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Registration No. : 0107536000277
Telephone : (662) 225-0135, 622-4858-77
Fax : (662) 224-7689, 226-1263
Registered Capital : 1,754,148,354 Baht
Type Of Shares And Quantity Paid Up :
584,714,068 ordinary shares

E-mail : mailbox@thaicentral.co.th Website : http://www.tcccthai.com
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ขอมูลทั่วไป

General Information
วัตถุประสงคการจัดตัง้
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

Background of
Thai Central Chemical Public Company Limited.

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ประชากรเกือบครึ่งหนึ่ง
ของประเทศประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม อันไดแกการ
เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว ในการเพาะปลูกพืชนั้น ปจจัยสำคัญ
พื้นฐาน ประกอบดวย ดิน น้ำ อากาศ และธาตุอาหารในดิน
การเพาะปลู ก พื ช เป น ระยะยาวและตอเนื่องในผืนดินเดียวกัน
ยอมทำใหธาตุอาหารในดินสูญเสียไป เนื่องจากไดถูกพืชดูดซึม
ติดไปกับผลผลิต
ดังนั้น หากเกษตรกรตองการใหผลผลิตที่เพาะปลูก มีปริมาณ
มากและคุ ณ ภาพดี เป น ที ่ ต  อ งการของตลาดทั ้ ง ภายในและ
ตางประเทศ จำเปนที่เกษตรกรจะตองเพิ่มธาตุอาหารเพื่อคืน
ความอุดมสมบูรณใหกับดิน ซึ่งไดแกการใส “ปุยเคมี” ดังนั้น
ปุยเคมี จึงนับวาเปนปจจัยสำคัญในการเพิ่มผลผลิต การใชปุยเคมี
ที่ถูกตองอยางมีประสิทธิภาพนั้น จะตองใชใหถูกสูตร ถูกอัตราสวน
ถูกเวลา และถูกวิธี
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) เปนบริษัทผูผลิตและ
จำหนายปุย เคมีมาเปนเวลายาวนาน รัฐบาลไทยโดยกระทรวง
การคลั ง ได ร  ว มทุ น กั บ ภาคเอกชน อั น ประกอบด ว ย บริ ษ ั ท
ศรีกรุงวัฒนา จำกัด และบริษัท โซจิทสึ คอรปอเรชั่น (เดิมคือ
บริษัท นิชโช อิวาย คอรปอเรชั่น จำกัด) และบริษัท เซ็นทรัลกลาส
จำกัด ประเทศญี่ปนุ กอตั้งบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด ขึ้นเมื่อ
วั น ที ่ 6 มี น าคม 2516 ด ว ยเงิ น ทุ น จดทะเบี ย นเริ ่ ม แรก 120
ลานบาท ซึ่งตอมาบริษัทฯ ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เมื่อเดือนตุลาคม 2534 ดวยทุนจดทะเบียน
700 ล า นบาท และในป 2536 บริ ษ ั ท ฯ ได แ ปรสภาพเป็น
“บริ ษ ั ท มหาชน” ดวยทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 2,000 ลานบาท

Thailand is an agricultural country. Almost half of the
population engaged 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 increase soil
nutrients as to nurture soil fertility by “Chemical Fertilizer”,
which has become essential element in productivity.
However, proper usage of 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 cooperation of the Ministry of Finance)
and private sector, comprise with Metro Co., Ltd., Sojitz
Corporation (formerly Nissho Iwai Corporation) and
Central Glass Co., Ltd., 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, and in 1993, the Company became “Public
Company” with registered capital at 2,000 million Baht.
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สารจากคณะกรรมการบริษัท
เรียนทานผูถือหุน
บริ ษ ั ท ไทยเซ็ น ทรั ล เคมี จำกั ด (มหาชน)
“ไทยเซ็นทรัลเคมี” ผูผลิตและจัดจำหนาย “ปุยเต็มสูตร” ทุก
สูตรสำหรับพืชผลทุกชนิด ปุยที่บริษัทฯ ผลิตสวนใหญนิยมใช
ภายในประเทศและประเทศเพื่อนบาน กระผมในนามคณะ
กรรมการบริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจอยางสุดซึ้งที่ไดสูญเสีย
ทานอดีต ประธานกรรมการบริษัทฯ คุณไกรศรี จาติกวณิช
ไปเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 กระผมพรอมทั้งคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะถือเปนหนาที่อันสำคัญที่จะปฏิบัติงานเพื่อให
“ไทยเซ็นทรัลเคมี” สามารถขับเคลื่อนไปบนเสนทางแหง
ความถูกตองและประสบความสำเร็จ ขณะนี้ “ไทยเซ็นทรัล
เคมี” ไดครบรอบ 35 ป ในป 2551 แมวาจะถูกกระทบโดย
เหตุการณตางๆ อาทิเชน การปรับขึ้นอยางฉับพลันของราคา
วัตถุดิบ คาขนสงและเบี้ยประกัน ฯลฯ ทั้งหมดนำมาซึ่งตนทุน
การผลิตที่สูงขึ้นมาก การแขงขันที่รุนแรงกับผูนำเขาและผูผลิต
รายเล็กอื่นๆ อีกทั้ง กำลังการซื้อของเกษตรกรที่มีอยูจำกัด
เนื่องจากภัยธรรมชาติตางๆ แตจากการที่บริษัทฯ ไดดำเนิน
งานอยางระมัดระวัง ควบคุมคาใชจายอยางใกลชิด และ
พยายามใชทรัพยากรที่มีอยูใหคุมคาที่สุด ทำใหผลประกอบ
การบริษัทฯ ดำเนินไปไดตามที่ปรากฏในรายการงบการเงินใน
ป 2551
ในป 2551 ผลประกอบการ บริษัทฯ สามารถทำ
รายไดเปนมูลคา 13,919 ลานบาท มีกำไรสุทธิจำนวน 107
ล า นบาท คิ ด เป น มู ล ค า หุ  น ละ 0.18 บาท คณะกรรมการ
บริษัทฯ มีความภูมิใจที่สามารถนำพา “ไทยเซ็นทรัลเคมี”
ผานพน วิกฤตนานัปการดวยศักยภาพการผลิต การตลาด
และการบริ ห าร ทำให บ ริ ษ ั ท ฯ ยั ง คงเป น บริ ษ ั ท ผลิ ต ปุยที่
สามารถฝาฟนอุปสรรคตางๆ ทั้งจากในอดีตจนถึงปจจุบัน
และเปนบริษัทฯ ที่มีศักยภาพในประเทศไทย อยางไรก็ตาม
ขอใหมั่นใจวาคณะกรรมการบริษัทฯ จะบริหารจัดการบริษัท
อยางระมัดระวังตอไป

