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บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
21/35, 21/37-46 อาคารไทยวา 1 ชั้น 14-16
ถนนสาทรใต� แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท� : (02) 639-8888
โทรสาร : (02) 639-8999

Thai Central Chemical Public Company Limited
21/35, 21/37-46 Thai Wah Tower1, 14-16th Floor
South Sathorn Road, Thungmahamake, Sathorn
Bangkok 10120 Thailand
Telephone : (662) 639-8888
Fax : (662) 639-8999

Corporate Strategy

StabilityGrowth Retrenchment

โรงงานพระประแดง 
284 กิโลเมตรที่ 17.5 ถนนสุขสวัสดิ์  ตำบลปากคลองบางปลากด 

อำเภอพระสมุทรเจดีย�  จังหวัดสมุทรปราการ 10290

โทรศัพท� : (02) 462-5904, 463-3715-20, 

 463-5572-5, 462-7870-7

โทรสาร : (02) 816-1276, 816-1263, 816-1268

Phrapradaeng Plant Site
284 km. 17.5 Suksawat Rd., Pakklong Bang Plakod Sub-District, 

Phra Samut Jedee District, Samut Prakan Province 10290, 

Thailand.

Tel :  (662) 462-5904, 463-3715-20, 

 463-5572-5, 462-7870-7  

Fax :  (662) 816-1276, 816-1263, 816-1268

โรงงานนครหลวง 
50 หมู� 5 ถนนนครหลวง-ภาชี ตำบลคลองสะแก 

อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260 

Tel : (035) 359-011-19  

Fax : (035) 359-377

Nakhon Luang Plant Site 
50 Moo 5, Nakhon Luang-Pachee Rd.,

Khlong Sa-Kae Sub-District, Nakhon Luang District,

Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 13260, Thailand.

Tel :  (6635) 359-011-19  

Fax :  (6635) 359-377

คลังสินค�าหาดใหญ�
124 หมู� 1 ตำบลท�าข�าม อำเภอหาดใหญ� จังหวัดสงขลา 90110 

โทรศัพท� : (074) 333-035-7  

โทรสาร : (074) 333-034

Hat Yai Warehouse
124 Moo 1, Thakam Sub-District, Hat Yai District, Songkhla 

Province 90110, Thailand.  

Tel  :  (6674) 333-035-7  

Fax :  (6674) 333-034

คลังสินค�า : Warehouses

โรงงาน : Factories 
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 “…ถึงต�องขอขอบใจท่ีท�านท้ังหลายได�ทำประโยชน�อย�างย่ิงต�อการเกษตรและการเพาะปลูก

โดยเฉพาะในเมืองไทยก็ได�ช�วยให�ประเทศมีความเจริญข้ึนอย�างมาก อย�างแปลกประหลาด.

ฉะน้ัน ต�องขอบใจท�านท่ีได�ช�วยกันทำ. มีคนหลายคนไม�เช่ือว�าหญ�าธรรมดาน้ีอย�างเดียวจะช�วย

ประเทศให�รอดพ�นจากอันตรายหลายอย�าง…”

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา

โดยได�รับพระบรมราชานุญาต

พระราชดำรัส ในโอกาสที่องคมนตรีและประธานกรรมการพัฒนาและรณรงค�การใช�หญ�าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

นำคณะผู�ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาและรณรงค�การใช�หญ�าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข�าเฝ�าฯ กราบบังคมทูล 

รายงานความก�าวหน�าการดำเนินงานโครงการฯ และรับพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ

ณ พระตำหนักเป��ยมสุข วังไกลกังวล วันจันทร� ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
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(นายชิกาฮิเด โมริ)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

วิกฤตการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

และน�าไปสูก่ารเกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตทิัว่โลก รวมถงึภยัพบิตัจิากน�า้ท่วม

ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในปี 2554 ซึ่งถือได้ว่ามีความรุนแรงมากที่สุดครั้ง

หนึ่ง สิ่งนี้ท�าให้การด�าเนินงานของบริษัทฯได้รับผลกระทบอย่างมากโดย

เฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อโรงงานนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ซึง่ต้องหยดุการด�าเนนิงานนานกว่าหน่ึงเดือน อย่างไรก็ตาม เราได้ร่วมแรง

ใจเพือ่ต่อสูก้บัอปุสรรค และสามารถผ่านวกิฤตการณ์นีไ้ปได้ด้วยการบรหิาร

จดัการอย่างมปีระสทิธภิาพและการปฏบิตังิานทีด่เียีย่มของพนกังานทกุคน

ผลการด�าเนนิงานส�าหรบัปี 2554 ทีผ่่านมา ด้วยบรษิทัฯมกีารด�าเนินการ

ที่ดีในหลายกิจกรรมทางธุรกิจ ทั้งในด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านการ

จัดซื้อ และด้านการผลิต ท�าให้บริษัทฯสามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง

ไดอ้ยา่งทนัทว่งท ีแม้กระทัง่การรองรบัปญัหาจากสถานการณ์ภยัพบิตัทิาง

ธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯยังจัดให้มีระบบการ

ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อก�ากับดูแลการบริหาร การปฏิบัติงาน 

และการใช้จ่ายของบริษัทฯ ส่งผลให้ผลการด�าเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2554 สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ โดยบริษัทฯ

สามารถสร้างรายได้จากการขายและบริการเป็นจ�านวน 14,462 ล้านบาท 

มีก�าไรสุทธิรวม จ�านวน 1,001 ล้านบาท และ ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 1.71 บาท

ส�าหรับการด�าเนินงานในปีนี้ บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาการ

เกษตรของประเทศไทย และจะยังคงมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม 

ตลอดจนการเตรยีมความพร้อมเพือ่รบัมอืต่อการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีอ่าจ

เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีโครงการสร้างหน่วยผลิตไฟฟ้าที่โรงงาน

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่ง

น�าไปสู่การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในฐานะที่บริษัทฯเป็นส่วนหนึ่ง

ของสังคม ตลอดจนการน�าระบบการประเมินผลงานและการบริหารด้าน

ทรพัยากรมนษุย์รปูแบบใหม่มาใช้เพือ่น�าไปสูก่ารสร้างทมีงานทีม่ศีกัยภาพ

ต่อการแข่งขันและส่งเสริมต่อการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนต่อไป

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ กระผมใคร่ขอแสดงความขอบคุณ

อย่างจริงใจต่อท่านผูถื้อหุน้ ลกูค้า พนกังาน สถาบนัการเงนิ และผูส้นบัสนนุ

ทุกท่าน ที่มีส่วนส�าคัญต่อการด�าเนินงานและสร้างการเจริญเติบโตอย่าง

ยั่งยืนของบริษัทฯ

สุดท้ายนี้ กระผมใคร่ขออธิษฐานให้ผู้ที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์

น�้าท่วมสามารถกลับสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุด และขอให้ทุกท่านจงมีแต่

ความสุข ประสบความส�าเร็จ และปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง

Dear Our Shareholders

In the face of current environmental crisis, which is linked 
to climate change and come out in natural disasters all over 
the world, the historical largest flooding also hit Thailand in the 
year 2011 due to intermittent rainfall. Our operation was seriously 
affected, especially our Nakhon Luang Plant Site, Phra Nakhon 
Si Ayutthaya Province was flooded and we had to stop its 
operation for more than a month. However, we could unite 
ourselves against and get through this crisis by not only effective 
management practice but excellent performance by our all staffs.

In light of the performance in the year 2011, we 
have conducted well all the business activities - finance,                                 
marketing, procurement and production - to cope with the 
changes happened time to time or even due to natural disaster. 
Also with efficient internal control, both in management and  
operation, expenses have been well controlled and other resources 
have been utilized effectively. Consequently, we could have 
achieved our targets for the year ending December 31, 2011 
: sales and services turnover of 14.462 Billion Baht, net profit 
of 1.001 Billion Baht and basic earning per share at 1.71 Baht.

In the new fiscal year, we will continuously dedicate ourselves 
to development of Thailand Agriculture, fulfill our social responsibility 
and more actively cope with the changes happening onward. 
Moreover, we will finish an installation of Cogeneration Plant 
in Phrapradaeng Plant Site, Samut Prakan Province in order to 
further promote Energy Conservation Project, which will lead 
us to more environmentally-friendly company as a member of 
society. We also will implement new program on performance 
evaluation and human resource management, which enables 
us to become more competitive team coping with the changes 
and promote our sustained-growth.

On behalf of TCCC Board, I would like to express my sincere 
thankfulness extended to shareholders, customers, employees, 
financial institutes and all the other related parties that play an 
important role to our performance and sustained growth. We 
are counting on the continued understanding and support of 
valued stakeholders.

Taking this opportunity, I would like to pray that lives of all 
the flooded victims return to normal as soon as possible and 
that they remain safe from any danger.

(Mr. Chikahide Mori)

Chairman

Thai Central Chemical Public Company Limited.

สารจากคณะกรรมการบริษัท
Message from The Board of Directors
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ข้อมูลทั่วไป
General Information

ชื่อบริษัท บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด  (มหาชน)

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 21/35, 21/37-46 อาคารไทยวา 1 ชั้นที่ 14-16

 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

 กรุงเทพฯ 10120

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ�าหน่ายปุ๋ยเคมี

เลขทะเบียนบริษัท 0107536000277

โทรศัพท์	 (02) 639-8888

โทรสาร (02) 639-8999

อีเมล์ mailbox@thaicentral.co.th

เว็บไซต์ http://www.tcccthai.com

ทุนจดทะเบียน 1,754,148,354  บาท

 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

จ�านวนและชนิดของหุ้น

ที่ช�าระทั้งหมด 584,714,068 หุ้นสามัญ

Name Thai Central Chemical Public Company Limited.

Location 21/35, 21/37-46, Thai Wah Tower 1, 14-16th  Floor, 

 South Sathorn Rd., Thungmahamek, Sathorn,  

 Bangkok 10120, Thailand.

Type of Business Manufacturing and Distributing of

 Chemical Fertilizer

Registration No. 0107536000277

Telephone (662) 639-8888

Fax (662) 639-8999

E-mail mailbox@thaicentral.co.th

Website http://www.tcccthai.com

Registered Capital 1,754,148,354  Baht

 (As of December 31,2011) 

Type of Shares

and Quantity Paid Up 584,714,068 Ordinary Shares

บุคคลอ้างอิง 
นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชั้น 4, 6-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : (02) 229-2800

ผู้สอบบัญชี

นายเพิ่มศักดิ์	วงศ์พัชรปกรณ์	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427)

นางสาวธนาวรรณ	อนุรัตน์บดี	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3440)

ดร.ศุภมิตร	เตชะมนตรีกุล	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356)

บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จ�ากัด

อาคารรัจนาการ ชั้น 25 เลขที่ 183 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : (02) 676-5700

ที่ปรึกษากฏหมาย

บริษัท	อัลเลน	แอนด์	โอเวอรี่	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

ชั้น 22 อาคารสินธร 3  เลขที่ 30 ถนนวิทยุ 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  โทรศัพท์ : (02) 263-7600

References 
Securities Registrar

Thailand Securities Depository Co., Ltd.

62 The Stock Exchange of Thailand Building, 

Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand

Tel: (66 2) 229 2800

Auditors

Mr. Permsak Wongpatcharapakorn (Certified Public Accountant No. 3427)

Ms. Thanawan Anuratbodee (Certified Public Accountant No. 3440)

Dr. Suphamit Techamontrikul (Certified Public Accountant No. 3356)

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.

Rajanakarn Building, 25th Floor, 183 South Sathorn Road,

Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel. : (662) 676-5700

Legal Advisor

Allen & Overy

22nd Sindhorn Bldg. 3, 30 Wireless Road,

Lumpini, Prathumwan, Bangkok 10330 Tel. : (662) 263-7600
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ในปี 2554 บริษัทได้มีการพัฒนาโครงการลงทุนหลายโครงการเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท�างาน บริษัทฯ ได้ลงทุนในการย้ายส�านักงานใหญ่มายัง

ท�าเลที่ตั้งย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการตดิต่อทางธุรกิจ ปรับปรุงการบริหารจดัการพืน้ท่ีส�านกังาน

และส่ิงอ�านวยความสะดวก อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนในการเช่าส�านักงาน

ด้วย โดยมีมูลค่าโครงการราว 30 ล้านบาท ด�าเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วเมื่อ

เดือนมิถุนายน 2554 

นอกจากนี้ โรงงานที่พระประแดงได้มีการลงทุนด้านพลังงานเช่นกัน คือ

การน�าก๊าซธรรมชาตมิาผลิตพลงังานไฟฟ้าและพลงังานความร้อนเพือ่ใช้ในการ

ผลิต โดยมีวัตถุประสงค์ในการลดภาวะโลกร้อนและเป็นมิตรกับธรรมชาติ อีก

ทัง้ยงัลดต้นทนุค่าไฟฟ้าและสามารถน�าพลงังานความร้อนและน�า้ร้อนทีเ่กดิขึน้

จากการผลติไฟฟ้าเข้าไปใช้ในกระบวนการผลิต โดยมมีลูค่าการลงทนุทัง้สิน้ราว 

150 ล้านบาท โครงการนี้อยู่ระหว่างการด�าเนินการและคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์

ใช้งานได้ต้นไตรมาส 4 ปี 2555

ขณะที่ บริษัทฯ ยังได้มีการลงทุนในโครงการอนุรักษ์ด้านพลังงานโดยการ

น�าก๊าซปิโตเลียมเหลว (แอลพีจี) มาใช้ที่โรงงานนครหลวง เพื่อทดแทนการ

ใช้น�้ามันเตาในกระบวนการผลิตไอน�้า ซึ่งเป็นเช้ือเพลิงบริสุทธิ์ เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง อีกทั้งมีต้นทุนของเชื้อเพลิงที่ต�่ากว่า แต่ใน

ขณะเดียวกันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการผลิตไอ

น�้า มูลค่าโครงการประมาณ 4 ล้านบาทโดยโครงการดังกล่าวด�าเนินการแล้ว

เสร็จในเดือนธันวาคม 2554 

In the Year 2011, the Company has several investment projects 

to develop our facilities for improvement of work efficiency. First, 

the Company has invested into Head Office Relocation Project to 

be located in Central Business District of Bangkok, which aimed 

to enhance business connection & communication, improve office 

management and working facilities, as well as office rental cost 

saving. The project cost around 30 Million Baht and was completed 

in June 2011.  

Moreover, Phrapradaeng Plant Site has investment to improve 

the utilization of energy as well. The Cogeneration System Project 

is to consume natural gas to generate electricity and heating          

performance in process with the end result also provides heat 

energy. This project is aimed to reduce the Green House Effect,           

Environment friendly, electricity expense, as well as able to bring hot 

air and hot water utilize into production processes. The investment in 

this project is totally around 150 Million Baht, now on the progress, 

and is scheduled to be completed at the Quarter 4 of year 2012        

In the meantime, the Company has invest in energy conservation 

project at Nakhon Luang (NKL) Plant by introduced to use Liquefied 

Petroleum Gas  (LPG) as substitute of fuel oil in production process, 

which will reduce the Green House Effect and Environment Friendly 

too. Finally, it will reduce the energy cost, with the use of LPG is 

expected to improve quality and efficiency of production process, 

which create positive effect to fertilizer nutrient. This project cost 

around 4 Million Baht and was completed in December 2011.

โครงการลงทุนในปี 2554 
Investment Project 2011
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ประวัติความเป็นมา
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

ทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก อันได้แก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ในการ

เพาะปลูกพืชนั้น ปัจจัยส�าคัญพื้นฐาน ประกอบด้วย ดิน น�้า อากาศ และธาตุ

อาหารในดิน แต่การเพาะปลูกพืชเป็นระยะยาวและต่อเน่ืองในผืนดินดียวกัน 

ย่อมท�าให้ธาตอุาหารในดนิสญูเสยีไป เนือ่งจากได้ถกูพชืดดูซมึตดิไปกบัผลผลติ

ดังนั้น หากเกษตรกรต้องการให้ผลผลิตที่เพาะปลูก มีปริมาณมากและ

คุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ จึงจ�าเป็นต้อง

น�าความรู้ทางการเกษตรที่ทันสมัย อีกทั้งวิธีการบริหารและจัดการที่ดีมาใช้  

นอกจากนี้เกษตรกรจะต้องเพิ่มธาตุอาหารเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน 

ซึ่งได้แก่การใส่ “ปุ๋ยเคมี” ดังนั้น ปุ๋ยเคมี จึงนับว่าเป็นปัจจัยส�าคัญในการเพิ่ม

ผลผลิต การใช้ปุ๋ยเคมีที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องใช้ให้ ถูกสูตร 

ถูกอัตราส่วน ถูกเวลา และถูกวิธี 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ผลิตและจ�าหน่าย

ปุ๋ยเคมีมาเป็นเวลายาวนาน  รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการคลังได้ร่วมทุนกับ

ภาคเอกชน อันประกอบด้วย บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ากัด และบริษัท โซจิทซึ 

คอร์ปอเรชั่น (เดิมคือ บริษัท นิชโช อิวาย คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด) และบริษัท 

เซน็ทรลักล๊าส จ�ากดั (ปัจจบุนัเปน็ทีป่รกึษาทางวชิาการและเทคนคิของบรษิทั)

ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด ขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 

2516 ด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 120 ล้านบาท ซึ่งต่อมาบริษัทฯได้เข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนตุลาคม 2534 ด้วยทุน

จดทะเบียน 700 ล้านบาท และในปี 2536 บริษัทฯได้แปรสภาพเป็น “บริษัท

มหาชน” ด้วยทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท

Company Background
Thailand is an agricultural country. The greater number of the 

population engage in agricultural occupation. 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 PCL., is the producer and distributor of 

chemical fertilizer, established by the government. (under corperation 

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.

ประวัติความเป็นมาและลักษณะการประกอบธุรกิจ
Company Background and Nature of Business Operation
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจ�ากดั (มหาชน)  เป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายปุย๋เคมีที่

ใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย  บรษิทัฯ มโีรงงานขนาดใหญ่ทีท่นัสมยั และได้มาตรฐาน 

2 แห่ง โรงงานแห่งแรก ตั้งอยู่ที่อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 

และโรงงานแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ อ�าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมี

ก�าลังการผลิตปุ๋ยปีละ 850,000 เมตริกตันและ 350,000 เมตริกตัน ตามล�าดับ 

รวมก�าลังการผลิตทั้งสิ้นปีละ 1.2 ล้านเมตริกตัน  

บรษิทัฯ สามารถผลติปุย๋เคมีทีมี่คุณภาพได้มาตรฐานทดัเทยีมกับปุ๋ยน�าเข้า

จากต่างประเทศ ซึง่ประกอบด้วยธาตอุาหารหลกั คอื ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรสั 

(P
2
O

5
), โพแทส (K

2
O) และธาตุอาหารรอง เช่น แมกนีเซียม (MgO), ก�ามะถัน 

(S) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีธาตุอาหารเสริม เช่น โบรอน (B) อีกด้วย ซึ่งจะ

ท�าให้พืชเจริญงอกงามมีผลผลิตดี ปริมาณและคุณภาพสูง อนึ่ง ปุ๋ยเคมี “ตรา

หัววัว-คันไถ” ท่ีบริษัทฯ ผลิตมีคุณภาพตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ และเป็นที่นิยม แพร่หลายในพื้นที่เกษตรกรรมทั่วประเทศ 

นานเกือบ 40 ปี การใช้ปุ๋ยเคมีให้ถูกวิธีในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม จะช่วย

ท�าให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด อีกทั้งท�าให้ต้นทุนการ

ผลิตลดลง เพิ่มพูนรายได้ให้กับเกษตรกรไทย และก่อให้เกิดผลดีแก่เศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศอีกด้วย

นอกจากน้ี  โรงงานของบรษิทัฯ ทีอ่�าเภอพระสมทุรเจดีย์ จงัหวัดสมทุรปราการ 

ยังมีคลังสินค้าสามารถเก็บวัตถุดิบได้ 100,000 เมตริกตัน พร้อมทั้งมีท่าเรือ

ขนาดใหญ่ที่มีความยาว 310 เมตร หน้าท่าลึก 27 ฟุต สามารถเทียบเรือเดิน

สมุทรขนาดใหญ่ 20,000-25,000 เมตริกตัน ได้พร้อมกัน 2 ล�าและขนถ่าย

วัตถุดิบได้ถึงวันละ 6,000 เมตริกตัน ทั้งยังใช้ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) 

ที่มีต้นทุนต�่าและก่อมลภาวะน้อยกว่า เป็นเชื้อเพลิงแทนน�้ามันเตา อันเป็น

สาเหตุท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน

ส�าหรบัโรงงานทีอ่�าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรอียธุยา มคีลงัสนิค้าที่

สามารถเก็บวัตถุดิบได้ 90,000 เมตริกตัน นอกจากนี้ยังมีท่าเรือที่มีความยาว 

189 เมตร หน้าท่าลึก 10 เมตร ( 30 ฟุต) สามารถเทียบเรือขนถ่ายสินค้า

ขนาด 500 - 2,500 เมตริกตัน ได้พร้อมกัน 3 ล�า ตลอดจนขนถ่ายวัตถุดิบ

และขนถ่ายสินค้าน�าเข้าต่างๆได้วันละ 4,000  เมตริกตัน 

ปัจจุบนั บริษทัฯ ได้ผลิต “ปุย๋พลงัสอง” ซึง่เป็นเทคโนโลยเีฉพาะ ทีท่นัสมยั

และเป็นแห่งแรกในประเทศไทย คือ ขบวนการผลิตปุ๋ย ครั้งละ 1 กระสอบ ใน

ส่วนการควบคุมคุณภาพสินค้า บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/

IEC 17025:2005 ซึ่งมั่นใจได้ว่าค่าธาตุอาหารของปุ๋ยเคมี มีคุณภาพและได้

มาตรฐานสากล

Nature of Business Operation
 Thai Central Chemical PCL.,(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 fertilizers produced consists 

of basic chemical nutrients being Nitrogen (N), Phosphate (P
2
O

5
), 

Potash (K
2
O) and secondary nutrients such as Magnesium (MgO), 

Sulphur (S) and other supplementary nutrients such as Boron (B) which 

promote 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 their popularity 

has been affirmed by farmers all over Thailand for almost 40 years 

now. The chemical fertilizer application with correct method and 

suitable timing encourages high and healthy production  to meet 

the market demand as well as  could bring down the production 

cost and increase incomes for Thai Farmers, which will 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 (9 meter depth) 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 weather working day. Also, TCCC has utilized 

natural gas with lower cost and less pollution as substitute to the 

fuel oil the creator of “Global	Warming”.

