคณะกรรมก�รผ่�นก�รรับรองและจัดเก็บเพื่อผู้เกี่ยวข้องส�ม�รถตรวจสอบได้ สำ�หรับกรรมก�รตรวจสอบมีก�รประชุม
คณะกรรมก�รตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง และร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัททุกไตรม�ส
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 4.3 จำ�นวนเงินค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร บริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยค่�ตอบแทนกรรมก�รไว้อย่�งชัดเจนและโปร่งใส โดยค่�ตอบแทน
กรรมก�รและกรรมก�รบริห�รของบริษัทสำ�หรับปี 2556 ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อค่�ตอบแทนผู้บริห�รแล้ว
 4.4 คณะกรรมก�รบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบก�รเงินและงบก�รเงินรวมของบริษัทและส�รสนเทศท�งก�รเงินที่ปร�กฏในร�ยง�นประจำ�ปี 
งบก�รเงินดังกล่�วจัดทำ�ข้ึนต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบ�ยบัญชีท่ีเหม�ะสมถือปฏิบัติอย่�งสม่ำ�เสมอ ใช้ดุลยพินิจ
อย่�งระมัดระวัง และประม�ณก�รท่ีดีท่ีสุดในก�รจัดทำ� รวมท้ังมีก�รเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่�งเพียงพอในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน คณะกรรมก�รบริษัท
มีคว�มเห็นว่�ระบบควบคุมภ�ยในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่�พอใจและส�ม�รถสร้�งคว�มเช่ือม่ันอย่�งมีเหตุผลต่อคว�มเช่ือถือได้ของงบก�รเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 โดยส�ม�รถห�ร�ยละเอียดได้จ�กร�ยง�นงบก�รเงินและงบก�รเงินรวมของบริษัท

5.	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 คณะกรรมก�รบริษัท ตระหนักถึงภ�ระหน้�ท่ีในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยคณะกรรมก�รฯ มีบทบ�ท หน้�ที่ และ
คว�มรับผิดชอบที่ต้องคำ�นึงถึงหลักก�รต�มกฎหม�ย ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี โดยดำ�เนินก�รอย่�งซื่อสัตย์ 
สุจริต มีจริยธรรม รับผิดชอบ เปิดเผยข้อมูลอย่�งโปร่งใส กำ�กับดูแลให้ก�รบริห�รจัดก�รของฝ่�ยจัดก�รเป็นไปต�มเป้�หม�ย และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย เพื่อให้บริษัทฯ ส�ม�รถเสริมสร้�งคว�มแข็งแกร่งในด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พ  
 5.1	คณะกรรมการบริษัท
	 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมก�รบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีประสบก�รณ์และคว�มเช่ียวช�ญในส�ข�ต่�งๆ และเพ่ือเป็นก�รถ่วงดุลอำ�น�จในก�รบริห�รบริษัท
ได้กำ�หนดโครงสร้�งของคณะกรรมก�ร โดยมีกรรมก�รท่ีไม่เป็นผู้บริห�รและกรรมก�รตรวจสอบอิสระซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมก�รตรวจสอบ
ทั้งหมด โดยมีคุณสมบัติต�มข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัทกำ�หนดให้บริษัทมีคณะกรรมก�รของบริษัทไม่น้อยกว่�
7 คน โดยในคณะกรรมก�รจำ�นวนนี้จะต้องมีกรรมก�รอิสระอย่�งน้อย 2 คนและกรรมก�รจ�กภ�ยนอกอีก 1 คน อย่�งไรก็ดี ปัจจุบันบริษัทมี
คณะกรรมก�รตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่�นซึ่งคิดเป็นจำ�นวน 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมด
 คณะกรรมก�รบริษัทมีจำ�นวน 9 ท่�น ประกอบด้วย
  กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร 3 ท่�น
  กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร 5 ท่�น ซึ่งในจำ�นวนนี้เป็นกรรมก�รอิสระที่เป็นกรรมก�รตรวจสอบ 3 ท่�น
  ดังร�ยน�มต่อไปนี้
   1. น�ยม�ซ�โตะ ท�เคอิ   ประธ�นกรรมก�ร
   2. น�ยชิก�ฮิเด โมริ    กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
   3. น�ยเออิจิ ฮ�ม�ด�   กรรมก�รรองผู้จัดก�รใหญ่
   4. น�ยน�โอยูกิ ฟูจิว�ร่�   กรรมก�รผู้ช่วยผู้จัดก�รใหญ่
   5. น�งส�วกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์  กรรมก�ร
   6. น�ยสุวิช สุวรุจิพร    กรรมก�ร
   7. น�ยสุวัฒน์ สืบสันติกุล   กรรมก�รอิสระและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
   8. น�ยโอภ�ส ศรีพรกิจขจร   กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ
   9. น�ยเกษมศักดิ์ มัสยว�ณิช   กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ
หม�ยเหตุ : ร�ยละเอียดก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รแสดงอยู่ในหัวข้อก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�ร ผู้บริห�รและผู้มีอำ�น�จควบคุมในบริษัท
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
	 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  1. คณะกรรมก�รบริษัทร่วมกันกำ�หนดวิสัยทัศน์ และให้คว�มเห็นชอบต่อ ภ�รกิจ กลยุทธ์ เป้�หม�ย แผนธุรกิจและงบประม�ณของบริษัท
ตลอดจนกำ�กับดูแลให้ฝ่�ยบริห�รดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มแผนกลยุทธ์และงบประม�ณที่กำ�หนดไว้อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่�
ท�งธุรกิจสูงสุดแก่บริษัทและคว�มมั่งคั่งสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น      
  2. จัดให้มีระบบตรวจสอบภ�ยใน และมีก�รติดต�มก�รดำ�เนินก�รอย่�งสม่ำ�เสมอ คณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดและแบ่งแยกหน้�ท่ีและ
คว�มรับผิดชอบในก�รปฏิบัติง�นระหว่�งคณะกรรมก�รบริษัทและฝ่�ยบริห�ร มีก�รกำ�หนดระดับอำ�น�จดำ�เนินก�รแต่ละด้�นโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�ร
กำ�หนดอำ�น�จท�งก�รเงินอย่�งชัดเจน 
  3. จัดก�รบริษัทให้เป็นไปต�มกฎหม�ย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหม�ย ด้วย
คว�มซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษ�ผลประโยชน์ของบริษัท
  4. กำ�หนดเป้�หม�ย แนวท�ง นโยบ�ย แผนง�น และงบประม�ณของบริษัท ควบคุม กำ�กับ ดูแล และติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นของ
คณะกรรมก�รบริห�รให้เป็นไปต�มนโยบ�ยที่ได้รับมอบหม�ย โดยกำ�หนดให้มีก�รร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ของผลก�รดำ�เนินง�นและผลประกอบก�รของ
บริษัททุกเดือนในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รยังได้ตระหนักถึงก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนดต่�งๆ จึงได้กำ�หนด
ให้ฝ่�ยบริห�รร�ยง�นเรื่องที่สำ�คัญต่�งๆ ของบริษัท เพื่อให้ก�รดำ�เนินกิจก�รเป็นไปอย่�งถูกต้องและมีประสิทธิภ�พ 

โครงสร้างการจัดการและหลักการกำ กับดูแลกิจการ
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  5. พิจ�รณ�อนุมัติร�ยก�รที่สำ�คัญ เช่น โครงก�รลงทุนในธุรกิจใหม่ ก�รซื้อข�ยทรัพย์สิน ตลอดจนก�รดำ�เนินก�รใดๆ ที่กฎหม�ยกำ�หนด
  6. คณะกรรมก�รอ�จแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ดำ�เนินกิจก�รของบริษัทภ�ยใต้ก�รควบคุมของคณะกรรมก�ร หรืออ�จมอบอำ�น�จเพื่อให้บุคคล
ดังกล่�วมีอำ�น�จต�มที่คณะกรรมก�รเห็นสมควรและภ�ยในระยะเวล�ที่คณะกรรมก�รเห็นสมควรและ คณะกรรมก�รอ�จยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขอำ�น�จนั้นๆ ได้
  7. พิจ�รณ�อนุมัติ และ/หรือ ให้คว�มเห็นชอบต่อร�ยก�รที่เกี่ยวโยงของบริษัทให้เป็นไปต�มประก�ศ ข้อกำ�หนด หรือ แนวท�งปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  8. พิจ�รณ�ร�ยก�รที่อ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์อย่�งรอบคอบ มีเหตุผล และเป็นอิสระภ�ยใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อให้เกิด
คว�มโปร่งใส และป้องกันก�รแสวงห�ผลประโยชน์ส่วนตนโดยถือเป็นหน้�ที่ที่ต้องหลีกเลี่ยงก�รมีส่วนเกี่ยวข้องท�งก�รเงิน และ/หรือ คว�มสัมพันธ์กับ
บุคคลภ�ยนอกอันอ�จส่งผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์
 การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท
 ต�มข้อบังคับของบริษัท กรรมก�รของบริษัทจะถูกเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจำ�นวนกรรมก�รไม่น้อยกว่� 7 คน และกรรมก�รไม่น้อย
กว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในร�ชอ�ณ�จักร โดยในคณะกรรมก�รจำ�นวนนี้จะต้องมีกรรมก�รอิสระอย่�งน้อย 2 คนและ
กรรมก�รจ�กภ�ยนอกอีก 1 คน 
 บริษัทกำ�หนดให้ก�รเลือกตั้งกรรมก�รเป็นก�รลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative Voting) โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีก�รคือ 
  (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่�กับจำ�นวนหุ้นที่ตนถือคูณด้วยกรรมก�รที่จะเลือกตั้ง 
  (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดต�ม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหล�ยคนเป็นกรรมก�รก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคล
หล�ยคนเป็นกรรมก�ร จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดม�กน้อยเพียงใดก็ได้
  (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดต�มลำ�ดับลงม�เป็นผู้ได้รับก�รเลือกตั้งเป็นกรรมก�รเท่�จำ�นวนกรรมก�รที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใน
กรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับก�รเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงม�มีคะแนนเสียงเท่�กันเกินจำ�นวนกรรมก�รที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธ�นเป็น
ผู้ออกเสียงชี้ข�ด         
 ในก�รประชมุส�มญัประจำ�ปทีุกครัง้ ให้คณะกรรมก�รของบริษทัพ้นจ�กตำ�แหนง่ทัง้คณะ และใหท้ี่ประชุมเลือกกรรมก�รของบริษทัขึ้นใหม่ต�มวิธี
ก�รข้�งต้น โดยกรรมก�รที่พ้นจ�กตำ�แหน่งอ�จได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ และให้กรรมก�รชุดเดิมรักษ�ก�รในตำ�แหน่งเพื่อดำ�เนินกิจก�รของบริษัทต่อไปพล�ง
ก่อนเท่�ที่จำ�เป็นจนกว่�คณะกรรมก�รชุดใหม่จะเข้�รับหน้�ที่         
 นอกจ�กนี้ กรรมก�รบริษัทจะพ้นจ�กตำ�แหน่งได้ห�กกรรมก�รต�ย ล�ออก ข�ดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้�มต�มม�ตร� 68 แห่ง
พระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด ในกรณีท่ีมีตำ�แหน่งกรรมก�รว่�งลงเพร�ะเหตุข้�งต้น ข้อบังคับบริษัทกำ�หนดให้คณะกรรมก�รเลือกบุคคลคนหนึ่ง
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้�มต�มม�ตร� 68 พระร�ชบัญญัติมห�ชน พ.ศ. 2535 เข้�เป็นกรรมก�รแทนในก�รประชุมคณะกรรมก�รคร�ว
ถัดไป เว้นแต่ว�ระของกรรมก�รจะเหลือน้อยกว่�สองเดือน บุคคลซึ่งเข้�เป็นกรรมก�รดังกล่�วจะอยู่ในตำ�แหน่งกรรมก�รได้เพียงเท่�ว�ระท่ียังเหลืออยู่
ของกรรมก�รที่ตนแทน  
 ข้อบังคับบริษัทยังกำ�หนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นส�ม�รถถอดถอนกรรมก�รบริษัทได้ โดยลงมติให้กรรมก�รคนใดคนหนึ่งออกจ�กตำ�แหน่งก่อนถึง
คร�วออกต�มว�ระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่�ส�มในสี่ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งม�ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่ง
ของจำ�นวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่ม�ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 การสรรหากรรมการ
 เมื่อตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัทว่�งลงจ�กก�รล�ออกจ�กตำ�แหน่งหรือต�มว�ระหรือเหตุอื่นใด คณะกรรมก�รบริษัทจะสรรห�บุคคลที่ไม่มีลักษณะ
ต้องห้�มต�มกฎหม�ยและเป็นบุคคลที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถและมีคว�มเหม�ะสมในก�รเป็นกรรมก�รบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติแล้วแต่กรณีต�มที่ข้อบังคับบริษัทกำ�หนด บริษัทไม่มีคณะกรรมก�รสรรห�
 เมื่อมีก�รสรรห�กรรมก�รใหม่ บริษัทจะจัดให้มีก�รปฐมนิเทศกรรมก�รใหม่โดยจัดรวบรวมข้อมูล กฎ ระเบียบต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนิน
ก�รของบริษัท รวมถึงหน้�ที่ต�มหลักเกณฑ์และข้อบังคับในก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทจดทะเบียน และให้เลข�นุก�รบริษัทเป็นผู้บรรย�ยให้แก่
กรรมก�รใหม่ได้รับทร�บ
 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัท
 ชื่อและจำ�นวนกรรมก�รซึ่งมีอำ�น�จลงล�ยมือชื่อแทนบริษัทคือ กลุ่ม ก. คือ น�ยชิก�ฮิเด โมริ หรือน�ยน�โอยูกิ ฟูจิว�ร่� ลงล�ยมือชื่อร่วมกับ
กลุ่ม ข. คือ น�ยเออิจิ ฮ�ม�ด� รวมเป็นสองคนและประทับตร�สำ�คัญบริษัท
	 5.2	คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัทมีจำ�นวน 3 ท่�น จ�กคณะกรรมก�รบริษัท   มีคุณสมบัติครบถ้วนต�มหลักเกณฑ์ของตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ได้รับแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือเดือนสิงห�คม พ.ศ. 2542 โดยมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งต�มว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท กรรมก�รตรวจสอบ
ส�ม�รถได้รับแต่งตั้งกลับเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งต่อได้ สำ�หรับปี 2556 คณะกรรมก�รตรวจสอบประกอบด้วย
  1. น�ยสุวัฒน์ สืบสันติกุล  ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
  2. น�ยโอภ�ส ศรีพรกิจขจร  กรรมก�รตรวจสอบ 
  3. น�ยเกษมศักดิ์ มัสยว�ณิช  กรรมก�รตรวจสอบ
 โดยน�ยโอภ�ส ศรีพรกิจขจร เป็นกรรมก�รตรวจสอบผู้มีคว�มรู้และประสบก�รณ์ในก�รสอบท�นงบก�รเงินของบริษัท 



     40 รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน)

	 อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
  1. สอบท�นให้บริษัทมีก�รร�ยง�นท�งก�รเงินอย่�งถูกต้องและเพียงพอ
  2. สอบท�นให้บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยใน (Internal Control) และระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน (Internal Audit) ที่เหม�ะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระของสำ�นักตรวจสอบภ�ยใน ตลอดจนให้คว�มเห็นชอบในก�รพิจ�รณ�แต่งต้ัง โยกย้�ย เลิกจ้�งหัวหน้�สำ�นัก
ตรวจสอบภ�ยใน หรือหน่วยง�นอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับก�รตรวจสอบภ�ยใน
  3. สอบท�นให้บริษัทปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  4. พิจ�รณ� คัดเลือก เสนอแต่งต้ังบุคคล ซ่ึงมีคว�มเป็นอิสระเพ่ือทำ�หน้�ท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่�ตอบแทนของบุคคลดังกล่�ว
รวมทั้งเข้�ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่�ยจัดก�รเข้�ร่วมประชุมด้วยอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง
  5. พิจ�รณ�ร�ยก�รท่ีเก่ียวโยงกันหรือร�ยก�รท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ ให้เป็นไปต�มกฎหม�ย และข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่�ร�ยก�รดังกล่�วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
  6. ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบเป็นประจำ�ในช่วงที่เหม�ะสม
  7. จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทโดยประธ�นกรรมก�รตรวจสอบเป็นผู้ลงน�ม
ครอบคลุมถึงส�รสนเทศต่อไปนี้
   7.1 จำ�นวนก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบและก�รเข้�ร่วมประชุมของคณะกรรมก�รตรวจสอบแต่ละท่�น
   7.2 คว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบในประเด็นดังนี้
    1) คว�มถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัท
    2) คว�มเพียงพอของระบบควบคุมภ�ยในของบริษัท
    3) ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหม�ย
     ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
    4) คว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี
    5) ร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
    6) คว�มเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมก�รตรวจสอบได้รับจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่
    7) ร�ยก�รอ่ืนท่ีเห็นว่�ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทร�บ ภ�ยใต้ขอบเขตหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท
  8. ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รของบริษัทฯมอบหม�ย
  บริษัทฯ มีสำ�นักตรวจสอบภ�ยใน มีส�ยบังคับบัญช�ขึ้นตรงต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ เพื่อให้เกิดคว�มอิสระในก�รตรวจสอบก�รดำ�เนิน
ง�นของส�ยง�นต่�งๆ โดยสำ�นักตรวจสอบภ�ยในมีหน้�ที่สอบท�นคว�มถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลต่�งๆ รวมถึงก�รประเมินคว�มเพียงพอและ
ประสทิธิภ�พของระบบก�รควบคมุภ�ยใน พรอ้มท้ังว�งแผนก�รตรวจสอบและตดิต�มใหม้กี�รปฏบัิตติ�มแผน โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหก้�รดำ�เนนิง�นของ
บริษัท เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล สำ�นักตรวจสอบภ�ยในมีน�ยไพฑูรย์ อินอุทัย เป็นผู้จัดก�รทั่วไป มีหน้�ที่กำ�กับดูแลสำ�นักง�นตรวจ
สอบภ�ยใน
	 การสรรหากรรมการอิสระ
 หลักเกณฑ์ในก�รคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รอิสระมิได้ผ่�นขั้นตอนของคณะกรรมก�รสรรห� เนื่องจ�กบริษัทไม่มีก�รแต่งตั้ง
คณะกรรมก�รสรรห� แต่เป็นก�รสรรห�โดยก�รพิจ�รณ�ร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทโดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติต�มที่กฎหม�ยบริษัท
มห�ชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และเป็นไปต�มหลักเกณฑ์ของประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน ที่ ทจ. 28/2551 รวมถึงประก�ศของคณะกรรมก�ร
กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และประก�ศของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ในปี 2556 มีก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้งด้วยกัน ร�ยละเอียดก�รเข้�ร่วมก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบมีดังนี้
  1. น�ยสุวัฒน์ สืบสันติกุล  เข้�ร่วมประชุม 4 ครั้ง
  2. น�ยโอภ�ส ศรีพรกิจขจร  เข้�ร่วมประชุม 4 ครั้ง
  3. น�ยเกษมศักดิ์ มัสยว�ณิช  เข้�ร่วมประชุม 4 ครั้ง
	 5.3	คณะกรรมการบริหาร
 บริษัทมีคณะกรรมก�รบริห�รเพ่ือทำ�หน้�ท่ีบริห�รจัดก�รกิจก�รภ�ยในบริษัท คณะกรรมก�รบริห�รประกอบด้วยเจ้�หน้�ท่ีบริห�รจำ�นวน 8 ท่�น ดังน้ี
  1. น�ยชิก�ฮิเด โมริ   ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
  2. น�ยเออิจิ ฮ�ม�ด�  ประธ�นเจ้�หน้�ที่ก�รเงินและกรรมก�รรองผู้จัดก�รใหญ่ - ด้�นก�รเงินและบัญชี
  3. น�ยน�โอยูกิ ฟูจิว�ร่�  เจ้�หน้�ท่ีบริห�รและกรรมก�รผู้ช่วยผู้จัดก�รใหญ่ - ด้�นจัดซ้ือ
  4. น�ยไพโรจน์ ปัญญวุฒิ  เจ้�หน้�ท่ีบริห�รและผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - ด้�นก�รผลิต (โรงง�นพระประแดง)
  5. น�งมณฑ� เกษตรศิลป์ชัย  เจ้�หน้�ท่ีบริห�รและผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - ด้�นทรัพย�กรมนุษย์และสำ�นักตรวจสอบภ�ยใน
  6. น�ยวัชระ ปิงสุทธิวงศ์  เจ้�หน้�ท่ีบริห�รและผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - ด้�นธุรกรรมก�รค้�
  7. น�ยสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์  เจ้�หน้�ท่ีบริห�รและผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - ด้�นก�รผลิต (โรงง�นนครหลวง)
  8. น�ยท�ด�ฮิโกะ ซูกิโอะ  เจ้�หน้�ท่ีบริห�รและผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - ด้�นก�รเงิน ด้�นบริห�รและด้�นว�งแผนองค์กร