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ กระผมใครขอ
ขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคา ผูสนับสนุนบริษัทฯ และพนักงาน
ทุกทานที่ไดมีสวนสำคัญในการสรางความสำเร็จในการดำเนิน
งานของบริษัทฯ มาโดยตลอด และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับ
ความรวมมือและสนับสนุนเชนนี้สืบไป
ในโอกาสนี้ กระผมขออัญเชิญพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง
หลายในสากลโลกได โ ปรดปกป อ งคุ  ม ครองอวยพรให ท  า น
ผูถือหุน ลูกคา ผูใหการสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ทุกฝาย
และพนั ก งานทุ ก ท า นให ม ี แ ต ค วามสุ ข ประสบความสำเร็ จ
คิดสิ่งใดขอใหสมหวังดังปรารถนาทุกประการ

(นายมิชิฟูมิ วาทานาเบ)

รองประธานกรรมการบริษัทฯ
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Message from The Board of Directors
Dear Shareholders
Thai Central Chemical Public Company
Limited (TCCC), is a manufacturer and a distributor of
compound fertilizers “PUI TEM SUTR” or “Full Formula”
in whatever grades for all types of plantation, the
fertilizers of which are consumed mainly by domestic
and neighbouring countries’ agriculturists. Our former
Chairman, Mr. Kraisri Chatikavanij, passed away on
September 3rd , 2008. I, on behalf of TCCC’s Board
Directors, hereby expressed our heartfelt sadness.
I, with all members of the Board of Directors would
hereby perform our duties to see TCCC moving on
its righteous path. Now that, TCCC passing its 35 th
anniversary in 2008, though has been affected by
various incidents, such as the tremendous rise of raw
material price, transportation cost and insurance etc. all
of which led to the Company’s production cost higher,
fierce competition with importers and small producers
as well as farmers’ limited purchasing power resulted
from various natural disasters. The Company however,
operated carefully and controlled closely on expenses
and best-utilization of existing resources so that as
could be seen in the financial statement that in 2008.
In 2008, the Company’s performance achieved
the total revenue at Baht 13,919 Millions with net profit
being Baht 107 Millions and profit per share at Baht
0.18. We are proud to be able to claim that TCCC is still
the capable and effective fertilizer Company in Thailand
despite the past and present incidents. However,
please be assured that we shall be most careful in
managing our company affairs.

On behalf of the Board of Directors, I would
like to thank shareholders, customers, supporters and
all staffs who have contributed to the creation of the
Company’s success and hope that the contribution and
support rendered would continue further.
Taking this opportunity, I pray that may all
shareholders, customers, supporters and all staffs be
blessed with all the best wishes for always.

(Mr. Michifumi Watanabe)
Vice Chairman
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business Operation
บริ ษ ัท ไทยเซ็ น ทรั ล เคมี จำกัด (มหาชน) เปนผูผลิตและ
จำหนายปุยเคมีที่ใหญที่สุดในประเทศไทย โดยมีโรงงานขนาด
ใหญ ท ี ่ ท ั น สมั ย และได ม าตรฐาน 2 แห ง ตั ้ ง อยู ท ี ่ อ ำเภอ
พระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ และที่อำเภอนครหลวง
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา โดยมี ก ำลั ง การผลิ ต ปุ๋ยปล ะ
850,000 เมตริ ก ตั น และ 350,000 เมตริ ก ตั น ตามลำดั บ
รวมเปนกำลังการผลิตปละ 1.2 ลานเมตริกตัน
บริษัทฯ สามารถผลิตปุยเคมีที่มีคุณภาพไดมาตรฐานทัดเทียม
กับปุยนำเขาจากตางประเทศ ซึ่งประกอบดวยธาตุอาหารหลัก
คือ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P2O5), โพแทส (K2O) และธาตุ
อาหารรอง เช น แมกนี เซียม (MgO), กำมะถัน (S) เปนตน
รวมทัง้ ธาตุอาหารเสริม เชน โบรอน (B) ซึง่ จะทำใหพชื เจริญงอกงาม
ใหผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง ปุยเคมี “ตราหัววัว-คันไถ”
ที่บริษัทฯ ผลิตมีคุณภาพตามที่ไดขึ้นทะเบียนไวกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ และเปนที่นิยมมานานกวา 35 ป แพรหลาย
ในพื้นที่เกษตรกรรมทั่วประเทศ การใชปุยเคมีใหถูกวิธีในชวง
ระยะเวลาที่เหมาะสม จะทำใหผลผลิตสูงและมีคุณภาพเปนที่
ตองการของตลาด อีกทัง้ ตนทุนการผลิตจะต่ำลงและเพิม่ พูนรายได
ใหแกเกษตรกรไทย ซึ่งจะยังผลใหเศรษฐกิจโดยสวนรวมของ
ประเทศดีขึ้น
นอกจากนี ้ โรงงานที ่ อ ำเภอพระสมุ ท รเจดี ย  มี ค ลั ง สิ น ค า
สามารถเก็บวัตถุดิบได 100,000 เมตริกตัน พรอมทั้งมีทาเรือ
ขนาดใหญ ท ี ่ จ ั ง หวั ด สมุ ท รปราการ มี ค วามยาว 310 เมตร
หนาทาลึก 27 ฟุต สามารถเทียบเรือเดินสมุทรขนาดใหญระวาง
20,000-25,000 เมตริกตันไดพรอมกัน 2 ลำและขนถายวัตถุดิบ
ไดถึงวันละ 6,000 เมตริกตัน ทั้งยังใชกาซธรรมชาติ (Natural Gas)
ที่มีตนทุนที่ต่ำกวาและกอมลภาวะนอยกวา เปนเชื้อเพลิงแทน
น้ำมันเตา อันเปนสาเหตุที่ทำใหเกิดภาวะโลกรอนดวย
สำหรับโรงงานที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีคลังสินคาที่สามารถเก็บวัตถุดิบได 90,000 เมตริกตัน นอกจากนี้
ยังมีทาเรือที่มีความยาว 189 เมตร หนาทาลึก 30 ฟุต สามารถ
เทียบเรือขนถายสินคาขนาดระวาง 500-1,000 เมตริกตัน ไดพรอม
กัน 3 ลำ ตลอดจนขนถายวัตถุดิบและขนถายสินคานำเขาตางๆ
ไดวันละ 4,000 เมตริกตัน

6
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At present, 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, locating at Phra Samut Jedee
District, Samut Prakan 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 chemical fertilizers quality. The chemical
fertilizers produce consists of basic chemical nutrients
being Nitrogen (N), Phosphate (P2O5), Potash (K2O) 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” products that
are of quality as registered with Ministry of Agriculture
and Cooperatives. Their popularity is affirmed by farmers
all over Thailand for more than 35 years. 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 metres depth) which can simultaneously accommodate
three 500-1,500 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.