At Nakhon Luang Plant-Site, Phra Nakhon Si Ayuttaya Province 

also has 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 (10 metre depth) 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.
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  
Status of Industry and Competition 

ภาพรวมการเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2554 ลดลงเมื่อเทียบ

กับปีก่อน ซึ่งเกิดจากภาวะวิกฤตของการเงินโลก, ความผันผวนทางการเมือง

และภัยธรรมชาติ ส�าหรับอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีแม้ว่าราคาวัตถุดิบในตลาดโลก

จะไม่สงูมาก แต่ทางบรษิทัขาดความยดืหยุน่ในการตัง้ราคาส�าหรบัปุย๋เคมบีาง

สตูรเนือ่งจากปุย๋เป็นสนิค้าทีถ่กูควบคมุราคาภายใต้พระราชบญัญตัว่ิาด้วยราคา

สินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทมากกว่าปีก่อน ส่งผล

ให้บริษัทสามารถท�าก�าไรได้ต�่ากว่าที่คาดการณ์ไว้

ในขณะเดียวกัน ปริมาณฝนที่มากเริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่สามท�าให้ยอดขาย

ลดต�่ากว่าที่คาดการณ์ ซึ่งในที่สุดเกิดน�้าท่วมอย่างรุนแรงในหลายจังหวัดของ

ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโดยเฉพาะอย่างย่ิงภาคกลางเช่น 

อยุธยา, ปทุมธานีและกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมส�าคัญ 7 

แห่ง ท�าให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมากกว่าแสนล้านบาท ในด้าน

เกษตรกรรมก็ได้รับผลกระทบอย่างมาก ภาคเหนือและภาคกลางที่เป็นพื้นที่

หลักของประเทศ คดิเป็นจ�านวนร้อยละ 46 ของผลติภณัฑ์การเกษตร กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์รายงานว่าสภาวะน�้าท่วมได้ท�าลายพื้นท่ีในการเพาะปลูก

เป็นจ�านวนถึง 10 ล้านไร่ ในจ�านวนนี้พื้นที่ 8 ล้านไร่เป็นนาข้าว และคาด

การณ์ว่าผลผลิตข้าวนาปี 25 ล้านตันในปี 2554 จะลดลงราว 6-7 ล้านตัน 

คิดเป็นร้อยละ 22 ของจ�านวนผลผลิตข้าวทั้งหมด ประเทศไทยจะต้องใช้เวลา

หลายเดอืนกว่าจะฟ้ืนฟูประเทศเพือ่กลบัไปสูส่ภาวะปกต ิซึง่มาตรการช่วยเหลอื

จะต้องด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2555

ภาวะน�า้ท่วมได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปุย๋เคมขีองบรษิทัโดยไม่มข้ีอ

ยกเว้น ท�าให้การผลติหยดุชะงักและมีอุปสรรคในด้านห่วงโซ่อุปทาน พืน้ทีภ่าค

กลางเป็นพื้นที่ยุทธ์ศาสตร์ส�าคัญ เพราะเป็นทั้งแหล่งผลิต กระจายสินค้า และ

เป็นศูนย์รวมของโกดังเก็บสินค้า ในภาวะน�้าท่วมการขนส่งที่ถูกจ�ากัดในพื้นที่

ภาคเหนอืตอนล่างและภาคกลางเป็นอปุสรรคอย่างมากต่อการกระจายปุย๋เคมี

ของบริษัทไปยังภาคอื่นๆ ของประเทศ ในขณะเดียวกันบริษัทต้องหยุดการ

ผลิตเป็นการชั่วคราวและสินค้าคงคลังที่เก็บไว้ที่โรงงานนครหลวงในจังหวัง

อยุธยาได้รับความเสียหาย  อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถด�าเนินการผ่านพ้น

วิกฤตนี้มาได้โดยการเพิ่มก�าลังการผลิตอีกแห่งหนึ่งคือโรงงานพระประแดงซึ่ง

ไม่ได้รบัผลกระทบจากน�า้ท่วม ด้วยความมุ่งม่ันในการแข่งขันของบรษิทัตลอด

มา แม้ในช่วงสภาวะน�า้ท่วม บรษิทักแ็สดงให้เหน็ถงึความสามารถในการแข่งขนั

ได้เป็นอย่างดี

Overall outlook of Thai economy in 2011 presented a decline 

growth compared to previous year eventuated from the global 

financial crisis, the political turbulence and natural disaster. For 

Chemical Fertilizer industry throughout 2011, though the international 

fertilizer material prices has been fluctuated, there were less flexibility 

on pricing for specific formula due to control prices situation under 

the Prices of Goods and Services Act B.E. 2542 (1999). This caused 

more serious impact to the Industry than the previous years and 

affected the Company in lower profitability than anticipation as a 

consequence. 

Meantime, heavy rainfall starting from the third quarter lessen 

our sales than expected, and caused a serious flooding in many 

provinces of the North, the Northeast and especially in the Central 

region such as Phra Nakhon Si Ayuttaya, Pathum Thani, and Bangkok 

where seven major Industrial Estates located in. This incident damaged 

the economy in more than hundred billion Baht. The agriculture 

sector was also badly hit. The northern part and the central region 

are key agricultural area in Thailand, cumulatively accounting for 

46 percent of the country’s agricultural GDP output. The Ministry of 

Agriculture and Cooperatives reported that flooding devasted 10 

million rai of cultivated land, of which 8 million rai is rice paddy. 

Main-crop paddy production had been expected to reach 25    

million tons in 2011, however, this could be cut by 6-7 million tons. 

Thus, loss of paddy production would be equivalent to about 22 

percent of total annual rice production.  The country took several 

months to get back to normal situation and yet expected that the 

recovery processes would continue through in the year 2012.

Without exception, Flooding severely affected fertilizer industry. 

For the Company, it caused interruption of production and the 

difficulty of supply-chain provision. The Central region is a point of 

strategic importance for supply chain as production-bases, the 

starting station for sales-distribution and stock-points. Limited      

transportation in the Lower North and the Central areas caused 

tremendous obstacles for fertilizer sales-distribution to nation-wide. 

Inundation forced the company to stop production temporarily and 

damaged inventory at Nakhon Luang Plant Site in Ayutthaya Province. 

However, the company pulled through this crisis by optimizing   

another plant site, un-inundated, Phrapradaeng Plant site instead. 

With continuously fierce competition or even in flooding crisis, the 

company could demonstrate with competitiveness.
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ปัจจัยความเสี่ยงที่จะได้กล่าวต่อไป เป็นปัจจัยความเสี่ยงหลักซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัท และ/หรือฐานะทางการเงินของ
บริษัท ท�าให้ไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นในสถานการณ์ปกติ และ/หรืออาจมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท 
อย่างไรก็ดี อาจมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือ
เป็นความเสี่ยงที่บริษัทพิจารณาในขณะนี้ว่า ไม่มีผลกระทบในสาระส�าคัญต่อ
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท 

ปัจจัยความเสีย่งหลกัท่ีเกีย่วข้องกบับรษิทัโดยตรงทีบ่รษิทัทราบและพจิารณา
ว่าหากเกิดขึ้นอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท อาจสรุปได้ดังนี้

1. ปัจจัยเสี่ยงทางด้านกฎหมาย
เนือ่งด้วยปุย๋เคมจีดัเป็นสนิค้าทีเ่กีย่วข้องและจ�าเป็นกบัเกษตรกรรมซึง่เป็น

ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศไทย ราคาของปุ๋ยเคมีจึงมีผลกระทบโดยตรง

กับต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรกรรม ในการนี้รัฐบาลโดยกรมการค้าภายใน

กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศให้ปุ๋ยเคมีเป็นสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 และมีการตั้งคณะกรรมการกลางว่า

ด้วยราคาสนิค้าและบรกิารขึน้เพือ่ก�าหนดราคาสินค้าควบคมุชนดิต่างๆ ส�าหรบั

ปุ๋ยเคมี คณะกรรมการกลางฯ ได้ออกประกาศแนะน�าราคาจ�าหน่ายส�าหรับปุ๋ย

เคมบีางสตูร โดยผูผ้ลติปุย๋เคมีจะจ�าหน่ายปุย๋เคมีสูตรดงักล่าวได้ไม่เกนิราคาที่

คณะกรรมการกลางฯ ก�าหนด

มาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบกับบริษัทด้วยเหตุที่ว่าราคาวัตถุดิบในการ

ผลติปุย๋มคีวามผนัผวนตามกลไกของตลาดซึง่ส่งผลกระทบโดยตรงกบัต้นทนุการ

ผลิตของบรษิทั โดยหากวตัถดุบิในการผลติมรีาคาสงูขึน้กจ็ะสง่ผลใหต้้นทนุใน

การผลิตสูงขึ้นด้วย และราคาขายก็ควรจะสูงขึ้นตามไปด้วย ผลจากมาตรการ

ดังกล่าวท�าให้บริษัทไม่สามารถจ�าหน่ายปุ๋ยในราคาที่สะท้อนราคาทุนที่แท้จริง

ได้ ซึ่งอาจมีผลให้บริษัทมีผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่ได้ประมาณการไว้

การบริหารความเสี่ยง

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกลางฯ อนุญาตให้ผู้ผลิตปุ๋ยเคมีสามารถยื่นขอ

ปรบัราคาจ�าหน่ายปุย๋ได้หากต้นทนุการผลติสงูขึน้อย่างเป็นนยัส�าคญัจนท�าให้ผู้

ผลติไม่สามารถจ�าหน่ายปุ๋ยในราคาทีก่�าหนดได้ ดงันัน้เมือ่มปัีจจยัใดๆ ทีท่�าให้

ต้นทนุการผลติปุย๋สงูข้ึนอย่างมนียัส�าคญั บรษิทัจะยืน่ขอปรบัราคาจ�าหน่ายปุย๋

ต่อคณะกรรมการกลางฯ ทนัท ีนอกจากนี ้บรษิทัยงัได้ส่งตวัแทนเข้าร่วมประชมุ

ระหว่างผูป้ระกอบการและคณะกรรมการกลางฯ เพือ่น�าเสนอข้อมลูทีถ่กูต้องให้

กับหน่วยงานราชการเพื่อน�าไปพิจารณาประกอบการออกมาตราการใดๆ ที่มี

ผลกระทบกับผู้ผลิตและจ�าหน่ายปุ๋ยเคมี

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. Risk on provision of Law
As chemical fertilizer is the goods concerning and be important 

to agriculture which is a large business sector of Thailand, price of 
fertilizer, therefore, directly affect cost of agricultural production. 
In this regards, the government by Department of Internal Trade, 
Ministry of Commerce, has announced that fertilizer is the controlled 
goods by virtue of the Prices of Goods and Services Act B.E. 2542 
(1999). The Central Commission on Prices of Goods and Services has 
been established to control prices of various controlled goods. For 
chemical fertilizer, the Commission has issued an announcement to 
suggest the selling price of chemical fertilizer for specific formula 
and the producer shall sell fertilizer of such formula not exceeding 
the suggested price. 

The said measure has an impact on the company that the cost 
of material can be fluctuated according to the world market, thus, 
affecting directly to the company production cost. If the price of 
material increases, the cost of production will be rising up accordingly. 
Such measure obstructs the company to sell its product reflecting the 
actual cost and this may causes the company lower performance 
than anticipation.

Risk Management

The Commission allows chemical fertilizer producers to apply 
for adjustment of the controlled price if the cost of production          
increases resulting in loss of profit. Thus, upon occurrence of any factor 
causing loss of profit to the company, the company shall apply an 
increase of fertilizer selling price to the Commission. In addition, the      
company has sent the correspondences to attend the meeting 
between fertilizer traders and the Commission to provide correct 
information on fertilizer business to government sector to consider 
announcing any measure affecting fertilizer producers and traders. 

ปัจจััยเสี่ยง
The Risk Factors
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ปัจจััยเสี่ยง
The Risk Factors

2. ความผันผวนของราคาวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมี
ราคาวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมีในปีที่ผ่านมามีความผันผวนเปล่ียนแปลง

ขึ้นลงตามตลาดโลกเนื่องจากวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมีจัดเป็นสินค้าประเภท 

Commodity ซึ่งราคาจะถูกก�าหนดโดยหลายปัจจัยในตลาดโลกที่ไม่สามารถ

ควบคมุได้ รวมถงึอาจมกีารเก็งก�าไรจากการเปลีย่นแปลงราคาของสนิค้าประเภท

นี้ด้วย นอกจากนี้ ในกระบวนการการผลิตปุ๋ยเคมีวัตถุดิบส่วนใหญ่ในการผลิต

มาจากการน�าเข้าจากต่างประเทศ แม้ว่าวตัถดิุบบางชนิดจะสามารถผลติได้ใน

ประเทศแต่ไม่พอกับความต้องการในการผลิต ดังนั้นราคาของวัตถุดิบที่น�าเข้า

จากต่างประเทศจงึมคีวามสมัพนัธ์กบัต้นทนุการผลติสนิค้าของบรษิทัฯ อย่างมี

นยัส�าคญัด้วย ความผนัผวนของราคาของวตัถดุบิในการผลติปุย๋เคมใีนระดบัที่

มากเกนิไปอาจสง่ผลกระทบกบับรษิทัฯ ในเรือ่งต้นทนุการผลติสนิค้าซึง่อาจส่ง

ผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถท�าก�าไรได้ตามตามที่ประมาณการไว้

การบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงของความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

โดยได้ท�าสัญญาซื้อขายวัตถุดิบทั้งระยะสั้นและระยะยาวระหว่างบริษัทคู่ค้า

โดยมกีารก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนินการบริหารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและ

สอดคล้องกบัแผนธรุกจิของบรษิทั รวมถงึตดิตามและวิเคราะห์สถานการณ์ราคา

ของวัตถุดิบในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิด

ขึ้นให้น้อยที่สุด

3. การพึ่งพาผู้จัดหาวัตถุดิบบางชนิดน้อยราย  
วัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมีบางชนิดมีการผลิตและจัดจ�าหน่ายโดยผู้จัดหา

น้อยราย การที่ต้องใช้วัตถุดิบดังกล่าวในการผลิตโดยมีผู้จัดหาน้อยรายถือ

เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง หากผู้จัดหาสามารถรวมกลุ่มกันเพื่อก�าหนดราคา

ของวัตถุดิบได้โดยไม่สอดคล้องกับราคาที่แท้จริงของวัตถุดิบนั้นอาจส่งผลให้

ต้นทุนในการผลิตของบริษัทฯ สูงขึ้น เป็นเหตุให้ความสามารถในการท�าก�าไร

ไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ นอกจากนี้ การพึ่งพาผู้จัดหาน้อยรายอาจเกิด

ความเสีย่งในการจดัหาวตัถดุบิหากผูจ้ดัหานัน้ไม่สามารถจดัหาวตัถดิุบได้ตาม

ความต้องการของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบกับกระบวนการผลิตบริษัทฯ ได้

 การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้ประมาณการและวางแผนความต้องการใช้วัตถุดิบในการผลิต

ไว้ล่วงหน้าและท�าสัญญาซื้อขายวัตถุดิบทั้งระยะส้ันและยาวระหว่างผู้จัดหา

โดยมกีารก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนินการบริหารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและ

สอดคล้องกบัแผนธรุกจิของบริษัท รวมถึงจัดหาผูจั้ดหารายอืน่ๆ และเฉลีย่การ

สัง่ซือ้วตัถดุบิจากผูจ้ดัหารายอืน่ๆ ด้วย เพือ่ลดการพึง่พาผูจ้ดัหาวตัถดุบิน้อยราย

2. Fluctuation of raw material price on chemical   
    fertilizer production

In the previous year, the price of raw material on chemical   

fertilizer production has been fluctuated according to an international 

market mechanism as raw material is commodity goods whose price 

is set up by many uncontrollable factors in an international market. 

This also includes profit speculation from change of the price of    

commodity goods. Furthermore, in the production process, most of 

raw material will be imported from abroad; though some raw material 

can be produced domestically, it’s inadequate for production line. 

Therefore, price of the imported raw material significantly reflects 

cost of production of the company. Massive high level of price 

fluctuation could affect the company in terms of production cost 

which would result in unachievable profit as expectation.

Risk Management
The company has conducted risk management on fluctuation 

of raw material price by entering into short term and long term 

agreements with the company’s trading partners ensuring appropriate 

risk management and the company’s business plan conformity. The 

company also watches and analyzes price of raw material in an 

international market closely to minimize the risk as much as it could be.   

3. 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.
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4.  ปัจจัยเสี่ยงจากผลกระทบของภัยธรรมชาติ
ในปี 2554 ได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยร้ายแรงข้ึนในพื้นที่หลายจังหวัดใน

ประเทศไทยซึง่ส่งผลกบัภาคอตุสาหกรรมของประเทศเป็นอย่างมาก เหตกุารณ์

ดงักล่าวได้ส่งผลกระทบกบับรษิทัด้วย โดยบรษิทัจ�าเป็นต้องหยดุการด�าเนินการ

ของโรงงานนครหลวงในจังหวดัพระนครศรอียธุยาซึง่เป็นพืน้ทีเ่สีย่งภยัเป็นระยะ

เวลาประมาณ 1 เดือน เนื่องจากน�้าได้เข้าท่วมภายในพื้นที่ของโรงงานและ

พื้นที่โดยรอบท�าให้บริษัทไม่สามารถด�าเนินการผลิตสินค้าได้รวมถึงการขนส่ง

สินค้าและการคมนาคมบริเวณโรงงานเป็นไปด้วยความยากล�าบาก อย่างไรก็

ดี แม้ว่ารัฐบาลจะได้วางมาตรการหลายประการเพื่อป้องกันอุทกภัยที่อาจเกิด

ขึ้นในอนาคต แต่มาตรการดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนและยังไม่ได้มีการเริ่ม

ปฏิบตัอิย่างเป็นรปูธรรม จงึยังไม่สามารถยืนยันได้แน่นอนว่าจะไม่เกิดเหตกุารณ์

อทุกภยัขึน้อีก ดงันัน้บรษิทัจงึอาจมคีวามเสีย่งในเรือ่งของภยัธรรมชาตอิทุกภัย

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทได้

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทยังมีโรงงานอีกแห่งหนึ่งคือโรงงานพระประแดงต้ังอยู่ในจังหวัด

สมทุรปราการซึง่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์อุทกภยั หากเกดิเหตกุารณ์ดงั

กล่าวขึน้จนไม่สามารถด�าเนนิการผลิตทีโ่รงงานนครหลวงได้ บริษทัจะเพิม่ก�าลงั

การผลิตที่โรงงานพระประแดงทดแทนโรงงานนครหลวงและจัดให้ลูกค้ามารับ

สินค้าที่โรงงานพระประแดงแทน อย่างไรก็ดี มีปุ๋ยบางสูตรที่สามารถผลิตได้ที่

โรงงานนครหลวงเท่านั้นซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของยอดขายของบริษัทฯ จึงอาจ

ยังมีความเสี่ยงในการขาดรายได้ในขณะที่โรงงานนครหลวงไม่สามารถท�าการ

ผลิตได้ ในส่วนของโรงงาน บริษัทได้สร้างคันกั้นน�้าล้อมรอบบริเวณโรงงานทั้ง

สองเพือ่ป้องกนัน�า้เข้าท่วมภายในบรเิวณโรงงานหากมเีหตกุารณ์อทุกภัยเกดิขึน้ 

นอกจากนี ้บรษิทัได้ท�าประกันภยัทรัพย์สนิของบริษัทและสนิค้าคงคลงัต่อความ

เสยีหายทีเ่กดิจากอทุกภยั (และอคัคภียั) หากเกดิความเสยีหายจากอทุกภยัขึน้ 

บรษัิทจะได้รบัความคุม้ครองจากประกนัภยัดังกล่าว อย่างไรกดี็ จากเหตกุารณ์

น�้าท่วมที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้เบี้ยประกันภัยสูงขึ้นด้วย

4. Risk on environmental impact
In year 2011, there was severe flood happened in area of various 

provinces in Thailand and caused serious damage upon industrial 

sector. The flood had also affected the company that the company 

needed to temporarily stop operation of Nakhon Luang Plant site 

in Ayutthaya Province which is in a risky area for one month as 

there was flood in and around the plant site area. The company 

can not operate production line including goods delivery and there 

was difficulty in transportation around the plant site area. 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 to encounter flood disaster which could be 

affected the company business.     