โครงสร้างการจัดการและหลักการกำ กับดูแลกิจการ
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	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
  1. บริห�รจัดก�รง�นต่�งๆ ให้เป็นไปต�มนโยบ�ย โดยมีก�รกำ�หนดขอบเขตอำ�น�จก�รอนุมัติในเรื่องสำ�คัญๆ เป็นล�ยลักษณ์อักษรไว้อย่�ง
ชัดเจนในต�ร�งอำ�น�จอนุมัติในเรื่องต่�งๆ เช่นก�รจัดซื้อ ก�รผลิตและก�รจัดจำ�หน่�ยปุ๋ยเคมี บีญชีและก�รเงิน ทรัพย�กรบุคคล ต�มแผนง�นหรืองบ
ประม�ณท่ีได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัทอย่�งเคร่งครัด ด้วยคว�มซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษ�ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่�งดีท่ีสุด
  2. ให้คำ�ปรึกษ�และข้อเสนอแนะต่อประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ในก�รตัดสินใจในประเด็นที่สำ�คัญต่อกลยุทธ์องค์กร
และทิศท�งก�รดำ�เนินธุรกิจ แผนก�รลงทุน งบประม�ณก�รจัดสรรทรัพย�กรให้กับบริษัท 
  3. กลั่นกรองระเบียบว�ระก�รประชุมก่อนนำ�เสนอคณะกรรมก�รบริษัท
 การสรรหาคณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมก�รบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและเจ้�หน้�ที่บริห�รของคณะกรรมก�รบริห�รหลังจ�กก�รประชุมส�มัญประจำ�ปี
ซึ่งจะมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 1 ปี บุคคลที่จะดำ�รงตำ�แหน่งเจ้�หน้�ที่บริห�รจะได้รับก�รคัดสรรจ�ก คณะกรรมก�รบริษัท พนักง�นระดับผู้ฝ่�ยจัดก�ร
อ�วุโสของบริษัทหรือบุคคลภ�ยนอกที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ ในกรณีที่ตำ�แหน่งเจ้�หน้�ที่บริห�รว่�งลง ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รจะเสนอชื่อผู้ที่เหม�ะสม
ให้คณะกรรมก�รบริษัทอนุมัติเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งที่ว่�งลง ซึ่งจะดำ�รงตำ�แหน่งได้เท่�ว�ระที่ยังเหลืออยู่ของเจ้�หน้�ที่บริห�รเดิมที่ตนแทน
	 5.4	คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
 คณะกรรมก�รระเบียบปฏิบัติเป็นคณะกรรมก�รที่ถูกจัดตั้งขึ้นต�มกฏเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติของบริษัท (Compliance Program) เพื่อทำ�หน้�ที่
ในก�รพิจ�รณ�เนื้อห�และกำ�กับดูแลก�รใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม (Code of Conduct & Ethics) ซึ่งเป็นเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐ�นที่ครอบคลุม
และกำ�กับก�รดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ ของบริษัท
 ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมมีผลบังคับต่อบริษัท กรรมก�ร และพนักง�นบริษัททุกคน ที่จะต้องปฏิบัติต�มข้อบังคับที่กำ�หนดไว้ใน
ประมวลอย่�งเคร่งครัด หลักปฏิบัติของประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมจะอิงกับหลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักคว�มสุจริต มีจุดมุ่งหม�ยให้
พนกัง�นบริษทัยึดมัน่ในม�ตรฐ�นท�งจรยิธรรมในระดบัสงูและปอ้งกนัมใิหม้กี�รกระทำ�ทีผ่ดิกฎหม�ยหรอืผดิตอ่นโยบ�ยของบรษิทั อนัเปน็ก�รสร้�งคว�ม
เชือ่มัน่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้และนกัลงทนุทัว่ไป ทัง้ยงัจะสง่เสรมิใหบ้รษิทัมกี�รเติบโตอย�่งมัน่คงและยัง่ยนือกีด้วย เนือ้ห�ในประมวลระเบยีบปฏิบติัและจริยธรรม
แบ่งเป็น 3 หมวดอันได้แก่ พนักง�นของบริษัท ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท และทรัพย์สินและข้อมูลของบริษัท พนักง�นทุกคนมีหน้�ที่ที่จะต้องศึกษ�และ
ทำ�คว�มเข้�ใจในเนื้อห� และนำ�ไปใช้ปฏิบัติในก�รทำ�ง�น รวมถึงต้องสอดส่องดูแลก�รกระทำ�ที่ขัดต่อประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมด้วย 
 คณะกรรมก�รระเบียบปฏิบัติประกอบไปด้วย 
  1. กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่   เป็นประธ�นคณะกรรมก�รระเบียบปฏิบัติ
  2. เจ้�หน้�ที่บริห�ร   เป็นสม�ชิกคณะกรรมก�รระเบียบปฏิบัติ
  3. หัวหน้�สำ�นักกฎหม�ย  เป็นเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รระเบียบปฏิบัติ
 อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ
  1. ว�งแผนก�รใช้และปฏิบัติต�มประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมให้บรรลุต�มเป้�หม�ยและให้คว�มรู้เกี่ยวกับประมวลดังกล่�ว รวมถึง
พิจ�รณ�และอนุมัติแผนก�รใช้และปฏิบัติต�มประมวลดังกล่�วต�มที่หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องเสนอม�
  2. จัดตั้งและดูแลรักษ�เครือข่�ยสื่อส�รฉุกเฉินเพื่อใช้ในกรณีที่เกิดก�รกระทำ�ที่มิชอบด้วยกฎหม�ยหรือฝ่�ฝืนกฎ ระเบียบ รวมถึงก�รละเมิด
นโยบ�ยของบริษัท หรือก�รกระทำ�ใดๆ ที่สงสัยว่�จะเป็นก�รละเมิดกฎหรือระเบียบบริษัท
  3. จัดให้มีทีมง�นสอบสวนต�มคว�มจำ�เป็นเพื่อค้นห�ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับก�รกระทำ�ที่ไม่ชอบด้วยกฎหม�ยหรือก�รฝ่�ฝืนกฎ ระเบียบของ
บริษัท และพิจ�รณ�ว่�ก�รฝ่�ฝืนหรือก�รละเมิดดังกล่�วควรจะมีก�รลงโทษท�งวินัยหรือไม่ รวมถึงนำ�เสนอม�ตรก�รที่เหม�ะสมเพื่อจัดก�รกรณีดังกล่�ว
รวมถึงเพื่อป้องกันกรณีดังกล่�วที่อ�จเกิดขึ้นอีกในอน�คต
  4. ชี้แจงและอบรมพนักง�นบริษัทให้เข้�ใจและตระหนักถึงหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของตนต�มประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม
 5.5	การแยกตำาแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 ประธ�นกรรมก�รบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่และไม่มีคว�มสัมพันธ์ใดๆกับฝ่�ยบริห�ร
ทั้งนี้ มีก�รแยกอำ�น�จหน้�ที่ระหว่�งกันอย่�งชัดเจน สำ�หรับก�รอนุมัติร�ยก�รที่มีคว�มสำ�คัญ บริษัทได้มีก�รกำ�หนดลำ�ดับข้ันในก�รอนุมัติของ
คณะกรรมก�รบริษัทฯ ในรูปเล่มที่ชัดเจน นอกจ�กนี้ ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดให้มีก�รร�ยง�นก�รดำ�เนินง�น ซึ่งคณะกรรมก�รบริษัท
ส�ม�รถซักถ�มตรวจสอบก�รบริห�รง�นของประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ในเรื่องที่เป็นส�ระสำ�คัญได้
	 5.6	เลขานุการบริษัท
 ต�มข้อกำ�หนดของพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ บริษัทได้แต่งตั้งน�ยพชระ วรรธนวินิจ เป็นเลข�นุก�รบริษัท ทำ�หน้�ที่จัดก�ร
ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�รบริห�ร จัดทำ�และเก็บรักษ�เอกส�ร อ�ทิ ทะเบียนกรรมก�ร หนังสือนัดประชุมกรรมก�ร ร�ยง�นก�ร
ประชุมคณะกรรมก�ร ร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ร�ยง�นประชุมผู้ถือหุ้น และร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียที่ร�ยง�นโดยกรรมก�ร
หรือผู้บริห�ร ตลอดจนให้คำ�แนะนำ�ด้�นกฎหม�ย ระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่�งๆ เพ่ือสนับสนุนก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�รบริษัทให้เป็นไป
อย่�งถูกต้องต�มกฎหม�ยและหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี น�ยพชระ วรรธนวินิจ จบก�รศึกษ�ท�งด้�นกฎหม�ยจ�กมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์และ
มห�วิทย�ลัยซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย และผ่�นก�รอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติง�นเลข�นุก�รบริษัท รุ่นที่ 23 จัดโดยชมรมเลข�นุก�รบริษัทไทย สม�คม
บริษัทจดทะเบียนไทย
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Corporate	Governance
 Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC) is well aware that good corporate governance and transparent 
management will increase the company’s competitive capability and management efficiency, which will be the key to long-term success
and growth of the organization. TCCC thereby arranges the management system with ethical principles of having competent Board 
of Directors and management equipped with vision, accountability, responsibility, fairness and integrity, transparency as well as the 
creation on control mechanism and balance of power. The Company’s Board of Directors will jointly take care, recommend and 
improve every system to operate according to the set policy and strategies, the respect for rights of all shareholders and stakeholders
with equitable treatments, which would be the key factor maximizing the Company’s value and the returns to shareholders. 
 Throughout 2013, the Company duly complied with the principles of Good Corporate Governance for Listed Companies 
announced by the SET in these following five topics:
 1. Rights of Shareholders
 2. Equitable Treatment to Shareholders
 3. Concern of Stakeholders’ Roles 
 4. Disclosure and Transparency
 5. Responsibilities of the Board

1.	Rights	of	Shareholders
 The company is highly aware of and always grants precedence to 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 of management in effective manner.
 In conducting the shareholders meeting, the Company sufficiently disseminated meeting notices and relative meeting documents 
to every shareholder in advance. In particular of year 2013, the Company has sent all documents and information related to the meeting
via the Thailand Securities Depository Centre (TSD), whom represented as the Company’s Registrar, 7 days prior to the shareholders 
meeting date, and has provided the assistance to shareholders in the shareholders meeting; moreover, the Company has posted 
the meeting’s information on the Company’s website for the shareholders to rapidly access to it, and sent the copy of the meeting 
report to the shareholders within reasonable time. In addition, the meeting notice was specified each agenda with its reason, objective, 
and the directors’ opinion clearly. Besides, the Company provided opportunity to the shareholders to submit questions or 
propose additional agendas to be considered in the meeting in advance by sending such question or additional agenda directly 
to the Company or via the Company’s website.
 For the 41st Annual General Meeting of 2013, it was held on 29 March 2013 at Banyan Ball Room, 10th Floor, Banyan 
Tree Hotel, South Sathorn Road, Bangkok, where it was located in the city of major transportation zone that the shareholders could 
conveniently travel to; moreover, snack breaks and souvenirs were also provided to the shareholders.
 In the meeting, every director including Chief Executive Officers attended the meeting, which presided by the Corporate Board 
Chairman, and had the lawyer of external law firm count and check the vote. Before the meeting had begun, the Chairman gave the 
opportunity in reasonable and sufficient time to the shareholders to ask any questions to the Board.
 For election of directors in the meeting, the Company proposes directors to be elected individually; thus, give chance to 
the shareholders to actually elect director whom they wish.
 The Company recorded and noted the meeting thoroughly, and posted on the Company’s website so that the shareholders 
could examine the correctness. Besides, the Company regularly disseminates information under the Regulations to shareholders in 
a timely manner in order to support their effective decision-making through the Stock Exchange of Thailand (SET)’s channel including
the Company’s website.
 Moreover, the Company clearly discloses structure of revenue and shareholding in subsidiary and associated companies in 
the annual report and 56-1 Form, so the shareholders could be confident on the transparent and auditable operation. The Company
has neither cross-holder structure nor pyramid-holder structure. 
 Last but not least, the Company appropriately arranged plant-site visit for interested investors and the Company’s information
can be obtained directly from Corporate Secretary or Investor Relations Office.

Management Structure and Corporate Governance
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2.	Equitable	Treatment	to	Shareholders

 The Company places great importance on its shareholders and manages to treat all with equitability and fairness by arranging
transparent and efficient Annual General Meetings of Shareholders by running the meeting and holding votes in accordance with 
the sequence of the meeting agenda as notified in the invitation letter, and ensuring one share for one vote to every shareholder. 
For a shareholder, who is unable to attend the meeting, they could appoint one of the Independent Directors, or any relevant person to 
attend the meeting and vote. In this regard, the Company sends the proxy form A, B and C with the clear requirement of documents 
and evidence for proxy appointment to the shareholders 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.
 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 enacted the Compliance Program and the Code of Conduct & Ethics as the guideline 
to prevent any misuse of inside information that would unjustified to the shareholders. The Company printed the Compliance Program 
and the Code of Conduct & Ethics, and distributed to directors, management and employees, and they shall have to provide signatory
evidence for acknowledgment. In this regard, the Company shall hold the training of the Compliance Program and the Code of 
Conduct & Ethics for directors and employees annually. Moreover, the Company proceeds the policy and measure taking care on 
the use of inside information according to the SET regulation, such 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. Nevertheless, the policy and measure taking care on the use of inside information
for the directors and management of affiliates has not been set, but they will strictly take the same procedures according to those
set in the Securities and Exchange Act. B.E. 2535 and 2551
 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 Company also disclosure details of the related transaction 
in the Annual Report with clarification of its reason and necessity.

3.	Concern	of	Stakeholders	Roles

 The Company conducts business by adhering to responsibility for the rights of both internal and external stakeholders for 
sustainable benefits which including shareholders, employees, suppliers, competitors, creditors, customers, including society and 
surrounding community on the basis of honesty, fairness and transparency. The Company will not seek any personal benefit which 
may cause conflict of interests with the Company’s or the stakeholders, In order to ensure that fair treatment is provided for each 
group of stakeholders in accordance with their rights and agreements, the Company prescribed the code of conduct 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 supcontractors must 
acknowledge and comply with them strictly. In this regard, the Company also records the sick leaves and the leaves affected by works 
of all employees for making the statistic to 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 the 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: 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 medical allowances, annual physical check-ups, retirement funds, cremation 
funds of which covering to the member family of employees including bonus of which depending on the Company’s performance.
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 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 use or disclose it without permission. This policy also strictly applies to all employees.
 3.4 Suppliers / Creditors : Policy and procedure of selecting vendors and supply chain dealers is stipulated in the 
Code of Conduct & Ethics; therefore, the Company shall comply to such policy and procedure to undertake the due diligence for 
ensuring that vendors and supply chain dealers are in a good reputation, able to comply with contractual mandatory, and not on the 
government watched list. Moreover, the business transaction must not against or evade the laws and free from any conflict of interest. In 
addition, to protect the benefit of vendors and supply chain dealers, the Company shall make the non-disclosure agreement on personal 
information or any other information with them. 
 3.5 Competitors : the Company set 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 Evironment : 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. Moreover, the Company sets up “Community Relationship 
Committee” to co-ordinate regarding safety standard concerning health and environment including cooperate with government sector 
to support on social activities within the community.
 The Company believes that the anti-corruption principal is the most crucial policy for the sustainability growth of business; thus,
stipulating this policy in the Code of Conduct & Ethics. The Company protests to any bribery and any kind of corruption such as not offering
or proposing any benefits to any officer or any person who uses the state power for any unlawful fruit in return including not 
to bribe any officer for any services. In the event that a transaction shall be conducted through agents or representatives, the Company
shall review their qualification, and the value of such transaction shall not be higher than the market price, and all related document of 
such transaction shall be filed and recorded for the undertake of the Company’s internal audit. For the purpose of aforementioned, the 
Company shall provide the training course of the anti-corruption to all employees, which it is a part of human resource development plan.
 Moreover, the Company organizes for any interested parties to provide any opinions and recommendations to the Company 
as following:-
 An employee can complain any misconduct of the Company’s rules and regulations, or express an opinion to their superior
or General Manager or Executive Officer. If they feel uncomfortable or inconvenient to do so, they can complain or express to the 
President via the President Hotline. The Hotline is comprised of different channels such as email, letter and telephone, which shall be 
directly reached to the Chairman of Compliance Committee or the President. In this regard, the Secretary of Compliance Committee 
or the Head of Legal Office shall notify the next step and procedure to the employee. Should the compliant or the opinion has been 
made, the Chairman of Compliance Committee shall deliberate it, and may call for the meeting among the Committee to investigate 
the evidence and further undertake any reasonable action. The Company shall protect the employee, who complains or expresses the 
opinion. Any information related to such case shall be kept in confidential and shall be destroyed when the investigation has been 
accomplished.
 For any other interested party, they could complain or express an opinion via email: mailbox@thaicentral.co.th, or 
telephone: 02-639-8888. The complaint or opinion shall be circulated to the Compliance Committee or the Board of Directors 
for further processing.
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4.	Disclosure	and	Transparency