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
Status of Industry and Competition

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในป 2551 ลดลงจาก
ปกอน เนื่องจากไดรับผลกระทบจากสถานการณการเมืองภายใน
ประเทศ และการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันและพลังงานเชื้อ
เพลิงอยางตอเนื่องในชวงครึ่งแรกของป และชวงปลายปประเทศ
ไทยไดสูญเสียรายไดจากการทองเที่ยวและการสงออกจำนวนมาก
กอปรกับไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณทางการเงินของโลก
ผลประกอบการของบริษัทฯ มีรายไดเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคา
จำหนายปุยที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องในชวงไตรมาสแรกตอ
เนื่องถึงกลางไตรมาสที่สาม ทำใหบริษัทสามารถสรางกำไรไดดี
แต ใ นช ว งปลายไตรมาสสามเป น ต น มา ราคาปุย ได ผ ั น ผวน
โดยราคาได ป รั บ ลดลงมากในส ว นของแม ปุย ไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัส แตในสวนของแมปุยโพแทสเซียม ราคายังคงทรงตัว
อยู  ใ นระดั บ สู ง ตลาดปุ  ย เคมี ไ ด ร ั บ ผลกระทบจากราคาผลผลิ ต
ทางการเกษตร ที่ลดลงอยางมาก ทำใหเกษตรกรชะลอการซื้อปุย
โดยภาพรวมแลวตลอดปนี้ เกษตรกรมีกำลังซื้อลดลงสงผลให
ความตองการปุยเพื่อใชในการเพาะปลูกลดลงจากเดิมมาก ทำให
ยอดจำหนายผลิตภัณฑปุยเปนจำนวนตันของบริษัทฯ ลดลงจาก
เดิมเชนเดียวกัน ประกอบกับหนวยงานราชการไดเพิ่มกฎเกณฑการ
ควบคุมผูประกอบธุรกิจปุยเคมีมากขึ้นกวาเดิม
ภาวะผลผลิตทางการเกษตรมีราคาสูงในชวงครึ่งปแรก ตอมา
ราคาได ป รั บ ลดลงในช ว งครึ่ง ปหลั ง โดยเฉพาะราคายางพารา
มันสำปะหลัง ขาว ขาวโพด ปาลมน้ำมัน คาดวาแนวโนมราคาผล
ผลิตจะทรงตัว เนื่องจากนโยบายชวยเหลือของรัฐบาล
จากการที่ปุยเคมีมีราคาสูง ทำใหถูกทดแทนดวยปุยอินทรีย
และปุยชีวภาพ จากการสนับสนุนของภาครัฐและความตองการลด
ตนทุนการผลิตโดยเกษตรกรเอง

Thailand’s economic growth in the year 2008 decreased
compared to the previous year. It was impacted from the
political turbulence and continuous oil price increase in
the first half year. Towards year-end, Thailand lost a lot of
incomes normally earned from the tourism and export
sections. Moreover, the world recession also interfered in
many business fields.
The Company’s operation for the year 2008, achieved
more total revenue than the previous year, attributed by
the product prices which increased continuously in the
first quarter to the middle of third quarter affected to the
Company gain some profit. However, during the second
half of third quarter through the end of the year, the
product’s prices had fluctuated and also sharply
decreased, especially in raw materials such as Nitrogen
and Phosphate fertilizers. Meanwhile, the Potassium still
remained at high price level. The fertilizer market was not
affected from crop price so much, therefore the farmers
hesitated to buy the fertilizers. Throughout this year, the
farmers had less purchasing power that made fertilizer
consumption much less than the previous year. In addition,
the government had increased criteria to control the
chemical fertilizer companies.
The Condition of economic crop prices during the first
half year became worse in the second half of the year 2008,
especially for Rubber tree, Cassava, Rice, Maize, Oil Palm,
of which price level expected to maintain to the year 2009
because of the government subsidized policy.
The high price of chemical fertilizer products throughout
the year made the organic and bio-fertilizer became as
substitutes with more market share in accordance with the
government’s support as well as cost reduction for farmers.
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
อยูภายในงบประมาณที่ตั้งไวและภายในขอบขายอำนาจการ
อนุมัติของกรรมการผูจัดการใหญ ในกรณีทำรายการปกติทั่ว
ไป ซึ ่ ง การดำเนิ น โครงการได โ ดยเร็ ว จะเป น ผลดี ต  อ การ
ดำเนิ น งานของบริ ษ ั ท ฯ เนื ่ อ งจากจะสามารถประหยั ด ค า
พลังงานไดเปนอยางมาก
ป 2551
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม
2551 ไดมีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ขอ 9 เกี่ยว
กับสัดสวนการถือหุนของคนตางดาวมีสิทธิถือหุนสามัญใน
บริษัทไดจากเดิมรอยละ 49.99 เปนรอยละ 49 ของหุนที่ไดออก
จำหนายแลวทั้งหมดของบริษัท
ป 2549
บริษัทฯ มีการพัฒนาโครงการลงทุนหลายโครงการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและจำหนายปุยเคมี เชน
• สรางโกดังสินคา ในพื้นที่โรงงานนครหลวง มูลคา 148
ล า นบาท เพื ่ อ เป น ศู น ย ก ลางกระจายสิ น ค า ในภาคกลาง
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แลวเสร็จสมบูรณ
ในเดือน กันยายน 2549
• กอสรางเครื่องจักรสายพานลำเลียงและอุปกรณบรรจุ
ถุงปุยเพิ่มเติม ที่โรงงานนครหลวงมูลคา 23 ลานบาท
• กอสรางชุดสายพานลำเลียง เพื่อลดตนทุนในการขนยาย
วัตถุดิบ ที่โรงงานพระประแดงมูลคาประมาณ 6.5 ลานบาท
และแลวเสร็จเมื่อไตรมาสแรกของป 2550
ป 2550
วันที่ 15 เมษายน 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้ง
นายมาซาโตะ ทาเคอิ ใหดำรงตำแหนงกรรมการผูจัดการใหญ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่
3 พฤษภาคม 2550 ไดมีมติเห็นชอบตามมติที่ประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 ของบริษัท เอ็มซี เท็กซไทล จำกัด เมื่อ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2550 ใหเลิกกิจการบริษัท เอ็มซี เท็กซไทล
จำกัด (ซึ่งเปนบริษัทยอยของ บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล
เคมิคัล จำกัด) (MCIC) ปจจุบันไดแจงเลิกกิจการกับกระทรวง
พาณิชยแลว และอยูในระหวางการชำระบัญชี
จากการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2550 และครั้งที่
8/2550 เมื่อวันที่ 8 และ 15 ตุลาคม 2550 ตามลำดับ ไดให
สัตยาบันการทำรายการซื้อเครื่องจักรผานโซจิทสึ (ประเทศไทย)
ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน มูลคารายการ Fuel Conversion
Unit 3 ชุด มูลคา 12,626,000 บาท จำนวนเงินจัดซื้อ Fuel
Conversion Units จำนวน 12.6 ลานบาท เปนสวนหนึ่ง
8
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บริษัทเอ็มซี เท็กซไทล จำกัด ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 และไดจดทะเบียนเสร็จการชำระ
บัญชี เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2551
ที ่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ ครั ้ ง ที ่ 6/2551 เมื ่ อ วั น ที ่ 21
สิงหาคม 2551 ไดมีมติใหโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ทีซีซี
เคมีเกษตร จำกัด ใหแก บริษัท เอ็มซี อะโกร - เคมิคัล จำกัด
ซึ่งเปนบริษัทยอยและบริษัทฯ ถือหุนคิดเปนรอยละ 99.9
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 นายโจจิ ซูซูกิ ไดขอลาออกจาก
เปนกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 นายไกรศรี จาติกวณิช ประธาน
กรรมการบริษัทฯ ไดถึงแกกรรม
ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 29 กันยายน
2551 ไดมีมติแตงตั้งนายมิชิฟูมิ วาทานาเบ เปนรองประธาน
กรรมการบริษัทฯ คนที่หนึ่ง ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551