Risk Management
The company has another plant site, Phrapradaeng Plant Site, 

located in Samut Prakan Province which has not been affected from 

flood disaster. 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. However, some 

formula of fertilizer can be only produced at Nakhon Luang Plant 

Site which is amounting to 20% of the total sale amount; therefore, 

there will be chance of risk of unachievable revenue while Nakhon 

Luang Plant site temporarily stop its operation. For the protection of 

the plant sites, the company plan to build dyke all around both plant 

sites to protect water flowing into the plant site area. 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. However, an insurance premium will be increased drastically 

from now on because of 2011 flood.
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งานวิจัยและพัฒนา
Research and Development

การศึกษาปุ๋ยข้าวร่วมกับสถาบันวิชาการชั้นน�า
ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรม 180 ล้านไร่ จ�าแนกดินได้ประมาณ 300 

ชุดดิน (soil series) และจัดแบ่งเป็นกลุ่มชุดดินเพื่อการจัดการทรัพยากรดิน

ส�าหรับปลูกพืชเศรษฐกิจหลักได้เป็น 62 ชุดดิน ส�าหรับข้าวนั้น ผลผลิตเฉลี่ย

ของข้าวนาปี ปีการผลิต 2551/52, 2552/53 และ 2553/54 ได้เพียง 405, 404 

และ 389 กก./ไร่ตามล�าดับ (ข้อมูลส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์) จึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการพัฒนาผลิตภาพของดิน (soil 

productivity) ให้เหมาะสมกบัการปลกูข้าว เป็นลูท่างส�าคญัทีจ่ะเพิม่ศกัยภาพ

ด้านในการผลติข้าวของประเทศไทย ให้สามารถแข่งขนัได้กบัคูแ่ข่งทัง้ในและนอก

ภมูภิาค ประกอบกับ ชาวนาผูใ้ช้ปุ๋ยและผูผ้ลติปุ๋ยเคมต่ีางมปัีญหาด้วยกนัทัง้สอง

ฝ่าย คือ ชาวนาขาดวิธีการเลือกใช้สูตรปุ๋ยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด

ส�าหรับพื้นที่ของตน ส่วนผู้ผลิตปุ๋ยก็ต้องการผลิตปุ๋ยสูตรใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของชาวนา เนื่องจากมีการใช้ปุ๋ยเคมีสูตรเดิมมาช้านาน จึงไม่มี

ความแน่ใจว่าปุ๋ยสูตรนั้นๆ จะยังมีความเหมาะสมกับพื้นที่นาโดยทั่วไปหรือไม่ 

จากการตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาปุ๋ยเคมีสูตรใหม่ๆ เพื่อให้

มีความเหมาะสมเฉพาะพื้นที่มากย่ิงขึ้น ทางบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด 

(มหาชน) โดยสายงานวจิยัและพฒันา ได้ร่วมกับ ภาควชิาปฐพวีทิยา มหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้จัดท�าโครงการศึกษา

หาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมส�าหรับการปลูกข้าวแต่ละพื้นท่ี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

หาสูตรปุ๋ยเคมีที่เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและช่วยลดต้นทุนการผลิต  วิธีการ

ศึกษาจะท�าการเก็บตัวอย่างดินจากชุดดินหลักที่มีการปลูกข้าว น�าตัวอย่างดิน

มาวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน และน�าไปประมวล

เป็นสูตรปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมตามเกณฑ์การประเมินของสถาบันวิจัยข้าว (2547)   

จากนั้นจะท�าการทดสอบประสิทธิภาพของสูตรปุ๋ยข้าวที่ได้  โดยการใส่เป็นปุ๋ย

ข้าวในพื้นที่จริงและเก็บข้อมูลต่อเนื่องกัน 2 ฤดูปลูก 

The Study of Rice’s Fertilizer
The agricultural area of Thailand is 180 million rai, we can classify 

the soil of Thailand to 300 soil series and grouping the soil series in 

order to manage these soil series for major economic plant for 62 

soil series. For paddy crop the average yield of primary rice in year 

2008/2009, 2009/2010 and 2011/2012 were only 405, 404 and 389 

kilograms per rai accordingly, (the information of office of agricultural 

economics, ministry of agriculture and cooperative). So the soil 

productivity development for paddy field potential in Thailand are 

major method to compete with the competitors in asean and other 

region in the world. Therefore Thai farmers and fertilizer manufactory 

much adjust together to prove the obstruction such as farmers were 

lack of the method to select the suitable fertilizer formulas for their 

field location. Meanwhile the fertilizer manufactory want to produce 

new formulas to serve the farmers requirement to replace the old 

product which they usually use for a long time and they are not 

confident that the existing fertilizer product will be suitable for their 

plantation or not.

To realize to new product development for new fertilizer formulas, 

so as to serve for specific area. Thai Central Chemical Public 

Company Limited have cooperate with Soil Sciences Department, 

Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Khumphangsan Campus, 

Nokornpathom province has set the research names “The Study on 

Site Specific Fertilizer Formulas for Paddy Field”. The objective of 

research project to search for the chemical fertilizer formulas which 

have potential to increase yield and decrease production cost. The 

methodology is to collect the soil in the field from the paddy soil 

and analyze to evaluate for the soil fertility and process to calculate 

and advice fertilizer formula according to Rice Research Institute 

of Thailand handbook. After that provide the experimental plot for 

field test two crop season continuously.
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จากวตัถปุระสงค์ข้างต้นจงึได้เริม่ท�าการศกึษาจากพืน้ทีป่ลกูข้าวส�าคญัในเขต

ภาคกลาง 4 จังหวัด คอื สุพรรณบุรี ชัยนาท นครปฐม และ พระนครศรีอยธุยา

ก่อน ซึ่งผลการศึกษาวิจัยในขั้นตอนการสุ่มเก็บตัวอย่างดินพบว่า แต่ละพื้นที่

มีความสัมพันธ์ของชุดดินกับระดับความอุดมสมบูรณ์อยู่บ้างแต่ไม่ชัดเจน มี

สูตรปุ๋ย (N-P
2
O

5
-K

2
O) ที่เหมาะสมทั้งสิ้น 24 อัตรา โดยกระจายอยู่ในแต่ละ

พื้นที่แตกต่างกัน และในปัจจุบันอยู่ในระหว่างการทดสอบใช้สูตรปุ๋ยในพื้นที่

ปลูกข้าวแต่ละพื้นที่

นอกจากนี้ยังได้ท�าการศึกษาในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น วิธีการใส่ปุ๋ย กล่าว

คือ การแบ่งใส่ปุ๋ยข้าว ระหว่าง 2 ครั้งและ 3 ครั้ง พบว่าให้ผลผลิตไม่แตก

ต่างทางสถิติ แต่มีแนวโน้มว่าการแบ่งใส่ปุ๋ย 3 ครั้งโดย ใส่ยูเรียครั้งแรก และ

ใส่ปุ๋ย NPK ครั้งที่ 2 และ 3 จะให้ผลผลิตที่ดีกว่า และท�าการทดลองเปรียบ

เทียบการใช้ปุ๋ยคอมปาวด์กับปุ๋ยพลังสองซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แนะน�าส�าหรับข้าว 

ที่เกิดจากการผสมปุ๋ยคอมปาวด์กับยูเรีย ด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่เพ่ือให้ได้

ตามสูตรที่ต้องการโดยผลิตแบบกระสอบต่อกระสอบหรือทีละกระสอบนั่นเอง 

พบว่าให้ผลผลติไม่แตกต่างกันทางสถติแิต่มแีนวโน้มว่า การใช้ปุย๋พลงัสองเป็น

ปุ๋ยข้าวจะให้ผลผลิตสูงกว่า

จากการตระหนักถึงความส�าคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย

การใช้ปุ๋ยเคมี บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ได้ท�าการวิจัยร่วมกับ

สถาบนัช้ันน�าทางวชิาการเฉพาะด้านทางการเกษตรในพชืเศรษฐกจิต่างๆ อาทิ

เช่น อ้อย มันส�าปะหลัง ข้าวโพด ยางพารา และ ปาล์มน�้ามัน เป็นต้น และมี

การน�าความรูท้ีไ่ด้มาพฒันาผลติภณัฑ์อย่างต่อเนือ่ง พร้อมทัง้มกีารเผยแพร่ความ

รูท้ีไ่ด้สูเ่กษตรกร และผูค้้าปุย๋ ผ่านสือ่สิง่พมิพ์ และการประชมุเกษตรกร เป็นต้น

To start of the objective of the research is to emphasize for 4 

provinces in central area. There are Suphan Buri, Chai Nat, Nakhon 

Pathom and Phra Nakhon Si Ayuttaya for preliminary of the study 

of soil  sampling on those area showed that the relation between 

soil series and soil fertility could not see clearly. There were 24 

rate of N-P
2
O

5
-K

2
O which were recommended in variety area.             

The experiments are processed to confirm for the specific rate in 

specific paddy area.

In addition, we study for other things such as the time to apply 

fertilizer between 2 times and 3 times for fertilizer application and 

can conclude that they are not significant difference in statistics 

standard analysis. But when see the raw data  we could see that 3 

times application by using urea for the first time, and apply NPK for 

the second and third time have higher yield trend than two time 

application. The experiment  has set to compare paddy fertilizer for 

two different types of compound fertilizer and OX-BB fertilizer (the    

product were consist of compound and urea which produce of new 

technology in order to enhance the quality by producing bag by 

bag or can say produce one bag per time). We found that they 

were similar result in terms of standard statistics analysis. However 

the trend of OX-BB can contribute some higher yield. 

The chemical fertilizer application is the good way to increase 

crop yield effectiveness. So Thai Central Chemical PCL., have research 

projects to cooperate with well known agriculture institute to create 

fertilizer experiment in economics crop like rice,  sugarcane, cassava, 

maize, rubber tree and oil palm. We have transfer the knowledge 

from product research and development to farmers, dealers and 

sub dealers during the year 2011 through the media such as printing 

press, the farmer meeting etc.
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ปุ๋ยเคมี N-P-K ผลิตภัณฑ์คุณภาพตราหัววัว-คันไถ
N-P-K Chemical Fertilizer : Quality Product of OX-Brand Fertilizer

สูตร
Formulas

อัตรา 
Rate

ระยะที่ใส่
Application

15-15-15 พรเีมยีม 1-2 กก./ต้น/ปี การเจริญเติบโตทั่วไป

15-15-15 Premium 1-2 kgs./unit/year general growth

8-24-24 พรีเมียม 1-2 กก./ต้น/ปี การออกดอกติดผล

8-24-24 Premium 1-2 kgs./unit/year flower and fruit stage

13-13-21 พรเีมยีม 1-2 กก./ต้น/ปี เร่งผลและปรับปรุงคุณภาพผล

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

รวมกันไม่เกิน 5 กก./ต้น/ปี

Total not over than 5 kgs./unit/year

ปุ๋ยผลไม้ / Orchard Fertilizer

สูตร
Formulas

อัตรา 
Rate

วิธีใช้
Application

15-15-15 รัสเซีย
16-16-16 รัสเซีย

30-50 กก./ไร่*
รองก้นหลุม

ครั้งแรกหว่านให้ทั่วแปลงหรือรองก้นหลุม ก่อนปลูกหรือ 
ห่างจากต้น 25-50 ซม. ครั้งต่อไปหว่านให้ทั่วแปลง หลัง
จากใส่ปุ๋ย ครั้งแรก 15-30 วัน

15-15-15 CIS
16-16-16 CIS

30-50 kgs./rai*
basal application

Souing over the plot or basal application before 
planting or apply alongside far from tree 25-50 cm. 
After that 15-30 days put it again

ปุ๋ยผัก-ไม้ดอกไม้ประดับ / Vegetable and Ornamental Fertilizer

สูตร
Formulas

อัตรา 
Rate

วิธีใช้
Application

16-12-8, 18-12-6
15-15-15 พรเีมยีม

40-50 กก./ไร่ ครั้งที่ 1 อ้อยปลูก รองก้นร่องพร้อมปลูกหรือหลังปลูก 1 
เดือน อ้อยตอ ใส่หลังแต่งตอ 1 เดือน

16-12-8, 18-12-6
15-15-15 Premim

40-50 kgs./rai 1st time new planting,
basal application or after planting 1 month,
ratoon planting, apply after trimming 1 month 

12-9-21, 15-7-18
13-13-21 พรเีมยีม

40-50 กก./ไร่ ครั้งที่ 2 เมื่ออ้อยอายุ 2-3 เดือน

12-9-21, 15-7-18
13-13-21 Premium

40-50 kgs./rai 2nd time 2-3 months after planting

ปุย๋อ้อย / Sugarcane Furtilizer

หมายเหตุ : * 6.25 ไร่ เท่ากับ 1 เฮกแตร์
Remark : * 6.25 rai = 1 Hectare. 
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สูตร
Formulas

อัตรา 
Rate

วิธีใช้
Application

ดินเหนียว
16-12-8, 16-8-8, 
16-20-0
ดินทราย
18-12-6, 16-16-8, 
16-8-8

25-40 กก./ไร่ ครั้งที่ 1
ใส่เมื่อต้นพืชอายุ 20-30 วัน หรือใส่พร้อมปลูก

Clay soil
16-12-8, 16-8-8, 
16-20-0
Sandy soil
18-12-6, 16-16-8, 
16-8-8

25-40 kgs./rai 1st time for 20-30 days plants or when grow plant

ดินเหนียว
และดินทราย
46-0-0

25-40 กก./ไร่ หรอื 
10-15 กก./ไร่

ครั้งที่2
ใส่หลังจากใส่ปุ๋ยครั้งแรก 35-45 วัน

Clay
and Sandy Soil
46-0-0

25-40 kgs./rai or 
10-15 kgs./rai

2nd time 35-45 days after frist application

ปุ๋ยข้าว-ข้าวโพด / Rice-Maize Fertilizer

สูตร
Formulas

อัตรา 
Rate

วิธีใช้
Application

16-12-8
18-12-6
16-8-8

30-40 กก./ไร่ ครั้งที่ 1
ใส่รองพืน้แล้วกลบดนิก่อนวางท่อนมนั หรอืหลงัปลกู 1 เดอืน

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

12-9-21
15-7-18
15-15-15 พรเีมยีม

30-50 กก./ไร่ ครั้งที่ 2
ใส่หลังปลูก 2-3 เดือนหรือหลังก�าจัดวัชพืช

12-9-21
15-7-18
15-15-15 Premium

30-50 kgs./rai 2nd time 2-3 months after planting or after weed 
eradication

ปุ๋ยมันส�าปะหลัง / Cassava Fertilizer

ปุ๋ยเคมี N-P-K ผลิตภัณฑ์คุณภาพตราหัววัว-คันไถ
N-P-K Chemical Fertilizer : Quality Product of OX-Brand Fertilizer
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สูตร
Formulas

อัตรา 
Rate

อายุยางพารา
Age of Para rubber

16-8-4 200-400
กรัม/ต้น/ปี

ต�่ากว่า 3-5 ปี

200-400
gm./unit/year

less than 3 - 5 years.

18-4-5
14-4-9

600-800
กรัม/ต้น/ปี

3.5-7 ปี

600-800
gm./unit/year

3.5-7 years.

15-7-18 1-1.5 กก./ต้น/ปี 7 ปีขึ้นไป หรือหลังเปิดกรีด

1-1.5 kg./unit/year over 7 year’s old tree or after rubber tapping period

ปุ๋ยยางพารา / Para rubber Fertilizer

ปีที่
Year

สูตร
Formulas

อัตรา 
Rate

ปุ๋ยเสริม
Enhance Fertilizer

1 15-15-15 พรเีมยีม 1.5 กก./ต้น/ปี - กีเซอร์ไรท์ 0.2 กก./ต้น/ปี

15-15-15 Premium 1.5 kg./unit/year - kieserite 0.2 kg./unit/year

2-4 13-13-21 พรเีมยีม
12-9-21

3.5-5.5 กก./ต้น/ปี - กีเซอร์ไรท์ 0.2 กก./ต้น/ปี
- โบแรกซ์ 150 กรัม/ต้น/ปี

13-13-21 Premium
12-9-21

3.5-5.5 kgs./unit/year - kieserite 0.2 kg./unit/year
- Borax 150 gm./unit/year

5 ปี
ขึ้นไป

13-13-21
12-9-21

7.5-9 กก./ต้น/ปี - 0-0-60 อัตรา 1.2-5 กก./ต้น/ปี
- 21-0-0 อัตรา 1.2-2.5 กก./ต้น/ปี
- กีเซอร์ไรท์ อัตรา 1 กก./ต้น/ปี
- โบแรกซ์ 150 กรัม/ต้น/ปี

Over 
5 year

7.5-9 kgs./unit/year - 0-0-60 Rate 1.2-5 kg./unit/year
- 21-0-0 Rate 1.2-2.5 kg./unit/year
- kieserite 1 kg./unit/year
- Borax 150 gm./unit/year

ปุ๋ยปาล์มน�้ามัน / Oil palm Fertilizer

หมายเหตุ : การใส่ปุ๋ยแต่ละครั้ง ให้เลือกสูตรใดสูตรหนึ่งเท่านั้น
Remark : For each application, select only one product

ปุ๋ยเคมี N-P-K ผลิตภัณฑ์คุณภาพตราหัววัว-คันไถ
N-P-K Chemical Fertilizer : Quality Product of OX-Brand Fertilizer



ปุ๋ยเต็มสูตร ผลผลิตเต็มร้อย

ปุ๋ยเคมี N-P-K ผลิตภัณฑ์คุณภาพตราหัววัว-คันไถ
N-P-K Chemical Fertilizer : Quality Product of OX-Brand Fertilizer
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทเปรียบเทียบปี 2552 - 2554
Financial Highlights 2009-2011 Comparison

รายงานสรุปอัตราส่วนงบการเงิน ของ บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี
Ratio of Financial Statements of Thai Central Chemical PCL.