 The Company gives importance to the disclosure of information of which to be accurate, complete, transparent and 
comprehensive, in reports of both financial and general information, and including the essence of information which may effected to 
the Company’s share price. Various information and news had been disseminated to investors and interested parties through various 
outlets and media of the Stock Exchange of Thailand (www.set.or.th) and the Company ’s websites; www.tcccthai.com, and call center 
02-639-8888 Ext. 1412 or e-mail address: mailbox@thaicentral.co.th which Investor Relations and Public Relations provide services of
information and news of the Company’s activities to investors, analysts and general public.
 4.1 For biography of the Board of Directors and the Audit Committee for the year 2013 has already been disclosed in Annual Report.
 4.2 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 2013, the Board of Directors held 6 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. The Audit Committee 
held 4 meetings and reported quarterly to the Board of Directors.
 4.3 Remuneration of Directors and Executives, the Company has defined clear and transparent policy with regards to the remuneration
of Directors. The remuneration of Directors for the year 2013 has already been disclosed under the heading of Executive Remuneration. 
 4.4 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, 2013 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.
 5.1	The	Board	of	Directors
	 Composition	of	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 and possess the qualifications according to the SET’s regulation. The Company’s Article of Association 
states that the Board of Directors shall consist of at least 7 directors and there shall be at least 2 Independent Directors and 1 Director from
outside. However, there are 3 members of Audit Committee at present, which it is calculated as 1 out of 3 from the number of directors.
 The Board of Directors comprised of 9 directors as follows :-
  Three Executive Directors
  Five Non-Executive Directors in which Three directors are Independent Directors and the Audit Committee (1 in 3 of entire Board).
  List of the Board of Directors
   1. Mr. Masato Takei    Corporate Board Chairman
   2. Mr. Chikahide Mori   Director & President
   3. Mr. Eiji Hamada    Director & Executive Vice President
   4. Mr. Naoyuki Fujiwara   Director & Senior Vice President
   5. Miss Kanokporn Aungsoontornsarid   Director
   6. Mr. Suvij Suvaruchiporn   Director
   7. Mr. Suvat Suebsantikul   Independent Director & Audit Committee Chairman
   8. Mr. Opas Sripornkijkachorn   Independent Director & Audit Committee Member
   9. Mr. Kasemsak Masayavanij   Independent Director & Audit Committee Member
Details of position holding of each director are showed in topic Position held by Directors, Executives and Authorized Controllers in 
the Company, Subsidiary Companies and Associated Company.
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	 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 
and within the time as may be specified by the Board, whereby such appointment or delegation of power, 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.  In the past, the Company has placed high priority with careful, reasonable transparent and independent under good 
corporate governance policy in considering items, which may create conflicts of interest, to avoid personal benefit or having any 
relation in financial and/or in person with outsiders which may cause any conflict of interest and damage to the Company. 
	 Appointment	and	Dismissal	of	Director
 According to the Company’s Article of Association, director shall be appointed by the shareholder meeting or the Corporate
Board of Directors meeting. The Company’s Board of Directors shall consist of at least 7 directors and at least half of which must have
residence in the Kingdom.  The Board of Directors must have at least 2 Independent Directors and 1 Director from outside.
 The Company’s Article of Association stipulates that the voting of directors shall be Cumulative Voting and the following rules 
and procedures apply:
  (1) Each shareholder shall have votes equal to the number of shares held multiplied by number of Directors to be elected.
  (2) Each shareholder may exercise all the votes he or she has under (1) to elect one or several persons as directors. In
the event of electing several persons as directors, he may allot his votes to any such person at any number.
  (3) Persons who gain the highest vote and the following order, equal to the number of directors to be appointed, shall be
the Company’s directors.  If the number of the following order of the same vote exceeding the number of directors to be appointed 
then the Chairman shall a casting vote.
 At each Annual General Meeting, all members of the Board of Directors shall vacate their office and the meeting shall vote for 
the new members of the Board of Directors according to the above mention voting. The Director retired on term may be re-elected.  
However, the former Board of Directors shall remain in office to carry on the business of the Company only as necessary until the new 
Board of Directors assumes office.
 In addition, directors shall vacate office upon death, resignation, loss of qualifications or disqualification under Section 68 of 
the Public Company Act. For any vacancy in the Board of Directors as the previous mention, the Company’s Article of Association 
stipulates that Board of Directors may select duly qualified person without disqualification under Section 68 of the Public Company Act 
to replace the vacating director at the next board meeting except where the remaining term of office of such director is less than two 
months.  The person who becomes a director in place of the vacating director shall hold office only for the remaining term of the 
director whom he/she replaces. 
 The Company’s Article of Association also states the mean of dismissal of director by having shareholders pass a resolution
to remove any director prior to his/her end of the term by a vote of not less than three-fourths of the number of shareholders attending
the meeting and entitled to vote and holding shares in an aggregate number of no less than half of the shares held by shareholders 
attending the meeting and entitled to vote.
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								 Nomination	of	Director
 In case of vacancy of Director(s), either by resignation or by term, the Corporate Board of Directors will select person(s) 
who is qualified without disqualification under the law, competent and suitable to fit the directorship and propose to the Corporate 
Board of Directors Meeting or Shareholder Meeting as the case maybe stipulated in the Company’s Article of Association. There is no 
the Nomination Committee for selection of Director(s). 
 If selection of director(s) has been conducted, the Company by the Company Secretary shall provide the orientation to the 
new director(s) with all information, rules and regulations related to the Company’s business including the duty under the rules and
regulations of a director in a listed company. 
	 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. Chikahide Mori 
or Mr. Naoyuki Fujiwara, jointly sign with group B: Mr. Eiji Hamada, in total of 2 directors, and seal of the company.
 5.2 Audit Committee
 The Board of Directors has resolved and appointed the first Audit Committee in August 1999, consisted of 3 directors from 
the Board whose fully qualified in accordance with the Stock Exchange of Thailand’s Audit Committee specification. The term of Audit 
Committee will be same as the Company directors’ term. The Audit Committee member is eligible for re-election. In the year 2013, 
the Audit Committee consisted of : 
  1. Mr. Suvat Suebsantikul   Audit Committee Chairman
  2. Mr. Opas Sripornkijkachorn  Audit Committee Member
  3. Mr. Kasemsak Masayavanij  Audit Committee Member
 Mr. Opas Sripornkijkachorn is the well – knowledged and experienced in auditing the Company’s financial statements.
 Authorities	and	responsibility	of	the	Audit	Committee	has	been	assigned	as	follows	:-
  1. To review the Company’s financial reporting process to ensure that is accurate and adequate.
  2. To review the Company’s internal control system and internal audit system to ensure that they are suitable and efficient,
to determine the internal audit office’s independence, as well as to approve the appointment, transfer and dismissal of the chief of 
the internal audit office or any other unit in charge of the internal audit.
  3. To review the Company’s compliance with the law on securities and exchange, the Stock exchange of Thailand 
regulations, and the laws relating to the Company’s business.
  4. To consider, select and nominate an independent person to be the Company’s auditor, and to propose such person’s 
remuneration, as well as to attend a non-management meeting with an auditor at least once a year.  
  5. To review the Connected Transactions, or the transactions that may lead to conflicts of interests, follow up to the Stock 
Exchange of Thailand regulations, as well as to ensure that their transactions are reasonable and highest benefit of the Company.
  6. Report on progress of the Audit Committee’s operation frequently as deem appropriate. 
  7. To prepare and disclose in the Company’s annual report, an audit committee’s report which must be signed by the audit
committee’s chairman and consist of the following information:
   7.1 The number of the audit committee meetings, and the attendance of such meetings by each committee member.
   7.2 Opinion of audit committee as to the following,
    1) The accuracy, completeness and creditability of the Company’s financial report.
    2) The adequacy of the Company’s internal control system.
    3) The compliance with the law on securities and exchange, the Stock Exchange of Thailand Regulations, or the laws 
            relating to the Company’s business
    4) The suitability of an auditor.
    5) The transactions that may lead to conflicts of interests.
    6) An opinion or overview comment received by the audit committee from its performance
    7) Other transactions which according to the audit committee’s opinion, should be known to the shareholders and 
            general investors.
  8. Other assignments as resolved by the Board of Directors.
 The Company has an Internal Audit Office reports directly to the Audit Committee. The Internal Audit Office works independently
in auditing the operation of various departments. Furthermore, the Internal Audit duties are to inspect and review the accuracy and 
completeness of data including assessing an adequate and efficiency of the internal control systems. The Internal Audit Office will audit
and monitor the procedures in compliance with the objectives to achieve the efficient and effective Company’s operations. 
Mr. Pitoon Inuthai is the General Manager, who oversees the Internal Audit Office.
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	 Nomination	of	Independent	Director
 The independent director is not nominated by the Nomination Committee because the Company has no such a Committee; 
however, it is nominated by the consent of the coporate board meeting in which complied under the qualification set forth in Public 
Company Act B.E. 2535, the Announcement of Capital Market Supervisory Board No. Tor.Jor. 28/2551 including the relevant of 
Announcement of Securities and Exchange Commission and Stock Exchage of Thailand.
 In year 2013, the Audit Committee Meeting was held for 4 times, the details of the attendees are as following:-
  1. Mr. Suvat Suebsantikul  Attended the meeting for 4 times
  2. Mr. Opas Sripornkijkachorn Attended the meeting for 4 times
  3. Mr. Kasemsak Masayavanij Attended the meeting for 4 times
	 5.3	Executive	Board
 The Executive Board performs management of internal affair of the Company. There are 8 members of the Executive Board as follow;
  1. Mr. Chikahide Mori  Chief Executive Officer & President
  2. Mr. Eiji Hamada   Chief Finance Officer & Executive Vice President - Finance & Accounting Group
  3. Mr. Naoyuki Fujiwara  Executive Officer  & Senior Vice President - Procurement Group
  4. Mr. Pairoj Punyavut  Executive Officer  & Senior Vice President - Production Group (Phrapradaeng Plant Site)
  5. Mrs. Montha Kasadesinchai Executive Officer  & Senior Vice President - Human Resource Group and Internal Audit office
  6. Mr. Watchara Pingsuthiwong Executive Officer  & Senior Vice President
      - Commercial Group, Research and Development Division
  7. Mr. Somruk Likitcharoenphan Executive Officer  & Senior Vice President - Production Group (Nakhon Luang Plant Site)
  8. Mr. Tadahiko Sugio  Executive Officer  & Senior Vice President
      - Finance, Administration and Corporate Planning Group
	 Roles	and	responsibilities	of	the	Executive	Board
  1. Administrate the Company’s affair to align with the Company’s policy by having clear specific scope of authority in writing
in the Schedule of Authority i.e. procurement, production and selling, accounting and finance and human resources according to plan 
or budget which is approved by the Corporate Board of Directors with strict compliance, honesty and considering the best interest 
of the Company and shareholders.
  2. Provide advice and suggestion to the President & CEO in decision making of the important issues relating to strategy 
and direction of business operation, business plan, budget and resources allocation.
  3. Initially consider the meeting agenda before proposal to the Corporate Board of Directors.
	 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.
	 5.4	The	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 riles 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.
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 Compliance	Committee	is	comprised	of:
  1. The President   The Chairman of Compliance Committee
  2. Executive Officers  The Member of Compliance Committee
  3. Head of Legal Office  The Secretary of Compliance Committee
 Roles	and	Responsibilities	of	the	Compliance	Committee
  1. Plans the application and compliance of the Code of Conduct & Ethics in order to achieve the objective, and educate 
the Code to all employees including considers and approves the plan of application and compliance of the Code that proposed by 
the related divisions.
  2. Provides and monitors the emergency hotline for using in reporting and complaining any unlawful act or any misconduct 
to the Company’s rules and regulations or any doubtful act. 
  3. Set up the investigation team as deemed fit to finding facts of the illegal acts or the misconduct to the Company’s rules 
and regulations, and deliberate the punishment for those acts including find the appropriate measure to deal with the case, and also 
prevent occurrence of such case in the future.
  4. Educates and trains all employees to understand and acknowledge their duties and responsibilities under the Code of 
Conduct & Ethics.
	 5.5	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.
	 5.6	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 critical 
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.
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คณะกรรมการบริษัท / Board of Directors

อายุ	: 61 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	: Bachelor Degree of Economics from Hokkaido University
ประวัติการทำางาน	: 
2550-2555  กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่และประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
2555-ปัจจุบัน  Senior Vice President of Consumer Lifestyle Business Division, Sojitz Corporation
 Senior General Manager of Agriculture & Forest Resources Unit, Sojitz Corporation
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556  : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก		 : 9 มิถุน�ยน 2550

อายุ	: 59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	: Bachelor Degree of Social Engineering from Tokyo Institute of Technology
ประวัติการทำางาน	: 
2547-2551 General Manager of Newbuilding Group, Sojitz Marine & Engineering Corporation
2552-2555 General Manager of Agribusiness Department, Sojitz Corporation
2552-2553 Corporate Board Vice Chairman of Thai Central Chemical Public Company Limited
2553-2555   General Manager of Agribusiness Department, Sojitz Corporation
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556  : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก		 : 15 พฤษภ�คม 2552

Age : 61 Years old
Education	: Bachelor Degree of Economics from Hokkaido University 
Experiences	:
2007-2012 President & Chief Executive Officer of Thai Central Chemical Public Company Limited 
2012-Present Senior Vice President of Consumer Lifestyle Business Division, Sojitz Corporation
 Senior General Manager of Agriculture & Forest Resources Unit, Sojitz Corporation
Family	relation	with	other	executive		 : None
Share	holding	in	the	Company	as	of	31	December	2013	 : None
First	time	appointed	as	the	director	 : 9 June 2007

Age : 59 Years old
Education	: Bachelor Degree of Social Engineering from Tokyo Institute of Technology 
Experiences	:
2004-2008 General Manager of Newbuilding Group, Sojitz Marine & Engineering Corporation
2009-2012 General Manager of Agribusiness Department, Sojitz Corporation
2009-2010 Corporate Board Vice Chairman of Thai Central Chemical Public Company Limited
2010-2012 General Manager of Agribusiness Department, Sojitz Corporation
Family	relation	with	other	executive		 : None
Share	holding	in	the	Company	as	of	31	December	2013 : None
First	time	appointed	as	the	director : 15 May 2009

นายมาซาโตะ	ทาเคอิ
ประธ�นกรรมก�ร

Mr.	Masato	Takei
Corporate Board Chairman

นายชิกาฮิเด	โมริ
กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่และประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
Mr.	Chikahide	Mori
President & Chief Executive Officer
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อายุ	: 63 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	: Bachelor Degree of Commerce from Otaru University of Commerce
ประวัติการทำางาน	: 
2547-2549 General Manager of Finance and Accounting Department of Sojitz Foods Corporation 
2549-2551 Senior General Manager of Administration Division, Sojitz Foods Corporation
2551-2553 Standing Corporate Auditor of Sojitz Meat & Agri Corporation
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556  : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก		 : 14 พฤษภ�คม 2553

อายุ	: 55 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	: Bachelor Degree of Arts from Kobe City University of Foreign Studies
ประวัติการทำางาน	: 
2549-2552 Project General Manager of Osaka Specialty Chemicals Department, Sojitz Corporation
2552-2552 General Manager for Fertilizer Business, Agribusiness Department, Sojitz Corporation
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556  : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก		 : 15 พฤษภ�คม 2552

Age : 63 Years old
Education	: Bachelor Degree of Commerce from Otaru University of Commerce
 
Experiences	:
2004-2006 General Manager of Finance and Accounting Department of Sojitz Foods Corporation 
2006-2008 Senior General Manager of Administration Division, Sojitz Foods Corporation
2008-2010 Standing Corporate Auditor of Sojitz Meat & Agri Corporation
Family	relation	with	other	executive		 : None
Share	holding	in	the	Company	as	of	31	December	2013	 : None

Age : 55 Years old
Education	: Bachelor Degree of Arts from Kobe City University of Foreign Studies 
Experiences	:
2006-2009  Project General Manager of Osaka Specialty Chemicals Department, Sojitz Corporation
2009-2009 General Manager for Fertilizer Business, Agribusiness Department, Sojitz Corporation
Family	relation	with	other	executive		 : None
Share	holding	in	the	Company	as	of	31	December	2013 : None
First	time	appointed	as	the	director : 15 May 2009

นายเออิจิ		ฮามาดา
กรรมก�รรองผู้จัดก�รใหญ่และประธ�นเจ้�หน้�ที่ก�รเงิน   

Mr.	Eiji	Hamada
Executive Vice President & Chief Financial Officer

นายนาโอยูกิ		ฟูจิวาร่า
กรรมก�รผู้ช่วยผู้จัดก�รใหญ่และเจ้�หน้�ที่บริห�ร
Mr.	Naoyuki	Fujiwara
Senior Vice President & Executive Officer

คณะกรรมการบริษัท / Board of Directors
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อายุ	: 43 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญ�ตรี เศรษฐศ�สตรบัณฑิต จ�กจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
 ปริญญ�โท เศรษฐศ�สตรมห�บัณฑิต จ�ก University of Missouri
ประวัติการทำางาน	: 
2553-ปัจจุบัน Vice President ผู้จัดก�รธุรกิจสัมพันธ์ ธุรกิจเคมีภัณฑ์ ธน�ค�รกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556  : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก		 : 31 มีน�คม 2554

อายุ	: 71 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญ�ตรี นิติศ�สตร์บัณฑิต จ�กมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ประวัติการทำางาน	: 
2526-ปัจจุบัน รองประธ�กรรมก�ร บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอ�ส์ จำ�กัด
2527-ปัจจุบัน กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท ศรีกรุงวัฒน� จำ�กัด
2530-ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท บ�งกอก อินดัสเทรียล แก๊ส จำ�กัด 
2531-ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�ร บริษัท โปลิเมอส์ ม�ร์เก็ตต้ิง จำ�กัด
2529-ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรช่ัน จำ�กัด (มห�ชน)
2531-ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�ร กลุ่มบริษัท ยูไนเต็ดฟล�วมิลล์ จำ�กัด (มห�ชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556  : 5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00
นางวีณา	สุวรุจิพร	ภริยา : 4,285 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก		 : 29 มีน�คม 2556

Age : 43 Years old
Education	: Bachelor Degree of Economics from Chulalongkorn University
 Master Degree of Economics from University of Missouri
Experiences	:
2010–Present Vice President Relationship Manager of Chemical Lending Group, Bangkok Bank   
 Public Company Limited.
Family	relation	with	other	executive		 : None
Share	holding	in	the	Company	as	of	31	December	2013 : None
First	time	appointed	as	the	director : 31 March 2011

นางสาวกนกพร		อังสุนทรสฤษดิ์
กรรมก�ร
Miss	Kanokporn		Aungsoontornsarid
Director

นายสุวิช	สุวรุจิพร
กรรมก�ร
Mr.	Suvij	Suvaruchiporn
Director

Age : 71 Years old
Education	: Bachelor Degree of Law from Thammasat University
Experiences	:
1983-Present  Vice-Chairman of HMC Polymers Co., Ltd.
1984-Present President of Metro Co., Ltd.
1987-Present  Director of Bangkok Industrial Gas Co., Ltd.
1988-Present  Chairman of Polymers Marketing Co., Ltd.
1986-Present  Director of Metro Systems Corporation PCL. 
1988-Present  Chairman of United Flour Mill PCL.
Family	relation	with	other	executive		 : None
Share	holding	in	the	Company	as	of	31	December	2013 : 5,000 shares or 0.00%
Mrs.	Veena	Suvaruchiporn,	Wife	 :	 4,285 shares or 0.00%
First	time	appointed	as	the	director : 29 March 2013



     54 รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน)

อายุ	: 63 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญ�ตรี เศรษฐศ�สตร์บัณฑิต จ�กมห�วิทย�ลัยอ�ลิก�ร์
ประวัติการทำางาน	: 
2532-2554 ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รก�รเงินก�รธน�ค�ร บริษัทเบอร์ล่ียุคเกอร์ จำ�กัด (มห�ชน) 
2546-2554  กรรมก�ร บริษัท ค๊อสม่�เมดิคอล จำ�กัด (บริษัทในกลุ่มบริษัทเบอร์ล่ียุคเกอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556  : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก		 : 20 มิถุน�ยน 2555

อายุ	: 45 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	:
- ปริญญ�ตรี ก�รบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จ�กมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 
- ปริญญ�โท เศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ สถ�บันบัณฑิตพัฒน�บริห�รศ�สตร์ (NIDA)
- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญ�ต (ประเทศไทย) (CPA)
- ประก�ศนียบัตรส�กลก�รประเมินก�รควบคุมภ�ยในด้วยตนเอง (CCSA)
- ผู้ตรวจสอบภ�ยในรับอนุญ�ตส�กล (CIA)
- ผู้ตรวจสอบผู้ให้บริก�รด้�นก�รเงินรับอนุญ�ตส�กล (CFSA)
ประวัติการทำางาน	: 
2549-2556 บริษัท ไมด�ส ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จำ�กัด
2556-ปัจจุบัน บริษัท บีดีโอ จำ�กัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556  : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก		 : 14 สิงห�คม 2552

Age : 63 Years old
Education	: Bachelor Degree of Economics from Aligarh Muslim University 
Experiences	: 
1989-2011 Vice-President (Group Treasurer) of Berli Jucker Public Co. Ltd. (BJC)
2003-2011 Director of Cosma Medical Co., Ltd. (BJC’s subsidiary)
Family	relation	with	other	executive		 : None
Share	holding	in	the	Company	as	of	31	December	2013	 : None

Age : 45 Years old
Education	:
- Bachelor Degree in Accounting (with 2nd class honor) from Chiang Mai University    
- Master Degree in Business Economics from NIDA
- Certified Public Accounting (CPA) Thailand
- Certification in Control Self Assessment (CCSA)
- Certified Internal Auditor (CIA)
- Certified Financial Services Auditor (CFSA)
Experiences	: 
2006-2013 MIDAS Audit and Advisory Co., Ltd.
2013-Present BDO Ltd.
Family	relation	with	other	executive		 : None
Share	holding	in	the	Company	as	of	31	December	2013	 : None
First	time	appointed	as	the	director	 : 14 August 2009

นายสุวัฒน์	สืบสันติกุล
กรรมก�รอิสระและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

Mr.	Suvat	Suebsantikul
Independent Director and Audit Committee Chairman

นายนายโอภาส	ศรีพรกิจขจร
กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ

Mr.	Opas	Sripornkijkachorn
Independent Director and Audit Committee

คณะกรรมการบริษัท / Board of Directors
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Age : 63 Years old
Education	:
- Bachelor Degree of Mechanical Engineering Nippon Institute of Technology
- Advanced Management Development Program  2/2535 Thammasart University
Experiences	:
1994 - Present Managing Director of J.N.R. Company Limited
 Managing Director of K.A.T International (Thailand) Company Limited
Family	relation	with	other	executive		 : None
Share	holding	in	the	Company	as	of	31	December	2013 : None
First	time	appointed	as	the	director : 16 August 2010

อายุ	: 72 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	:
- ปริญญ�ตรี วิช�ก�รค้�จ�ก Ross College (Dublin)
- ปริญญ�ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ส่ือส�รมวลชน จ�กมห�วิทยลัยร�มคำ�แหง
- ปริญญ�หลักสูตรป้องกันร�ชอ�ณ�จักรภ�ครัฐร่วมเอกชน ( ปรอ. รุ่นท่ี 1 )
ประวัติการทำางาน	: 
ปัจจุบัน
2542-ปัจจุบัน กรรมก�รอิสระและประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
2544-ปัจจุบัน ที่ปรึกษ� บริษัท ยูไนเต็ดฟล�วมิลล์ จำ�กัด (มห�ชน)
2547-ปัจจุบัน น�ยกสม�คม ก�รค้�ปุ๋ยและธุรกิจก�รเกษตรไทย
2552-ปัจจุบัน น�ยกองเอกและรองประธ�นมูลนิธิ กองอ�ส�รักษ�ดินแดน กระทรวงมห�ดไทย ในพระบรมร�ชินูปถัมภ์
2553-ปัจจุบัน กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ ธน�ค�ร ไอซีบีซี (ไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
อดีต
2520-2540 กงสุลกิตติมศักดิ์ไอร์แลนด์ ประจำ�ประเทศไทย 
2520-2522 ดำ�รงตำ�แหน่งสม�ชิกสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ 
2522-2528 ดำ�รงตำ�แหน่งสม�ชิกวุฒิสภ� 2 สมัย (พ.ศ.2522-2528 และ พ.ศ.2532-2534)
 ที่ปรึกษ�รัฐมนตรี กระทรวงอุตส�หกรรม 
 Age : 72 Years old
Education	:
- Bachelor Degree in commerce from Ross College (Dublin) 
- Honorary Doctoral Degree in Mass Communication from Ramkhamhaeng University
- The Joint State-Private Sector Class 1 from The National Defence College of Thailand
Experience	:
Presently
1999-Present   Independent Director &  Audit Committee Chairman of Bangkok Insurance PCL. 
2001-Present Advisor of United Flour Mill PCL. (U.F.M.) 
2004-Present President of Thai Fertilizer and Agricultural Supplies Association
2009-Present Territorial Volunteer Defense Corps Colonel & Vice President of the Foundation 
 of The Volunteers Defence Under the Royal Patronage of her majesty the Queen
2010-Present Independent Director & Audit Committee of Bank ICBC (Thai) PCL.
In the past
1977-1997 Honorary Consul of Ireland 
1979-1985 Senator 2  terms (1979-1985 & 1989-1991)
1977-1979 Member of the National Legislative Assembly of Thailand
 Advisor to the Minister of Industry 

นายเปล่งศักดิ์		ประกาศเภสัช
ที่ปรึกษ�อ�วุโส 

Mr.	Plengsakdi		Prakaspesat
Senior Advisor

อายุ	: 63 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	:
- ปริญญ�ตรี วิศวกรรมศ�สตร์บัณฑิต ส�ข�วิศวกรรมเครื่องกล Nippon Institute of Technology
- Advanced Management Development Program รุ่นที่ 2/2535 มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์  กรุงเทพ
ประวัติการทำางาน	: 
2537-ปัจจุบัน กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท เจ.เอ็น.อ�ร์ จำ�กัด
 กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท เค.เอ.ที อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำ�กัด 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556  : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก		 : 16 สิงห�คม 2553

นายเกษมศักดิ์	มัสยวาณิช
กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ
Mr.	Kasemsak	Masayaanij
Independent Director & Audit Committee
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คณะกรรมการบริหาร
Executive Officers
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บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน)