Significant Changes and Development
In 2006
Thai Central Chemical PCL. (TCCC) had accelerated
the development of many projects to increase the
efficiency of operation.
• Company invested 148 Million Baht for the
construction project of finished goods warehouses at
Nakhon Luang Plant Site in order to be the distribution
center of Thailand’s Central, Northern and Northeastern
region, which completed in September 2006.
• Furthermore, to increase the packing capacity,
Company invested 23 Million Baht to construct
additional machines, conveyors and packing
equipments that now still being under progress.
• At the same time, in order to reduce internal
transportation cost at Phrapradaeng Plant Site.
Company invested approximately 6.5 Million Baht to
construct the conveyor system which completed during
the 1st quarter of 2007.

Shareholder Meeting of the MC. Textile Co., Ltd., held
on May 2nd, 2007 that MC. Textile Co., Ltd., an inactive
associated company under MCIC Management and
Organization, be dissolved, and MC Textile Co., Ltd.,
had already been dissolved and being under liquidation
process.
Thai Central Chemical PCL.(TCCC), at the 7/2007
and 8/2007 Board of Directors’ Meeting, held on
October 8th, and 15th, 2007 respectively, considered
and approved the ratification of the purchase of
equipment through Sojitz (Thailand) Co., Ltd., the
connected party. The purchase amount was totally
Baht 12,626,000.- for purchasing of 3 fuel Conversion
Units, the transaction value of which has been part
of and within the set budget and under the normal
authority limit of President’s approval and also the faster
the installation process completed, TCCC could save
considerable amount of energy expense.

In 2007
On April 15th, 2007, the Corporate Board of Thai
Central Chemical PCL.(TCCC), appointed Mr. Masato
Takei as the President.
TCCC’s 4/2550 Board of Directors’ Meeting was
held on May 3rd, 2007 and thereby resolved to agree
with the resolution passed at the 1/2550 Extraordinary

In 2008
The 36th Ordinary Shareholders’ Meeting on March
31st, 2008 has approved to amend Article No. 9 of the
Company’s Articles of Association in respect of the
foreign shareholding that aliens are entitled to hold not
more than 49 percent of all issued ordinary shares of
the Company instead of 49.99 percent.
MC Textile Co., Ltd., has completed the dissolution
and liquidation procedure as of August 1st, 2007 and
July 9th, 2008 respectively.
The 6/2551 Board of Director Meeting on August 21st,
2008., resolved to approve the entire business transfer
from TCC Agrochemical Co., Ltd. to MC Agro - Chemicals
Co., Ltd. both of which being subsidiaries with the
company equity holding of 99.9%
On June 30th, 2008., Mr. Joji Suzuki, Director and Vice
Corporate Board Chairman has resigned.
On September 3 rd, 2008 The Corporate Board
Chairman, Mr. Kraisri Chatikavanij passed away.
The 7/2551 Board of Director on September 29th, 2008
resolved to appoint Mr. Michifumi Watanabe as
1st Vice Chairman of the Company’s Corporate Board of
Directors effective as from October 1st, 2008.
รายงานประจำป 51 / Annual Report 08
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ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทเปรียบเทียบป 2549-2551
Financial Highlights 2006-2008 Comparison
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED.

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

จุดสำคัญทางการเงิน / Financial Highlights

2551/2008

2550/2007

2549/2006

รายไดจากการขายและบริการ / Sales and Services
รายไดรวม / Total Revenues
กำไรขั้นตน / Gross Profit (Loss)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ / Net Profit (Loss)
กำไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท) / Profit (Loss) Per Share (Baht)
เงินปนผลตอหุน (บาท) / Dividend Per Share (Baht)
สินทรัพยรวม / Total Assets
หนี้สินรวม / Total Liabilities
สวนของผูถือหุน / Shareholders’ Equity
มูลคาหุน (บาท) / Per Value (Baht)
จำนวนหุน (พันหุน) / Number of Shares (Thousand Shares)
มูลคาตามบัญชี ตอหุน (บาท) / Book Value Per Share (Baht)

13,919,094
14,041,773
863,949
107,020
0.18
0.70
10,543,915
7,316,530
3,227,385
3.00
584,714
5.52

11,769,328
11,880,346
1,485,955
627,952
1.07
0.60
6,010,975
2,481,310
3,529,665
3.00
584,714
6.04

11,026,450
11,139,509
1,466,478
544,363
0.93
0.50
5,518,320
2,265,778
3,252,542
3.00
584,714
5.56

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED.
รายงานสรุปอัตราสวนงบการเงิน / Ratio of Financial Statement
สำหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม / For the Year Ended December 31,
อัตราสวนสภาพคลอง / Liquidity Ratios
อัตราสวนสภาพคลอง / Current Ratio
เทา / Times
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว / Quick Ratio
เทา / Times
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา / Receivable Turnover
รอบ / Times
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย / Collection Period
วัน / Days
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ / Inventory Turnover
รอบ / Times
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย / Inventory Turnover Period
วัน / Days
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ / Account Payable Turnover
รอบ / Times
ระยะเวลาชำระหนี้ / Payment Period
วัน / Days
เงินหมุนเวียน / Cash Cycle
วัน / Days
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร / Profitability Ratios
อัตรากำไรขั้นตน / Gross Profit Margin
%
อัตรากำไรสุทธิ / Net Profit Margin
%
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน / Return on Equity
%
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน / Efficiency Ratios
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย / Return on Total Assets
%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร / Return on Fixed Assets
%
อัตราการหมุนของสินทรัพย / Total Assets Turnover
เทา / Times
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน / Financial Policy Ratios
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน / Debt to Equity Ratio
เทา / Times
อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย / Interest Coverage
เทา / Times
อัตราสวนการจายเงินปนผล / Dividend Payout Ratio
%
10
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2551/2008 2550/2007 2549/2006
1.11
1.45
1.24
0.11
0.41
0.53
33.31
15.94
14.00
11
23
26
2.75
5.24
5.91
131
69
61
56.42
28.70
42.69
6
13
8
135
79
78
6.21
0.76
3.17