ส�าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 / For the Year Ended December 31, 2011

อัตราส่วนสภาพคล่อง / Liquidity Ratio 2554/2011 2553/2010 2552/2009

อัตราส่วนสภาพคล่อง / Current Ratio เท่า / Times  2.48 2.27 1.69

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว / Quick Ratio เท่า / Times  1.51 1.52 0.97

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า / Receivable Turnover รอบ / Times  22.03 18.71 22.00

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย / Collection Period วัน / Days  16 19 16

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ / Inventory Turnover รอบ / Times  7.64 7.32  2.94 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย / Inventory Turnover Period วัน / Days  47 49  123 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ / Account Payable Turnover รอบ / Times  20.81 28.16  52.09 

ระยะเวลาช�าระหนี้ / Payment Period วัน / Days  17 13  7 

เงินหมุนเวียน / Cash Cycle วัน / Days  46 56  132 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร / Profitability Ratios
อัตราก�าไรขั้นต้น / Gross Profit Ratio %  11.79 19.84  10.24 

อัตราก�าไรสุทธิ / Net Profit Ratio %  6.87 12.12  6.33 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น / Return on Equity %  19.66 39.16  25.01 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน / Efficiency Ratios
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม / Return on Total Assets %  13.67 25.53  10.56 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร / Return on Fixed Assets %  78.08 125.50  64.89 

อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม / Total Assets Turnover รอบ / Times  1.99 2.11  1.67 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน / Financial Policy Ratios
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น / Debt to Equity Ratio เท่า / Times  0.41 0.47  0.62 

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย / Interest Coverage เท่า / Times  27.88 66.01  5.80 

อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล / Dividend Payout Ratio เท่า / Times  0.60 0.59 2.19

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

2554/2011 2553/2010 2552/2009

รายได้จากการขายและบริการ / Sales and Services 14,462,380 14,465,752 13,995,391

รายได้รวม / Total Revenues 14,576,990 14,540,276 14,049,865

ก�าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น / Gross Profit (Loss) 1,704,859 2,869,935 1,432,510

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ / Net Profit (Loss) 1,001,141 1,762,550 888,901

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) / Profit (Loss) Per Share (Baht) 1.71 3.01 1.52

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) * / Dividend Per Share (Baht) * 1.80 0.90 0.40

สินทรัพย์รวม / Total Assets 7,123,021 7,521,971 6,285,420

หนี้สินรวม / Total Liabilities 2,055,658 2,403,264 2,403,020

ส่วนของผู้ถือหุ้น / Shareholders’ Equity 5,067,363 5,118,707 3,882,400

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

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

มูลค่าตามบัญชี ต่อหุ้น (บาท) / Book Value Per Share (Baht) 8.67 8.75 6.64

หมายเหตุ : * เงินปันผลต่อหุ้น จ่ายจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา / Remarks : * Dividend per share paid on previous year operation.

จุดส�าคัญทางการเงิน ของ บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี
Financial Highlights of Thai Central Chemical PCL.
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รายงานสรุปอัตราส่วนงบการเงิน ของ บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี และบริษัทย่อย
Ratio of Financial Statements of Thai Central Chemical PCL., and Subsidiaries

ส�าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 / For the Year Ended December 31, 2011

อัตราส่วนสภาพคล่อง / Liquidity Ratios 2554/2011 2553/2010 2552/2009

อัตราส่วนสภาพคล่อง / Current Ratio เท่า / Times  1.99 1.96  1.58 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว / Quick Ratio เท่า / Times  1.32 1.36  1.00 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า / Receivable Turnover รอบ / Times  12.28 11.55  12.90 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย / Collection Period วัน / Days  29 31  28 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ / Inventory Turnover รอบ / Times  8.49 7.93  3.48 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย / Inventory Turnover Period วัน / Days  42 45  103 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ / Account Payable Turnover รอบ / Times  17.30 19.39  28.96 

ระยะเวลาช�าระหนี้ / Payment Period วัน / Days  21 19  12 

เงินหมุนเวียน / Cash Cycle วัน / Days  51 58  119 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร / Profitability Ratios
อัตราก�าไรขั้นต้น / Gross Profit Ratio %  11.16 17.42  10.36 

อัตราก�าไรสุทธิ / Net Profit Ratio %  5.06 9.39  5.11 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น / Return on Equity %  19.16 38.44  25.05 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน / Efficiency Ratios
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม / Return on Total Assets %  10.93 20.74  9.28 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร / Return on Fixed Assets %  68.14 109.68  58.57 

อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม / Total Assets Turnover รอบ / Times  2.16 2.21  1.82 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน / Financial Policy Ratios
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น / Debt to Equity Ratio เท่า / Times  0.69 0.70 0.91

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย / Interest Coverage เท่า / Times  18.54 44.26 5.70

อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล / Dividend Payout Ratio เท่า / Times  0.59 0.57 1.92
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โครงสร้างรายได้และการถือหุ้น
Structure of Revenue and Shareholding

หมายเหตุ : * ถือหุุ้นทางตรงและทางอ้อม ** ถือหุ้นทางอ้อม 

Remark*  : * Direct and Indirect Shareholding ** Indirect Shareholding

ชื่อบริษัท
Company

ก่อตั้งเมื่อ
Established

ประเภท
กิจการ

Type of
Business

% 
การถือหุ้น

Shareholding

ทุนจด
ทะเบียน
Regis-
tered

Capital

เรียกช�าระ
Capital 
Paid Up

2554 / 2011 2553 / 2010 2552 / 2009

รายได้
Revenue

ร้อยละ    
%

รายได้
Revenue

ร้อยละ   
%

รายได้
Revenue

ร้อยละ   
%

บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจ�ากดั (มหาชน)

Thai Central Chemical PCL.

6 มีนาคม 2516

March 6, 1973

ปุ๋ยเคมี

Chemical 

Fertilizer 

- 1,754 1,754 14,576.99  71.78 14,540.28 74.69 14,049.86 76.60

บริษัทย่อย (Subsidiary Companies)
1. บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ากัด

   MC Agro-Chemicals Co., Ltd.

22 มกราคม 2531

January 22, 1988

โรงงานผสม

และบรรจุ

Repacking and

Formulating

99.99 50 50  547.68  2.70 385.22 1.98 362.94 1.98

2. บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จ�ากัด

   MC Industrial Chemical Co., Ltd.

26 มกราคม 2531

January 26, 1988

เคมีภัณฑ์

Industrial

Chemicals

*22.87/

28.31

200 200 3,974.80  19.57 3,498.55 17.97 3,046.93 16.61

3. บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จ�ากัด

   MC Solvents Co., Ltd.

22 มกราคม 2531

January 22, 1988

เคมภีณัฑ์เหลว

Liquid Chemicals

51.00 50 50  35.41  0.17 37.61 0.19 22.41 0.12

4. บริษัท เอ็มซี พลาสติก จ�ากัด 

   MC Plastics Co., Ltd.

13พฤศจกิายน 2530

November 13,1987

พลาสติก

Plastics

51.00 50 50  957.15  4.71 778.67 4.00 668.71 3.65

5. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ากัด

   N.I.M. Co., Ltd.

14 กุมภาพนัธ์ 2517

February 14, 1974

คลังสินค้าเคมีเหลว

Chemical TankYard

51.00 125 125  116.94  0.58 106.38 0.55 98.60 0.54

6. บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ�ากัด 

   Central Pacific (Thailand) Corp., Ltd.

16 มกราคม 2518

January 16, 1975

ซื้อขาย

Trading

*49.00/

25.50

200 200  1.20  0.01 1.35 0.01 1.43 0.01

บริษัทร่วม (Associated Company)

1. บริษัท เมโทรแทน จ�ากัด

   Metro Tan Co., Ltd.

1 มีนาคม  2537

March 1, 1994

ธุรกิจเคมี

Chemical Dealer

**-/24.99 5 5  96.85  0.48 118.51 0.61 90.75 0.49

รวม (Total Revenue) 20,307.02  100.00 19,466.57 100.00 18,341.63 100.00

(หน่วย : ล้านบาท) / (Unit : Million Baht)ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 / as of December 31, 2011
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โครงสร้างของผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Structure

ชื่อบริษัท
Company

สัญชาติ
Nationality

2554 / 2011 2553 / 2010 2552 / 2009

จ�านวนหุ้น
Number of 

Shares

ร้อยละ
%

จ�านวนหุ้น
Number of 

Shares

ร้อยละ
%

จ�านวนหุ้น
Number of 

Shares

ร้อยละ
%

1. บริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น
   Sojitz Corporation.   

ญี่ปุ่น
Japanese

256,833,457 43.93 256,833,457 43.93 256,833,457 43.93

2. บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จ�ากัด*
   ISTS (Thailand) Co., Ltd.*

ไทย
Thai

231,159,816 39.53 231,159,816 39.53 231,159,816 39.53

3. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
   เพื่อผู้ฝาก**
   Thailand Securities Depository Co., Ltd.**

ไทย
Thai

24,185,447 4.14 23,880,501 4.08 17,930,180 3.07

4. บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จ�ากัด (มหาชน)
   Bangkok Steel Industry PCL.

ไทย
Thai

13,314,500 2.28 13,314,500 2.28 13,314,500 2.28

5. บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ากัด
   Metro Co., Ltd. 

ไทย
Thai

13,180,850 2.25 12,784,800 2.19 11,784,800 2.02

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

ญี่ปุ่น
Japanese

12,617,141 2.16 12,617,141 2.16 12,617,141 2.16

7. บริษัท เมโทรฟอส จ�ากัด
   Metrophos Co., Ltd.

ไทย
Thai

10,614,500 1.82 10,614,500 1.82 10,614,500 1.82

8. บริษัท ตรีมิตร มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด
   Treemit Marketing Co., Ltd.

ไทย
Thai

7,176,500 1.23 7,176,500 1.23 7,176,500 1.23

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

ไทย
Thai

7,000,000 1.20 7,000,000 1.20 7,000,000 1.20

10. น.ส. ศมมงคล กาญจนาภรณ์
    Ms. Samamongkol Kanchanaporn

ไทย
Thai

2,426,946 0.42 2,426,946 0.42 2,426,946 0.42

11. บริษัท ศรีกรุงวัฒนา 21 จ�ากัด
    Srikrungwattana 21 Co., Ltd.

ไทย
Thai

1,994,341 0.34 1,994,341 0.34 1,994,341 0.34

12. บริษัท สยามอรุณ พร้อพเพอร์ตี้ จ�ากัด
    Siam Aroon Property Co., Ltd.

ไทย
Thai

1,300,000 0.22 1,800,000 0.31 7,000,000 1.20

13. รายย่อยอื่นๆ
    Other shareholders

ไทย
Thai

 2,910,570 0.48 3,111,566 0.51 4,861,887 0.80

รวมจ�านวนหุ้น
Total Shares

584,714,068 100.00 584,714,068 100.00 584,714,068 100.00

รวมมูลค่าหุ้นๆ ละ 3.00 บาท
Total Value of Shares at 3.00 Baht each

1,754,142,204 1,754,142,204 1,754,142,204

หมายเหตุ	 	 	

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จ�ากัด มี บริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในสัดส่วน 49% ของทุนจดทะเบียน มีสิทธิออกเสียง 6,370 จาก

จ�านวนเสียง 11,470 เสียง ประกอบกิจการซื้อขาย น�าเข้า ส่งออก ผลิตสินค้า และให้บริการเกี่ยวเนื่องกับสินค้า ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมพลังงานและ

แร่ธาตุ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และอุตสาหกรรมเครื่องอุปโภคบริโภค บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จ�ากัด เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551   

** ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website : tcccthai.com ของบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี   

Remark   

* As of December 31, 2011, Sojitz Corporation is a major shareholder of ISTS (Thailand) Co., Ltd. who holds 49% of registered capital and has 6,370 voting rights out of 

11,470. Its main business is trading, import, export, production of goods including providing service in relation to such goods in many industry groups such as machinery, 

energy & metal, chemicals & functional materials and consumer lifestyle business. ISTS (Thailand) Co., Ltd. is a related person with Sojitz Corporation according to Notification 

of SEC no. Kor Jor 17/2551.   

** The investors can check the up-date shareholders’ data at company website : www.tcccthai.com prior to Meeting.   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 / as of December 31, 2011
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บริษัทย่อย / Subsidiary Companies

บริษัท
Company

ลักษณะการท�าธุรกิจ
Business Line

ที่อยู่
Address

บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ากัด น�าเข้า และจ�าหน่ายสารเคมป้ีองกนั และก�าจดัศัตรู

พืช ที่ใช้ในการเกษตร สาธารณสุข และปศุสัตว์ 

บริการผสม บรรจุ ตรวจสอบคุณภาพเคมีเกษตร

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	: ยังไม่มีนโยบายที่จะ

จ่ายเงินปันผล

581  หมู่ 4  นิคมอุตสาหกรรมบางปู  ซอย 12 บี  

ถ.สุขุมวิท  ต.แพรกษา  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ  

10280

MC Agro-Chemicals Co., Ltd. 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.

Policy	on	Dividends	: No policy on Dividend

581 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate, Soi 

12B, Sukhumvit Road, Praekasa Sub-district, 

Muang District, Samutprakarn  10280

บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จ�ากัด น�าเข้าและจดัจ�าหน่าย เคมภีณัฑ์ส�าหรบัอตุสาหกรรม

ต่างๆ มากมาย, สารละลายส�าหรับอุตสาหกรรม 

วัตถุดิบที่ใช้ในขบวนการปั่นทอ เม็ดพลาสติก

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	 :	 ถ้ามีก�าไรโดยทั่วไป 

จะจ่ายเงินปันผล

180-184 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ

เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 

MC Industrial Chemical Co., Ltd. Import and distribute wide-ranging of    

basic chemicals, Solvents for Industrial uses, 

Textiles, Plastics.

Policy	 on	 Dividends	 : Dividend will be       

allocated depending upon Company’s profit

180-184 Ratchawong Road, Chakrawad, 

Samphanthawong, Bangkok 10100.

บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จ�ากัด น�าเข้าและจัดจ�าหน่าย วัตถุมีพิษ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ถ้ามีก�าไรโดยทั่วไป 

จะจ่ายเงินปันผล

180-184 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

MC Solvents Co., Ltd. Import and distribute toxic product.

Policy on Dividends : Dividend will be       

allocated depending upon Company’s profit

180-184 Ratchawong Road, Chakrawad, 
Samphanthawong, Bangkok 10100.

บริษัท เอ็มซี พลาสติก จ�ากัด ด�าเนนิธรุกจิการค้าเมด็พลาสตกิและมโีรงงานผลติ

ถุงในพลาสติก, แผ่นชีท เป็นต้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	 : ถ้ามีก�าไรโดยทั่วไป 

จะจ่ายเงินปันผล

822 ซอย 13 หมู่ที่ 4 ถนนพัฒนา 1

ต�าบลแพรกษา อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

MC Plastics Co., Ltd. The plastic granular business of the Company 

are plastic bags and plastic sheets.

Policy	 on	 Dividends	 : Dividend will be       

allocated depending upon Company’s profit

822 Soi 13 Moo 4 Pattana 1 Road, Praeksa 

Sub-District, Muang Samutprakarn District, 

Samutprakarn Province 10280. 

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
Nature of Business Operation of Subsidiary and Associated Company
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บริษัทย่อย / Subsidiary Companies

บริษัท
Company

ลักษณะการท�าธุรกิจ
Business Line

ที่อยู่
Address

บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ�ากัด ด�าเนนิธรุกจิน�าเข้า ส่งออกและจดัจ�าหน่ายปุย๋ เคมี

เกษตร ผลิตภัณฑ์เคมี โลหะ เป็นต้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	: ไม่มี

180-184 ถนนราชวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ 
กรุงเทพมหานคร 10100

Central Pacific (Thailand) Corp., Ltd. Importer and distributor of fertilizers,          

agro-chemicals, minerals and etc.

Policy	on	Dividends	: None

180-184 Ratchawong Road, Chakrawad, 
Samphanthawong, Bangkok 10100.

บริษัท เอ็น. ไอ. เอ็ม. จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจคลังเคมีอุตสาหกรรมชนิดเหลว เพื่อ
ให้เช่าเก็บวัตถุดิบเคมีภัณฑ์เหลว ที่ใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรมทั่วไป
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	:  ถ้ามีก�าไร โดยทั่วไป 
จะจ่ายเงินปันผล 

205 อาคารยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ ชั้น 8 ถนนราชวงศ์ 
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

N.I.M. Co., Ltd. The Company is engaged in liquid chemi-
cal storage tank terminal operation for the 
storage of liquid chemicals mostly the raw 
materials for use in various industries.
Policy on Dividends : Dividend will be al-
located depending upon  Company’s profit.

205 United Flour Mill Building, 8th  Floor, 
Ratchawong Road, Samphanthawong, 
Bangkok 10100.

บริษัทร่วม / Associated Company

บริษัท
Company

ลักษณะการท�าธุรกิจ
Business Line

ที่อยู่
Address

บริษัท เมโทรแทน จ�ากัด ตัวแทนในการจ�าหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ finishing 

ของบริษัท ซอมเมอร์ (Sommer) บริษัท เอฟจี

แอล (FGL) จากประเทศอิตาลี (ส�าหรับงานน�้า)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	 : ถ้ามีก�าไรโดยทั่วไป

จะจ่ายเงินปันผล

180-184 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ

เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

Metro Tan Co., Ltd. To undertake the business in chemicals 

and machinery used in tannery business. 

The Company is an exclusive sole agent of 

“Sommer” and “FGL” from Italy.

Policy on Dividends : Dividend will be       

allocated depending upon Company’s profit

180-184 Ratchawong Road, Chakrawad,  

Samphanthawong, Bangkok 10100.
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การด�าเนินงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
The Business Operation and Analysis of the Management

การด�าเนินงานของ บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี ในปี 2554 นั้นได้รับผลกระทบ

จากปัจจัยภายนอก ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีด�าเนินธุรกิจด้วย

ความอยากล�าบาก ปัจจัยแรกได้แก่น�้าท่วมครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งส่งผล

โดยตรงต่อโรงงานนครหลวงไม่สามารถด�าเนนิการผลติและส่งมอบปุย๋เป็นเวลา

ร่วมเดือน ปัจจัยที่สองคือการควบคุมราคาจ�าหน่ายปุ๋ยของราชการ   ซึ่งบริษัท

ได้ปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการแม้ว่าอัตราส่วนในการปรับขึ้นของราคา

ขายจะต�า่กว่าอตัราส่วนการเพิม่ขึน้ของต้นทนุวตัถดุบิทีน่�าเข้าจากต่างประเทศ  

นอกจากนี้  ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปยัง

ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในประชาคมโลก  ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจของประเทศไทย ท�าให้ปรมิาณความต้องการสนิค้าเกษตรในประเทศ

ลดลง แม้จะมีผลกระทบจากปัจจยัภายนอกทีไ่ด้กล่าวมา อย่างไรกด็ ีฝ่ายบรหิาร

จัดการของบริษัทฯ พยายามอย่างสุดความสามารถในการควบคุมความเสี่ยง

จากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้  และพยายามบริหารจัดการเพื่อ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ผลการด�าเนินงานในปี 2554 บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้รวมเป็นมูลค่า 

14,577 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมาเป็นจ�านวน 36.71 

ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 0.25 รายได้หลกัของบรษิทัฯเกดิจากการจ�าหน่าย

ปุ๋ยเคมีคิดเป็นมูลค่า 14,462 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีต้นทุนขาย

และบริการจ�านวน 12,757 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจ�านวน 1,161 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.02 อันเป็นผลมาจากราคาวัตถุดิบในตลาดโลกที่

ปรับตัวสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแม้ว่าบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการ

ต้นทนุคงทีแ่ละต้นทุนผันแปรในการผลิตอย่างมีประสิทธภิาพกต็าม ในส่วนของ

ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากการขายและบรหิารจดัการในปีนี ้บรษิทัฯได้วางแผนและ

ควบคมุการใช้งบประมาณอย่างรดักุมและระมดัระวงัให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพือ่

รักษาความสามารถในการแข่งขันและท�าก�าไร โดยมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นราว 403 

ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนของรายได้ประมาณร้อยละ 2.77 จากปัจจัยข้างต้นส่ง

ผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีก�าไรสุทธิจ�านวน 1,001 ล้านบาท 

ในด้านการสร้างศักยภาพขององค์กร บริษัทฯ ยังคงมีปัจจัยพื้นฐานในการ

ด�าเนนิธุรกจิทีแ่ข็งแกร่งด้วยนโยบายบรหิารจดัการหลายด้าน อาทเิช่น การเน้น

การเพิ่มศัยภาพด้านการผลิตท�าให้ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถผลิตปุ๋ยปั้นเม็ด

เกินกว่าแปดเสนตันเป็นครั้งแรก ในขณะเดียวกัน บริษัทฯให้ความส�าคัญเป็น

อย่างมากต่อการจดัการด้านการเงนิ โดยบรษิทัจดัให้มนีโยบายการบรหิารความ

เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการขายและการจัดเก็บรายได้เพ่ือรักษา

สภาพคล่องในการด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหา

วัตถุดิบ เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสมและเพียงพอ

ต่อการผลิต อันเป็นผลให้บริษัทฯ สามารถบริหารระดับสินค้าคงคลังให้อยู่ใน

ระดับท่ีเหมาะสมและสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างพอเพียงและมี

ประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังมีนโยบายพัฒนาศัยกภาพของบุคลากร

โดยน�าการบริหารผลงานและการประเมินผลงานแบบใหม่มาใช้ บริษัทฯ ยัง  

มีนโยบายสร้างความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ หน่วยงาน

เอกชน ตลอดจนเกษตรกร ในการส�ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลการตลาดและการ

ใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อน�ามาปรับปรุงการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง จาก

ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ฝ่ายบริหารและจัดการของบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นเป็น

อย่างยิ่งว่าบริษัทฯ จะด�าเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงต่อไป 
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The Company’s operation during the year 2011 has been threatened by 

external factors which would also have made the Fertilizer Industry 

run with difficulty. The first one was the historical largest flooding 

in Thailand, which also made direct impact to our Nakhon Luang 

Plant Site shutdown, unable to produce and delivery fertilizer for a 

month. The second is Thailand fertilizer pricing control, the Company 

made good cooperation with Thai Government to control fertilizer 

price in the market, which the ratio of price would increase lower 

than the imported cost increasing ratio. In addition, EU debt crisis 

has caused the uncertainty of global ecnomics which also affects 

Thai Economics and lessens demands of domestic agriculture. These 

two major factors threatened Thai Fertilizer industry throughout year 

2011. However, the Company’s Management tried best to manage 

to control uncontrollable risks and maximize shareholders’ profit.