ชื่อ	   : นายเออิจิ		ฮามาดา
ตำ�แหน่ง  : ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีก�รเงินและกรรมก�รรองผู้จัดก�รใหญ่  
อ�ยุ   : อ�ยุ 63 ปี
ประวัติก�รศึกษ�  : Bachelor Degree of Commerce from Otaru University  
   of Commerce
สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 :  ไม่มี
Name    : Mr.	Eiji	Hamada
Position  : Chief Financial Officer & Executive Vice President
Age  : 63 Years old
Education  : Bachelor Degree of Commerce from Otaru University  
   of Commerce
Share holding in the Company as of 31 December 2013 :  None

ชื่อ	   : นายทาดาฮิโกะ	ซูกิโอะ
ตำ�แหน่ง  : เจ้�หน้�ที่บริห�รและผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
อ�ยุ   : อ�ยุ 44 ปี
ประวัติก�รศึกษ�  : Bachelor Degree of Social Sciences from Hitotsubashi  
   University
สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 :  ไม่มี
Name    : Mr.	Tadahiko	Sugio
Position  : Executive Officer & Senior Vice President
Age  : 44 Years old
Education  : Bachelor Degree of Social Sciences from Hitotsubashi  
   University
Share holding in the Company as of 31 December 2013 :  None

ชื่อ	   : นายวัชระ	ปิงสุทธิวงศ์
ตำ�แหน่ง  : เจ้�หน้�ที่บริห�รและผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
อ�ยุ   : อ�ยุ 56 ปี
ประวัติก�รศึกษ�  : วิทย�ศ�สตร์บัณฑิต (เกษตรศ�สตร์) ส�ข�วิช�เอก 
   กีฏวิทย� จ�กมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ 
สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 :  ไม่มี
Name    : Mr.	Watchara	Pingsuthiwong
Position  : Executive Officer & Senior Vice President
Age  : 56 Years old
Education  : Bachelor Degree of Science (Entomology, Faculty  
   of Agriculture) from Kasetsart University
Share holding in the Company as of 31 December 2013 :  None

ชื่อ	 	 :		นายชิกาฮิเด	โมริ
ตำ�แหน่ง  :  ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
อ�ยุ   :  อ�ยุ 59 ปี
ประวัติก�รศึกษ�   : Bachelor Degree of Social Engineering from Tokyo  
   Institute of Technology
สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 :  ไม่มี
Name	 	 :	 Mr.	Chikahide	Mori
Position  : Chief Executive Officer & President 
Age   : 59 Years old
Education  : Bachelor Degree of Social Engineering from Tokyo  
   Institute of Technology
Share holding in the Company as of 31 December 2013 :  None

ชื่อ  :  นายนาโอยูกิ		ฟูจิวาร่า
ตำ�แหน่ง  :  เจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�รผู้ช่วยผู้จัดก�รใหญ่
อ�ยุ   :  อ�ยุ 55 ปี
ประวัติก�รศึกษ�   : Bachelor Degree of Arts from Kobe City University  
   of Foreign Studies
สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 :  ไม่มี
Name  : Mr.	Naoyuki	Fujiwara
Position  : Executive Officer & Senior Vice President 
Age   : 55 Years old
Education  : Bachelor Degree of Arts from Kobe City University  
   of Foreign Studies
Share holding in the Company as of 31 December 2013 :  None

ชื่อ  : 	นายสมรัก	ลิขิตเจริญพันธ์
ตำ�แหน่ง  :  เจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�รผู้ช่วยผู้จัดก�รใหญ่
อ�ยุ   :  อ�ยุ 49 ปี
ประวัติก�รศึกษ�   : วิศวกรรมศ�สตร์บัณฑิต จ�กจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 
  : วิทย�ศ�สตร์บัณฑิต จ�กมห�วิทย�ลัยมหิดล
สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 
  :  13,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00
Name  : Mr.	Somruk	Likitcharoenphan
Position  : Executive Officer & Senior Vice President 
Age   : 49 Years old
Education  : Bachelor Degree of Engineering (Industrial) from  
   Chulalongkorn University
  : Bachelor Degree of Science (Computer) Mahidol University
Share holding in the Company as of 31 December 2013 
  :  13,600  shares or 0.00%

หม�ยเหตุ  :  *  น�ยท�คูจิ  น�ค�ก�ว่� พ้นจ�กตำ�แหน่งเจ้�หน้�ที่บริห�รและผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ในวันที่ 30 เมษ�ยน 2556
Remark  :  *  Mr. Takuji Nakagawa resigned from the position of Executive Officer & Senior Vice President on April 30, 2013
 

ชื่อ	   : นางมณฑา	เกษตรศิลป์ชัย
ตำ�แหน่ง  : เจ้�หน้�ที่บริห�รและผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
อ�ยุ   : อ�ยุ 48 ปี
ประวัติก�รศึกษ�  : ศิลปศ�สตร์บัณฑิต ส�ข�ภ�ษ�อังกฤษ    
   จ�ก มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
  : ศิลปศ�สตร์มห�บัณฑิต ส�ข�จิตวิทย�อุตส�หกรรม 
   และองค์ก�ร จ�ก มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 :  ไม่มี
Name    : Mrs.	Montha	Kasadesinchai
Position  : Executive Officer & Senior Vice President
Age  : 48 Years old
Education  : Bachelor Degree of English from Thammasat University
  : Master Degree of Industrial & Organizational Psychology  
   from Thammasat University
Share holding in the Company as of 31 December 2013 :  None

ชื่อ  :  นายไพโรจน์	ปัญญวุฒิ
ตำ�แหน่ง  :  เจ้�หน้�ที่บริห�รและผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
อ�ยุ   :  อ�ยุ 64 ปี
ประวัติก�รศึกษ�   : วิทย�ศ�สตร์บัณฑิต  จ�กจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556
  : 10,124 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00
Name  : Mr.	Pairoj	Punyavut
Position  : Executive Officer & Senior Vice President 
Age   : 64 Years old
Education  : Bachelor Degree from Chulalongkorn University 
Share holding in the Company as of 31 December 2013
  :  10,124 shares or 0.00%

1.

5.

3.

7.

2.

6.

4.

8.

คณะกรรมการบริหาร
Executive Officers

1

46 58 7

23
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เลขานุการบริษัท		/	สำานักกฎหมาย
Corporate	Secretary	/	Legal	Office
 น�ยพชระ วรรธนวินิจ  เลข�นุก�รบริษัท  / หัวหน้�สำ�นักกฎหม�ย
 Mr. Photchara Wattanawinij  Corporate Secretary / Legal Head
  
ด้านทรัพยากรมนุษย์	/	สำานักตรวจสอบภายใน
Human	Resources	Group	/	Internal	Audit	Office
 น�งมณฑ� เกษตรศิลป์ชัย เจ้�หน้�ที่บริห�รและผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
 Mrs. Montha Kasadesinchai        Executive Officer & Senior Vice President     
 น�ยไพฑูรย์ อินอุทัย ผู้จัดก�รทั่วไป - สำ�นักตรวจสอบภ�ยใน 
 Mr. Phaitoon Inuthai General Manager - Internal Audit Office 

ด้านวางแผนองค์กร	/	ด้านบริหาร
Corporate	Planning	Group	/	Administration	Group
 น�ยท�ด�ฮิโกะ ซูกิโอะ * เจ้�หน้�ที่บริห�รและผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
 Mr. Tadahiko Sugio * Executive Officer & Senior Vice President
 น�ยท�คูจิ  น�ค�ก�ว่� ** เจ้�หน้�ที่บริห�รและผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
 Mr. Takuji Nakagawa ** Executive Officer & Senior Vice President
 น�ยสุรวิชญ์ เจียรพงษ์ ผู้จัดก�รทั่วไป – ส�ยง�นว�งแผนองค์กร 
 Mr. Suravich Chearapong  General Manager – Corporate Planning Division
 น�ยณัฐกร จิตร�ภัณฑ์ ผู้จัดก�รทั่วไป – ส�ยง�นกิจก�รทั่วไป
  Mr. Nuttakorn Chitraphan General Manager – General Affairs Division
 น�ยกริช กัจฉป�นันท์ ผู้จัดก�รทั่วไป – ส�ยง�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ
 Mr. Kritch Katchapanan General Manager – Information Technology Division

หม�ยเหตุ  : *น�ยท�ด�ฮิโกะ ซูกิโอะ ได้รับก�รแต่งตั้งเป็นเจ้�หน้�ที่บริห�รและผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ – ด้�นว�งแผนองค์กร / ด้�นบริห�ร ในวันที่ 1 พฤษภ�คม 2556

  **น�ยท�คูจิ  น�ค�ก�ว่� พ้นจ�กตำ�แหน่งเจ้�หน้�ที่บริห�รและผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ – ด้�นว�งแผนองค์กร / ด้�นบริห�ร ในวันที่ 30 เมษ�ยน 2556

Remark  :  *Mr. Tadahiko Sugio has been appointed the Executive Officer & Senior Vice President – Corporate Planning Group / Administration Group on May 1, 2013

  **Mr. Takuji Nakagawa resigned from the position of Executive Officer & Senior Vice President - Corporate Planning Group / Administration Group on April 30, 2013
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ด้านจัดซื้อ
Procurement	Group
 น�ยน�โอยูกิ ฟูจิว�ร่� เจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�รผู้ช่วยผู้จัดก�รใหญ่ 
 Mr. Naoyuki Fujiwara Executive Officer & Senior Vice President
 น�ยธนณัท ตั้งควิวิช ผู้จัดก�รทั่วไป – ส�ยง�นจัดซื้อ 
 Mr.Thananat Tangkavivit General Manager - Procurement Division

ด้านการเงินและบัญชี
Finance	&	Accounting	Group
 น�ยเออิจิ ฮ�ม�ด� ประธ�นเจ้�หน้�ที่ก�รเงินและกรรมก�รรองผู้จัดก�รใหญ่ 
 Mr. Eiji Hamada Chief Financial Officer & Executive Vice President
 น�ยท�ด�ฮิโกะ ซูกิโอะ  เจ้�หน้�ที่บริห�รและผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 
 Mr. Tadahiko Sugio  Executive Officer & Senior Vice President
 น�งวิภ� วิช�ผลไชยกุล ผู้อำ�นวยก�ร – ส�ยง�นบัญชี 
 Mrs. Wipa Wichapolchaiyakul Vice President – Accounting Division
 น�งลักษมี หิรัญญะวณิชย์ ผู้จัดก�รทั่วไป – ส�ยง�นก�รเงิน 
 Mrs. Luksami Hirunyavanich General Manager – Finance Division

ด้านธุรกรรมการค้า	/	สายงานวิจัยและพัฒนา
Commercial	Group	/	Research	&	Development	Division
 น�ยวัชระ ปิงสุทธิวงศ์ เจ้�หน้�ที่บริห�รและผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 
 Mr. Watchara Pingsuthiwong  Executive Officer & Senior Vice President
 น�ยกิจ ประเสริฐชัย ผู้จัดก�รทั่วไป – ส�ยง�นก�รข�ย 
 Mr. Kit Prasertchai  General Manager – Sale Division
 น�งเอื้ออ�รี คณ�จันทร์ ผู้จัดก�รทั่วไป – ส�ยง�นสนับสนุนก�รข�ย 
 Mrs. Euraree Kanachan General Manager – Commercial Operation Division

ด้านการผลิต
Production	Group
	 โรงงานพระประแดง
 Phrapradaeng Plant Site
 น�ยไพโรจน์ ปัญญวุฒ ิ เจ้�หน้�ท่ีบริห�รและผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ และผู้จัดก�รโรงง�น 
 Mr. Pairoj Punyavut  Executive Officer & Senior Vice President & Plant Manager
 น�ยสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์ เจ้�หน้�ท่ีบริห�รและผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ และรองผู้จัดก�รโรงง�น 
 Mr. Somruk Likitcharoenphan Executive Officer & Senior Vice President & Deputy Plant Manager
 น�ยนเรศ ตันพิชัย ผู้จัดก�รทั่วไป – ส�ยง�นสนับสนุนก�รผลิต 
 Mr .Nares Tunpichai General Manager – Operation Support Division
 น�ยบุญชัย ก่อเกียรติพิทักษ์ ผู้จัดก�รทั่วไป – ส�ยง�นบริห�รก�รผลิต 
 Mr. Boonchai Kokietpitak  General Manager – Production Management Division
	 โรงงานนครหลวง
	 Nakhonluang	Plant	Site
 น�ยสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์ เจ้�หน้�ท่ีบริห�รและผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ และผู้จัดก�รโรงง�น 
 Mr. Somruk Likitcharoenphan Executive Officer & Senior Vice President & Plant Manager
 น�ยสมพงค์ เลิศวิริยะพันธ์ ผู้จัดก�รทั่วไปอ�วุโสและรองผู้จัดก�รโรงง�น 
 Mr. Sompong Lerdviriyapan Senior General Manager & Deputy Plant Manager 
 น�ยทรงยศ จ�ตนิลพันธุ์ ผู้จัดก�รทั่วไป – ส�ยง�นสนับสนุนก�รผลิต 
 Mr. Songyos Chatnilphan General Manager – Operation Support Division
 น�ยพลจักร มิ่งมห�กุล ผู้จัดก�รทั่วไป – ส�ยง�นบริห�รก�รผลิต 
 Mr. Poljak Mingmahakul General Manager – Production Management Division
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 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน) มีนโยบ�ยจัดสรรจ่�ยเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตร�ประม�ณร้อยละ 60 ของกำ�ไรสุทธิ ของงบก�รเงิน
เฉพ�ะกิจก�รหลังหักสำ�รองต�มกฎหม�ย ภ�ษีและข�ดทุนสะสม(ถ้�มี) อย่�งไรก็ต�ม ก�รจ่�ยเงินปันผลดังกล่�ว อ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับแผนก�รลงทุน คว�มจำ�เป็นและคว�มเหม�ะสมอื่นๆต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทฯ เห็นสมควร

 Thai Central Chemical Public Company Limited will allocate dividend payment to shareholders at the rate approximately 60%
of the net profit after legal reserved, taxed and cumulative loss (if any) derived from normal business operation of the Company only basis. 
However, each dividend payment will be subjected to change depending on the Company’s investment plan, necessity as well as other 
justification and consideration as the Board of Directors may deem appropriate.

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
Policy on Dividends
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร สำ หรับปี 2556
Remuneration of Directors and Executives in the year 2013

 1.	ค่าตอบแทนกรรมการ	/	Remuneration	of	Directors

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน		 : ค่�ตอบแทนรวมของกรรมก�รสำ�หรับปี 2556 มีจำ�นวนรวม 6.1 ล้�นบ�ท ประกอบด้วย (1) ค่�ตอบแทนร�ยเดือน
(2) ค่�บำ�เหน็จกรรมก�ร และ (3) เบ้ียประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ (สำ�หรับคณะกรรมก�รตรวจสอบ) โดยร�ยละเอียด ค่�ตอบแทนของกรรมก�รแต่ละท่�นมีดังน้ี
Monetary	Remuneration :  Remuneration of The Board of Directors in the year 2013 amounted to a total of THB 6.1 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:

 2.	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	/	Remuneration	of	Executives
     
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน		 : ค่�ตอบแทนรวมของผู้บริห�รสำ�หรับปี 2556 จำ�นวน 9 ท่�น มีจำ�นวนรวม 41.5 ล้�นบ�ท ประกอบด้วย (1) ค่�ตอบแทน
ร�ยเดือน และ (2) ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ     
Monetary	Remuneration	 : Remuneration of The Executives in the year 2013 for 9 persons amounted to a total of THB 41.5 million, which included 
(1) monthly salary and (2) other benefits     

ที่
No.

รายนาม
Name

ตำาแหน่ง
Position

กรรมการ
Director

กรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

1 น�ยม�ซ�โตะ ท�เคอิ
Mr. Masato Takei

ประธ�นกรรมก�ร
Director & Corporate Board Chairman

768,500 -

2 น�ยชิก�ฮิเด  โมริ
Mr. Chikahide  Mori

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
Director & Chief Executive Officer & President

920,200 -

3 น�ยเออิจิ ฮ�ม�ด�
Mr. Eiji Hamada

ประธ�นเจ้�หน้�ที่ก�รเงินและกรรมก�รรองผู้จัดก�รใหญ่
Director & Chief Financial Officer & Executive Vice President

818,000 -

4 น�ยน�โอยูกิ  ฟูจิว�ร่�
Mr. Naoyuki  Fujiwara

เจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�รผู้ช่วยผู้จัดก�รใหญ่
Director & Executive Officer & Senior Vice President

720,000 -

5 น�งส�วกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
Ms. Kanokporn  Aungsoontornsarid

กรรมก�ร
Director

216,000 -

6 น�ยสุวิช สุวรุจิพร *
Mr. Suvij Suvaruchiporn *

กรรมก�ร
Director

36,000 -

7 น�ยสุวัฒน์ สืบสันติกุล
Mr. Suvat Suebsantikul 

กรรมก�รอิสระและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Chairman

247,950 620,000

8 น�ยโอภ�ส  ศรีพรกิจขจร
Mr. Opas  Sripornkijkachorn

กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member

356,000 480,000

9 น�ยเกษมศักดิ์ มัสยว�ณิช
Mr. Kasemsak Masayavanij

กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member

356,000 480,000

10 น�ยบรรห�ร บัณฑุกุล ** 
Mr. Banharn Bandhukul **

กรรมก�รอิสระและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Chairman

42,300 -

 (หน่วย : บ�ท) / (Unit : Baht)

ค่าตอบแทนอื่นๆ		 : ไม่มี 
Other  Remuneration  : None

ค่าตอบแทนอื่นๆ		 : ไม่มี 
Other  Remuneration  : None

หม�ยเหตุ  :  *   น�ยสุวิช สุวรุจิพร เข้�รับตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 มีน�คม 2556  
  **  น�ยบรรห�ร บัณฑุกุล ได้เสียชีวิตในวันที่ 12 มีน�คม 2555
Remark  : *  Mr. Suvij Suvaruchiporn has been elected to be the company director on March 29, 2013     
  ** Mr. Banharn Bandhukul passed away on March 12, 2012
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ที่
No.

รายนาม
Name

ตำาแหน่ง
Position

ประชุมครั้งที่
Meeting	No.

1 2 3 4 5 6

1 น�ยม�ซ�โตะ ท�เคอิ
Mr. Masato Takei

ประธ�นกรรมก�ร
Corporate Board Chairman

2 น�ยสุวัฒน์ สืบสันติกุล
Mr. Suvat Suebsantikul

กรรมก�รอิสระและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Chairman

3 น�ยโอภ�ส ศรีพรกิจขจร
Mr. Opas Sripornkijkachorn

กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member

4 น�ยเกษมศักดิ์ มัสยว�นิช
Mr. Kasemsak Masayavanij

กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member

5 น�ยชิก�ฮิเด โมริ
Mr. Chikahide Mori

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
Chief Executive Officer & President

6 น�ยเออิจิ ฮ�ม�ด�
Mr. Eiji Hamada 

ประธ�นเจ้�หน้�ที่ก�รเงินและกรรมก�รรองผู้จัดก�รใหญ่
Chief Financial Officer & Executive Vice President

7 น�ยน�โอยูกิ ฟูจิว�ร่�
Mr. Naoyuki Fujiwara

เจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�รผู้ช่วยผู้จัดก�รใหญ่
Executive Officer & Senior Vice President

8 น�งส�วกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
Ms. Kanokporn  Aungsoontornsarid

กรรมก�ร
Director

9 น�ยสุวิช สุวรุจิพร
Mr. Suvij Suvaruchiporn

กรรมก�ร
Director

ในปี 2556 บริษัทได้มีก�รประชุมคณะกรรมก�รทั้งหมด 6 ครั้ง ดังมีร�ยละเอียดก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�รแต่ละท่�นดังนี้.-
In 2013, the company held 6 Board of Directors Meetings. Details of the Meeting Attendance are as follow:-

หม�ยเหตุ  1.      เข้�ร่วมประชุม   ไม่เข้�ร่วมประชุม      -   ล�ออก/ยังไม่ได้รับตำ�แหน่ง
  2. น�ยสุวิช สุวรุจิพร เข้�รับตำ�แหน่งกรรมก�รในวันที่ 29 มีน�คม 2556

Remark  1.     means Attended  means Absent  -   means Resigned/not in position
  2.  Mr. Suvij Suvaruchiporn has been elected to be the company director on March 29, 2013.

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ประจำ ปี 2556 
Details of the 2013 Board of Directors Meeting Attendance
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ที่
No.

รายนาม
Name

TCCC บริษัทย่อย
Subsidiary	Companies

บริษัทร่วม
Associated
Company

1 2 3 4 5 6 1

1 น�ยม�ซ�โตะ ท�เคอิ
Mr. Masato Takei

2 น�ยชิก�ฮิเด โมริ
Mr. Chikahide Mori

3 น�ยเออิจิ ฮ�ม�ด�
Mr. Eiji Hamada

4 น�ยน�โอยูกิ ฟูจิว�ร่�
Mr. Naoyuki Fujiwara

5 น�งส�วกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
Ms. Kanokporn  Aungsoontornsarid

6 น�ยสุวิช สุวรุจิพร (1)

Mr. Suvij Suvaruchiporn (1) 

7 น�ยสุวัฒน์ สืบสันติกุล
Mr. Suvat Suebsantikul

8 น�ยโอภ�ส ศรีพรกิจขจร
Mr. Opas Sripornkijkachorn

9 น�ยเกษมศักดิ์ มัสยว�ณิช
Mr. Kasemsak Masayavanij

10 น�ยท�ด�ฮิโกะ ซูกิโอะ (2)

 Mr. Tadahiko Sugio (2)

11 น�ยไพโรจน์ ปัญญวุฒิ 
Mr. Pairoj Punyavut

12 น�งมณฑ� เกษตรศิลป์ชัย
Mrs. Montha Kasadesinchai

13 น�ยสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์
Mr. Somruk Likitcharoenphan

14 น�ยวัชระ ปิงสุทธิวงศ์
Mr. Watchara Pingsuthiwong

บริษัทย่อย	/Subsidiary	Companies
1. บริษัท เอ็มซี อะโกร- เคมิคัล จำ�กัด  2. บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จำ�กัด   3. บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จำ�กัด
 MC Agro-Chemicals Co., Ltd.  MC Industrial Chemical Co., Ltd.   MC Solvents Co., Ltd.
4. บริษัท เอ็มซี พล�สติก จำ�กัด  5. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำ�กัด 6. บริษัท เซ็นทร�ปิค (ประเทศไทย) จำ�กัด
 MC Plastics Co., Ltd.  N.I.M. Co., Ltd.   Central Pacific (Thailand) Corp., Ltd.
บริษัทร่วม	/	Associated	Company
1. บริษัท เมโทรแทน จำ�กัด 
 Metro Tan Co., Ltd.