12.63
5.29
18.52

13.30
4.89
17.41

1.29
15.18
1.70

10.89
43.88
2.06

9.66
37.74
1.98

2.27
3.08
65.18

0.70
10.82
64.45

0.70
7.51
47.89

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
รายงานสรุปอัตราสวนงบการเงิน / Ratio of Financial Statement
สำหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม / For the Year Ended December 31,
อัตราสวนสภาพคลอง / Liquidity Ratios
อัตราสวนสภาพคลอง / Current Ratio
เทา / Times
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว / Quick Ratio
เทา / Times
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา / Receivable Turnover
รอบ / Times
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย / Collection Period
วัน / Days
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ / Inventory Turnover
รอบ / Times
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย / Inventory Turnover Period
วัน / Days
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ / Account Payable Turnover
รอบ / Times
ระยะเวลาชำระหนี้ / Payment Period
วัน / Days
เงินหมุนเวียน / Cash Cycle
วัน / Days
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร / Profitability Ratios
อัตรากำไรขั้นตน / Gross Profit Margin
%
อัตรากำไรสุทธิ / Net Profit Margin
%
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน / Return on Equity
%
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน / Efficiency Ratios
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย / Return on Total Assets
%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร / Return on Fixed Assets
%
อัตราการหมุนของสินทรัพย / Total Assets Turnover
เทา / Times
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน / Financial Policy Ratios
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน / Debt to Equity Ratio
เทา / Times
อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย / Interest Coverage
เทา / Times
อัตราสวนการจายเงินปนผล / Dividend Payout Ratio
%

2551/2008 2550/2007 2549/2006
1.15
1.39
1.27
0.22
0.59
0.68
15.38
10.19
10.07
23
35
36
3.40
6.05
6.60
106
60
55
33.26
21.83
28.02
11
16
13
118
78
77
6.88
0.64
3.49

11.79
4.01
18.60

12.32
3.58
16.31

1.24
14.82
1.93

8.92
39.76
2.22

7.62
32.51
2.13

2.49
3.03
63.22

1.06
8.21
66.86

0.97
6.01
47.78
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โครงสรางรายไดและการถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551)
Structure of Revenue and Shareholding (as at December 31, 2008)
(หนวย : ลานบาท) / (Unit : Million Baht)
ชื่อบริษัท
Company

กอตั้งเมื่อ
Established

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด
(มหาชน)
Thai Central Chemical PCL.

6 มีนาคม
2516
March 6,
1973

ประเภทกิจการ
%
ทุน
เรียกชำระ 2551 / 2008 2550 / 2007
Type of
การถือหุน จดทะเบียน Capital
รายได
Business
Shareholding Registered Paid Up รายได
Revenue % Revenue %
Capital
ปุยเคมี
Chemical
Fertilizer

-

1,754

1,754 14,041.77

72.53 11,880.35

2549 / 2006
รายได
Revenue

71.81 11,139.51

%
74.18

บริษัทยอย (Subsidiary Companies)
โรงงานผสม
22 มกราคม
และบรรจุ
2531
Repacking
and
January 22,
Formulating
1988
20 มกราคม
2. บริษัท ทีซีซี เคมีเกษตร จำกัด
2542
ซื้อขาย
TCC Agrochemical Co., Ltd.
January 20,
Trading
1999
3. บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล
26 มกราคม
เคมีภัณฑ
เคมิคัล จำกัด
2531
Industrial
MC Industrial Chemical Co., January 26,
Chemicals
Ltd.
1988
27 มกราคม
4. บริษัท เอ็มซี เท็กซไทล
2531
สียอมผา
จำกัด*
January
27,
Dyestuff
MC Textile Co., Ltd.*
1988
22 มกราคม เคมีภัณฑเหลว
5. บริษัท เอ็มซี โซลเวนท จำกัด
2531
Liquid
MC Solvents Co., Ltd.
January 22,
Chemicals
1988
13 พฤศจิกายน
6. บริษัท เอ็มซี พลาสติก จำกัด
2530
พลาสติก
MC Plastics Co., Ltd.
November 13,
Plastics
1987
14 กุมภาพันธ คลังสินคา
7. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด
2517
เคมีเหลว
N.I.M. Co., Ltd.
February 14, Chemical Tank
1974
Yard
8. บริษัท เซ็นทราปค
16 มกราคม
(ประเทศไทย) จำกัด
ซื้อขาย
2518
Central Pacific (Thailand)
Trading
January 16,
Corp., Ltd.
1975
1. บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล
จำกัด
MC Agro-Chemicals Co., Ltd.

99.99

50

50

123.75

0.64

55.72

0.34

47.44

0.32

-/99.91

1

1

286.79

1.48

303.27

1.83

170.59

1.14

12.75/
38.25

200

200

3,859.60

19.93

3,348.40

20.24

2,956.57

19.69

51.00

50

50

1.98

0.01

20.53

0.12

1.29

0.01

51.00

50

50

16.01

0.08

13.48

0.08

11.71

0.08

51.00

50

50

835.70

4.32

740.86

4.48

520.32

3.46

51.00

125

125

92.83

0.48

97.57

0.59

97.80

0.65

49.00/
25.50

200

200

1.28

0.01

0.80

0.00

1.01

0.01

-/24.99

5

5

101.44

0.52

83.36

0.50

70.61

0.47

100.00 15,016.85

100.00

บริษัทรวม (Associated Company)
1. บริษัท เมโทรแทน จำกัด
Metro Tan Co., Ltd.

1 มีนาคม
2537
March 1, 1994

ธุรกิจเคมี
Trading

รวม
Total Revenue

19,361.15 100.00 16,544.34

หมายเหตุ * บริษัท เอ็มซี เท็กซไทล จำกัด ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 และไดจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551
Remark * MC Textile Co., Ltd., has completed the dissolution and liquidation procedure as of August 1st, 2007 and July 9th, 2008 respectively.
12
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โครงสรางของผูถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551)
Shareholders’ Structure (as at December 31, 2008)
ชื่อบริษัท
Company

สัญชาติ
Nationality

1. บริษัท โซจิทสึ คอรปอเรชั่น
Sojitz Corporation
2. บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด) จำกัด
ISTS (Thailand) Co., Ltd.
3. บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
เพื่อผูฝาก*
Thailand Securities Depository Co., Ltd.*
4. บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)
Bangkok Steel Industry PCL.
5. บริษัท เซ็นทรัลกลาส จำกัด
Central Glass Co., Ltd.
6. บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด
Metro Co., Ltd.
7. บริษัท เมโทรฟอส จำกัด
Metrophos Co., Ltd.
8. บริษัท ตรีมิตร มารเก็ตติ้ง จำกัด
Treemit Marketing Co., Ltd.
9. บริษัท สยามอรุณ พรอพเพอรตี้ จำกัด
Siam Aroon Property Co., Ltd.
10. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
Bangkok Bang PCL.
11. น.ส. ศมมงคล กาญจนาภรณ
Ms. Sommongkol Kanchanaporn
12. บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล จำกัด (มหาชน)
United Flour Mill PCL.
13. รายยอยอื่นๆ
Other shareholders