The Company’s operation for the year 2011 has achieved total 

revenue of 14,577 Million Baht, increased from the previous year at 

36.71 Million Baht of 0.25%. The main income derived from fertilizer 

sales at 14,462 Million Baht. In the meantime, the Company has 

total cost of goods sold and services rendered at 12,757 Million Baht, 

increased from the previous year at 1,161 Million Baht or 10.02%. 

Total cost of goods sold for year 2011 increased according to the 

impact from global market price of fertilizer raw materials increased 

compared to the previous year, even though the Company achieved 

in cost saving for fixed and variable cost per unit. As for the selling 

&  administration expenses of this year, the Company has planned 

and controlled the budget concisely and carefully, by focusing on 

maximize the Company’s benefit in order to maintain competitiveness 

and profit. The incurred expenses at 403 Million Baht will be about 

2.77% of total income. From the aforementioned factors, the Company 

has achieved net profit at 1,001 Million Bath.       

In order to enhance for the company’s business competitiveness, 

the Company maintained sound fundamental business operation with 

good management policies. For example, the Company focused 

on effective manufacturing management which could work well for 

fertilizer production in 800,000 metric tons and more, that this is the 

first time since established. At the same time, the Company has kept 

trying financial improvement and risk management, i.e.  a hedge 

of foreign exchange risk, enhancement of liquidity and the turnover 

of raw material procurement - that also contributed keeping quality raw 

material at reasonable price - which in turn led to better inventory 

management to meet supply/demand of fertilizers  adequately in 

Domestic market.

Moreover, the Company has progressed New Performance 

Management and Evaluation program. As well as, the Company 

has maintained good cooperation with universities, both public and 

private sector organizations, and farmer in market - survey and 

fertilizer consumption in order to improve the Company’s business 

operation continuously. From the above determination, the Company’s 

Management is confident of carrying on proper business operation 

and making the company grow sustainably.
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โครงสร้างการจัดการและหลักการก�ากับดูแลกิจการ
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสว่าจะช่วยเพิ่มความ

สามารถในการแข่งขนั และประสทิธภิาพในการจดัการ ส่งผลให้องค์กรมกีารเตบิโตอย่างยัง่ยนืและมเีสถยีรภาพ การทีบ่รษิทัฯ ได้จดัให้มรีะบบการบรหิารจดัการ

ที่ดี มีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�าของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายได้ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

หน้าที่ ยุติธรรม และ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ การด�าเนินงานอย่างโปร่งใส ตลอดจนการสร้างกลไกควบคุมและถ่วงดุลอ�านาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็น

ไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลให้ค�าแนะน�าและพัฒนาทุกระบบเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่วางไว้ การเคารพ

ในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และผลตอบแทนสูงสุด

ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ดังนั้น ตลอดปี 2554 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุม

เนื้อหา 5 หมวด โดยสรุปดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจ�ากดั (มหาชน) ตระหนกัและให้ความส�าคญัต่อสทิธิท่ีผูถื้อหุ้นพึงได้รบั ซึง่จะท�าให้ผูถื้อหุ้นไว้วางใจ และม่ันใจในการลงทนุในบรษิทั 

โดยก�าหนดนโยบายและการด�าเนินการเพื่อรักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับโดยเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม ตามข้อบังคับของบริษัท และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งการมีส่วนแบ่งในผลก�าไร และเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการแสดงความเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้ง

มีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ  โดยบริษัทฯ ได้ด�าเนินการเพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 จดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้และเอกสารประกอบให้แก่ผูถื้อหุน้ เปน็การล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ครบถ้วน โดยในป ี2554 ทีผ่่านมานัน้ บรษิทั

ได้มีการจัดส่งเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ในฐานะนายทะเบียนบริษัท เป็นระยะเวลา 7 

วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และอ�านวยความสะดวกต่างๆ ในการประชุม อีกทั้งเพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลการประชุมอย่างรวดเร็วผ่าน

ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดส่งเผยแพร่ส�าเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

1.2 ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการที่เป็นอิสระคนใดคนหนึ่ง หรือประธานกรรมการ หรือ

กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใด ๆ เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน

1.3 จัดให้มีการด�าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล 

โดยมีการเปิดเผยข้อมูลตามระเบียบปฏิบัติผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.4 เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ามีโครงสร้างการด�าเนินงานที่มีความโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้

โครงสร้างการจัดการและหลักการก�ากับดูแลกิจการ
Management Structure and Corporate Governance
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1.5 จัดให้ผู้ลงทุนรายย่อยที่สนใจในกิจการบริษัทฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการและสามารถติดต่อขอข้อมูลโดยตรงจากเลขานุการบริษัทฯ หรือ หน่วยงาน

นักลงทุนสัมพันธ์

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ด�าเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

2.1 จดัให้มีกระบวนการประชมุผูถ้อืหุน้ทีโ่ปร่งใสและมปีระสทิธภิาพ โดยด�าเนนิการประชมุผูถ้อืหุน้และพจิารณาลงคะแนนเสยีงตามล�าดบัระเบยีบวาระ

ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

2.2 ในการประชมุผูถ้อืหุน้ กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ได้เข้าร่วมประชมุโดยพร้อมเพรยีงกนั เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้ซกัถามและรบัฟังความคดิเหน็

หรือค�าแนะน�าที่เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ในปี 2554 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ระหว่าง

เวลา 10.45 น.ถึง 13.43 น. การพิจารณาและการลงคะแนนเสียงเป็นไปตามล�าดับวาระที่ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยประธานที่ประชุมได้เปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งมีเลขานุการท�าหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุมและ

การออกเสียงในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน และได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทางเว็บไซต์ 

2.3 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า  คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบุคคลภายในที่เกี่ยวข้อง จะไม่น�าข้อมูลภายในที่ได้ล่วงรู้และยังไม่

เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน  บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดแนวทางในการดูแลและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยปฏิบัติตามข้อก�าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ให้กรรมการและเจ้าหน้าทีบ่รหิารของบรษัิทฯ แจ้งการถอืครองหลักทรพัย์บรษัิทฯ เมือ่แรกเข้ารบัต�าแหน่งและต้องรายงาน

การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามข้อก�าหนดและขั้นตอนปฏิบัติที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 ส�าหรับ

นโยบายการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยไม่ได้ก�าหนดเป็นระเบียบปฏิบัติ แต่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

ยอ่ย ไดย้ดึหลักปฏบิัตติามข้อก�าหนดที่ได้ระบุไว้ในพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2551 อยา่งเคร่งครัดเสมอมา

3. สิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บรษิทัมนีโยบายในการด�าเนนิธรุกจิโดยยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทัง้ภายในและภายนอกบรษิทัเพือ่ประโยชน์อย่างยัง่ยนื ซึง่หมายความรวม

ถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ลูกค้า ตลอดจนสังคมและชุมชนแวดล้อม  โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรม 

ด้วยความโปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุก

กลุ่มจะได้รับการดูแลตามสิทธิและข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทอย่างเป็นธรรม บริษัทจึงได้ก�าหนดแนว ทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน สร้าง

มูลค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

3.2 พนักงาน : บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และเป็นปัจจัยส�าคัญสู่ความส�าเร็จของบริษัท จึงได้มุ่ง

พัฒนาให้พนักงานมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านทักษะความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง โดยได้มีการจัดหลักสูตรการอบรมและสัมมนาที่เหมาะสม

แก่พนักงานแต่ละคน ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมเป็นธรรม เช่น จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการตรวจสุขภาพประจ�าปี 

และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัย และเอื้อต่อการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการก�าหนดเป็นมาตรฐานด้านความ

ปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงาน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค รวมถึงมุ่งมั่นในการเสริมสร้างและ

พัฒนาวัฒนธรรมและบรรยากาศการท�างานที่ดี 

3.3 ลกูค้า : บริษทัฯ มคีวามมุง่มัน่ในการสร้างความพงึพอใจและความมัน่ใจให้กบัลกูค้าทีจ่ะได้รบัผลติภณัฑ์ทีด่ ีมคีณุภาพ ในระดบัราคาทีเ่หมาะสม 

และจะให้ข้อมลูต่างๆ แก่ลกูค้าโดยไม่บดิเบอืนข้อเทจ็จรงิ รวมทัง้จะรกัษาสมัพนัธภาพทีด่กีบัลกูค้า โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลกูค้าโดยไม่ได้รบัอนญุาต

3.4 คู่ค้า/เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ 

บริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวม

ทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ตกลงกันไว้  

3.5 คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ ก�าหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล 

ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของ

คู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า และมีความร่วมมือกันในสิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้ง 2 ฝ่าย
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3.6 สงัคมและชมุชนแวดล้อม : บรษิทัฯ ตระหนกัและให้ความส�าคัญในการดแูลและรบัผดิชอบต่อชมุชน และสงัคม โดยมกีารจัดตัง้ “คณะกรรมการ

และอนุกรรมการมวลชนสัมพันธ์” ขึ้นเพื่อก�าหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึง การให้ความร่วมมือกับทางหน่วย

งานราชการและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูทีม่คีวามถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทัว่ถงึ ทัง้รายงานข้อมลูทางการเงนิและข้อมลูทัว่ไปตลอดจนข้อมลูส�าคญั

ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (www.set.or.th) และที่ Website ของบริษัทฯ www.tcccthai.com รวมถึงสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่ หมายเลข

โทรศัพท์ 02-639-8888 ต่อ 8909 หรือ E-mail : mailbox@thaicentral.co.th ซึ่งให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และ

ประชาชนทั่วไป

4.1 รายละเอียดของข้อมูลในส่วนของรายชื่อ ประวัติ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถหารายละเอียดได้

จากรายงานคณะกรรมการในรายงานประจ�าปี 2554

4.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุม โดยมีการก�าหนดวาระพิจารณาและติดตามผลการด�าเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมและ

จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม โดยในปี 2554 คณะกรรมการ  

บริษัทฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอความคิดเห็นได้โดยอิสระและเสรี มีการบันทึก

จัดท�าเป็นรายงานการประชุมเสนอเพื่อคณะกรรมการผ่านการรับรองและจัดเก็บเพื่อผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ ส�าหรับกรรมการตรวจสอบมีการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

4.3 จ�านวนเงินค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทน

กรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ ส�าหรับปี 2554ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนผู้บริหารแล้ว

4.4 คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิและงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฎในรายงานประจ�าปี งบ

การเงนิดังกล่าวจดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสมถอืปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ ใช้ดลุยพนิจิ

อย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการ

บริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของ

งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยสามารถหารายละเอียดได้จากรายงานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการก�ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการฯ มีบทบาท หน้าที่ และความรับ

ผิดชอบที่ต้องค�านึงถึงหลักการตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยด�าเนินการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มี

จริยธรรม รับผิดชอบ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ก�ากับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 

รวมทั้งประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.1	คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ และเพื่อเป็นการถ่วงดุลอ�านาจในการบริหาร 

บริษัทฯ ได้ก�าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการตรวจสอบอิสระซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบทั้งหมด โดยมีคุณสมบัติตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัทก�าหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท

ไม่น้อยกว่า 7 คน โดยในคณะกรรมการจ�านวนนี้จะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คนและกรรมการจากภายนอกอีก 1 คน

คณะกรรมการบริษัทฯ	มีจ�านวน	9	ท่าน	ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน

กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 33 ของกรรมการทั้งคณะ)

โครงสร้างการจัดการและหลักการก�ากับดูแลกิจการ
Management Structure and Corporate Governance
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ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายชิคาฮิเดะ โมริ  ประธานกรรมการ

2. นายมาซาโตะ ทาเคอิ  กรรมการผู้จัดการใหญ่

3. นายไพบูลย์ รัตนาภรณ์ชัย  กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส

4. นายเออิจิ ฮามาดา  กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

5. นายนาโอยูกิ ฟูจิวารา  กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

6. นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์ กรรมการ

7. นายบรรหาร บัณฑุกูล  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

8. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

9. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : นายไพบูลย์ รัตนาภรณ์ชัย ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกันก�าหนดวิสัยทัศน์ และให้ความเห็นชอบต่อ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ 

ตลอดจนก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และงบประมาณที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่า

ทางธุรกิจสูงสุดแก่บริษัทฯ และความมั่งคั่งสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น      

2. จดัให้มรีะบบตรวจสอบภายใน และมกีารตดิตามการด�าเนินการอย่างสม�า่เสมอ คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ก�าหนดและแบ่งแยกหน้าทีแ่ละความรบั

ผิดชอบในการปฏิบัติงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร มีการก�าหนดระดับอ�านาจด�าเนินการแต่ละด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก�าหนด

อ�านาจทางการเงินอย่างชัดเจน 

3. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

4. ก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุม ก�ากับ ดูแล และติดตามผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ

บรหิารให้เป็นไปตามนโยบายทีไ่ด้รบัมอบหมาย โดยก�าหนดให้มกีารรายงานความก้าวหน้าของผลการด�าเนนิงานและผลประกอบการของบรษิทัทกุเดอืน

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัได้ตระหนกัถึงการปฏบิตัติามกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ จงึได้ก�าหนดให้ฝ่ายบรหิาร

รายงานเรื่องที่ส�าคัญต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้การด�าเนินกิจการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

5. พิจารณาอนุมัติรายการที่ส�าคัญ เช่น โครงการลงทุนในธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน ตลอดจนการด�าเนินการใดๆ ที่กฎหมายก�าหนด

6. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ด�าเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว

มีอ�านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรและ คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือ

แก้ไขอ�านาจนั้นๆ ได้

7. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงของบริษัทให้เป็นไปตามประกาศ ข้อก�าหนด หรือ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อให้เกิดความ

โปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยถือเป็นหน้าที่ทีต่้องหลีกเลี่ยงการมสี่วนเกีย่วข้องทางการเงิน และ/หรือ ความสัมพนัธ์กบับุคคล

ภายนอกอันอาจส่งผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการของบริษัทจะถูกเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจ�านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยในคณะกรรมการจ�านวนนี้จะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คนและ

กรรมการจากภายนอกอีก 1 คน 

บริษัทก�าหนดให้การเลือกตั้งกรรมการเป็นการลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative Voting) โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการคือ 
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(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือคูณด้วยกรรมการที่จะเลือกตั้ง 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลาย

คนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี

ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้

ออกเสียงชี้ขาด         

ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากต�าแหน่งท้ังคณะ และให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการของบริษัทขึ้นใหม่ตาม

วิธีการข้างต้น โดยกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ และให้กรรมการชุดเดิมรักษาการในต�าแหน่งเพื่อด�าเนินกิจการของบริษัทต่อ

ไปพลางก่อนเท่าที่จ�าเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่         

นอกจากนี ้กรรมการบรษิทัจะพ้นจากต�าแหน่งได้หากกรรมการตาย ลาออก ขาดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งหระราชบญัญตัิ

บรษิทัมหาชนจ�ากดั ในกรณทีีม่ตี�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุข้างต้น ข้อบงัคบับรษิทัก�าหนดให้คณะกรรมการเลือกบคุคลคนหน่ึงซ่ึงมีคณุสมบตัแิละ

ไม่มีลกัษณะต้องหา้มตามมาตรา 68 พระราชบญัญตัมิหาชน พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของ

กรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน  

ข้อบงัคบับรษิทัยงัก�าหนดให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามารถถอดถอนกรรมการบรษิทัได้ โดยลงมตใิห้กรรมการคนใดคนหนึง่ออกจากต�าแหน่งก่อนถงึคราว

ออกตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

การสรรหากรรมการ

เมือ่ต�าแหน่งกรรมการบริษทัว่างลงจากการลาออกจากต�าแหน่งหรอืตามวาระหรอืเหตอุืน่ใด คณะกรรมการบรษิทัจะสรรหาบคุคลทีไ่ม่มลีกัษณะต้อง

ห้ามตามกฎหมายและเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติแล้วแต่กรณีตามที่ข้อบังคับบริษัทก�าหนด บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา

5.2	คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจ�านวน 3 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัท   มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542 โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการ

ตรวจสอบสามารถได้รับแต่งตั้งกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อได้ ส�าหรับปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

1. นายบรรหาร บัณฑุกุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร  กรรมการตรวจสอบ 

3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช  กรรมการตรวจสอบ

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

และพิจารณาความเป็นอิสระของส�านักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าส�านักตรวจสอบ

ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว 

รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าในช่วงที่เหมาะสม

7. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูล้งนาม ครอบคลมุ

ถึงสารสนเทศต่อไปนี้

7.1 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

7.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังนี้

โครงสร้างการจัดการและหลักการก�ากับดูแลกิจการ
Management Structure and Corporate Governance
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 1) ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

 2) ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

 3) การปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฏหมายที่ 

 เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 4) ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 5) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 6) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่

 7) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก   

 คณะกรรมการบริษัทฯ

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย

บริษัทฯ มีส�านักตรวจสอบภายใน มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความอิสระในการตรวจสอบการด�าเนินงานของ

สายงานต่างๆ โดยส�านกัตรวจสอบภายในมหีน้าทีส่อบทานความถกูต้องและครบถ้วนของข้อมลูต่างๆ รวมถงึการประเมนิความเพยีงพอและประสทิธภิาพ

ของระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งวางแผนการตรวจสอบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด�าเนินของบริษัทฯ เป็น

ไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.3	คณะกรรมการบริหาร

บรษิทัมคีณะกรรมการบรหิารเพ่ือท�าหน้าท่ีบรหิารจดัการกจิการภายในบรษิทั คณะกรรมการบรหิารประกอบด้วยเจ้าหน้าทีบ่รหิารจ�านวน 7 ท่าน ดงันี้

1. นายมาซาโตะ ทาเคอิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายไพบูลย์ รัตนาภรณ์ชัย เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส - ด้านการตลาด

3. นายเออิจิ ฮามาดา ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ - ด้านการเงินและบัญชี

4. นายนาโอยูกิ ฟูจิวาร่า เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - ด้านจัดซื้อ

5. นายไพโรจน์ ปัญญวุฒิ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการผลิต

6. นายทาคูจิ นาคากาว่า เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านบริหารและวางแผนองค์กร

7. นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านทรัพยากรมนุษย์และตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ	

1. นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย เข้ารับต�าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์และตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554

2. นายไพบูลย์ รัตนาภรณ์ชัย เกษียณอายุการท�างาน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. บรหิารจดัการงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย โดยมกีารก�าหนดขอบเขตอ�านาจการอนมุตัใินเรือ่งส�าคญัๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้อย่างชดัเจนใน

ตารางอ�านาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ เช่นการจัดซื้อ การผลิตและการจัดจ�าหน่ายปุ๋ยเคมี บีญชีและการเงิน ทรัพยากรบุคคล ตามแผนงานหรืองบประมาณ

ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

2. ให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในการตัดสินใจในประเด็นที่ส�าคัญต่อกลยุทธ์องค์กรและ

ทิศทางการด�าเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณการจัดสรรทรัพยากรให้กับบริษัท 

3. กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท

5.4	การแยกต�าแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานกรรมการบรษิทัฯ   ไม่เป็นบคุคลเดยีวกนักบัประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และไม่มคีวามสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบรหิาร 

ทั้งนี้ มีการแยกอ�านาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน ส�าหรับการอนุมัติรายการที่มีความส�าคัญ บริษัทฯได้มีการก�าหนดล�าดับขั้นในการอนุมัติของคณะ

กรรมการบรษิทัฯ ในรปูเลม่ทีช่ดัเจน นอกจากนี ้ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ไดก้�าหนดใหม้กีารรายงานการด�าเนินงาน ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ 

สามารถซักถามตรวจสอบการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในเรื่องที่เป็นสาระ ส�าคัญได้

5.5	เลขานุการบริษัท

 ตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้แต่งตั้งนายพชระ วรรธนวินิจ เป็นเลขานุการบริษัท ท�าหน้าที่

จดัการประชมุคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหาร จัดท�าและเก็บรกัษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสอืนัดประชุมกรรมการ รายงาน

การประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ�าปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดย

กรรมการหรือผู้บริหาร ตลอดจนให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการท�างานของคณะกรรมการบริษัท

ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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Management Structure and 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 would 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 2011, 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. Roles of Stakeholders

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, 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. Moreover, the Company has also implemented suitable and 

effective management measures for our shareholders by performs the following activities in order to support their rights:

1.1 The Company disseminates meeting notices and relative documents meeting to shareholders 7 days in advance via the 

Thailand Securities Depository Centre (TSD) in capacity as the Company’s Registrar. Also, the meeting’s information will be posted 

on the Company website within reasonable timing.