การดำ รงตำ แหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำ นาจควบคุม ในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

Position held by Directors, Executives and Authorized Controllers in the Company, 
Subsidiary Companies and Associated Company
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หม�ยเหตุ  : X  = ประธ�นกรรมก�ร #  = กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ  
  /// = เจ้�หน้�ที่บริห�ร //  = กรรมก�รและเจ้�หน้�ที่บริห�ร   
  /  = กรรมก�ร 0  = กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ และ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
  (1) น�ยสุวิช สุวรุจิพร เข้�รับตำ�แหน่งกรรมก�ร ในวันที่ 29 มีน�คม 2556
  (2) น�ยท�ด�ฮิโกะ ซูกิโอะ
   - เข้�ดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมก�รในบริษัท เอ็มซี อะโกร- เคมิคัล จำ�กัด วันที่ 18 เมษ�ยน 2556
   - เข้�ดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมก�รในบริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จำ�กัด วันที่ 29 เมษ�ยน 2556
   - เข้�ดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมก�รในบริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จำ�กัด วันที่ 29 เมษ�ยน 2556
   - เข้�ดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมก�รในบริษัท เอ็มซี พล�สติก จำ�กัด วันที่ 29 เมษ�ยน 2556
   - เข้�ดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมก�รในบริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำ�กัด วันที่ 19 เมษ�ยน 2556
   - เข้�ดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมก�รในบริษัท เซ็นทร�ปิค (ประเทศไทย) จำ�กัด วันที่ 30 เมษ�ยน 2556

Remark : X  = Board Chairman, #  = Independent Director & Audit Committee Member,   
  /// = Executive Officer, //  = Director & Executive Officer,  
  /  = Director 0  = President and Chief Executive Officer
  (1) Mr. Suvij Suvaruchiporn has been elected to be Director on March 29, 2013.
  (2) Mr. Tadahiko Sugio
   - has been elected to be Director of MC Agro-Chemicals Co., Ltd. on April 18, 2013
   - has been elected to be Director of MC Industrial Chemical Co., Ltd. on April 29, 2013
   - has been elected to be Director of MC Solvents Co., Ltd. on April 29, 2013
   - has been elected to be Director of MC Plastics Co., Ltd. on April 29, 2013
   - has been elected to be Director of N.I.M. Co., Ltd. on April 19, 2013
   - has been elected to be Director of Central Pacific (Thailand) Corp., Ltd. on April 30, 2013
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ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้สอบบัญชี 
Fees Paid to Public Accountant

สำ�หรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 / For The Year Ended December 31, 2013

ที่
No.

ชื่อบริษัท
Company

ผู้สอบบัญชี
Auditor

ค่าสอบบัญชี
Audit Fee

ค่าบริการอ่ืน
Non

Audit Fee

รวม
Total

ค่าตอบแทน
ค้างจ่าย
Accrued	
Audit/Non	
Audit fee

1 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)
Thai Central Chemical Public Company Limited

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

2,110,000 - 2,110,000 541,600

2 บริษัท เอ็มซี อะโกร- เคมิคัล จำ�กัด
MC Agro-Chemicals Co., Ltd.

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

743,600 - 743,600 540,800

3 บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จำ�กัด
MC Industrial Chemical Co., Ltd.

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

1,398,000 - 1,398,000 755,200

4 บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จำ�กัด
MC Solvents Co., Ltd.

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

98,000 - 98,000 34,000

5 บริษัท เอ็มซี พล�สติก จำ�กัด
MC Plastics Co., Ltd.

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

229,000 - 229,000 97,600

6 บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำ�กัด
N.I.M. Co., Ltd.

บริษัท สหก�รบัญชี พี เค เอฟ จำ�กัด
United auditing PKF Limited

119,000 - 119,000 50,000

7 บริษัท เซ็นทร�ปิค (ประเทศไทย) จำ�กัด
Central Pacific (Thailand) Corp., Ltd.

สำ�นักง�นภัทรธรรม
Phattharatham Office

30,000 - 30,000 30,000

รวมทั้งสิ้น
Grand Total 

 4,727,600 -  4,727,600 2,049,200

 (หน่วย : บ�ท) / (Unit : Baht)
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

 ในปัจจุบัน แนวคิดเรื่องคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR) ได้กล�ยเป็นแนวท�งที่สำ�คัญต่อก�ร
ดำ�เนินธุรกิจโดยจะเห็นได้ว่�กิจก�รขน�ดใหญ่ทั้งในและต่�งประเทศได้นำ�แนวคิดดังกล่�วเข้�ม�ปรับใช้หรือนำ�ม�เป็นกลยุทธ์ในก�รดำ�เนินธุรกิจ 
เนื่องจ�กเป็นที่พิสูจน์แล้วว่�ก�รดำ�เนินกิจกรรมใดๆ ขององค์กรโดยคำ�นึงถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อตัวองค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้กิจก�รและ
สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่�งมีคว�มสุข และนำ�ไปสู่ก�รเติบโตที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ของกิจก�ร 
 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน) ก็ได้ให้คว�มสำ�คัญกับแนวคิดดังกล่�วและได้ดำ�เนินก�รต�มแนวนโยบ�ยดังกล่�วผ่�นกิจกรรมต่�งๆ 
ของบริษัทม�ตลอด แต่ยังมิได้มีก�รนำ�ม�รวบรวมไว้เป็นรูปแบบร�ยง�น ในปีนี้จึงเป็นครั้งแรกที่บริษัทได้จัดทำ�ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นเพื่อ
ร�ยง�นกิจกรรมคว�มรับผิดชอบต่อสังคมให้ส�ธ�รณะชนได้รับทร�บ 
 วิสัยทัศน์ของบริษัท
 “เพื่อนแท้ของเกษตกรไทย”
 บริษัทจะเป็นส่วนหนึ่งของก�รเกษตรกรรมที่จำ�เป็นและข�ดเสียไม่ได้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะเป็นผลิตภัณฑ์ในลำ�ดับต้นๆ ที่เกษตรกรจะเลือกใช้
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตท�งก�รเกษตรเน่ืองจ�กมีประสิทธิภ�พสูง บริษัทยังจะเป็นคลังคว�มรู้เร่ืองก�รเพ�ะปลูกและก�รเพ่ิมผลผลิตท�งก�รเกษตรให้แก่เกษตกรด้วย
 พันธกิจของบริษัท
 เพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยข้�งต้น บริษัทจึงได้กำ�หนดพันธกิจของบริษัทดังนี้
 1. มุ่งเน้นดูแลควบคุมกระบวนก�รผลิตสินค้�เพื่อให้มีคุณภ�พสูง และจัดจำ�หน่�ยให้แก่เกษตกรในร�ค�ที่เหม�ะสม โดยบริษัทจะไม่มุ่งจำ�หน่�ย
สินค้�เพียงอย่�งเดียวแต่จะให้คำ�แนะนำ�ในก�รใช้สินค้�ของบริษัทให้เหม�ะสมกับก�รเพ�ะปลูกแต่ละพื้นที่และพืชแต่ละชนิดเพร�ะก�รก�รใช้ปุ๋ยเคมี
ส�ม�รถเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เมื่อได้มีก�รใช้อย่�งสมดุลโดยคำ�นึงถึงสภ�พดินและพืชแต่ละชนิดเป็นก�รเฉพ�ะ ซึ่งนอกจ�กจะเป็นก�รเพิ่มผลผลิต
ท�งก�รเกษตรแล้วยังเป็นก�รปรับปรุงคุณภ�พดินไปด้วย 
 2. บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนก�รผลิตให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดรวมถึงจัดก�รกระบวนก�รใช้พลังง�นให้คุ้มค่�ด้วย
 3. บริษัทจะเกื้อหนุนชุมชนที่อยู่ร�ยรอบบริษัทเพื่อให้สังคมและบริษัทส�ม�รถอยู่ร่วมกันได้
 ทิศทางสู่ความยั่งยืน
 เกษตรกรรมมีคว�มสำ�คัญต่อประเทศไทยและประช�คมโลกอย่�งม�กโดยผลผลิตที่ได้จ�กก�รเกษตรจะใช้เป็นอ�ห�ร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อ�ศัย
ย�รักษ�โรค รวมถึงสิ่งของท่ีจำ�เป็นอื่นๆ ในชีวิตประจำ�วัน ในฐ�นะผู้ผลิตปุ๋ยเคมีซึ่งเป็นสินค้�ที่มีคว�มเกี่ยวข้องโดยตรงกับก�รเกษตร บริษัทจึงมีคว�ม
รับผิดชอบที่จะต้องผลิตสินค้�ที่มีคุณภ�พเพื่อช่วยสนับสนุนก�รเพิ่มผลผลิตท�งก�รเกษตรให้ม�กขึ้น บริษัทเชื่อว่�ก�รซื่อสัตย์ต่อลูกค้�โดยก�รควบคุม
คุณภ�พสินค้�ให้ได้ม�ตรฐ�นสูงรวมถึงให้คำ�ปรึกษ�ในก�รใช้สินค้�ให้ถูกต้องจะช่วยให้ก�รเกษตรมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งก็จะ
ทำ�ให้บริษัทส�ม�รถเติบโตอย่�งยั่งยืนไปด้วยได้ นอกจ�กนี้ บริษัทยังไม่ละเลยที่จะดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งอ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รกิจกรรม
ของบริษัท โดยก�รลดมลภ�วะ ประหยัดพลังง�น พัฒน�ชุมชนในสิ่งที่ข�ดแคลน เป็นก�รช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่�งบริษัทและชุมชนซึ่งจะนำ�ไปสู่ก�ร
เติบโตที่ยังยืนต่อไป 
 กรอบการรายงาน
 เนื้อห�คว�มรับผิดชอบต่อสังคมนี้ได้จัดทำ�ขึ้นต�มแนวท�งก�รจัดทำ�ร�ยง�นแห่งคว�มยั่งยืน ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอ�ศัยกรอบ
ก�รร�ยง�น CSR บูรณ�ก�รประจำ�ปี (Integrated CSR Reporting Framework) จัดทำ�โดยสถ�บันไทยพัฒน์ ทั้งนี้เนื้อห�ของร�ยง�นจะครอบคลุม
เฉพ�ะกิจกรรมของ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ไม่รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัท
 ผู้มีส่วนได้เสีย
 ผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินกิจก�รของบริษัทในด้�นต่�งๆ และอ�จได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจ�กก�รดำ�เนินกิจก�รของ
บริษัทด้วย จึงถือเป็นหน้�ท่ีของบริษัทท่ีจะต้องควบคุมดูแลกิจกรรมของบริษัทเพื่อเสริมสร้�งผลประโยชน์และลดผลกระทบที่อ�จเกิดขึ้นให้ได้ม�กท่ีสุด 
ผู้มีส่วนได้เสียยังเป็นส่วนสำ�คัญสำ�หรับก�รกำ�หนดกลยุทธ์ในก�รพัฒน�ที่ยังยืนอีกด้วยโดยบริษัทจะประเมินคว�มเสี่ยงของกิจกรรมและติดต�มผล
กระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสำ�รวจคว�มต้องก�รของผู้มีส่วนได้เสียแล้วจึงกำ�หนดกลยุทธ์ นโยบ�ย แนวท�งปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ 
 บริษัทได้จัดประเภทของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทออกได้เป็นกลุ่มต่�งๆ ดังนี้
 1. พนักง�นของบริษัท เป็นผู้ปฏิบัติและดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ ต�มแนวนโยบ�ยของบริษัท ประโยชน์หรือผลกระทบที่อ�จได้รับได้แก่ ค่�จ้�ง
สวัสดิก�รต่�งๆ หน้�ที่ก�รง�น ก�รฝึกอบรมคว�มรู้ต่�งๆ สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น
 2. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เป็นผู้ที่ีชำ�ระเงินซื้อหุ้นของบริษัทจึงมีส่วนได้เสียขึ้นอยู่กับผลประกอบก�รของบริษัทด้วยประโยชน์หรือผลกระทบที่
อ�จได้รับได้แก่ ผลตอบแทนในส่วนของหุ้นที่ตนถือในรูปต่�งๆ เช่น เงินปันผล ผลกำ�ไรข�ดทุนจ�กผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผย
 3. ลูกค้� เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจ�กก�รบริโภคสินค้�ของบริษัท ประโยชน์หรือผลกระทบที่อ�จได้รับได้แก่ คุณภ�พของสินค้�และบริก�ร
ก�รเปิดเผยข้อมูลของสินค้� ก�รให้คำ�ปรึกษ�แก่ลูกค้� ก�รรักษ�คว�มลับของลูกค้� บริก�รหลังก�รข�ย 
 4. คู่ค้� ผู้จัดห� เป็นผู้ท่ีมีบทบ�ทในห่วงโซ่อุปท�น เช่นก�รจัดห�วัตถุดิบ หรือเป็นผู้รับจ้�งหรือให้บริก�รแก่บริษัทในง�นหรือโครงก�รใดๆ 
ประโยชน์หรือผลกระทบท่ีอ�จได้รับได้แก่ ร�ค�วัตถุดิบในก�รจัดซื้อจัดห� ก�รประมูลง�นหรือโครงก�รของบริษัท ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี คว�มรู้หรือ
ประสบก�รณ์ 
 5. คู่แข่ง เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในด้�นก�รจำ�หน่�ยสินค้�กับก�รแข่งขัน ประโยชน์หรือผลกระทบที่อ�จได้รับได้แก่ ก�รแข่งขันอย่�งเป็นธรรมและเป็น
ไปต�มกฎหม�ย ก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งโปร่งใสและมีจริยธรรม
 6. เจ้�หนี้ เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยเป็นผู้ที่มีสิทธิเรียกร้องต่อบริษัท ประโยชน์หรือผลกระทบที่อ�จเกิดข้ึนได้แก่ ก�รชำ�ระหนี้สินตรงต่อเวล�รวม
ถึงผลประโยชน์ที่ได้ตกลงกันไว้
 7. ชุมชนแวดล้อม เกี่ยวข้องกับบริษัทเนื่องจ�กอ�จได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจ�กกระบวนก�รผลิต เช่น มลภ�วะจ�กกระบวนก�รผลิตต่อ
สิ่งแวดล้อม ก�รจ้�งแรงง�นในชุมชน ก�รอุดหนุนสินค้�พื้นบ้�นในชุมชน ก�รพัฒน�ชุมชนในด้�นต่�งๆ
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บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน)