ญี่ปุน
Japanese
ไทย
Thai
ไทย
Thai

2551 / 2008

2550 / 2007

2549 / 2006

จำนวนหุน รอยละ จำนวนหุน รอยละ จำนวนหุน รอยละ
Number of
%
Number of
%
Number of
%
Shares
Shares
Shares
256,833,457 43.92 256,833,457 43.92 256,833,457 43.92
231,159,816

39.53

231,159,816

39.53

231,159,816

39.53

17,712,480

3.03

25,672,014

4.39

25,973,012

4.44

ไทย
13,314,500 2.28 13,314,500 2.28 13,314,500 2.28
Thai
ญี่ปุน
12,617,141 2.16 12,617,141 2.16 12,617,141 2.16
Japanese
ไทย
11,784,800 2.02 11,784,800 2.02 11,784,800 2.02
Thai
ไทย
10,614,500 1.82
Thai
ไทย
7,176,500 1.23
Thai
ไทย
7,000,000 1.20
7,000,000 1.20
7,000,000 1.20
Thai
ไทย
7,000,000 1.20
7,000,000 1.20
7,000,000 1.20
Thai
ไทย
2,426,946 0.42
2,381,519 0.41
2,381,519 0.41
Thai
ไทย
10,000,000 1.71 10,000,000 1.71
Thai
ไทย
7,073,928 1.19
6,950,821 1.18
6,649,823 1.13
Thai
รวมจำนวนหุน 584,714,068 100.00 584,714,068 100.00 584,714,068 100.00
Total Shares
รวมมูลคาหุนๆ ละ 3.00 บาท 1,754,142,204
1,754,142,204
1,754,142,204
Total Value of Shares at 3.00 Baht each

หมายเหตุ * ผูลงทุนสามารถดูขอมูลผูถือหุนที่เปนปจจุบันไดจาก Website : tcccthai.com ของบริษัทกอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป
Remark * The Investors can look at the up-date shareholders’ data at company website : tcccthai.com prior to the Ordinary Shareholders’ Meeting
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ปุยเคมี N - P - K
ผลิตภัณฑคุณภาพตราหัววัว-คันไถ
ปุยผลไม

15-15-15
พรีเมียม

8-24-24

13-13-21

สูตรปุย

อัตรา

ระยะที่ใส

15-15-15
หัววัว-พรีเมียม

1-2 กก./ตน/ป

การเจริญเติบโต
ทั่วไป

8-24-24
หัววัว-พรีเมียม

1-2 กก./ตน/ป

การออกดอก
ติดผล

13-13-21
หัววัว-พรีเมียม

1-2 กก./ตน/ป

เรงผลและปรับปรุง
คุณภาพผล

รวมกันไมเกิน 5 กก./ตน/ป

ปุยผักไมดอกไมประดับ

15-15-15
16-16-16
หัววัว-รัสเซีย
หัววัว-รัสเซีย
16-12-8
18-12-6
15-15-15

สูตรปุย

อัตรา

วิธีใช

15-15-15
หัววัว-รัสเซีย
16-16-16
หัววัว-รัสเซีย

30-50 กก./ไร/ป

ครั้งแรกหวานใหทั่ว
แปลงหรือรองกนหลุม
กอนปลูกครั้งตอไป
หวานใหทั่วแปลงหรือ
หางจากตน 25-50 ซม.
หลังจากใสปุยครั้งแรก
15-30 วัน

อัตรา

วิธีใช

ปุย ออย
สูตรปุย

12-9-21
16-16-8

15-7-18
16-8-8

16-12-8, 18-12-6, 40-50 กก./ไร
15-15-15

ครั้งที่ 1
ออยปลูก
รองกนรองพรอมปลูก
หรือหลังปลูก 1 เดือน
ออยตอ
ใสหลังแตงตอ 1 เดือน

12-9-21, 15-7-18, 40-50 กก./ไร
13-13-21

ครั้งที่ 2
เมื่อออยอายุ 2-3 เดือน

13-13-21
16-20-0

ปุยขาว-ขาวโพด
สูตรปุย

อัตรา

ดินเหนียว 16-12-8, 35-40 กก./ไร
16-8-8, 16-20-0
ดินทราย 18-12-6,
16-16-8, 16-8-8
ดินเหนียว และ
ดินทราย 46-0-0

16-12-8
14

18-12-6
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46-0-0

10-12 กก./ไร

วิธีใช
ครั้งที่ 1
ใสเมื่อตนพืชอายุ
20-30 วัน หรือรองพื้น
กอนปลูก
ครั้งที่ 2
ใสหลังจากใสปุย
ครั้งแรก 35-45 วัน

16-12-8

18-12-6

12-9-21

16-8-8

15-15-15

ปุยมันสำปะหลัง
สูตรปุย

อัตรา

วิธีใช

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

30-40 กก./ไร

ครั้งที่ 1
ใสรองพื้นแลวกลบดิน
กอนวางทอนมัน
หรือหลังปลูก 1 เดือน

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

30-50 กก./ไร

ครั้งที่ 2
ใสหลังปลูก 2-3 เดือน
หรือหลังกำจัดวัชพืช

15-7-18

ปุยยางพารา

16-8-4

18-4-5

15-15-15
พรีเมียม

14-4-9

13-13-21

0-0-60

15-7-18

12-9-21

21-0-0

การใสปุยแตละครั้งใหเลือกสูตรใดสูตรหนึ่งเทานั้น

สูตรปุย

อัตรา

อายุยาง

16-8-4

60-190 กรัม/ตน/ครั้ง

ต่ำกวา 3 ป ครึ่ง

18-4-5
14-4-9

400 กรัม/ตน/ครั้ง

3.5-7 ป

15-7-18

500 กรัม/ตน/ครั้ง

7 ปขึ้นไป
หรือหลังเปดกรีด

ปุยปาลมน้ำมัน
ปที่ สูตรปุย

อัตรา
1.5 กก./
ตน/ป

ปุยเสริม

1

15-15-15

- กีเซอรไรท 0.2 กก./
ตน/ป

2-4

13-13-21 3.5-5.5 กก./ - กีเซอรไรท 0.4-1 กก./
12-9-21
ตน/ป
ตน/ปี
- โบแรกซ 35-100 กรัม/
ตน/ป

5 ป 13-13-21 7.5-9 กก./ - 0-0-60 อัตรา
ขึ้นไป 12-9-21
ตน/ป
1.2-5 กก./ตน/ป
- 21-0-0 อัตรา
1.2-2.5 กก./ตน/ป
- กีเซอรไรท
(0-0-27 Mgo)
อัตรา 1 กก./ตน/ป
- โบแรกซ 150 กรัม/
ตน/ป
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ปจจัยเสี่ยง
The Risk Factors
The Risk Factors Affecting Chemical
Fertilizer Industry

Internal Factors
1. The unstability of politics, which has made the
government policy about agriculture could not be
exercised for a long term and continuously.
2. In overall, dealers buy fertilizer for price speculation and
keep stock less than the normal practice, because of
the price fluctuation.
3. Financial situation of dealers were worse than the year
before according to the economics recession.