1.2 Enabling shareholders who are unable to attend the meeting themselves to appoint one of the Independent Directors, 

Chairman, President or any relevant person to attend the meeting and vote.

1.3 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.

1.4 The Company clearly discloses structure of revenue and shareholding in subsidiary and associated companies, such that 

shareholders could be confident on the transparent and auditable operation. 

1.5 The Company arranges plant-site visit for interested investors and information can be obtained directly from Corporate 

Secretary or Investor Relations Office.

2. Equitable Treatment to Shareholders
The Company places great importance on its shareholders and manages to treat all with equitability and fairness by:

2.1 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.

2.2 At the Annual General Meeting (AGM), there were directors and executives attended to explain all queries as well as 

listened to opinions or recommendations on the Company’s operation. In 2011, the Company held AGM on March 31, 2011 during 

10:45 hours to 13:43 hours to consider and vote in sequence of agenda items as specified in the notice with Chairman allocated 

โครงสร้างการจัดการและหลักการก�ากับดูแลกิจการ
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a suitable period of time for shareholders to express queries and opinions with equitable treatment and voting of each agenda 

was taken accurately and completely by Corporate Secretary for delivery to various concerned offices and Company ’s website. 

2.3 To assure shareholders that directors, management, employees an relevant insiders would not use undisclosed                      

inside information for their personal benefits, 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. However, though policy and measure taking care on the use of inside information has 

not been set internally, the directors and management of affiliates will take the same procedures according to those set in the 

Securities and Exchange Act. B.E. 2535 and 2551

3. Rights and Roles of Stakeholders
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 most valuable resource and a key to success of the Company. Therefore, 

continuous human resource development in term of skill and self-improvement by training courses and useful seminars have been 

provided and satisfactory remuneration and benefits to its staff including medical allowances and annual physical check-ups. 

Moreover, 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 and the Company pays attention to the opinions and 

suggestions of employees at every level.

3.3 Customers : the Company focuses on customers’ satisfaction by assure that customers would receive good quality product 

at reasonable price, with various useful and truthful information including to maintain good relationship as well as keep customers’ 

information as confidential.

3.4 Suppliers and/or Creditors : the Company has a policy that will equally and fairly treat them by taking into consideration 

company’s maximum benefits and by making sure that suppliers and creditors are enjoying a fair return. The company will do 

everything to avoid a situation that may lead to a conflict of interest and will honor any commitment it has made.

3.5 Competitors : the Company set policy and procedures relating to business competition according to international principles 

under competition practice legal frame of a fair trade competition,  without violating their secrets or acquiring their secrets in   

dishonest or inappropriate way that adversely affect competitors’ reputations and give cooperation where could be of mutual benefit. 

3.6 Social and Public : the Company gives high priority towards social responsibilities by set up “Community Relationship  

Committee” to co-ordinate regarding safety standard concerning health and environment including cooperate with government 

sector to support on social activities with in the community.
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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. 

8909 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 2011 has already been disclosed in Annual 

Report.

4.2 The Board of Directors held the Meetings with a clearly specified agenda some of which items to regularly monitor the 

Company’s business operations. Notice has been sent to all directors together with agenda and supporting documents at least 

7 days prior to the meeting date. In the year 2011, 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 2011 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 subsidiary’s financial 

statements as of December 31, 2011 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.

The Board of Directors comprised of 9 directors as follows :-

Four Executive Directors

Two Non-Executive Directors

Three Independent Directors as the Audit Committee (equivalent to 33% of entire Board).

โครงสร้างการจัดการและหลักการก�ากับดูแลกิจการ
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List of the Board of Directors

1. Mr. Chikahide Mori   Corporate Board Chairman

2. Mr. Masato Takei   Director & President

3. Mr. Phaiboon Ratanapornchai  Director & Senior Executive Vice President

4. Mr. Eiji Hamada   Director & Executive Vice President

5. Mr. Naoyuki Fujiwara   Director & Senior Vice President

6. Miss Kanokporn Aungsoontornsarid Director

7. Mr. Banharn Bandhukul   Independent Director & Audit Committee Chairman

8. Mr. Opas Sripornkijkachorn  Independent Director & Audit Committee Member

9. Mr. Kasemsak Masayavanij  Independent Director & Audit Committee Member

(Remark: Mr. Phaiboon Ratanapornchai resigned from the Board of Directors on December 16, 2011)

Roles and Responsibilities of the Board of Directors

1. The Board of Directors participates in setting direction of the Company’s vision, mission, objective, business plans and budget 

as well as supervises the management to conduct operations according to the predetermined strategic plans and budgets,        

efficiently and effectively, to maximize the Company’s value and shareholders wealth. 

2. The Board of Directors has also established internal control system and monitoring their implementation in a consistent, ever 

manner. The Board of Directors has stipulated a strict segregation of operational responsibilities and duties amongst members of 

the Board and Management clearly defined each aspect of managerial authority, particularly financial authority. 

3. To carry out duties in accordance with the laws, the objectives, the Articles of Association of the Company, and the     

resolutions of the shareholders’ meetings in good faith and with care to preserve the interests of the Company.

4. To  determine  vision,  policy,  operational  plan  and  budget  of  the  Company  as  well as to 

oversee and superintend the management to be in line with the assigned policy. The Board of Directors also supervises the 

performance of the Company’s management by requiring them to report on business progress and the Company’s earnings on 

a monthly basis at the Board of Directors’ Meeting. Furthermore, the Board is fully aware of pertinent laws and regulations and 

requires management to report every important issue related to the Company in order to run the business efficiently and correctly.

5. To consider and approve important transactions, such as new business investment project, asset acquisition or disposition 

and other transactions specified by the law specification.

6. To appoint or delegate any power to any other persons to conduct the Company’s business subject to the control of and 

within the time as may be specified by the Board, whereby such appointment or delegation of power may, at anytime, be 

canceled, revoked, withdrawn or amended.

7. To approve or agree to the related transactions in compliance with the relevant notifications, regulations and guideline of 

the Stock Exchange of Thailand. 

8. 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.
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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.

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). 

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 2011, the Audit Committee consisted of : 

1. Mr.Banharn Bundhukul   Audit Committee Chairman

2. Mr.Opas Sripornkijkachorn   Audit Committee Member

3. Mr.Kasemsak Masayavanij   Audit Committee Member

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.
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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. 

5.3 Executive Board

The Executive Board performs management of internal affair of the Company. There are 7 members of the Executive Board 

as follow;

 1. Mr. Masato Takei  Chief Executive Officer & President

 2. Mr. Phaiboon Ratanapornchai   Executive Officer & Senior Executive Vice President - Marketing Group

 3. Mr. Eiji Hamada   Chief  Financial Officer & Executive Vice President - Finance & Accounting Group

 4. Mr. Naoyuki Fujiwara  Executive Officer & Senior Vice President - Procurement Group

 5. Mr. Pairoj Punyavut              Executive Officer & Senior Vice President - Production Group

 6. Mr. Takuji Nakagawa  Executive Officer & Senior Vice President - Administration and Corporate Planning Group

 7. Mrs. Montha Kasadesinchai Executive Officer & Senior Vice President - Human Resources Group and Internal Audit

Remark:

1. Mrs. Montha Kasadesinchai was appointed to be Executive Officer since February 17, 2011.

2. Mr. Phaiboon Ratanapornchai was retired from the Company on November 30, 2011.

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.
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5.4 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.

5.5 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.

โครงสร้างการจัดการและหลักการก�ากับดูแลกิจการ
Management Structure and Corporate Governance
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

นายชิกาฮิเด โมริ / ประธานกรรมการ
Mr. Chikahide Mori / Director & Corporate Board Chairman

เกดิปี 2498 ปรญิญาตร ีสาขา Social Engineering from Tokyo Institute of Technology ในปี 2521 เริม่เข้าท�างาน

กบั Nissho Iwai Corp., Marine & Industries Dept. ต่อมาในปี 2529 ได้เข้าปฏบิตังิานใน Nissho Iwai Machinery Corp. 

และในปี 2530 ปฏิบตังิานใน Nissho Iwai Corp., Marine Engineering Dept. ในปี 2533 ได้ไปปฏบิตัหิน้าทีท่ี ่Nissho Iwai 

Deutschland GmbH, Hamburg. และในปี 2537 เข้าด�ารงต�าแหน่ง General Manager ในปี 2540 เข้าด�ารงต�าแหน่ง 

Manager, Section 1 Marine Dept., Nissho Iwai Corp. ในปี 2545 และ 2547 เข้าด�ารงต�าแหน่ง General Manager, 

New Building Group, Nissho Iwai Marine Corp. และ Sojitz Marine & Engineering Corp. ตามล�าดบั ในเดอืนมกราคม

ปี 2552 เข้าด�ารงต�าแหน่ง Deputy General Manager for Food Unit, Planning & Administration Office Consumer 

Lifestyle Business Div., Sojitz Corp., และในเดอืนเมษายนปีเดยีวกนั ด�ารงต�าแหน่ง General Manager of Agribusiness 

Dept. of Food Resources Unit และประธานกรรมการ ของ บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจ�ากดั (มหาชน) จนถงึปัจจบุนั

Born in 1955. Bachelor Degree of Social Engineering from Tokyo Institute of Technology. In 1978, Joined 

Nissho Iwai Corp., Marine & Industries Dept. In 1986, worked at Nissho Iwai Machinery Corp. In 1987, Nissho 

Iwai Corp., Marine Engineering Dept. In1990, Nissho Iwai Deutschland GmbH, Hamburg. In 1994, General 

Manager. In 1997, Manager, Section 1 Marine Dept., Nissho Iwai Corp. In 2002 and 2004, General Manager, 

New Building Group, Nissho Iwai Marine Corp., and Sojitz Marine & Engineering Corp. In January 2009, he 

was appointed as Deputy General Manager for Food Unit, Planning & Administration Office Consumer 

Lifestyle Business Div., Sojitz Corp., then in April as General Manager of Agribusiness Dept. of Food Resources 

Unit, and later became Corporate Board Chairman of Thai Central Chemical PCL. (TCCC).

นายมาซาโตะ ทาเคอิ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
Mr.  Masato Takei / Director & Chief Executive Officer & President

เกดิปี 2495 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร์ จาก Hokkaido University ในปี 2519 เข้าท�างานที ่Nissho Iwai Corp. ใน

ปี 2527 ด�ารงต�าแหน่ง Manager of Minerals Dept., Nissho Iwai (Thailand) ในปี 2532 ด�ารงต�าแหน่ง Manager of 

Minerals and Chemical Products Section, Nissho Iwai Corp., Tokyo ในปี 2541 Director and Executive Chairman 

& CEO of NI Mineral Sands (Australia) Pt. ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และ กรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ ของ บริษัท ไทยเซน็ทรลัเคม ีจ�ากดั (มหาชน)

Born in 1952. Graduated Bachelor Degree of Economics from Hokkaido University. In 1976, 

Joined Nissho Iwai Corp. In 1984, Manager of Minerals Dept., of Nissho Iwai (Thailand). In 1991, 

Manager of Minerals and Chemical Products Section, Nissho Iwai Corp., Tokyo. In 1998, Director 

and Executive Chairman & CEO of NI Mineral Sands (Australia) Pt. At present, taking office as 

Chief Executive Officer & President of TCCC.
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นายไพบูลย์ รัตนาภรณ์ชัย / เจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
Mr. Phaiboon Ratanapornchai / Director & Executive Officer & Senior Executive Vice President

เกดิปี 2489 ปรญิญาตร ีสาขากสกิรรมและสตัวบาล แผนกโรคพชื มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มปีระสบการณ์

กว้างขวาง เคยด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปุ๋ยและเคมีเกษตรในบริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ากัด ในปี 2531 

เข้ารับต�าแหน่งผู้อ�านวยการสายงานขายปุ๋ย จากนั้นรับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร และ 

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส - ด้านการตลาด ของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) นายไพบูลย์ 

รัตนาภรณ์ชัยลาออกจากเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554

Born in 1946. Bachelor Degree in Agricultural and Husbandry, Major in Plant Pathology 

from Kasetsart University, having an extensive experience as General Manager of Fertilizer &        

Agro-Chemicals Dept., in Metro Co., Ltd. In 1988, he was appointed as Vice President of Fertilizer 

Sales and as Executive Officer & Senior Vice President - Marketing Group of TCCC later, He 

resigned from the Board on December 16, 2011.

นายเออิจิ ฮามาดา / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
Mr. Eiji Hamada / Director & Chief Financial Officer & Executive Vice President

เกิดปี 2494 ปริญญาตรีสาขา Commerce จาก Otaru University of Commerce ในปี 2516 เข้าท�างาน

ที่ Nissho Iwai Corp. ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2517 ด�ารงต�าแหน่ง General Accounting Dept., Nissho Iwai 

Corp. ในปี 2526 ด�ารงต�าแหน่ง General Manager of Administration Dept., Nissho Iwai (Thailand). 

ในปี 2538  ด�ารงต�าแหน่ง Manager of General, Accounting Sect. ของ Nissho Iwai Corp., ประเทศ

ญี่ปุ่น ในปี 2547 เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ ของ Nissho Iwai Mineral Sands(Australia) Pty., Ltd. ในปี 

2551 ด�ารงต�าแหน่ง General Manager of Finance and Accounting Dept., of Sojitz Foods Corp. และ 

Standing  Corporate Auditor of Sojitz Meat and Agri Corp. ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่

การเงิน และ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ - ด้านการเงินและบัญชี ของ บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด(มหาชน)

Born in 1951, Bachelor Degree of Commerce from Otaru University of Commerce. In 1973, 

Joined Nissho Iwai Corp., Japan. In 1974, General Accounting Dept., Nissho Iwai Corp., In 

1983, General Manager of Administration Dept. of Nissho Iwai (Thailand). In 1995, Manager of 

General Accounting Sect., of Nissho Iwai Corp., Tokyo. In 1997, Director of Nissho Iwai Mineral 

Sands (Australia) Pty., Ltd., In 2008, General Manager of Finance and Accounting Dept. of 

Sojitz Foods Corp., and Standing Corporate Auditor of Sojitz Meat & Agri Corp. At present he 

is appointed as Director & Chief Financial Officer & Executive Vice President - Finance and 

Accounting Group of TCCC.
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

นายนาโอยูกิ ฟูจิวาร่า / เจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
Mr. Naoyuki Fujiwara / Director & Executive Officer & Senior Vice President

เกิดปี 2501 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี สำขำภำษำจีน จำก Kobe City University of Foreign Studies ปี 

2525 เริ่มงำนกับ Nissho Iwai Corp. แผนก China Trading Business Office ต่อมำ ปี 2527 ประจ�ำที่ Nissho Iwai 

Corp., Shanghai Liaison Office ต่อมำ ปี 2530 Nissho Iwai Corp. แผนก China Trading Business Office 

และ แผนก Inorganic Chemical & Fertilizer Dept. ปี 2534 ประจ�ำที่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหำชน) 

ต�ำแหน่ง ผู้จัดกำรทั่วไป แผนกจัดซื้อต่ำงประเทศ ปี 2538 ปฏิบัติงำนใน Nissho Iwai Corp. แผนก Inorganic 

Chemical & Fertilizer Dept. ปี 2542 ประจ�ำที่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหำชน) ต�ำแหน่งผู้จัดกำรทั่วไป 

สำยงำนปฏิบัติกำรกำรตลำด ปี 2546 ประจ�ำที่ Japan Vietnam Fertilizer Company ต�ำแหน่งผู้ช่วยกรรมกำรผู้

จัดกำร ปี 2549 ประจ�ำที่ Osaka Specialty Chemicals Dept. ต�ำแหน่งผู้จัดกำรทั่วไปประจ�ำโครงกำร ปี 2552 

ประจ�ำที่ Sojitz Corp. ต�ำแหน่งผู้จัดกำรทั่วไป ธุรกิจปุ๋ยเคมี ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำร

ผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่ - ด้ำนจัดซื้อ ของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ำกัด (มหำชน)

Born in 1958, Bachelor Degree of Arts, Kobe City University of Foreign Studies. Joined Nissho Iwai 

Corp., in 1982 in China Trading Business Office. In 1984 Nissho Iwai Corp., Shanghai Liaison Office. In 

1987 Nissho Iwai Corp., China Trading Business Office. In 1988 Nissho Iwai Corp., Inorganic Chemical 

& Fertilizer Dept. In 1991 General Manager, Overseas Procurement at Thai Central Chemical PCL., 

In 1995 Nissho Iwai Corp., Inorganic Chemical & Fertilizer Dept. In 1999 General Manager, Marketing 

Operation at Thai Central Chemical PCL., In 2003 Deputy General Director at Japan Vietnam Fertilizer 

Company. In 2006, Project General Manager of Osaka Specialty Chemicals Dept. In 2011, General 

Manager of Fertilizer Business of Sojitz Corp. At Present, he is appointed as Executive Officer & Senior 

Vice President -  Procurement Group of TCCC. 

นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์ / กรรมการ
Miss Kanokporn Aungsoontornsarid / Director

เกิดปี 2514 ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปริญญาโท 

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จาก University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2539 - 2544 ด�ารงต�าแหน่งเจ้า

หน้าที่อ�านวยสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ปี 2544 - 2546 ผู้จัดการสินเชื่อ ธุรกิจเคมีภัณฑ์ ธนาคาร

กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ปี 2546 - 2553 ด�ารงต�าแหน่ง Assistant Vice President ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธุรกิจ

เคมีภัณฑ์ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ปี 2553 - ปัจจุบัน Vice President ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธุรกิจ

เคมีภัณฑ์ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และในปี 2554 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ไทยเซ็นทรัล

เคมี จ�ากัด (มหาชน) จนถึงปัจจุบัน

Born in 1971. Bachelor degree in Econimics from Chulalongkorn University and Master degree in 

Economics from University of Missouri, U.S.A. In 1996 - 2001, Lending Officer, Bangkok Bank Public 

Company Limited and in 2001 - 2003, Credit Manager, Chemical and Petrochemical, Bangkok Bank 

Public Company Limited. In 2003 - 2010, she was appointed as Assistant Vice President Relationship 

Manager, Chemical and Petrochemical, Bangkok Bank Public Company Limited and in, 2010 until 

present, Vice President Relationship Manager, Chemical and Petrochemical, Bangkok Bank Public 

Company Limited. In 2011, she was elected to be a member of the Board of Directors of TCCC 

until present 
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นายบรรหาร บัณฑุกุล / กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
Mr. Banharn Bandhukul / Independent Director &   Audit Committee Chairman

เกดิปี 2471 ปรญิญาโทเศรษฐศาสตร์มหาบณัฑติ จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และ มหาวทิยาลยัแคนซัส 

สหรฐัอเมรกิา รบัราชการกระทรวงการคลงั และเคยด�ารงต�าแหน่งรองอธบิด ีกรมสรรพสามติและกรมสรรพากร 

ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจ�ากดั (มหาชน) 

และกรรมการ บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จ�ากัด (มหาชน)

Born in 1928. Master Degree in Economics from Thammasat University and Kansas University, 

U.S.A. Joined Ministry of Finance and served as Deputy Director-General of Revenue Dept., and 

also Excise Dept. Presently, he is an Independent Director and Audit Committee Chairman of 

TCCC and Director of United Flour Mill PCL.