  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 บริษัทได้รวบรวมกิจกรรมต่�งๆ ที่จัดเป็นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ดังต่อไปนี้
 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 บริษัทมีนโยบ�ยเน้นก�รผลิตสินค้�ที่มีคุณภ�พสูงได้ม�ตรฐ�น เพื่อให้ลูกค้�เกิดคว�มพึงพอใจและเช่ือมั่นในคุณภ�พสินค้�ของบริษัทว่�เป็น
“ปุ๋ยเต็มสูตร” ก�รที่ปุ๋ยมีคุณภ�พดีจะส่งผลให้ปริม�ณผลผลิตท�งเกษตรกรรมเพิ่ม เกษตรกรก็จะมีร�ยได้ม�กขึ้นและช่วยยกระดับคว�มเป็นอยู่ของ
เกษตรกรให้ดีขึ้น
 ในก�รนี้บริษัทได้ดำ�เนินก�รเพื่อเป็นก�รรับผิดชอบต่อผู้บริโภคดังนี้
 1. ก�รควบคุมคุณภ�พของสินค้�
  • ในส�ยก�รผลิต บริษัทจัดให้มีก�รตรวจสอบคุณภ�พของวัตถุดิบและสินค้�ที่ผ่�นส�ยก�รผลิตอย่�งเข้มงวดโดยจะมีก�รสุ่มตรวจ
สอบคุณภ�พของปุ๋ย 3 ช่วงด้วยกันเริ่มจ�ก ช่วงแรกสุ่มตรวจปริม�ณธ�ตุอ�ห�รของวัตถุดิบก่อนส่งเข้�สู่กระบวนก�รผลิต ช่วงที่ 2 สุ่มตรวจปริม�ณธ�ตุ
อ�ห�รระหว่�งที่ปุ๋ยผลิตสำ�เร็จผ่�นส�ยพ�นก�รผลิต และช่วงที่ 3 สุ่มตรวจระหว่�งที่ปุ๋ยผลิตสำ�เร็จถูกบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ ในก�รสุ่มตรวจธ�ตุอ�ห�รใน
แต่ละช่วงนั้น พนักง�นบริษัทจะสุ่มเก็บตัวอย่�งของปุ๋ยทุกๆ 15 น�ทีจ�กส�ยพ�นลำ�เลียงจนครบ 8 ครั้ง (หรือทุก 2 ชั่วโมง) ตัวอย่�งที่เก็บได้จะถูกส่ง
ไปที่ห้องปฏิบัติก�รของบริษัทเพื่อวิเคร�ะห์ปริม�ณธ�ตุอ�ห�ร ห�กพบว่�ตัวอย่�งที่สุ่มตรวจมีปริม�ณธ�ตุอ�ห�รไม่ได้ต�มม�ตรฐ�น ปุ๋ยที่ผลิตในช่วง
ดังกล่�วจะถูกแยกออกจ�กส�ยก�รผลิตและนำ�ไปผ่�นกระบวนก�รผลิตใหม่ ซึ่งจ�กสถิติมีเพียงร้อยละ 0.2 ของปุ๋ยที่ผลิตเท่�นั้นที่ถูกนำ�กลับไปผลิตใหม่
วิธีก�รควบคุมคุณภ�พสินค้�ของบริษัทนี้จัดว่�มีม�ตรฐ�นในก�รควบคุมคุณภ�พของสินค้�ที่สูงม�กในอุตส�หกรรมก�รผลิตปุ๋ย
  • บริษัทได้จัดตั้งห้องปฏิบัติก�รตรวจสอบวิเคร�ะห์คุณภ�พของปุ๋ยข้ึนที่โรงง�นพระประแดงและโรงง�นนครหลวง โดยมีคว�มทันสมัย
และมีประสิทธิภ�พคว�มแม่นยำ�ในก�รวิเคร�ะห์ธ�ตุอ�ห�รของปุ๋ยเคมีสูง ห้องปฏิบัติก�รของบริษัทได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น ISO/IEC 17025:2005 
ในกระบวนก�รตรวจสอบวิเคร�ะห์ปุ๋ยเคมีจ�กกรมวิทย�ศ�สตร์บริก�รกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี จึงมั่นใจได้ว่�ปุ๋ยเคมีที่ผ่�นก�รวิเคร�ะห์จ�ก
ห้องปฎิบัติก�รของบริษัทจะมีคุณภ�พสูงต�มม�ตรฐ�นอุตส�หกรรม นอกจ�กนี้ บริษัทอยู่ระหว่�งก�รขอรับก�รกำ�หนดเป็นห้องปฏิบัติก�รวิเคร�ะห์ปุ๋ย
จ�กกรมวิช�ก�รเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งห�กผ่�นก�รรับรองแล้ว ปุ๋ยเคมีที่ผ่�นก�รวิเคร�ะห์จ�กห้องปฏิบัติก�รส�ม�รถนำ�ไปขึ้นทะเบียน
ปุ๋ยเคมีเพื่อจำ�หน่�ยได้
 2. ก�รให้ข้อมูลแก่เกษตรกร
  • บริษัทจัดประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้คว�มรู้เกี่ยวกับก�รเกษตรในหัวข้อต่�งๆ ทุกสัปด�ห์ตลอดทั้งปี โดยร่วมกับผู้แทนจำ�หน่�ย
ในก�รจัดห�สถ�นที่และเชิญชวนเกษตรกรเข้�ร่วมซึ่งจะมีจำ�นวนต้ังแต่ 30 - 200 คนต่อก�รประชุมในแต่ละครั้งหมุนเวียนกันในแต่ละพ้ืนที่ทั่วประเทศ
โดยไม่คิดค่�ใช้จ่�ย หัวข้อที่บรรย�ยในก�รประชุมจะเป็นคว�มรู้เก่ียวกับก�รเกษตร เช่น วิธีก�รปลูกพืชชนิดต่�งๆ ก�รบำ�รุงรักษ�ดิน ก�รรักษ�โรคพืช 
ก�รใช้ปุ๋ยเคมีให้เหม�ะสมกับก�รเพ�ะปลูก ฯลฯ โดยวิทย�กรของบริษัทเอง ผู้เข้�ร่วมประชุมส�ม�รถซักถ�มข้อสงสัยต่�งๆ เกี่ยวกับก�รเกษตรได้และ
วิทย�กรจะตอบคำ�ถ�มให้ นอกจ�กนี้บริษัทยังรับเชิญจ�กหน่วยง�น องค์กร ร้�นค้�ที่ต้องก�รให้บริษัทไปบรรย�ยให้คว�มรู้หรือออกง�นแนะนำ�สินค้�
ของบริษัทด้วย 
  • บริษัทจัดทำ�โครงก�รแปลงส�ธิต ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรได้ทดลองปลูกพืช เช่น ข้�ว หอม กระเทียม ย�งพ�ร� มันสำ�ปะหลัง ฯลฯ
โดยใช้ปุ๋ยของบริษัทให้ถูกต้องเหม�ะสมกับก�รเพ�ะปลูกเปรียบเทียบกับวิธีเดิมที่เกษตรกรปฏิบัติอยู่ บริษัทจะคัดเลือกเกษตรกรผู้นำ�ที่มีคว�มสนใจเข้�
ร่วมโครงก�ร จ�กนั้นแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งของเกษตรกรเป็นแปลงส�ธิตทำ�ก�รปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยของบริษัทภ�ยใต้คำ�แนะนำ� 4 ประก�รคือ ถูกสูตร ถูกเวล�
ถูกอัตร�และถูกวิธี บริษัทจะจัดห�ปุ๋ยสูตรที่เหม�ะสมให้แก่เกษตร 1 กระสอบซึ่งปกติจะใช้ได้กับพื้นที่ 1 ไร่ โดยไม่คิดมูลค่� จ�กก�รติดต�มผลของแปลง
ส�ธิต เกษรตรกรร้อยละ 99 เห็นตรงกันว่�ผลผลิตของแปลงส�ธิตซึ่งเป็นก�รเพ�ะปลูกต�มคำ�แนะนำ�ของบริษัทและใช้ปุ๋ยของบริษัทเพิ่มขึ้น 
  • บริษัทจัดทำ�ว�รส�รเพื่อนแท้เกษตรกรไทยแจกจ่�ยให้แก่เกษตรกร หน่วยง�นร�ชก�ร ผู้แทนก�รค้� และผู้สนใจเป็นร�ยไตรม�สโดย
ไม่คิดมูลค่� หรือส�ม�รถด�วน์โหลดได้จ�กเว็บไซต์ของบริษัท ภ�ยในว�รส�รดังกล่�วจะตีพิมพ์บทคว�มเกี่ยวกับส�ระคว�มรู้ท�งก�รเกษตร เช่น 
แนวพระร�ชดำ�ริในด้�นก�รเกษตร วิธีเพ�ะปลูกพืชชนิดต่�งๆ ก�รป้องกันศัตรูพืช ก�รพัฒน�ดิน ฯลฯ เขียนโดยนักวิช�ก�รและผู้ทรงคุณวุฒิท�งก�ร
เกษตรและพนักง�นผู้ทรงคุณวุฒิของบริษัท รวมทั้งเผยแพร่ง�นวิจัยคว�มเหม�ะสมของก�รใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชแต่ละชนิดด้วย นอกจ�กนี้ยังมีคอลัมไข
ปัญห�เกษตรซึ่งจะเปิดโอก�สให้เกษตรกรได้ซักถ�มปัญห�ต่�งๆ และบริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวช�ญตอบปัญห�ดังกล่�ว  
 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
  • บริษัทได้สร้�งโรงไฟฟ้�พลังง�นคว�มร้อนร่วม (Co-Generation Power Plant) ซึ่งเป็นโครงก�รผลิตพลังง�นไฟฟ้�ร่วมกับพลังง�น
คว�มร้อนที่โรงง�นพระประแดง โดยโรงง�นโรงไฟฟ้�พลังง�นคว�มร้อนร่วมจะผลิตกระแสไฟฟ้�เพื่อใช้ในโรงง�น ห�กมีกระแสไฟฟ้�เหลือจ�กก�รใช้
ก็จะข�ยให้แก่ก�รไฟฟ้�นครหลวง ในกระบวนก�รผลิตกระแสไฟฟ้�นอกจ�กจะได้กระแสไฟฟ้�แล้ว ยังจะได้พลังง�นคว�มร้อนซึ่งส�ม�รถนำ�ไปใช้ใน
กระบวนก�รก�รผลิตปุ๋ยเคมีได้ด้วย ซึ่งโดยปกติในกระบวนก�รผลิต โรงง�นจะต้องผลิตพลังง�นคว�มร้อนเพื่อใช้ในกระบวนก�รผลิตปุ๋ยเคมีโดยใช้ก๊�ซ
ธรรมช�ติเป็นเชื้อเพลิงอยู่แล้ว เมื่อมีโรงง�นโรงไฟฟ้�พลังง�นคว�มร้อนร่วม โรงง�นส�ม�รถใช้ก๊�ซธรรมช�ตินั้นผลิตกระแสไฟฟ้�เพื่อใช้ภ�ยในโรงง�น
และส่งข�ย รวมทั้งยังได้พลังง�นคว�มร้อนม�ใช้ในกระบวนก�รผลิตปุ๋ยอีกด้วย โครงก�รนี้จึงเป็นก�รลดก�รใช้พลังง�นและประหยัดค่�ใช้จ่�ยได้เป็น
อย่�งดี นอกจ�กนี้โครงก�รยังส�ม�รถทำ�ร�ยได้ให้แก่บริษัทจ�กก�รข�ยไฟฟ้�ให้แก่ก�รไฟฟ้�นครหลวงด้วย บริษัทเริ่มเดินเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้�ในโรง
ไฟฟ้�พลังง�นคว�มร้อนร่วมตั้งแต่ปล�ยปี 2556 ซึ่งประม�ณก�รว่�ในปี 2557 บริษัทจะส�ม�รถประหยัดต้นทุนท�งด้�นพลังง�นได้กว่� 24 ล้�นบ�ท
  • บริษัทได้ดำ�เนินโครงก�รควบคุมคุณภ�พของอ�ก�ศบริเวณโรงง�นพระประแดงและโรงง�นนครหลวง ในกระบวนก�รลำ�เลียงวัตถุดิบ
หรือสินค้�สำ�เร็จเข้�สู่โรงง�นอ�จจะทำ�ให้เกิดฝุ่นละอองขน�ดเล็กซึ่งอ�จจะมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงและยังเป็นก�รสูญเสีย
วัตถุดิบจำ�นวนหนึ่งด้วย บริษัทได้ดำ�เนินก�รติดตั้งเครื่องกำ�จัดฝุ่นที่เรียกว่�ระบบ Cyclone ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ก�รหมุนวนของอ�ก�ศเพื่อให้ฝุ่นตกตะกอน
ลงด้�นล่�ง ซ่ึงหลังจ�กดำ�เนินก�รติดตั้งระบบดังกล่�วแล้ว สภ�พอ�ก�ศบริเวณโรงง�นมีฝุ่นอยู่ในเกณฑ์ม�ตรฐ�น อย่�งไรก็ดี บริษัทอยู่ระหว่�งก�รติด
ตั้งระบบกำ�จัดฝุ่นละอองเพิ่มเติมด้วยระบบ Scrubber Tank ซึ่งเป็นระบบที่ใช้น้ำ�จับละอองฝุ่น ทำ�ให้ส�ม�รถกำ�จัดฝุ่นที่มีขน�ดเล็กกว่� 20 ไมครอน
ได้ ระบบนี้จะติดตั้งเสร็จประม�ณเดือนเมษ�ยน 2557  นอกจ�กนี้  ที่โรงง�นนครหลวง บริษัทได้จัดทำ�ป้�ยแสดงคุณภ�พอ�ก�ศติดตั้งไว้บริเวณท่�เรือ
โรงง�นนครหลวง โดยจะทำ�ก�รตรวจติดต�มคุณภ�พอ�ก�ศเป็นประจำ�ทุกวันและแสดงผลที่วัดได้บนป้�ยดิจิตอล เพื่อเป็นก�รเปิดเผยข้อมูลให้แก่ชุมชน
ที่อ�ศัยโดยรอบได้ทร�บต�มหลักธรรม�ภิบ�ลสิ่งแวดล้อม 
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  • บริษัทดำ�เนินก�รโครงก�รคัดแยกขยะ โครงก�รนี้จะรณรงค์ให้พนักง�นทำ�ก�รก�รคัดแยกขยะภ�ยในโรงง�นก่อนจะนำ�ไปทิ้ง โดย
บริษัทจะรับซ้ือขยะที่ส�ม�รถนำ�ไปรีไซเคิลได้ต�มร�ค�ที่กำ�หนดไว้ จ�กนั้นขยะดังกล่�วก็จะถูกข�ยให้แก่ผู้รับซื้อขยะรีไซเคิลต่อไปสอดคล้องกับกิจกรรม
“เปล่ียนขยะให้เป็นเงิน” ท่ีบริษัทจัดข้ึน เงินจ�กก�รข�ยขยะรีไซเคิลให้แก่ผู้รับซื้อก็จะนำ�ม�หมุนเวียนรับซื้อขยะจ�กพนักง�นที่เข้�ร่วมโครงก�รต่อไป
นอกจ�กนี้ บริษัทได้เปลี่ยนและจัดว�งภ�ชนะรองรับขยะมูลฝอยใหม่เพื่อให้เหม�ะสมและเพียงพอต่อปริม�ณขยะในโรงง�น จ�กผลก�รดำ�เนินโครงก�ร
พบว่�โรงง�นพระประแดงมีขยะรีไซเคิลที่ข�ยให้แก่ผู้รับซื้อจำ�นวน 5.3 ตัน โรงง�นนครหลวงส�ม�รถลดก�รกำ�จัดขยะทั่วไปในปีที่ผ่�นม�ได้กว่� 33 ตัน
หรือคิดเป็นร้อยละ 26 ของจำ�นวนปริม�ณขยะที่ต้องกำ�จัด และส�ม�รถเพิ่มจำ�นวนขยะรีไซเคิลที่ข�ยให้กับผู้รับซื้อในปีที่ผ่�นม�ได้กว่� 5 ตันหรือ
ร้อยละ 68 ของจำ�นวนขยะรีไซเคิลที่จำ�หน่�ยได้ โครงก�รนี้มีส่วนช่วยลดปริม�ณขยะที่อ�จส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดค่�ใช้จ่�ยในก�รกำ�จัดขยะ 
เพิ่มร�ยได้จ�กก�รข�ยขยะรีไซเคิลและยังช่วยปลูกจิตสำ�นึกให้แก่พนักง�นในก�รก�รรักษ�สิ่งแวดล้อมด้วย 
	 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
  • บริษัทคำ�นึงถึงคว�มปลอดภัยในก�รปฏิบัติง�นของพนักง�นบริษัทเป็นสำ�คัญ จึงได้มีก�รจัดทำ�ข้อแนะนำ�ก�รปฏิบัติง�น 
(Work Instruction) ขึ้นเพื่อเป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติง�นโดยมีม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยไม่ต่ำ�กว่�ม�ตรฐ�นที่กำ�หนดโดยกรมโรงง�นอุตส�หกรรม 
บริษัทมีก�รจัดอบรมคว�มปลอดภัยให้แก่พนักง�นเป็นระยะๆ โดยเชิญวิทย�กรผู้มีคว�มรู้จ�กภ�ยนอกม�เป็นผู้บรรย�ยในหัวข้อต่�งๆ ในก�รนี้ 
บริษัทจัดห�ล่�มเพ่ือแปลให้แรงง�นต่�งช�ติ เช่น กัมพูช� ได้เข้�ใจในเน้ือห�ของก�รอบรมด้วย นอกจ�กน้ี ทุกวันก่อนเร่ิมปฏิบัติง�น จะมีช่วง Safety Talk
ประม�ณ 10 น�ที ซึ่งจะเป็นช่วงท่ีหัวหน้�ง�นแต่ละส�ยง�นก�รพูดคุยกับพนักง�นในส�ยง�นของตนเกี่ยวกับเรื่องคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นรวม
ถึงข่�วส�รอื่นๆ ที่น่�สนใจ ในก�รปฏิบัติง�น เม่ือเกิดอุบัติเหตุขึ้น จะมีก�รสอบสวนถึงอุบัติเหตุเพื่อจัดทำ�ร�ยง�นและเสนอต่อคณะกรรมก�รคว�ม
ปลอดภัยอ�ชีวะอน�มัยและสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นเพื่อปรับปรุงม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยให้ม�กขึ้น บริษัทยังเก็บสถิติก�รเจ็บป่วยของพนักง�น
เนื่องจ�กก�รทำ�ง�นไว้เพื่อปรับปรุงม�ตรก�รคว�มปลอดภัยของพนักง�นอีกด้วย ซึ่งจ�กสถิติ 2 ปีที่ผ่�นม� ไม่พบว่�มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจ�กก�รทำ�ง�น
เนื่องจ�กส�เหตุเดิมเลย
  • นอกจ�กน้ีบริษัทได้ดำ�เนินโครงก�รโรงง�นสีข�ว โดยวัตถุประสงค์เพ่ือให้สถ�นท่ีทำ�ง�นภ�ยในโรงง�นพระประแดงและโรงง�นนครหลวง
เป็นพื้นที่ปลอดจ�กย�เสพติด บริษัทจะร่วมมือกับตำ�รวจและเจ้�หน้�ที่จ�กกรมก�รปกครองสุ่มตรวจปัสส�วะของพนักง�นในโรงง�นโดยไม่กำ�หนดวัน
ล่วงหน้� ห�กพบว่�พนักง�นคนใดมีส�รเสพติดในร่�งก�ยบริษัทจะยังไม่ดำ�เนินก�รลงโทษในทันที แต่จะส่งพนักง�นเข้�รับก�รบำ�บัดที่โรงพย�ย�ลที่
กำ�หนดไว้ ในก�รบำ�บัดพนักง�นจะได้พูดคุยกับนักจิตวิทย� ท�นย�และต้องได้รับก�รตรวจปัสส�วะเป็นประจำ�จนครบระยะเวล�ของก�รบำ�บัด จ�กนั้น
ก็จะมีก�รสุ่มตรวจปัสส�วะเป็นระยะๆ ต�มกำ�หนดของโครงก�ร ห�กยังพบว่�พนักง�นคนนั้นยังมีส�รเสพติดในร่�งก�ยก็จะทำ�ก�รเลิกจ้�ง แต่จ�กสถิติ
ที่ผ่�นม�พบว่�พนักง�นท่ีถูกตรวจพบว่�มีส�รเสพติดในร่�งก�ยเมื่อผ่�นก�รบำ�บัดแล้ว ไม่พบว่�มีส�รเสพติดในร่�งก�ยจ�กก�รสุ่มตรวจปัสส�วะอีก 
ซึ่งในปัจจุบันไม่พบว่�พนักง�นคนใดที่ตรวจพบว่�มีส�รเสพติดในร่�งก�ย
	 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย
  • เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในก�รใช้ปุ๋ยเคมีในด้�นก�รเพิ่มผลผลิตและลดค่�ใช้จ่�ย บริษัทร่วมมือกับสถ�บันก�รศึกษ�ชั้น
นำ�ของประเทศหล�ยแห่งเพื่อดำ�เนินก�รโครงก�รวิจัยทดลองค้นห�สูตรปุ๋ยที่เหม�ะสมกับพืชเศรษฐกิจชนิดต่�งๆ และส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์
จ�กผลก�รวิจัยนั้น ผลง�นก�รวิจัยของบริษัทได้แก่
   - โครงก�รศึกษ�ห�สูตรปุ๋ยท่ีเหม�ะสมเฉพ�ะพ้ืนท่ีกับน�ข้�ว ร่วมกับภ�ควิช�ปฐพีวิทย� มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ วิทย�เขตกำ�แพงแสน
     จังหวัดนครปฐม
   - โครงก�รก�รศึกษ�แนวท�งก�รใช้ปุ๋ยอย่�งมีประสิทธิภ�พในก�รผลิตส้มส�ยน้ำ�ผ้ึง ร่วมกับคณะผลิตกรรมก�รเกษตร ภ�ควิช�พืช
     สวน มห�วิทย�ลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
   - โครงก�รศึกษ�ผลของก�รใช้ปุ๋ยชนิดต่�งๆ ต่อผลผลิตของข้�วโพดไร่ ร่วมกับคณะเกษตรศ�สตร์ทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม
     มห�วิทย�ลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
   - โครงก�รศึกษ�ประสิทธิภ�พของปุ๋ยเคมีที่เหม�ะสมสำ�หรับก�รเพิ่มผลผลิตย�งหลังเปิดกรีดในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่�ง
     ร่วมกับคณะเกษตรศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี จังหวัดอุบลร�ชธ�นี
   - โครงก�รเปรียบเทียบก�รเจริญเติบโตและก�รให้ผลผลิตของป�ล์มน้ำ�มันท่ีได้รับปุ๋ยสูตรต่�งๆ ร่วมกับมห�วิทย�ลัยแม่โจ้ – ชุมพร
     จังหวัดชุมพร
   - และโครงก�รวิจัยอื่นๆ
 บริษัทเป็นผู้สนับสนุนงบประม�ณในก�รวิจัยท้ังหมด ผลง�นวิจัยจะถูกเผยแพร่ให้แก่เกษตรกร ผู้ค้�ปุ๋ยและผู้สนใจทั่วไปได้รับทร�บ โดยตีพิมพ์
ในว�รส�รเพื่อนแท้และเผยแพร่ในสัมมน�วิช�ก�รให้กับกลุ่มเกษตรกร
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 At present, the notion of Corporate Social Responsibility or CSR becomes the crucial path way toward sustainable growth of the 
business. It can be seen that the large corporations both domestic and abroad have blended such idea into its business strategy as it has 
been proved that performance of the corporate activities with caution of any impact against the corporation itself, community and environment
will enhance joyful living between corporation and community, and, finally, it leads to sustainable development of the corporation. 
 Thai Central Chemical Public Company Limited realizes importance of CSR and, hence, always complies with such notion in its day
to day operation. However, the Company practice has not been written in form of the CSR report. This is the first year that the Company
has prepared the CSR report to publicize such activities to the public.
 Vision
		 “True	friend	of	Thai	agriculturist”
The Company will be a part of agriculture which is necessary and cannot be lack of. The Company’s product will be the top priority chosen 
by the agriculturist for increase of production yield as it is a high quality product. The Company, in addition, will be a mentor of plantation
and enhancement of production yield in order to support the agriculturist.
 Mission
 To accomplish the vision, the Company has stipulated the mission as follows. 
 1. The Company will focus on control of manufacturing process for high quality of the Company’s product and distribute to the 
agriculturist in the appropriate price. The Company will not focus on only sale but will provide advice on how to use the product in different
area and crops because chemical fertilizer can be environmental friendly when well balanced fertilization is made considering soil and crops 
specifically. It is not only production yield enhancement but soil improvement.
 2. The Company will improve production process to have as less as effect to environment including sufficient use of energy.
 3. The Company will support the community around the Company for peaceful living.
	 Direction	toward	sustainability
 Agriculture is crucial for Thailand and the world community. Agricultural product will be used as food, clothes, housing, medicine and
other necessary thing in daily life. As the chemical fertilizer producer, the Company shall be responsible for high quality product for increase
of agricultural production. The Company believes that honesty to the customer by controlling of production at high level of standard and
providing advice on use of the product will help enhance efficiency of agriculture. This will promote better quality of the agriculturist and the
Company will sustainably grow as a consequence. In addition, the Company will not neglect taking care of the community which may affect 
from the Company activities by minimizing pollution, saving energy and developing community in accordance with its needs. This is a 
supportive relationship between the Company and the community which will lead to sustainable growth.
	 Scope	of	the	report
 This CSR report has been prepared in accordance with the Guideline for Sustainability Report, the Stock Exchange of Thailand 
by using the Integrated CSR Reporting Framework version 2, Thaipat Institute, as a framework. The material in the report covers only 
the activities of Thai Central Chemical Public Company Limited which excludes its subsidiaries.
	 Stakeholders
 The stakeholders is the concerning person with the Company’s 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 effect.
 The Company categorizes the stakeholder of the Company into groups as follows.
 1. Staff. Staff performs activities of the Company in accordance with the Company’s policy. Benefit or effect, which will happen, is
salary, welfare, job promotion, seminar or training and workplace environment.  
 2. Shareholder and investor. Shareholder and Investor buy share(s) of the Company; hence, they share interest with the Company 
performance. Benefit or effect which may happen is consideration in many forms, such as, dividend, profit, loss from the Company performance
 and information disclosed by the Company.
 3. Customer. Customer is a direct stakeholder by consuming the Company’s product. Benefit or effect which may happen is quality
of the product and services, product information disclosure, non-disclosure of the customer information and after sale service.
 4. Business partner and Supplier. They play an important role in supply chain i.e. supply raw material or provide services in any work
or project. Benefit or effect which may happen is price of the supply, auction of any project, knowhow or technology transferred. 
  5. Competitor. Competitor is a stakeholder in business competition. Benefit or effect which may happen is fair and legally trade or
transparent and ethical business operation.
 6. Creditor. Creditor relates to the Company as it has the right to claim against the Company. Benefit or effect which may happen is
timely payment including any agreed consideration.
 7. Community. Community relates to the Company as it may obtain benefit or effect from the Company’s production, such as, pollution,
employment in the community, distribution of local goods or community development. 
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		 Social	and	Environment	Responsibility
 The Company has compiled the Companies’ activities considered as social and environment responsibility and, therefore, shown as follows.
	 Responsibility	to	Consumer
 The Company’s policy focuses on high quality product at or above the standard level. This will assure the customer’s satisfaction and
confidence in quality of the Company product as “Full Fertilizer Formula”. The good quality fertilizer will increase product yield and will increase
income of the agriculturist consequently. Finally, the agriculturist will have better standard of living.
 In this matter, the Company has proceeded in accordance with Responsibility to the Customer as follows.
 1. Quality control.
  • In production line, the Company strictly examines the quality of raw material and finishing goods by randomly examined for 
3 stages. Firstly, the raw material will be randomly examined for quantity of nutrient before going through production line. Secondly, the 
fertilizer will be examined nutrient content after it has been produced and transported to the warehouse. Thirdly, before the fertilizer is 
packed, it will be examined the nutrient content again. In each stage of examination, the Company’s staff will randomly collect the sample
every 15 minutes from the belt conveyor and once the staff gets 8 samples (or every 2 hours), such samples will be sent to the Company’s 
laboratory for nutrient content analysis. If any sample does not meet the standard of quality, the fertilizer produced in such period will be 
separated and will be sent to reproduction process. From statistic, there is only 0.2% of fertilizer which has been sent to reproduction 
process. This quality control procedure is one of the highest standards of quality control systems in the fertilizer industry. 
  • The Company set up the laboratory for analysis of fertilizer quality at Nakhon Luang plant site and Prapadaeng plant site
which are the most advance and highly efficient in nutrient content analysis. Both of the Company’s laboratory have been certified 
ISO/IEC 17025 : 2005 standard for fertilizer analysis from Department of Science Service, Ministry of Science and Technology. Hence, it can
be assured that fertilizer examined by the laboratory will meet standard of industrial quality. Furthermore, the Company is now on the process
of applying to be the certified laboratory for fertilizer analysis from Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives. 
If the application has been approved, any fertilizer traders can use the result of fertilizer analysis by the Company’s laboratory to register with
Department of Agricultural for trading.  
 2. Information disclosed to the agriculturist
  • The Company arranges the farmer meeting every week through the year to provide the farmer with knowledge relating 
agriculture in various topics. The meeting will be co-arranged by the dealer which will be responsible for finding the venue of the meeting and 
inviting the participants around 30-200 persons per session. The meeting will be arranged in different areas covering all parts of Thailand and 
it is free of charge. The topic in the meeting will cover agricultural knowledge, such as, how to grow plants, soil fertility, treatment for plant 
disease, fertilizer usage etc. The speaker will be the Company staff. The participants are welcomed to ask question and the speaker will 
answer accordingly. In addition, the Company has been invited from many organizations, institutes or traders who wish the Company to give
a lecture or participate in the event to introduce the Company product.     
  • The Company conducts the Demonstrating Plot Project which gives chance to the agriculturist to actually try plantation of 
rice, onion, garlic, Para rubber, cassava and other plants by using the suitable fertilizer formula of the Company in comparison with the old
way of plantation which has been conducted previously. The Company will select the leading agriculturist who is interested in the project 
and he/she shall allocate some area to be the demonstrating plot. Then he/she shall use the Company’ fertilizer with the demonstrating plot 
following advice of the Company in 4 matters which are right formula, right time, right ration and right method. The Company will provide the
suitable fertilizer formula for the demonstrating plot 1 bag which normally can be used for area of 1 Rai for free of charge. From the result, 
99% of the participants agree that production yield of the demonstrating plot which follows instruction of the Company and use the Company’s 
fertilizer has been increasing.
  • The Company quarterly publishes Puen Tae Kasetkorn Thai (True Friend of Thai Agriculturist) Magazine distributed to
agriculturist, governmental unit, dealer and any person who is interested in for free of charge and it also can be downloaded from the 
Company website. The content in the magazine will relate to agriculture in various aspects, such as, the King’s advice on agriculture, plantation
of various plants, protection of plant disease, soil improvement etc. written by academic, agricultural expertise or the Company staff. It also
publishes details of much research in relation to appropriate fertilizer formula for each plants conducted by the Company. In addition, there is
a column of agricultural question answering which gives chance to the agriculturist to ask the question and the Company will have the expertise
answer it accordingly.   
	 Environmental	preservation
  • The Company has built the Co-Generation Power Plant which generates electricity and heat at the same time at Prapadaeng
plant site. The electricity generated by the power plant will be consumed in the plant site internally and if there is excess of electricity, it will
be sold to Metropolitan Electricity Authority (“MEA”). Heat, produced by the exhaust gas of the power plant in addition to electricity, can be 
used in fertilizer production process. Former days, heat was produced by separate gas firing boiler but the Co-Generation Power Plant can 
use such natural gas to produce both electricity and heat. This project, therefore, promotes the Company decrease of energy consumption,
production cost saving and income generating from sale of electricity to MEA. The operation of the power plant has begun since the end of 
2013 and it is expected that the Company wil l save cost of energy by more than Baht 24 Mil l ion in year 2014.
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  • The Company has conducted Air Quality Control Project at Prapadaung plant site and Nakhon Luang plant site. Normally,
in transportation process of raw material or finishing good into the plant site, micro dust can be released and it may affect the nearby community
and environment, also it is loss of the Company. In this project, the Company has installed the dust protection equipment using Cyclone 
System to 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. However, the Company is now under the process of installation of 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. This equipment will be completely 
installed by April 2014. 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 is monitored every 
day and the result will appear on the information board accordingly. 
  • The Company initiates Garbage sorted out Project at Prapadaeng plant site and Nakhon Luang plant site. This project 
aims to motivate staff to sort out garbage before discarding it. The Company will buy garbage which can be recycled at the agreed price,
and, after that, the recycling garbage will be sold to the purchaser of recycling garbage. This will align with the campaign “Turn garbage into 
money” initiated by the Company. The revenue from the purchase of garbage will be circulated in the Project that is to buy garbage from 
staff again. In addition, the Company has changed garbage containers to be appropriate and enough for the quantity of garbage in the plant 
site. At Prapadaeng plant site, the result shows that there is 5.3 Ton of recycling garbage sold to the purchaser.  At Nakhon Luang plant site
the result shows that the general garbage to be eliminated decreases by 33 Ton or 26% of the normal quantity and the recycling garbage 
sold to the purchaser increases by 5 Ton or 68% of the normal quantity. This project can help reduce quantity of garbage which pollutes 
environment, decrease cost of garbage eliminated and generate income from sale of recycling garbage. More importantly, it encourages staff 
to realize environmental issue.
	 Fair	treatment	for	the	worker
  • The Company acknowledges safety of the Company’s employee as priority; therefore, having announced Work Instruction 
to be a guideline for working by having the safety standard not lower than the standard set by Department of Industrial Work. The Company
holds seminar on safety issue periodically and invites an outside speaker to give a lecture. In this matter the Company also provides interpreter
for foreign workers, such as, Cambodian, in order for them to be able to understand the seminar. Every morning before starting work, 
a short period of 10 minutes will be reserved for a supervisor to perform Safety Talk with their subordinates. The safety rules and other 
interesting matter will be briefed in this period. In working process, if there is any accident, investigation will be proceeded and it will be 
reported to the Safety Health and Environment Committee for improvement of safety measure (if any). Statistic of injury caused by work will 
be also collected for improvement of safety standard of employee. However, in the past 2 years, there is none of injury which has happened 
from the same cause. 
  • In addition, the Company initiated White Factory Project at Prapadaeng plant site and Nakhon Luang plant site which aims
for a clean workplace from narcotic. With cooperation from the police and the office from Department of Administration, the Company 
randomly tests employee’s urine without prior notice. If the result shows that any employee has narcotic in his/her body, the Company will 
not immediately punish him/her. Such employee will be sent to the hospital for rehabilitation program. There will be several session of discussion
with a therapist, medicine treatment and regular urine test until completion of the program. After that, such employee will be tested in 
accordance with the normal schedule of the project. If the result still be the same, the Company will terminate employment of such employee. 
Nevertheless, from statistic, all employees who completes rehabilitation program, passes the random urine test in every case. At present, no
employee found narcotic in the urine test. 
 Innovation and distribution of innovation obtaining from CSR compliance 
  • For the best interest of the agriculturist in usage of chemical fertilizer, the Company cooperates with various leading 
educational institutes to conduct research in order to search for the appropriate fertilizer formulas with different economical plants. The 
agriculturist is also encouraged to use the outcome of research for their plantation. The examples of research are as follows. 
   - Research on study on site Specific Fertilizer Formulas for Paddy Fields, cooperating with Department of Soil Science,
     Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom Province.
   - Research on study of Efficient Fertilization on Sai Nam Pheung “Mandarin Product”, cooperating with Department of 
     Horticulture, Faculty of Agricultural Production, Maejo University, Chiang Mai Province.
   - Research on effects of Application of Different Types of Fertilizer on Yield of Maize, cooperating with Faculty of Agriculture,
     Natural Resources and Environment, Naresuan University, Pitsanulok Province.
    - Research on study on Effectiveness of Appropriate Chemical Fertilizer for Increasing Tapped Rubber Yield in the lower
     Northeast, cooperating with Faculty of Agriculture, Ubon Ratchanthani University, Ubon Ratchathani Province.
   - Research on comparison of growth and yield of palm oil using different fertilizer formulas, cooperating with 
     Maejo-Chumphon University, Chumphon Province.
   - Other research
 The Company sponsors all expenditure in conducting research. The outcome of research has been publicized for the agriculturist, fertilizer 
traders and any person who is interested in by publishing in Puen Tae Kasetkorn Thai Magazine and in the seminar or meeting with the farmer.