External Factors

ปจจัยเสี่ยงที่มีผลตออุตสาหกรรมปุยเคมี
ปจจัยภายในประเทศ
1. ความไมมั่นคงทางการเมือง ทำใหนโยบายของรัฐเกี่ยวกับ
การเกษตรไมไดรับการดำเนินการอยางตอเนื่อง
2. โดยรวมการซื้อปุยเพื่อเก็งกำไรและเก็บในสต็อกของลูกคา
นอยลง เนื่องจากปุยมีราคาผันผวน
3. การเงินลูกคาไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจภายในประเทศที่
ถดถอยลง

ปจจัยภายนอกประเทศ
1. ราคาปุย ระหวางประเทศมีราคาผันผวน และผูสงออกปุย บาง
ประเทศตั้งกำแพงภาษีการสงออก
2. ภาวะโลกรอนกอใหเกิดภาวะภูมิอากาศแปรปรวนมีน้ำทวม
เปนบริเวณกวางและพื้นที่สวนใหญโดยรวมประสบภัยแลง
ซ้ำซาก
3. วิกฤตการณการเงินของโลก ความผันผวนของราคาน้ำมัน
กระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย
4. การฟนตัวของประเทศคูแขงในการสงสินคาเกษตรอยางจีน
อินเดีย และเวียตนาม
5. นโยบายการคาระหวางประเทศโดยเฉพาะดานสินคาเกษตร
ของรัฐบาล
16
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1. The international price of chemical fertilizer fluctuating
and some exporter countries increase their tax tariff
to keep the product available only for domestic
consumption.
2. Global warming creates the changeable climate
whereby causing flooding in wide area, while many
agricultural areas are still droughty or dry.
3. The world financial crisis, and fluctuation of oil price
would effect to overall Thailand’s economy.
4. The recovery of agricultural exporter competitors such
as China, Vietnam and India.
5. The international trade policy of government, especially
for agricultural products.
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทรวม
Nature Of Business Operation Of Subsidiary And Associated Company.
บริษัทยอย / Subsidiary Companies :
บริษัท
Company
บริษัท เอ็มซี อะโกร - เคมิคัล จำกัด
MC Agro - Chemicals Co., Ltd.

บริษัท ทีซีซี เคมีเกษตร จำกัด
TCC Agrochemical Co., Ltd.

ลักษณะการทำธุรกิจ
Business Line
จำหนายเคมีที่ใชในการเกษตรและสาธารณสุขที่ผสมขึ้นจาก
โรงงาน บริการผสม บรรจุ ตรวจสอบคุณภาพเคมีเกษตร
และจัดจำหนายขวดพลาสติก กลองกระดาษบรรจุสารเคมี
นโยบายการจายเงินปนผล : ยังไมมีนโยบายที่จะจายเงิน
ปนผล

581 หมู 4
นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ซอย 12 ถนนสุขุมวิท
ตำบลแพรกษา
อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Engaged in two core business sectors, pesticides and 581 Moo 4, Bangpoo
non - pesticides. The pesticides sector includes the
Industrial Estate, Soi 12,
marketing of formulated and finished products,
Phraeksa Sub - District,
repacking services, quality control checks by modern Muang Samutprakarn District,
laboratory. The non - pesticides sector includes the
Samutprakarn Province
marketing of plastic bottles.
10280.
Policy on Dividends : No policy on Dividend
นำเขาและจำหนายสารอารักขาพืชหรือสารเคมีปองกันกำจัด
ศัตรูพืช ซึ่งผลิตโดย บริษัท เอ็มซี อะโกร - เคมิคัล จำกัด
นโยบายการจายเงินปนผล : ยังไมมีนโยบายที่จะจายเงิน
ปนผล

Import and distribute both technical pesticides and
finished products. TCC Agrochemical Co., Ltd. is the
marketing arm of MC Agro - Chemicals Co., Ltd.
Policy on Dividends : No policy on Dividend
บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จำกัด นำเขาและจัดจำหนาย เคมีภัณฑสำหรับอุตสาหกรรม
MC Industrial Chemical Co., Ltd.
สารละลายสำหรับอุตสาหกรรม วัตถุดิบที่ใชในกระบวนการ
ปนทอ เม็ดพลาสติก
นโยบายการจายเงินปนผล : ถามีกำไรโดยทั่วไป จะจาย
เงินปนผล

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

18

ที่อยู
Address

180 - 184 ถนนราชวงศ
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
10100

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
ดำเนินธุรกิจคลังเคมีอุตสาหกรรมชนิดเหลว เพื่อใหเชาเก็บ
วัตถุดิบเคมีภัณฑเหลว ที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรมทัว่ ไป
นโยบายการจายเงินปนผล : ในกรณีที่บริษัทมีกำไร บริษัท
จะนำเสนอตอผูถือหุน เพื่อใหอนุมัติการจายเงินปนผลสำหรับ
ผูถือหุนในอัตราไมเกินรอยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี

180 -184 Rajawongse Road,
Samphanthawongse,
Bangkok 10100.

The Company is engaged in liquid chemical 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 allocated at
about 70% of net profit after tax derived from the
normal business operation

205 United Flour Mill Building,
8th Floor, Rajawongse Road,
Samphanthawongse,
Bangkok 10100.
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205 อาคารยูไนเต็ดฟลาวมิลล
ชั้น 8 ถนนราชวงศ
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
10100

บริษัทยอย / Subsidiary Companies :
บริษัท
Company

ลักษณะการทำธุรกิจ
Business Line

ที่อยู
Address

บริษัท เซ็นทราปค (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเขา สงออก และจัดจำหนายปุย เคมีเกษตร
Central Pacific (Thailand) Corp., Ltd. ผลิตภัณฑเคมี โลหะ เปนตน
นโยบายการจายเงินปนผล : ไมมี

180 - 184 ถนนราชวงศ
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
10100

Importer and distributor of fertilizers, agro - chemicals, 180 -184 Rajawongse Road,
minerals and etc.
Samphanthawongse, Bangkok
Policy on Dividends : None
10100.
บริษัท เอ็มซี พลาสติก จำกัด
MC Plastics Co., Ltd.