นายโอภาส ศรีพรกิจขจร / กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Mr. Opas Sripornkijkachorn / Independent Director & Audit Committee Member

เกิดปี 2512 ปริญญาตรี ทางการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และปริญญาโท 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) นอกจากนี้ยังได้รับวุฒิบัตรทางวิชาชีพ

หลายด้าน อาทิเช่น ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) ประกาศนียบัตรสากลการประเมินการควบคุม

ภายในด้วยตนเอง (Certification in Control Self Assessment (CCSA)) ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล 

(Certified Internal Auditor (CIA)) มีประสบการณ์ท�างานทั้งในด้านการตรวจสอบบัญชีและเป็นที่ปรึกษาทาง

ธุรกิจมากกว่า 15 ปี โดยในอดีตได้เคยร่วมงานกับบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นน�าต่างๆ เช่น บริษัทตรวจสอบ

บัญชี เอสจีวี - ณ ถลาง จ�ากัด บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮารส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท 

(ประเทศไทย) จ�ากัด บริษัท เคพีเอ็มจี ที่ปรึกษา (ประเทศไทย) จ�ากัด และ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ 

ที่ปรึกษา จ�ากัด ปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน)

 Born in 1969. Bachelor Degree in Accounting (with the 2nd class honors) from Chiang Mai 

University and a Master Degree in business economics from National Institute of Development 

Administration (NIDA). He has also obtained professional certificates such as Certified Public 

Accountant (CPA), Thailand, Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Internal 

Auditor (CIA). He has over 15 years of working experience both in audit and advisory. In the 

past, he worked for a number of leading audit firms such as SGV-Na Thalang Certified Public 

Accountant Co., Ltd. Pricewaterhouse Coopers ABAS Limited, KPMG Audit (Thailand) Limited, 

KPMG Advisory (Thailand) Limited, and Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd.    

Presently, he is an Independent Director and Audit  Committee Member of TCCC.
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช / กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Mr.Kasemsak Masayavanij / Independent Director &  Audit Committee Member

เกิดปี 2494 และในปี 2520 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จาก Nippon 

Institute of Technology, ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2535 เข้ารับการศึกษา Advanced Management Development 

Program, จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และในปี 2554 เข้ารับการอบรม Financial Statements for Directors 

Program และ Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในปี 2520-2537 

ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด ในปี 2537-2543 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

บริษัท ไอแอนด์ซี ดีเวลล็อปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด ปัจจุบัน ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอ็น.

อาร์ จ�ากัด  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.เอ.ที อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ากัด และกรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน)

Born in 1951, and In 1977 Bachelor Degree in Faculty of Engineering from Nippon Institute 

of Technology, Japan. In 1992 Training in Advanced Management Development Program from 

Thammasat University. In 2011 Training in Financial Statements for Directors Program and Directors 

Certification Program, Thai Institute of Directors. In 1977-1994 He was Manager in Toyota Motor 

(Thailand) Co.,Ltd., In 1994-2000 Director in I & C Development (Thailand) Co.,Ltd., Presently, He 

is now serving as Managing Director in J.N.R Co.,Ltd., K.A.T International (Thailand)  Co.Ltd.,  

Independent Director and Audit Committee Member of  TCCC.
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นายพชระ วรรธนวินิจ / เลขานุการบริษัท
Mr.Photchara Wattanawinij / Company Secretary

นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช / ที่ปรึกษาอาวุโส
Mr. Plengsakdi Prakaspesat / Senior Advisor

เกิดปี 2485  ส�าเร็จการศึกษาวิชาการค้าจาก Ross College ( Dublin)  ประเทศไอร์แลนด์ ได้รับปริญญา
ดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิว์ชิาการค้าระหว่างประเทศ  มหาวทิยาลยัเคนซงิตนั สหรฐัอเมรกิา และการสือ่สารมวลชน  
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ปริญญาหลักสูตรป้องกัน ราชอาณาจักรภาครัฐและเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 1) อดีตด�ารง
ต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด สมาชิกสภา
นิติบัญญัติ สมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กงสุลกิตติมศักดิ์ไอร์แลนด์ ประจ�า
ประเทศไทย และนายกสภาประจ�าสถาบนัราชภฏัล�าปาง ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งเป็นนายกสมาคมการค้าปุย๋และ
ธรุกจิการเกษตรไทย กรรมการอสิระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ บรษิทั กรงุเทพประกนัภยั จ�ากัด(มหาชน)   
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ�ากัด(มหาชน) ที่ปรึกษาประธานและ กรรมการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) นายกองเอก 
กองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย รองประธานมูลนิธิ อาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
กรรมการอ�านวยการ มูลนิธิสวนหลวง ร.9 และที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) 

Born in 1942. Bachelor Degree in Commerce form Ross College (Dublin), Ireland, Honorary 
Doctoral Degree in International Trade from Kensington University, U.S.A, Mass Communication 
from Ramkhamhaeng University, The Joint State-Private Sector Class 1, The National Defence 
College of Thailand. Former Honourary Chairman, Asia Pacific Potash Corporation, Member, 
National Legislative Council, Member of Senate, Advisor of the Minister of Industry, Honorary 
Consul of Ireland and Chairman, Borad of the Rajabhat Institute - Lampang. Presently serving 
as the President of Thai Fertilizer and Agricultural  Marketing Association, Independent  Director 
and Chairman of the Audit Committee, Bangkok Insurance PCL., Independent Director / Mem-
ber of the Audit Committee Nomination, Industrial and Commercial Bank of China (Thai) PCL.,  
Advisor to F.T.I. Chairman, Director, The Federation of Thai Industries Board, Director of the Board 
of Trustees The Assumption University of Thailand, Gracious Royal appointment to the Rank of 
Volunteers Defense Cops Colonel, Voluntary Territorial Defense Contingent, Ministry of Interior 
and Vice Chairman of the Foundation for the Volunteers Defense Under the Royal Patronage 
of Her Majesty the Queen, Director, Board of Trustees of Suan Luang Rama IX Foundation and 
Senior Advisor of TCCC. 

ที่ปรึกษา
Advisor

เลขานุการบริษัท
Company Secretary
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ส�าหรับปี 2554
Directors’ Remuneration in the year 2011

ล�าดับที่
No.

รายนาม
Name

ต�าแหน่ง
Position

รวม
Total

1 นายชิกาฮิเด  โมริ
Mr. Chikahide  Mori

ประธานกรรมการ
Director & Corporate Board Chairman  316,000 

2 นายมาซาโตะ ทาเคอิ
Mr. Masato Takei 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
Director & Chief Executive Officer & President  1,264,000 

3 นายไพบูลย์ รัตนาภรณ์ชัย*
Mr. Phaiboon  Ratanapornchai *

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
Director & Executive Officer & Senior Executive Vice President  1,166,000 

4 นายเออิจิ ฮามาดา
Mr. Eiji Hamada

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
Director & Chief Financial Officer & Executive Vice President  533,333 

5 นายคาซูเอกิ  ซากูม่า **
Mr. Kazuaki  Sakuma **

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
Director & Executive Officer & Executive Vice President  580,000 

6 นายชิเกรุ  นากานิชิ ***
Mr. Shigeru  Nakanishi ***

กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
Director & Executive Officer & Senior Vice President  352,000 

7 นายนาโอยูกิ  ฟูจิวาร่า
Mr. Naoyuki  Fujiwara

กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
Director & Executive Officer & Senior Vice President  784,000 

8 นางเยาวลักษณ์  ผาวิจิตร ****
Mrs. Yaowaluck  Pawijit ****

กรรมการ
Director  232,000 

9 น.ส.กนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
Miss Kanokporn  Aungsoontornsarid

กรรมการ
Director  36,000 

10 นายบรรหาร  บัณฑุกุล
Mr. Banharn  Bandhukul

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Chairman  653,333 

11 นางกรศิริ  พิณรัตน์ *****
Mrs. Kornsiri  Pinnarat *****

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member  48,000 

12 นายโอภาส  ศรีพรกิจขจร
Mr. Opas  Sripornkijkachorn

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member  460,000 

13 นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
Mr. Kasemsak Masayavanij

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member  278,667 

รวม  13  ท่าน / Total  13  persons  6,703,333 

เงินเดือน/โบนัส กรรมการและผู้บริหาร จ�านวน 11 ท่าน
Director and Executive's Bonus/Salary Total 11 persons   35,835,731

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 4 ท่าน
Audit Committee fee Total 4  persons 1,580,000

ค่าตอบแทนอื่นๆ
Other remuneration  - 

หมายเหตุ * นายไพบูลย์ รัตนาภรณ์ชัย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554    
  ** นายคาซูเอกิ ซากูม่าได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553      
  *** นายชิเกรุ นากานิชิ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ฯ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553     
  **** นางเยาวลักษณ์ ผาวิจิตร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ฯ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553    
  ***** นางกรศิริ พิณรัตน์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553     
         

Remark : * Mr. Phaiboon Ratanapornchai resigned from the Board of Directors on December 16, 2011    
  ** Mr. Kazuaki Sakuma resigned from the Board of Directors on August 16, 2010

  *** Mr. Shigeru Nakanish resigned from the Board of Directors on May 27, 2010     
  **** Mrs. Yaowaluck Pawijit resigned from the Board of Directors on December 23, 2010    
  ***** Mrs. Kornsiri Pinnarat resigned from the Board of Directors on February 1, 2010

(หน่วย : บาท) / (Unit : Baht)
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คณะกรรมการบริหาร
Executive Officers

1.	 นายมาซาโตะ	ทาเคอิ		

 Mr. Masato Takei

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 Chief Executive Officer & President

2.	 นายไพบูลย์	รัตนาภรณ์ชัย

 Mr. Phaiboon Ratanapornchai

 เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส

 Executive Officer & Senior Executive Vice President

3.	 นายเออิจิ	ฮามาดา

  Mr. Eiji Hamada

 ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่

 Chief Financial Officer & Executive Vice President

4.	 นายนาโอยูกิ	ฟูจิวาร่า

 Mr. Naoyuki Fujiwara

 เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

 Executive Officer & Senior Vice President

5.	 นายทาคูจิ	นาคากาว่า

 Mr. Takuji Nakagawa

 เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 Executive Officer & Senior Vice President

6.	 นายไพโรจน์	ปัญญวุฒิ	

 Mr. Pairoj Punyavut 

 เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 Executive Officer & Senior Vice President

7.	 นางมณฑา	เกษตรศิลป์ชัย

 Mrs. Montha Kasadesinchai

 เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 Executive Officer & Senior Vice President



คณะกรรมการบริหาร
Executive Officers
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ส�านักตรวจสอบภายใน / ด้านทรัพยากรมนุษย์ 
Internal Audit Office / Human Resources Group 

ด้านวางแผนองค์กร / ด้านบริหาร
Corporate Planning Group / Administration Group

1.	 นางมณฑา	เกษตรศิลป์ชัย

 Mrs. Montha Kasadesinchai

 เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 Executive Officer & Senior Vice President

3.	 นายทาคูจิ	นาคากาว่า

 Mr. Takuji Nakagawa  

 เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 Executive Officer & Senior Vice President

4.	 นางสุวรรณี	กันตามระ

 Mrs. Suwannee Kantamara

 ผู้ช�านาญการ - สายงานกิจการทั่วไป

  Expert - General Affairs Division

5.	 นายณัฐกร	จิตราภัณฑ์

 Mr. Nuttakorn Chitraphan

 ผู้จัดการทั่วไป - สายงานกิจการทั่วไป

 General Manager - General Affairs Division

6.	 นายสุรวิชญ์	เจียรพงษ์

 Mr. Suravich Chearapong

 ผู้จัดการทั่วไป - สายงานวางแผนองค์กร 

 General Manager - Corporate Planning Division

7.	 นายกริช	กัจฉปานันท์

 Mr. Kritch Katchapanan

 ผู้จัดการทั่วไป - สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 General Manager - It Planning Division

2.	 นายไพฑูรย์	อินอุทัย

 Mr. Phaitoon Inuthai  

 ผู้จัดการทั่วไป - ส�านักตรวจสอบภายใน

 General Manager - Internal Audit Office
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ด้านจัดซื้อ
Procurement Group

1.	 นายนาโอยูกิ	ฟูจิวาร่า

 Mr. Naoyuki Fujiwara

 เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

 Executive Officer & Senior Vice President

2.	 น.ส.	สุณีย์	รังสีศิริกุล

 Ms. Sunee Rungsrisirikul

 ผู้ช�านาญการ - สายงานจัดซื้อ

 Expert - Procurement Division

3.	 น.ส.	ธัญรัตน์	กฤตสรรค์วงศ์

 Ms. Dhanyarat Kritsernvong   

 ผู้จัดการทั่วไป - สายงานจัดซื้อ

 General Manager - Procurement Division

4.	 นายวัชระ	ปิงสุทธิวงศ์

 Mr. Watchara Pingsuthiwong  

 ผู้อ�านวยการ - สายงานวิจัยและพัฒนา

 Vice President - Research & Development Division



คณะกรรมการบริหาร
Executive Officers
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ด้านการเงินและบัญชี
Finance & Accounting Group

1.	 นายเออิจิ	ฮามาดา

 Mr. Eiji Hamada

 ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่

 Chief Financial Officer & Executive Vice President

2.	 นางวิภา	วิชาผลไชยกุล	 	

 Mrs. Wipa Wichapolchaiyakul

 ผู้อ�านวยการ - สายงานบัญชี

 Vice President - Accounting Division

3.	 นางลักษมี	หิรัญญะวณิชย์

 Mrs. Luksami Hirunyavanich 

 ผู้จัดการทั่วไป - สายงานการเงิน

 General Manager - Finance Division

4.	 นางกิ่งแก้ว	งามสุริยโรจน์

 Mrs. Kingkaew Ngamsuriyaroj

 ผู้จัดการทั่วไป - สายงานควบคุมสินค้าและเอกสารการจ่าย

 General Manager

 - Inventory & Delivery Control Division

5.	 นายระพินทร์	ชลพินทุ

 Mr. Rapin Cholpintu 

 ผู้จัดการทั่วไป - สายงานสินเชื่อ

 General Manager - Credit Division
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1.	 นายไพบูลย์	รัตนาภรณ์ชัย

 Mr. Phaiboon Ratanapornchai

 เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส

 Executive Officer & Senior Executive Vice President

2.	 นายวัชระ	ปิงสุทธิวงศ์	

 Mr. Watchara Pingsuthiwong   

 ผู้อ�านวยการ - สายงานปุ๋ยเคมี 

 Vice President - Fertilizer Division

3.	 น.ส.	ชลลดา	บุษยธีรพัฒน์

 Ms. Chollada Boodsayateerapat

 ผู้ช�านาญการ - สายงานปฎิบัติการการตลาด

 Expert - Marketing Operation Division

4.	 นางเอื้ออารี	คณาจันทร์

 Mrs. Euraree Kanachan 

 ผู้จัดการทั่วไป - สายงานปฏิบัติการการตลาด

 General Manager - Marketing Operation Division

ด้านการตลาด 
Marketing Group
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ด้านการผลิต 
Production Group

1.	 นายไพโรจน์	ปัญญวุฒิ

 Mr. Pairoj Punyavut   

 เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 ผู้จัดการโรงงาน - โรงงานพระประแดง

 Executive Officer & Senior Vice President

 Plant Manager - Phrapradaeng Plant Site

2.	 นายสมรัก	ลิขิตเจริญพันธ์	

 Mr. Somruk Likitcharoenphan 

 ผู้อ�านวยการและรองผู้จัดการโรงงาน - โรงงานพระประแดง

 ผู้อ�านวยการและผู้จัดการโรงงาน - โรงงานนครหลวง

 Vice President & Deputy Plant Manager

 - Phrapradaeng Plant Site

 Vice President & Plant Manager - Nakhon Luang Plant Site

3.	 นายสมพงค์	เลิศวิริยะพันธ์

 Mr. Sompong Lerdviriyapan   

 ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสและรองผู้จัดการโรงงาน - โรงงานนครหลวง

 Senior General Manager & Deputy Plant Manager

 - Nakhon Luang Plant Site

4.	 นายนเรศ	ตันพิชัย

 Mr. Nares Tunpichai

 ผู้จัดการทั่วไป - สายงานสนับสนุนการผลิต - โรงงานพระประแดง

 General Manager - Contribution Division

 - Phrapradaeng Plant Site

5.	 นายบุญชัย	ก่อเกียรติพิทักษ์

 Mr. Boonchai  Kokietpitak 

 ผู้จัดการทั่วไป - สายงานการผลิต - โรงงานพระประแดง

 General Manager - Production Division

 - Phrapradaeng Plant Site

6.	 นายทรงยศ	จาตนิลพันธุ์

 Mr. Songyos Chatnilphan

 ผู้จัดการทั่วไป - สายงานสนับสนุนการผลิต - โรงงานนครหลวง

 General Manager - Contribution Division

 - Nakhon Luang Plant Site

7.	 นายพลจักร	มิ่งมหากุล

 Mr. Poljak Mingmahakul

 ผู้จัดการทั่วไป - สายงานการผลิต - โรงงานนครหลวง

 General Manager - Production Division

 - Nakhon Luang Plant Site



รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ประจ�าปี 2554
Details of the Board of Directors Meeting Attendance 2011

ที่
No.

รายนาม
Name

ต�าแหน่ง
Position

ประชุมครั้งที่
Meeting No.

1 2 3 4 5 6

1 นายชิกาฮิเด  โมริ
Mr. Chikahide Mori

ประธานกรรมการ
Corporate Board Chairman x

2 นายบรรหาร บัณฑุกุล
Mr. Banharn  Bandhukul

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Chairman

3 นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
Mr. Opas  Sripornkijkachorn

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member x

4 นายเกษมศักดิ์ มัสยวานิช
 Mr. Kasemsak Masayavanij

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member

5 นายมาซาโตะ ทาเคอิ
Mr. Masato Takei

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่
Chief Executive Officer & President

6 นายไพบูลย์ รัตนาภรณ์ชัย
Mr. Phaiboon  Ratanapornchai

เจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
Executive Officer & Senior Executive Vice President

7 นายเออิจิ ฮามาดา
Mr. Eiji Hamada

ประธานเจ้าหน้าฝ่ายการเงิน และ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
Chief Financial Officer & Executive Vice President

8 นายนาโอยูกิ ฟูจิวาร่า
Mr. Naoyuki  Fujiwara

เจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
Executive Officer & Senior Vice President

9 นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์*
Miss Kanokporn  Aungsoontornsarid*

กรรมการ
Director

หมายเหตุ 1.  เข้าร่วมประชุม	 X	 ไม่เข้าร่วมประชุม	 	 	 ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

	 	 2.	 *นางสาวกนกพร	อังสุนทรสฤษดิ์	เข้ารับต�าแหน่งกรรมการในวันที่	31	มีนาคม	2554

Remark 1. means	Attended	 X	 means	Absent	 	  Elected by shareholders

  2. *Miss Kanokporn Aungsoontornsarid has been elected to be the company director on March 31, 2011

ในปี 2554 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 6 ครั้ง ดังมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ของกรรมการแต่ละท่านดังนี้.-

In 2011, the company held 6 Board of Directors Meetings. Details of the Meeting Attendance are as follow:-
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การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ�านาจควบคุม ในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
Position held by Directors, Executives and Authorized Controllers in the Company,
Subsidiary Companies and Associated Company

ที่
No.

รายนาม
Name TCCC

บริษัทย่อย
Subsidiary Companies

บริษัทร่วม
Associated
Company

1 2 3 4 5 6 1

1 นายชิกาฮิเด โมริ
Mr. Chikahide Mori

X

2 นายมาซาโตะ ทาเคอิ
Mr. Masato Takei

//0 X X X X X X

3 นายไพบูลย์ รัตนาภรณ์ชัย*
Mr. Phaiboon Ratanapornchai*

// / / / / /

4 นายเออิจิ ฮามาดา
Mr. Eiji Hamada

// // // // // //

5 นายนาโอยูกิ ฟูจิวาร่า
Mr. Naoyuki Fujiwara

// // // //

6 น.ส. กนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
Miss Kanokporn Aungsoontornsarid

/

7 นายบรรหาร บัณฑุกุล
Mr. Banharn Bandhukul

#

8 นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
Mr. Opas Sripornkijkachorn

#

9 นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
Mr. Kasemsak Masayavanij

#

10 นายไพโรจน์ ปัญญวุฒิ 
Mr. Pairoj Punyavut 

/// //    

11 นายทาคูจิ นาคากาว่า
Mr. Takuji Nakagawa 

/// // // // // // //

12 นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย
Mrs. Montha Kasadesinchai

/// /

1. บริษัท เมโทรแทน จ�ากัด
    Metro Tan Co., Ltd.