Corporate Social Responsibility Report
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 วันที่ 12 มกร�คม 2556 บริษัทฯ จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
ในง�นวันเด็กแห่งช�ติประจำ�ปี 2556 เพื่อสร้�งคว�มสนุกสน�น
และส่งเสริมให้เย�วชนแสดงออกถึงคว�มส�ม�รถอย่�งถูกต้อง
เหม�ะสม ณ โรงง�นนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธย�

 วันที่ 6 กุมภ�พันธ์ 2556 คณะกรรม�ธิก�รก�รเกษตรและสหกรณ์ 
วุฒิสภ� เข้�เยี่ยมชม บริษัทฯ ณ โรงง�นพระประแดง เพื่อศึกษ�ดูง�น
เกี่ยวกับกระบวนก�รผลิตปุ๋ย ก�รควบคุมคุณภ�พ และวิธีก�รใช้ปุ๋ย

 On February 6th, 2013, Senate Committee on Agriculture and 
Cooperatives visited Phrapradaeng plant site for visual educational 
tour concerning chemical fertilizer’s product processing, quality
control and effectively usage.

 On January 12th, 2013, TCCC arranged the community 
relations activities on Children’s day 2013, all the activities provided 
for children in order to entertain and enhance their social abilities
at TCCC’s Nakhon Luang plant site, Phra Nakhon Si Ayutthaya 
province. 

วันเด็กแห่งชาติประจำ ปี 2556

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เย่ียมชม
โรงงานพระประแดง

Senate Committee on Agriculture and Cooperatives Visited
Phrapradaeng Plant Site

Children’s day 2013   

กิจกรรมสังคมปี 2556
Social Activities 2013
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กิจกรรมสังคมปี 2556
Social Activities 2013

 วันที่ 29 มีน�คม 2556 บริษัท ฯ ได้จัดก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น

ประจำ�ปี ครั้งที่ 41 โดยมีคณะกรรมก�รและผู้ถือหุ้น เข้�ร่วมประชุมโดย

พร้อมเพรียงกัน ณ ห้องบันยันบอลล์รูม โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพฯ

 On March 29th, 2013, TCCC held the 41st annual general meeting
of shareholders which was participated by all the directors and 
shareholders at the Banyan ball room in Banyan Tree Bangkok Hotel.

 วันที่ 7 มีน�คม 2556 บริษัทฯ จัดง�นเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ง�น
เลี้ยงอ�ห�รค่ำ� ณ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ โดยจัดข้ึนเพื่อระลึกถึงคว�ม
เป็นม�ของบริษัท ก�รก่อตั้ง และคว�มสำ�เร็จของก�รดำ�เนินธุรกิจที่ผ่�นม� 
ในฐ�นะผู้นำ�ธุรกิจก�รผลิตและจำ�หน่�ยปุ๋ยเคมี  และเพื่อขอบคุณ
องค์กรต่�งๆ ที่ให้ก�รสนับสนุนด้วยดีม�ตลอด

 On March 7th, 2013, TCCC celebrated its 40th Anniversary at Sukhothai Bangkok Hotel. The gala dinner was arranged in order to
highlight the company’s foundation history and overall achievement as the business leader in manufacturing and distributing of chemical
fertilizer and to thank you all supportive organizations.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี ครั้งที่ 41 The 41st Annual General Meeting of Shareholders

ครบรอบ 40 ปี บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี

TCCC’s 40th Anniversary
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มอบเงินสนับสนุนแด่โครงการ 
“อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย”

TCCC granted to support the project  
“Young Farmer : The Future of Thai Rice”

 On April 19th, 2013, General Manager-Operation Support Division, as the company’s representative, accepted the 
certificates of ISO/IEC 17025 accredited calibration laboratory for TCCC’s standard laboratories of Nakhon Luang plant
site and Phrapradaeng plant site, at The Ministry of Science and Technology.

 วันท่ี 19 เมษ�ยน 2556 ผู้จัดก�รท่ัวไป ส�ยง�นสนับสนุนก�รผลิต ได้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้�รับมอบใบรับรองม�ตรฐ�นห้องปฏิบัติก�ร
ISO/IEC 17025 สำ�หรับโรงง�นนครหลวงและโรงง�นพระประแดง ณ ห้องประชุมกรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

ISO/IEC 17025 Accreditation Certificate Awarding Ceremony

พิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025

 วันที่ 3 พฤษภ�คม 2556 บริษัทฯ มอบเงินจำ�นวน 200,000 บ�ท (สอง
แสนบ�ทถ้วน) เพื่อสนับสนุนโครงก�ร “อนุชนช�วน�ไทย : คว�มอยู่รอด
ของข้�วไทย” ณ สำ�นักง�นมูลนิธิชัยพัฒน� พระร�ม 8 และร่วมง�นพิธีเปิด 
“ค่�ยข้�วภ�คกล�ง” เมื่อวันที่ 14 ตุล�คม 2556

 On May 3rd, 2013, TCCC granted 200,000 Baht (Two hundred 
thousand Baht only) for supporting the project on “Young Farmer: 
The Future of Thai Rice”, at Chaipattana foundation office, Rama VIII.
As well as joined “the Rice Camp : Central Region” opening ceremony
on October 14th, 2013.
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กิจกรรมสังคมปี 2556
Social Activities 2013

วันคล้ายวันสถาปนากรมการค้าภายใน ครบรอบ 71 ปี

งานครบรอบ 15 ปี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

The Department of Internal Trade’s 71st year Anniversary 

The Institute of Metrology’s 15th Anniversary

 วันที่ 8 พฤษภ�คม 2556 บริษัทฯ ร่วมแสดงคว�มยินดี เนื่องในโอก�ส
ครบรอบ 71 ปี วันคล้�ยวันสถ�ปน�กรมก�รค้�ภ�ยใน พร้อมทั้งบริจ�ค
เงินสมทบเพ่ือ “กองทุนสวัสดิก�รข้�ร�ชก�รและลูกจ้�ง กรมก�รค้�ภ�ยใน” 
ณ ห้องประชุมกรมก�รค้�ภ�ยใน กระทรวงพ�ณิชย์ จังหวัดนนทบุรี

 วันที่ 13 มิถุน�ยน 2556 บริษัทฯ ร่วมแสดงคว�มยินดี เนื่องใน
โอก�สครบรอบ 15 ปี วันคล้�ยวันสถ�ปน�สถ�บันม�ตรวิทย�แห่งช�ติ
ภ�ยใต้แนวคิด “ตอบโจทย์ประเทศไทย ตอบได้ด้วยม�ตรวิทย�”
 ณ อ�ค�รอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธ�นี จังหวัดนนทบุรี

 On May 8th, 2013, TCCC extended congratulations on the occasion
of the Department of Internal Trade’s 71st year anniversary,
and also donated contributions for “The Officers and Employees
Welfare Fund, Department of Internal Trade” at the Internal
Trade Meeting’s Room, Ministry of Commerce, Nonthaburi Province.

 On June 13th, 2013, TCCC extended congratulations on the 
occasion of The Institute of Metrology’s 15th anniversary which arranged 
by the concepts of “Metrology is the key for Thailand resolutions”, 
at Impact Forum Building, Muang Thong Thani, Nonthaburi Province.
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มอบปุ๋ยเคมีตรา “หัววัว-คันไถ” แด่สมาคมจิตวิทยาความม่ันคง
แห่งประเทศไทย

เจ้าหน้าที่สำ นักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
นครหลวง

TCCC sponsored “OX-Brand” Chemical Fertilizer to The 
Psychological Security Association of Thailand (PSAT)

Officers from the Agricultural Regulatory Office visited 
Nakhon Luang Plant Site

 วันที่ 2 กรกฏ�คม 2556 บริษัทฯ มอบปุ๋ยเคมีตร� “หัววัว-คันไถ” 
สูตร 16-8-8 ให้แก่สม�คมจิตวิทย�คว�มม่ันคงแห่งประเทศไทย เพ่ือนำ�ไปใช้ใน
กิจกรรมก�รปลูกต้นไม้ประจำ�ปี ณ สำ�นักง�นใหญ่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ 
กรุงเทพฯ

 วันที่ 4 สิงห�คม 2556 เจ้�หน้�ที่สำ�นักควบคุมพืชและวัสดุก�รเกษตร 
กรมวิช�ก�รเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้�ศึกษ�ดูง�นสถ�นที่
ผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อก�รค้� ณ โรงง�นนครหลวง

 On July 2nd, 2014, TCCC sponsored 16-8-8 Formular “OX-Brand” 
Chemical Fertilizer to The Psychological Security Association of Thailand 
(PSAT) in order to support the activities on Arbor day 2013, at TCCC
head office, Bangkok

 On August 4th, 2013, Officers from the Agricultural Regulatory
Office, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and 
Cooperatives, visited Nakhon Luang plant site for educational tour.



     78 รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน)

กิจกรรมสังคมปี 2556
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ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ

รับรางวัล  “การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ ดีเด่น”

TCCC’s rewarded for the great performance on river 
conservation and restoration

Mangrove forest planting in honor of Her Majesty 
the Queen

 วันที่ 5 สิงห�คม 2556 คณะผู้บริห�ร และ พนักง�น โรงง�นพระประแดง 
ร่วมกิจกรรมปลูกป่�ช�ยเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระน�งเจ้�เจ้�สิริกิต์ิ ฯ 
ณ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทห�รเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้� จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

 วันที่ 8 สิงห�คม 2556 บริษัทฯ ได้รับร�งวัล  “ก�รอนุรักษ์และฟื้นฟู
แม่น้ำ�ดีเด่น” จ�ก น�ยสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองน�ยกรัฐมนตรี และประธ�น
ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รจัดง�นเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องแกรนด์
บอลลูม โรงแรมแม่น้ำ� ร�ม�ด�พล�ซ่� กรุงเทพฯ 

 On August 5th, 2013, The Managements and employees from 
Phrapradaeng plant site visited The Naval Electronics Depertment Royal 
Thai Navy, Chulachomklao Fort, Samut Prakan province, in order to 
participate mangrove forest planting activity in honor of Her 
Majesty the Queen.

 On August 8th, 2013, TCCC was rewarded for the great performance on river conservation and restoration by Mr.Suwat Liptapanlop,
Former Deputy Prime Minister and Chairman of the Advisory Board of Directors of the celebrations on the Auspicious Occasion of Her 
Majesty The Queen’s Birthday, at Grand Ballroom, Ramada Plaza Menam Riverside Bangkok hotel, Bangkok.
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 The Managements and employees granted the scholarships to the students of Wat Lamud School, Wat Sadet School and 
Wat Thongsongtham School in Nakhon Luang district, Pra Nakhon Si Ayutthaya province, in total amount of 300,000 Baht (Three hundred
thousand Baht only). On this occasion the teachers and student’s parents also joined the event at the school’s auditorium.

 On August 20th, 2013, TCCC extended congratulations on the
occasion of The Ministry of Commerce’s 93rd year anniversary, and
also donated contributions in amount of 50,000 Baht (Fifty thousand
Baht only) for Vissukham foundation, at Ministry of Commerce, 
Nonthaburi Province.

 คณะผู้บริห�รและพนักง�นบริษัทฯ ร่วมมอบทุนก�รศึกษ�ประจำ�ปี 2556
ให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ร�ษฏร์บำ�รุง) โรงเรียนวัดเสด็จ
(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) และ โรงเรียวัดทองทรงธรรม อำ�เภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธย� เป็นจำ�นวนเงิน 300,000 บ�ท(ส�มแสนบ�ทถ้วน) 
โดยมีคณ�จ�รย์ ผู้ปกครอง และ นักเรียน เข้�ร่วมพิธี ณ หัองประชุมโรงเรียนฯ

 วันที่ 20 สิงห�คม 2556 บริษัทฯ ร่วมแสดงคว�มยินดีเนื่องในโอก�ส
ครบรอบ 93 ปี วันคล้�ยวันสถ�ปน� กระทรวงพ�ณิชย์ พร้อมทั้งบริจ�คเงิน
สมทบแก่มูลนิธิวิสุกรรม เป็นจำ�นวนเงิน 50,000 บ�ท (ห้�หมื่นบ�ทถ้วน)
ณ กระทรวงพ�ณิชย์ จังหวัดนนทบุรี

มอบทุนการศึกษาประจำ ปี 2556

ครบรอบ 93 ปี กระทรวงพาณิชย์

The Ministry of Commerce’s 93rd year anniversary

Annual Scholarship Donations 2013
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 คณะผู้บริห�รและพนักง�น ร่วมกันเป็นเจ้�ภ�พในก�รทอดกฐินส�มัคคี 
ประจำ�ปี 2556 ให้แก่วัดทองทรงธรรม วัดละมุด และวัดเสด็จ ในอำ�เภอ
นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธย� เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 150,000 บ�ท
(หนึ่งแสนห้�หมื่นบ�ทถ้วน) เพื่อใช้บูรณะและปฏิสังขรณ์อุโบสถ

 The Managements and employees joined in the Annual Kathin 
Ceremony 2013 at Wat Thongsongtham, Wat Lamud and Wat Sadet 
in Nakhon Luang district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province,
with the donation in amount of 150,000 Baht (One hundred 
fifty thousand baht only) for temple construction and maintenance.