บริษัทย่อย / Subsidiary Companies 

บริษัทร่วม / Associated Company

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

3. บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จ�ากัด
 MC Solvents Co., Ltd.
4.  บริษัท เอ็มซี พลาสติก จ�ากัด
 MC Plastics Co., Ltd.

5. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ากัด
 N.I.M. Co., Ltd.
6.  บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ�ากัด
 Central Pacific (Thailand) Corp., Ltd.

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ # = กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ /// = เจ้าหน้าที่บริหาร // = กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร / = กรรมการ 
  0 = กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  * นายไพบูลย์ รัตนาภรณ์ชัย  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554
      ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เอ็มซีอะโกร-เคมิคัล จ�ากัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 
      ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จ�ากัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 
      ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จ�ากัด  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554
      ลาออกจากการเป็นกรรมการ บริษัท เอ็มซี พลาสติก จ�ากัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 และ 
      ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ�ากัด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554

Remarks :  X = Board Chairman,     # = Independent Director & Audit Committee Member,     /// = Executive Officer   
  // = Director & Executive Officer,     / = Director,     0 = President and Chief Executive Officer
  * Mr. Phaiboon  Ratanapornchai, Resigned from the Board of Directors of Thai Central Chemical PCL. on December 16, 2011, 
      Resigned from the Board of Directors of MC Agro-Chemicals Co., Ltd. on December 15, 2011, 
      Resigned from the Board of Directors of MC Industrial Chemical Co., Ltd. on December 15, 2011, 
      Resigned from the Board of Directors of MC Solvents Co., Ltd.  on December 15, 2011, 
      Resigned from the Board of Directors of MC Plastics Co., Ltd. on December 15, 2011 and
      Resigned from the Board of Directors of Central Pacific (Thailand) Corp., Ltd. on December 28, 2011



ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้สอบบัญชี
Fee Paid to Public Accountant

ที่
No.

ชื่อบริษัท
Company

ผู้สอบบัญชี
Auditor

ค่าสอบบัญชี
Audit Fee

ค่าบริการอื่น
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.

1,920,000 - 1,920,000 492,000 

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.

715,000 - 715,000 520,000 

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.

1,296,000 - 1,296,000 688,000 

4. 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.

217,000 - 217,000 89,600 

5. 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 

6. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำ�กัด

N.I.M. Co., Ltd.

บริษัท สหก�รบัญชี พี เค เอฟ จำ�กัด

United Auditing PKF Limited.

108,000 - 108,000 45,000 

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

4,384,000 - 4,384,000 1,898,600 

ส�าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 / For the Year Ended December 31, 2011 (หน่วย : บาท) / (Unit : Baht)
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
Policy on Dividends

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.

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) จะจัดสรรจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือ

หุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของก�าไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ

หลังหักส�ารองตามกฎหมาย ภาษีและขาดทุนสะสม (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การ

จ่ายเงนิปันผลดงักล่าว อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ ทัง้นี ้ข้ึนอยูก่บัแผนการลงทนุ 

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควร



ปุ๋ยเต็มสูตร ผลผลิตเต็มร้อย
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กิจกรรมสังคม ปี 2554
Social Activities 2011

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2554 นายเปล่งศักดิ์ ประกาสเภสัช ที่ปรึกษาอาวุโส 

บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) เป็นประธานในงานวันเด็กแห่งชาติ

ประจ�าปี 2554 ให้กับนักเรียนต่างๆ ในชุมชน พร้อมทั้งจัดกิจกรรม ดนตรี การ

แสดง เกม อาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ และของรางวัลต่างๆ ให้กับเด็กๆ ที่มา

ร่วมงานฟรีตลอดงาน ณ โรงงาน อ�าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

On The National Childrens Day, January 8th, 2011, Mr.Plengsakdi 

Prakaspesat, Senior Advisor, Thai Central Chemical PCL., (TCCC) 

presided over the ceremony to the children of the schools in the 

community, there were also hosted the children with meals, soft-

drinks and games together with gifts at TCCCs Plant Site in Nakhon 

Luang Disrict, Phra Nakhon Si Ayutthaya  Province.

นายไพบูลย์ รัตนาภรณ์ชัย เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการรองผู้จัดการ

ใหญ่อาวุโส บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจ�ากัด (มหาชน) น�าคณะผู้แทนจ�าหน่าย 

“ปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ” ทัศนศึกษา ณ ประเทศกรีก-อิตาลี ระหว่าง

วันที่ 4 -12 มีนาคม 2554

Mr. Phaiboon Ratanapornchai, Executive Officer and Senior 

Executive Vice President, Thai Central Chemical PCL., brought the 

Ox - Brand Pui Tem sutr’s dealers to visit Greece and  Italy during 

March 4 - 12, 2011

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ได้

จดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี ครัง้ที ่39 โดยมนีายชกิาฮเิด โมร ิประธาน

กรรมการบริษัทฯ (แถวนั่งคนที่ 2 จากซ้ายมือ) เป็นประธานการประชุมฯ นาย

มาซาโตะ ทาเคอิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (แถว

นั่งคนกลาง) พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมโดย

พร้อมเพรียงกัน ณ ห้องบันยันบอลล์รูม ชั้น 10  โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพฯ

On March 31st, 2011, Thai Central Chemical PCL., held the  39th 

Annual General Meeting of  Shareholders, presided by Corporate 

Board Chairman, Mr.Chikahide Mori (seated 2nd from left), Mr.Masato 

Takei, Chief Executive Officer & President (seated center) together 

with other Directors and Shareholders at the Banyan Ball Room, 10th 

Fl., Banyan Tree Hotel Bangkok.
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เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ที่ปรึกษาอาวุโส 

(คนที่ 3 จากซ้าย) บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา

จ�านวน 2 ทุนๆละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาท

ถ้วน) ให้แก่นักศึกษาภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร ก�าแพงแสนหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมี ผ.ศ.อรรถศิษฐ์ 

วงศ์มณโีรจน์(คนที ่3 จากขวา), หวัหน้าภาควชิา ปฐพวีทิยา เป็นผูร้บัมอบ โดย

มนีสิติทีไ่ด้รบัทนุ และ คณาจารย์ ร่วมในพธิ ีณ ห้องประชมุภาควชิาปฐพวีทิยา 

On April 8th, 2011, Mr.Plengsakdi Prakaspesat (3rd from left), Senior 

Advisor, Thai Central Chemical PCL., presented 2 scholarships at 

amount of 30,000 Baht (thirty thousand baht only) to the  students 

of Soil Science Department, Faculty of Agriculture, Kasetsart University 

Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom Province, received by 

Assistant Professor Audthasit Wongmaneeraj (3rd from right), Head of 

Soil Science Department and accompanied by the scholarship students 

and lecturers at the Reading Room of the Soil Science Department.

เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2554 นายมาซาโตะ ทาเคอ ิ(คนแรกซ้ายมอื) ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด 

(มหาชน) มอบเงินจ�านวน 1,000.000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้แก่ หม่อม

ราชวงศ์ ปรยีางค์ศร ีวฒันคณุ (คนแรกขวามือ) ผูช่้วยเลขาธกิารสภากาชาดไทย 

ฝ่ายการจัดการหารายได้ เพื่อน�าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนา

มิในประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช (คนยืนกลาง) ที่ปรึกษา

อาวุโสบริษัทฯ ให้เกียรติร่วมในพิธีครั้งนี้ ณ ห้องรับรอง  ชั้น 2  ตึกอ�านวย

นรธรรม  สภากาชาดไทย

On April 1st, 2011, Mr.Masato Takei, Chief Executive Officer and 

President (first left), Thai Central Chemical PCL., (TCCC) donated in 

amount of 1,000,000 Baht (One Million Baht Only) to M.R. Priyangsri 

Watanakun (first right), Assistant Secretary General & Director Fund 

Raising Bureau, the Thai Red Cross Society for contribution to help 

Japanese Victims of The Earthquake and Tsunami, witnessed by 

Mr.Plengsakdi Prakaspesat (center), Senior Advisor of TCCC, at the 

Reception Room,2nd floor., Amnuay-Noradham Bldg., Thai Red Cross 

Society, Rama IV Rd. 
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เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2554 นายเออิจิ ฮามาดา (ขวามือ) ประธานเจ้า

หน้าที่การเงิน และ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด 

(มหาชน) มอบเงินจ�านวน 700.000.- บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยสึนามิประเทศญี่ปุ่น และผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยมีนายเคนจิ 

ทานากะ (ซ้ายมือ) ประธานกรรมการ บริษัท ฟูจิกรุ๊ป เป็นผู้รับมอบเงินสมทบ

ทุนในโครงการการกุศล “TAKE ACTION in THAILAND” ณ กรีฑาสถานแห่ง

ชาติ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร

On May 17th, 2011, Mr. Eiji Hamada (right), Chief Financial        

Officer & Executive Vice President, Thai Central Chemical PCL., (TCCC) 

donated in amount of 700,000 Baht (Seven Hundred Thousand Baht 

Only) to help earthquake and tsunami in Japan as well as flood 

victims in the South of Thailand, received by Mr.Kenji Tanaka (left), 

Chairman of  Fuji Group as a delegate in the charity “TAKE ACTION in 

THAILAND” at the Subhachalasai National Stadium, Bangkok.

นายไพบูลย์ รัตนาภรณ์ชัย เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการรองผู้จัดการ

ใหญ่อาวุโส บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจ�ากัด (มหาชน) น�าคณะผู้แทนจ�าหน่าย 

“ปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ” ทัศนศึกษา ณ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่าง

วันที่ 5 -10 พฤษภาคม 2554

Mr. Phaiboon Ratanapornchai, Executive Officer and Senior      

Executive Vice President, Thai Central Chemical PCL., brought 

the Ox - Brand Pui Tem sutr’s dealers to visit Australia during May        

5 - 10, 2011



61Annual Report 2011 |

เม่ือวนัที ่4 กรกฎาคม 2554 คณุหญงิวรวรรณ ชยัอาญา (คนกลาง) เหรญัญกิ

และประธานกรรมการดูแลศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เป็นประธานรับ

มอบปุ๋ยเต็มสูตร15-15-15, 16-8-8 ตราหัววัว-คันไถ จ�านวน 2 ตัน จากนาย

ไพบูลย์ รัตนาภรณ์ชัย (คนที่ 2 จากขวา) เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการรอง

ผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) เพื่อใช้บ�ารุง

ต้นไม้บรเิวณโดยรอบโครงการพฒันาศนูย์ราชการณุย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน 

จังหวัดตราด โดยมีนายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช (แถวหลัง คนที่ 1 จากขวา) 

ที่ปรึกษาอาวุโสบริษัท ฯ ให้เกียรติร่วมในพิธี  ณ ตึกบริพัตร สภากาชาดไทย 

On July 4th, 2011, Khunying Voravan Chai-Aya, (center) Treasurer  

and Chairman of the Ratchakarun Center, Thai Red Cross Society, 

received  2 metric tons of Chemical Fertilizer formula 15-15-15 OX-

PRE, 16-8-8 Ox-BB from  Mr.Phaiboon Ratanapornchai, (2nd  right) 

Executive Officer & Senior Executive Vice President, Thai Central 

Chemical PCL., for maintaining and nourishing trees at the Ratcha-

karun Center at Khao Lan, Trat Province,  and also witnessed by 

Mr.Plengsakdi Prakaspesat, (back row, 1st right) Senior Advisor of 

TCCC, at Boriphat Bldg., Thai Red Cross Society.

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช (แถวหลังคนที่ 

3 จากซ้าย) ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) พร้อม

ด้วยฝ่ายบริหารและพนักงานบริษัทฯ มอบทุน การศึกษาประจ�าปี 2554 ให้

แก่นักเรียนโรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฏร์บ�ารุง) โรงเรียนวัดเสด็จ (คุณศรี

ประเสริฐอุปถัมภ์) และ โรงเรียวัดทองทรงธรรม อ�าเภอนครหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา รวมเป็นจ�านวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท

ถ้วน) ที่เรียนดีแต่ขาดทุนพรัพย์ โดยมีคณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน     

เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมโรงเรียนฯ

On August 11th, 2011, Mr. Plengsakdi Prakaspesat (back row 3rd 

from left), Senior Advisor, Thai Central Chemical PCL., accompanied 

with the management and staffs presented the annual  scholarships 

to the students of Wat Lamud School, Wat Sadet School and Wat 

Tong Song Tham School in Nakhon Luang District, Pra Nakhon Si 

Ayutthaya Province, in total amount of Baht 150,000 (One hundred 

fifty thousand baht only). On this occasion the teachers and student’s 

parents also joined the event at the School’s Auditorium.
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เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช (คนที่สามขวา

มือ) ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน)  บริจาคถุงปุ๋ย

พลาสติก จ�านวน 20,000 ใบเพื่อบรรจุทรายป้องกันอุทกภัย ให้กับ “ศูนย์รับ

บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”  โดยกรุงเทพมหานคร  ที่ ศาลาว่าการ

กรงุเทพมหานคร โดยม ีพ.ต.ท.สมเกยีรต ินนทแก้ว (คนทีส่ามซ้ายมอื) ผูอ้�านวย

การกองปฏิบัติการดับเพลิง1  ส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้รับ

มอบ เพื่อน�าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม

On October 19th, 2011, Mr.Plengsakdi Prakaspesat (3rd right), Senior 

Advisor, Thai Central Chemical PCL., donated 20,000 pieces of fertilizer 

plastic bags for sand filling to prevent inundation to “The Center For 

Donations To Help Flood Victims”, received by Pol. Lt. Col Somkiet 

Nontakao (3rd left), Director of Fire Brigade Division 1, Bangkok Fire 

& Rescue Department, Bangkok Metropolitan Administration.

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล (คนที่ 2 จากขวา) 

ประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบเงินจ�านวน 200,000 

บาท (สองแสนบาทถ้วน) จากนายไพบูลย์ รัตนาภรณ์ชัย (คนที่ 2 จากซ้าย) 

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี 

จ�ากัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนโครงการ “อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของ

ข้าวไทย” โดยมีนายเปลง่ศักดิ ์ประกาศเภสชั (คนแรกซา้ยมอื) ทีป่รกึษาอาวโุส 

บริษัทฯ และ ดร. ขวัญใจ โกเมศ (คนแรกขวามือ) เลขาธิการมูลนิธิฯ ร่วมเป็น

เกียรติในพิธี ณ มูลนิธิชัยพัฒนา สนามเสือป่า

On August 23rd, 2011, Dr. Sumet Tantivejakul (2nd right), President 

of The Thai Rice Foundation under Royal Patronage, presided over 

fund granting ceremony of 200,000 Baht (Two Hundred Thousand 

Baht Only) from Mr. Phaiboon Ratanapornchai (2nd left), Executive 

Officer & Senior Executive Vice President, Thai Central Chemical 

PCL., for the purpose of supporting the project on “Young Farmers : 

the Future of Thai Rice” on this occasion Mr.Plengsakdi Prakaspesat 

(1st left), Senior Advisor, (TCCC) and Dr. Kwanchai A.Gomez (1st 

right), Secretary General of the Foundation also joined the event at 

Chaipattana Foundation Office, Sanam Sueapah.
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เมือ่วนัที ่19 ธนัวาคม 2554 นายนาคจู ินาคากาว่า (คนทีส่ามแถวหน้าจาก

ขวา) เจ้าหน้าทีบ่รหิารและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทัไทยเซน็ทรัลเคมี 

จ�ากัด (มหาชน) พร้อมด้วย ฝ่ายบริหารและพนักงาน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพใน

การทอดผ้าป่าสามัคคี ประจ�าปี 2554 ให้แก่วัด ทองทรงธรรม วัดละมุด และ

วัดเสด็จ ในอ�าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 

150,000บาท (หนึ่งแสนบาทถ้าน) เพื่อใช้บูรณะและปฏิสังขรณ์อุโบสถ

On December 19th, 2011, Mr.Takuji Nakagawa (3rd front row 

from right), Executive Officer & Senior Vice President, Thai Central   

Chemical PCL., accompanied with the Management and Staff,  

joined in the Pha pa harmony annual 2011, presentation to Tong 

Song Tham Temple, Lamud Tample and Sadet Temple in Nakhon 

Luang District, Phra Nakhon Si Ayutthaya province, donation in total 

amount of 150,000 Baht (One hundred fifty thousand baht only) as 

construction and maintenance.

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 นายทาคูจิ นาคากาว่า (คนที่หกแถวหลัง

จากขวา) เจ้าหน้าทีบ่รหิารและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทัไทยเซน็ทรัล

เคม ีจ�ากดั (มหาชน) พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและพนักงานบริษทัฯ บริจาคถงุยงัชพี 

และ เรือพาย มูลค่า 309,000บาท ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยตลอด

จนพนักงานบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน�้าท่วม ณ อ�าเภอนครหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

On November 25th, 2011, Mr.Takuji Nakagawa (6th back stand 

from right), Executive Officer & Senior Vice President, Thai Central Chemical 

PCL., accompanied with the Management and Staff, donated   

survival kits and fibre boats, costly 309,000 Baht to the flood victims 

and Company Employees whom were affected by flood in Nakhon 

Luang District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.



ปุ๋ยเต็มสูตร ผลผลิตเต็มร้อย
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บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
21/35, 21/37-46 อาคารไทยวา 1 ชั้น 14-16
ถนนสาทรใต� แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท� : (02) 639-8888
โทรสาร : (02) 639-8999

Thai Central Chemical Public Company Limited
21/35, 21/37-46 Thai Wah Tower1, 14-16th Floor
South Sathorn Road, Thungmahamake, Sathorn
Bangkok 10120 Thailand
Telephone : (662) 639-8888
Fax : (662) 639-8999

Corporate Strategy

StabilityGrowth Retrenchment

โรงงานพระประแดง 
284 กิโลเมตรที่ 17.5 ถนนสุขสวัสดิ์  ตำบลปากคลองบางปลากด 

อำเภอพระสมุทรเจดีย�  จังหวัดสมุทรปราการ 10290

โทรศัพท� : (02) 462-5904, 463-3715-20, 

 463-5572-5, 462-7870-7

โทรสาร : (02) 816-1276, 816-1263, 816-1268

Phrapradaeng Plant Site
284 km. 17.5 Suksawat Rd., Pakklong Bang Plakod Sub-District, 

Phra Samut Jedee District, Samut Prakan Province 10290, 

Thailand.

Tel :  (662) 462-5904, 463-3715-20, 

 463-5572-5, 462-7870-7  

Fax :  (662) 816-1276, 816-1263, 816-1268

โรงงานนครหลวง 
50 หมู� 5 ถนนนครหลวง-ภาชี ตำบลคลองสะแก 

อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260 

Tel : (035) 359-011-19  

Fax : (035) 359-377

Nakhon Luang Plant Site 
50 Moo 5, Nakhon Luang-Pachee Rd.,

Khlong Sa-Kae Sub-District, Nakhon Luang District,

Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 13260, Thailand.

Tel :  (6635) 359-011-19  

Fax :  (6635) 359-377

คลังสินค�าหาดใหญ�
124 หมู� 1 ตำบลท�าข�าม อำเภอหาดใหญ� จังหวัดสงขลา 90110 

โทรศัพท� : (074) 333-035-7  

โทรสาร : (074) 333-034

Hat Yai Warehouse
124 Moo 1, Thakam Sub-District, Hat Yai District, Songkhla 

Province 90110, Thailand.  

Tel  :  (6674) 333-035-7  

Fax :  (6674) 333-034

คลังสินค�า : Warehouses

โรงงาน : Factories 

OUTSIDE
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Tel : (035) 359-011-19  

Fax : (035) 359-377

Nakhon Luang Plant Site 
50 Moo 5, Nakhon Luang-Pachee Rd.,

Khlong Sa-Kae Sub-District, Nakhon Luang District,

Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 13260, Thailand.

Tel :  (6635) 359-011-19  

Fax :  (6635) 359-377

คลังสินค�าหาดใหญ�
124 หมู� 1 ตำบลท�าข�าม อำเภอหาดใหญ� จังหวัดสงขลา 90110 

โทรศัพท� : (074) 333-035-7  

โทรสาร : (074) 333-034

Hat Yai Warehouse
124 Moo 1, Thakam Sub-District, Hat Yai District, Songkhla 

Province 90110, Thailand.  

Tel  :  (6674) 333-035-7  

Fax :  (6674) 333-034

คลังสินค�า : Warehouses

โรงงาน : Factories 

OUTSIDE