ทอดกฐินสามัคคี ประจำ ปี 2556

The Annual Kathin Ceremony 2013

วัดละมุด

วัดเสด็จวัดทองทรงธรรม Wat Thongsongtham Wat Sadet

Wat Lamud

กิจกรรมสังคมปี 2556
Social Activities 2013
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รายการระหว่างกัน 

 ในระหว่�งปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีร�ยก�รระหว่�งกันกับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
กับบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินประจำ�ปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 โดยมีร�ยละเอียดใน
ส�ระสำ�คัญดังนี้

1.	รายการระหว่างกันของ	บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี

ผู้เข้าทำารายการ ลักษณะของรายการ ประเภทของรายการ มูลค่าของรายการ	
(บาท)

1. บริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น (Sojitz) 1. บริษัทชำ�ระค่�ธรรมเนียมก�รค้ำ�ประกันให้กับ Sojitz 
เนื่องจ�ก Sojitz เป็นผู้ค้ำ�ประกันวงเงินสินเช่ือให้กับ
บริษัท

ค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันจ่�ย 229,645

2. บริษัท เอ็มซี อินดัสเตรียล เคมิคัล จำ�กัด 
(MCIC)

1. บริษัทซื้อส�รเคมีและเม็ดพล�สติกจ�ก MCIC เพื่อใช้
ในก�รผลิตปุ๋ยและกระสอบบรรจุปุ๋ย โดยเป็นก�รสั่งซื้อ
ระหว่�งปีหล�ยงวดด้วยกัน

ค่�ซื้อ 106,760,450

2. บริษัทเป็นผู้ค้ำ�ประกันวงเงินสินเชื่อให้กับ MCIC โดย
คิดค่�ธรรมเนียมในก�รค้ำ�ประกัน

ค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันรับ 2,231,507

3.  บริษัทใช้บริก�รอื่นๆจ�ก MCIC ค่�บริก�รอื่นๆ 58,927

3. บริษัท เอ็มซี พล�สติก จำ�กัด (MCPL) 1. บริษัทซื้อเม็ดพล�สติกจ�ก MCPL เพื่อใช้ในก�ร
ผลิตกระสอบปุ๋ย โดยเป็นก�รสั่งซื้อระหว่�งปีหล�ยงวด
ด้วยกัน

ค่�ซื้อ 30,838,694

4. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำ�กัด (NIM) 1. บริษัทให้เช่�พื้นที่บ�งส่วนภ�ยในโรงง�นพระประแดง
และแก่ NIM เพื่อเป็นที่ตั้งแท็งก์บรรจุส�รเคมีและใช้เช่�
ท่�เทียบเรือเพื่อก�รขนส่งส�รเคมีท�งเรือ

ค่�เช่� 13,872,626

2. บริษัทให้บริก�รที่เกี่ยวเนื่องกับที่ตั้งแท็งก์บรรจุส�ร
เคมี เช่น ค่�ไฟฟ้� ค่�น้ำ�ประป�

ค่�บริก�ร 1,251,034

3. บริษัทใช้บริก�ร NIM ในก�รผสมส�รเคมี (ทินเนอร์) ค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ 24,000

5. บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จำ�กัด 
(MC Agro)

1. บริษัทได้รับค่�ธรรมเนียมก�รค้ำ�ประกันจ�ก MC Agro ค่�บริก�ร 650,000

2.  บริษัทได้ รับค่ �ธรรมเนียมก�รอนุญ�ตให้ ใช้
เครื่องหม�ยก�รค้�

ค่�แห่งสิทธิ 90,262
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2.	รายการระหว่างกันของ	บริษัท	เอ็มซี	อินดัสเทรียล	เคมิคัล	จำากัด	(MCIC)	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

3.	รายการระหว่างกันของ	บริษัท	เอ็มซี	พลาสติก	จำากัด	(MCPL)	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

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

ผู้เข้าทำารายการ ลักษณะของรายการ ประเภทของรายการ มูลค่าของรายการ	
(บาท)

1. กล่ม บริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น 
(Sojitz Group)

1. MCIC ข�ย Polypropylene และส�รเคมีอื่นให้กับ 
Sojitz Group โดยเป็นก�รข�ยระหว่�งปี หล�ยงวด
ด้วยกัน

ค่�ข�ย 3,970,740

2. MCIC ซื้อ Methanol (Solvent) และส�รเคมีอื่นอีก
เล็กน้อย จ�ก Sojitz Group โดยเป็นก�รซื้อหล�ยครั้ง
ภ�ยในหนึ่งปี

ค่�ซื้อ 67,088,795

2. บริษัท เมโทรแทน จำ�กัด 
(Metro Tan)

1. MCIC ข�ยเคมีภัณฑ์หล�ยชนิดให้กับ Metro Tan 
โดยเป็นก�รข�ยระหว่�งปี หล�ยงวดด้วยกัน

ค่�ข�ย 43,767,833

ผู้เข้าทำารายการ ลักษณะของรายการ ประเภทของรายการ มูลค่าของรายการ	
(บาท)

1. บริษัท เมโทรแทน จำ�กัด 1. MCPL ข�ย PE Sheet และถุงพล�สติกให้กับ 
Metro Tan โดยเป็นก�รข�ยระหว่�งปีหล�ยงวดด้วยกัน

ค่�ข�ย 17,249

2. MCPL ให้บริก�รเช่�สำ�นักง�นและโกดังสินค้�แก่
 Metro Tan

ค่�ซื้อ 640,800

ผู้เข้าทำารายการ ลักษณะของรายการ ประเภทของรายการ มูลค่าของรายการ	
(บาท)

1. กลุ่ม บริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น 1. Sojitz Group ใช้บริก�รที่เก็บรักษ�ของ NIM ค่�บริก�ร 6,350,168

รายการระหว่างกัน 
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รายละเอียดของผู้เกี่ยวข้องที่เข้าทำารายการระหว่างกัน

ชื่อ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ความสัมพันธ์กับบริษัท

1. บริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น ผลิต นำ�เข้� ส่งออก และจัดจำ�หน่�ย
สินค้�ในอุตส�หกรรมกลุ่มต่�งๆ ได้แก่ 
เครื่องจักรพลังง�นและแร่ธ�ตุ เคมีภัณฑ์ 
และเครื่องอุปโภค บริโภค

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 43.93 ของทุน
จดทะเบียนชำ�ระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556

2. บริษัท เอ็มซี อินดัสเตรียล เคมิคัล 
จำ�กัด (MCIC)

นำ�เข้�และจัดจำ�หน่�ยส�รเคมี เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 51
ของทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และมี
กรรมก�รร่วมกันคือ น�ยชิก�ฮิเด โมริ น�ยเออิจิ ฮ�ม�ด� น�ย
น�โอยูกิ ฟูจิว�ร่� และผู้บริห�รของบริษัทดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมก�รใน MCIC คือน�ยท�ด�ฮิโกะ ซูกิโอะ

3. บริษัท เอ็มซี พล�สติก จำ�กัด 
(MCPL)

นำ�เข้�และจัดจำ�หน่�ยเม็ดพล�สติก เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 51 
ของทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และมี
กรรมก�รร่วมกันคือ น�ยชิก�ฮิเด โมริ น�ยเออิจิ ฮ�ม�ด� 
น�ยน�โอยูกิ ฟูจิว�ร่� และผู้บริห�รของบริษัทดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมก�รใน MCPL คือน�ยท�ด�ฮิโกะ ซูกิโอะ

4. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำ�กัด (NIM) บริก�รให้เช่�ถังบรรจุส�รเคมี เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 51
ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และมี
กรรมก�รร่วมกันคือ น�ยชิก�ฮิเด โมริ และผู้บริห�รของบริษัท
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รใน NIM คือ น�ยไพโรจน์ ปัญญวุฒิ
และน�ยท�ด�ฮิโกะ ซูกิโอะ

5. บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จำ�กัด 
(MC Agro)

บริก�รบรรจุและผสมเคมีเกษตร เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
ของทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2556 และมี
กรรมก�รร่วมกันคือ น�ยชิก�ฮิเด โมริ น�ยเออิจิ ฮ�ม�ด� และ
ผู้บริห�รของบริษัทดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รใน MC Agro คือ 
น�งมณฑ� เกษตรศิลป์ชัยและน�ยท�ด�ฮิโกะ ซูกิโอะ

6. กลุ่ม โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น 
(Sojitz Group)

ผลิต นำ�เข้� ส่งออก และจัดจำ�หน่�ย
สินค้�ในอุตส�หกรรมกลุ่มต่�งๆ ได้แก่ 
เครื่องจักรพลังง�นและแร่ธ�ตุ เคมีภัณฑ์ 
และเครื่องอุปโภค บริโภค

Sojitz Group หม�ยถึง บริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 43.93 ของทุน
จดทะเบียนชำ�ระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556
และรวมถึงบริษัทในเครือของบริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น

7. บริษัท เมโทรแทน จำ�กัด 
(Metro Tan)

จำ�หน่�ยเคมีภัณฑ์ MCIC ถือหุ้นใน Metro Tan ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจด
ทะเบียนชำ�ระแล้ว ณ วันที่ 
31 ธันว�คม 2556
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	 เงื่อนไขและนโยบายราคา
 ร�ยก�รระหว่�งกันดังกล่�วเป็นธุรกรรมซึ่งเกิดข้ึนระหว่�งบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปต�มก�รดำ�เนินธุรกิจปกติและ
ต�มเงื่อนไขก�รค้�ทั่วไป โดยใช้นโยบ�ยก�รซื้อข�ยและอัตร�ก�รกู้ยืมซึ่งต่อรองกันต�มกลไกตล�ด ส�ม�รถเทียบเคียงร�ค�และอัตร�ดอกเบี้ยได้
เช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลภ�ยนอก ทั้งนี้ สำ�หรับกรณีที่ไม่มีร�ค�หรืออัตร�เทียบเคียง บริษัทได้เปรียบเทียบร�ค�สินค้�หรือบริก�รกับร�ค�ภ�ยนอก
ภ�ยใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้�ยคลึงกัน หรืออ�จใช้ประโยชน์จ�กร�ค�ของผู้ประเมินอิสระที่ว่�จ้�งโดยบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม ซึ่งจะได้มีก�รนำ�ม�
เปรียบเทียบร�ค�สำ�หรับร�ยก�รระหว่�งกันที่สำ�คัญ
 ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
 ร�ยก�รระหว่�งกันข้�งต้นเป็นธุรกรรมซึ่งเกิดขึ้นระหว่�งบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เก่ียวข้องกัน ซึ่งเป็นไปต�มก�รดำ�เนินธุรกิจปกติและ
ต�มเงื่อนไขก�รค้�ทั่วไป ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับบริษัทกล่�วคือ ในก�รซื้อวัตถุดิบ บริษัทมั่นใจในเรื่องคุณภ�พและคว�มสม่ำ�เสมอในก�รจัดห�วัตถุดิบ
สำ�หรับก�รบริก�รบริษัทได้รับบริก�รที่สะดวกและรวดเร็วและจ�กผู้เช่ียวช�ญในบริก�รด้�นนั้นๆ และในส่วนของก�รค้ำ�ประกัน เพื่อเพิ่มคว�มคล่องตัว
ในก�รดำ�เนินง�นของบริษัท โดยก�รทำ�ร�ยก�รดังกล่�วมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน 
 ในก�รอนุมัติก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันนั้น ได้มีก�รกำ�หนดอำ�น�จในก�รดำ�เนินก�รไว้อย่�งชัดเจน โดยต้องได้รับอนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือคณะกรรมก�รบริษัทหรือคณะกรรมก�รบริห�รของบริษัทต�มวงเงินที่กำ�หนด  ซึ่งก�รกำ�หนดอำ�น�จอนุมัติดังกล่�วได้มีก�รพิจ�รณ�ทบทวน
อย่�งสม่ำ�เสมอ เพื่อให้มีคว�มคล่องตัวในก�รดำ�เนินง�น รวมทั้งจัดให้มีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่ดีเพียงพอที่จะทำ�ให้ไม่เกิดก�รรั่วไหลหรือก�รทุจริต 
 ในกรณีที่อ�จมีร�ยก�รระหว่�งกันในอน�คตกับบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง บริษัทจะปฏิบัติต�มม�ตรก�รและขั้นตอนต่�งๆ ต�มข้อกำ�หนด
ประก�ศ และคำ�สั่งที่คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำ�หนด
ไว้โดยเคร่งครัด ทั้งในด้�นก�รขออนุมัติต่อคณะกรรมก�รบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น โดยก�รพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ 
ซึ่งกรรมก�รผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือกรรมก�รที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจะไม่เข้�ร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในร�ยก�รดังกล่�ว รวมถึงก�รปฏิบัติ
ต�มข้อกำ�หนดในกรณีที่จะต้องมีก�รดำ�เนินก�รเปิดเผยข้อมูลก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยง และก�รได้ม�หรือจำ�หน่�ยไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำ�คัญของบริษัท
หรือบริษัทย่อยต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่กำ�หนด โดยสม�คมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตแห่งประเทศไทยด้วย ม�ตรก�รและขั้นตอนในก�ร
อนุมัติร�ยก�รระหว่�งกันดังกล่�ว จะกระทำ�ไปบนหลักก�รของคว�มจำ�เป็นและคว�มสมเหตุสมผล ตลอดจนเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
 นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รตรวจสอบยังทำ�หน้�ที่เป็นผู้สอบท�นก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันเพื่อดูแลและป้องกันก�รเกิดคว�มขัดแย้งท�งผล
ประโยชน์ ตลอดจนบริษัทจะเปิดเผยร�ยก�รระหว่�งกันไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินที่ได้รับก�รตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชี 
 นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
แนวโน้มธุรกรรมต่�งๆ ซ่ึงเกิดข้ึนระหว่�งบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในอน�คต ยังคงเป็นไปต�มก�รดำ�เนินธุรกิจปกติและต�มเงื่อนไข
ก�รค้�ทั่วไป อย่�งไรก็ต�ม ห�กจะมีร�ยก�รระหว่�งกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทก็จะปฏิบัติต�มม�ตรก�รและขั้นตอนต่�งๆ ที่คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ด
ทุน และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำ�หนดไว้

รายการระหว่างกัน 
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Connected Transactions

 During 2013, the Company and its subsidiaries enter into Connected Transaction with the connected persons and/or juristic persons
who may have conflict of interest with the Company and its subsidiaries and the Auditor has specified it in Notes of the 2013 Financial 
Statements as of December 31, 2013. Details are as follows.

1.	Connected	Transaction	of	the	Company

Connected	Person Transactions Type Amount 
(Baht)

1.  Sojitz Corporation (Sojitz) 1. The Company pay guarantee fee to Sojitz as Sojitz
is a guarantor for the Company’s credit

Guarantee fee 229,645

2. MC Industrial Chemical Co., Ltd. 
(MCIC)

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

Purchase 106,760,450

2. The Company is the guarantor against MCIC’s 
credit and the fee has been charged.

Guarantee fee 2,231,507

3.  The Company uses other service from MCIC Other service fee 58,927

3. MC Plastic Co., Ltd. (MCPL) 1. The Company buys plastic pillars from MCPL for 
fertilizer bags production several times during the year

Purchase 30,838,694

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

Rental fee 13,872,626

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

Service fee 1,251,034

3. The Company uses NIM’s service which is chemical 
mixing

Other expense 24,000

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

1. The Company receives Guarantee fee from MC-Agro Guarantee fee 650,000

2. The Company receives royalty fee from trademark
licensing

Royalty fee 90,262
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2.	Connected	Transaction	of	MC	Industrial	Chemical	Co.,	Ltd	(MCIC)	which	is	the	Company’s	subsidiary	

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

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

Connected	Person Transactions Type Amount 
(Baht)

1. Sojitz Corporation Group 
(Sojitz Group)

1. MCIC sells Polypropylene and c h emical 
substances to Sojitz several times during the year  

Sale 3,970,740

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

Purchase 67,088,795

2. Metro Tan Co., Ltd. (Metro Tan) 1. MCIC sells several kinds of chemical products
 to Metro Tan several times during the year   

Sale 43,767,833

Connected	Person Transactions Type Amount 
(Baht)

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

Sale 17,249

2. . MCPL let office space and cargo space to Metro Tan Rental fee 640,800

Connected	Person Transactions Type Amount 
(Baht)

1. . Sojitz Corporation Group 1. Sojitz uses storage service of NIM Service fee 6,350,168

Connected Transactions
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Details	of	Connected	Person

Name Business Relationship

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

Major shareholder of the Company at 43.93 % shareholding 
of the paid up capital as of December 31, 2013

2. MC Industrial Chemical Co., Ltd. 
(MCIC)

Import and sale of chemical products Subsidiary of the Company with the Company’s 51% 
shareholding of the paid up capital as of December 31, 2013
and has the same director as the Company which are 
Mr. Chikahide Mori, Mr. Eiji Hamada, Mr. Naoyuki Fujiwara 
and the Company’s Executive, Mr. Tadahiko Sugio, holds 
directorship of MCIC

3. MC Plastic Co., Ltd. (MCPL) Import and sale of plastic pillars MCPL is the Company’s subsidiary with the Company’s 
51% of shareholding of the paid up capital as of 
December 31, 2013 and has the same directors which are 
Mr. Chikahide Mori, Mr. Eiji Hamada, Mr. Naoyuki Fujiwara 
and the Company’s Executive, Mr. Tadahiko Sugio, holds 
directorship of MCPL.

4. N.I.M Co., Ltd (NIM) Rental service of chemical storage tank Subsidiary of the Company with the Company’s 51% of 
shareholding of the paid up capital as of December 31, 2013 
and has the same director as the Company which is 
Mr. Chikahide Mori and the Company’s Executives, 
Mr. Pairoj Punyawuth and Mr. Tadahiko Sugio, hold 
directorship of NIM.

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

Contain, mix and sell Agro-Chemical 
products

The Company’s subsidiary with the Company’s 99.99 
shareholding of paid up capital as of December 31, 2013 
and has the same directors which are Mr. Chikahide Mori, 
Mr. Eij i Hamada and the Company’s Executives, 
Mrs. Montha Kasadesinchai and Mr. Tadahiko Sugio, 
hold directorship of MC Agro

6. Sojitz Corporation Group 
(Sojitz Group)

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

Sojitz Group shall mean Sojitz Corporation which is a major
shareholder of the Company with 43.93% shareholding of 
the paid up capital as of 31 December 31, 2013 including
Companies in its group

7. Metro Tan Co., Ltd. (Metro Tan) Sale of chemical substance MCIC holds shares in Metro Tan 49% of paid up capital as 
of December 31, 2013
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	 Conditions	and	prices	policy	
 The aforesaid connected transactions are transactions which happened between the Company, its subsidiaries and the related 
companies under normal business and general trade condition. The prices policy and loan rate can be bargained according to the market 
condition and, as well, can be compared with prices and interest rate as using with outside persons. In case there is no reference of prices 
or rates, the Company will compared prices of goods and services with outside prices in the same or similar condition or use prices from 
an independent assessor to compare with in a crucial connected transaction.   
	 Necessity	and	reasonability	of	connected	transaction
 The aforesaid connected transactions which happened between the Company including its subsidiaries and connected companies 
are under normal business and general trade conditions. Benefit which arises to the Company is confidence in quality of raw material and 
consistency of raw material procurement. In addition, the Company enjoys convenient and speedy services from expertise in such service 
field. For guarantee, the main purpose is to increase agility of the Company’s operation. All transactions are made for maximum interest of 
the Company.
	 Measure	or	procedure	in	approval	of	connected	transaction
 In approval of entering into connected transaction, schedule of authority for each procedure has been specified clearly. There shall 
be approval from the Shareholder’s Meeting or the Board of Directors or the Executive Board for specified amount of transaction and this 
will be revised regularly to ensure agility of operation. Moreover, the sufficient internal audit system is initiated to ensure that there is no leak 
of benefit or corruption.
 In case there is the connected transaction in the future with conflicting person, the Company shall comply with measure and 
procedure according to notification and order of the Securities Exchange Commission, the Capital Market Supervisory Board and the Stock 
Exchange of Thailand strictly including proposal to the Board of Directors and/or shareholders by consideration of the Audit Committee. 
A director who has interest and/or director who is a related person shall not attend the meeting and shall have no right to vote in such 
transaction. In addition, the Company shall conduct accordingly in case there shall be information disclosure in related person transaction 
and obtaining or selling of important asset of the Company or its subsidiaries according to accounting standard specified by The Institute of 
Certified Accountants of Thailand. Measure and procedure in approval of connected transaction shall be conducted based on principle 
of necessity and reasonability including maximum of the Company’s interest.
 In addition, the Audit Committee shall verify the connected transaction in order to check and protect conflict of interest. The Company
shall disclose connected transaction in Notes to the audited Financial Statement.
	 Policy	or	trend	of	entering	into	Connected	Transaction	in	the	future
 Trend for entering into transaction happening between the Company including its subsidiaries and related company in the future shall 
be still in accordance with the normal business and general trade condition. However, if there is a connected transaction happening with 
the persons who may have conflict of interest or have interest and/or with related persons, the Company shall comply with measures and 
procedures specified by the Securities Exchange Commission, the Capital Market Supervisory Board and the Stock Exchange of Thailand.

Connected Transactions
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