ดำเนินธุรกิจการคาเม็ดพลาสติกและมีโรงงานผลิตถุง
ในพลาสติก, แผนชีท
นโยบายการจายเงินปนผล : ถามีกำไรโดยทั่วไป จะจาย
เงินปนผล

822 ซอย 13 หมูที่ 4
ถนนพัฒนา 1 ตำบลแพรกษา
อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280

The Plastic granular business of the Company are
plastic bags, plastic bottles and plastic sheets.
Policy on Dividends : Dividend will be allocated
depending upon Company’s profit

822 Soi 13 Moo 4 Pattana 1
Road, Praeksa Sup - District,
Muang Samutprakarn District,
Samutprakarn Province 10280.

บริษัทรวม / Associated Company :
บริษัท
Company
บริษัท เมโทรแทน จำกัด
Metro Tan Co., Ltd.

ลักษณะการทำธุรกิจ
Business Line

ที่อยู
Address

ตัวแทนในการจำหนายสินคาเคมีภัณฑ Finishing
ของบริษัท ซอมเมอร (Sommer) บริษัท เอฟ จี แอล (FGL)
จากประเทศอิตาลี (สำหรับงานน้ำ)
นโยบายการจายเงินปนผล : ถามีกำไรโดยทั่วไป จะจาย
เงินปนผล

180 - 184 ถนนราชวงศ
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
10100

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 Rajawongse Road,
Samphanthawongse, Bangkok
10100.
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การดำเนินงานและการวิเคราะหของฝายจัดการ
การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในชวงป 2551 ภายใตสภาวะ
เศรษฐกิจที่ผันผวนอยางรุนแรงจากผลกระทบของวิกฤตการณทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ทำใหเศรษฐกิจทั่วโลกถดถอยลง
อยางมากในชวงปลายป สงผลใหผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ในชวงครึ่งปหลังประสบปญหาอยางมาก เมื่อเทียบกับผลการ
ดำเนินงานในชวงครึ่งปแรกที่มีผลประกอบการเปนที่นาพอใจ จาก
ปจจัยสนับสนุนของราคาปุยเคมีและราคาพืชผลทางการเกษตรที่
ปรับตัวสูงขึ้น
เมื่อพิจารณาผลการดำเนินของบริษัทฯ ในภาพรวมแลว ตลอด
ป 2551 บริษัทมีรายไดคิดเปนมูลคารวม 13,919 ลานบาท เพิ่ม
ขึ้นจากปที่ผานมาเปนมูลคา 2,149.7 ลานบาท หรือรอยละ 18.2
โดยรายไดหลักของบริษัทฯ ยังคงเกิดจากการจำหนายผลิตภัณฑ
ปุยเคมี ตัวเลขการเพิ่มขึ้นของรายไดในปนี้ เปนผลมาจากราคาปุย
เคมีในตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้น ตามสภาวะการณของราคาน้ำมันใน
ตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องในชวงเกือบสามไตรมาส
แรกของป และไดชะลอยอดการจำหนายลงในชวงปลายปภายใต
สภาวะเศรษฐกิจถดถอย สงผลใหบริษัท มีตนทุนขายและบริการ
สูงถึง 13,055 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาจำนวน 2,771.7
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 26.9 ทั้งนี้ สาเหตุหลักเกิดจากภาวะ
ตนทุนสินคาที่มีราคาคอนขางสูง เมื่อเทียบกับราคาตลาดในชวง
ปลายป ทำใหบริษัทฯ ตองแบกรับภาระตนทุนจากสินคาคงคลังที่
มีในปริมาณสูง และดอยคาลงตามภาวะราคาปุยเคมีในตลาดโลก
ปรับลดลง ในสวนของคาใชจายในการขายและบริหารสำหรับ
ปนี้ บริษัทฯ ไดพยายามควบคุมเพื่อใหการใชจายเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ทำใหมีคาใชจายเปนจำนวนรวม 295.3 ลานบาท
ลดลงจากปที่ผานมา 249.2 ลานบาท คิดเปนรอยละ 45 สงผลให
ผลประกอบการของบริษัทมีกำไรสุทธิรวม 107 ลานบาท ลดลง
20

รายงานประจำป 51 / Annual Report 08

จากปที่ผานมาที่มีกำไรสุทธิรวมถึง 520 ลานบาท โดยลดลงอยาง
มากถึง 5.86 เทา
ภายใตสภาวะทางเศรษฐกิจที่ถดถอยนับตั้งแตปลายป 2551
ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน บริษัทฯ ยังคงประสบปญหาดวยปริมาณ
การจำหนายผลิตภัณฑปุยเคมีที่ลดลง แตบริษัทฯ ไดพยายาม
ระบายสินคาคงเหลือจากระยะที่ผานมา แมวาความตองการสินคา
ของเกษตรกรจะยังคงชะลอตัว โดยการเรงหาตลาดใหมๆ เพื่อ
รักษาระดับของยอดขาย และในสวนของการจัดการดานอื่นๆ
บริษัทฯ ยังคงมุงพัฒนาเพื่อสรางนโยบายในการบริหารตนทุน ดัง
จะเห็นไดจากโครงการลดตนทุนที่ประสบความสำเร็จอยางมากใน
ป 2551 จากการเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยใชกาซธรรมชาติเปน
พลังงานทดแทนน้ำมันเตา สามารถลดตนทุนการใชพลังงานลงได
มากเกือบถึงรอยละ 30 และยังเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑของบริษัทฯ ใหไดคุณภาพและเปนไป
ตามมาตรฐานของกฎหมาย ทั้งนี้ สำหรับการบริหารงานในป
2552 บริษัทฯ จะเพิ่มการใหความสำคัญในการลดคาใชจายใน
ดานการบริหารตนทุนของวัตถุดิบ และการบริหารความเสี่ยงทาง
อัตราแลกเปลี่ยน ภายใตสภาวะเศรษฐกิจที่ถูกคาดการณวาจะยัง
คงถดถอยลงอยางตอเนื่อง
ฝายจัดการของบริษัทฯ หวังเปนอยางยิ่งวา บริษัทฯ จะสามารถ
ผานพนวิกฤตการณทางเศรษฐกิจของประเทศไทยไปได ดวยความ
มุงมั่นที่จะพัฒนาบริษัทฯ ใหมีผลการดำเนินงานที่ดี และมีความ
มั่นคงตลอดไป

The Business Operation and Analysis of the Management
The Company’s operation during the year 2008 being
under drastic fluctuation economic condition effected
from the critical financial crisis in USA, which has caused
global recession economics all over. Towards the yearend, the Company confronted with various problems
when compared to the 1st half of the year with satisfactory
performance derived from better value of both chemical
fertilizer and agricultural products.
In overall, throughout 2008, the Company could still
show total revenue of Baht 13,919 Millions, increased from

expenses this year, the Company tried to control effectively
total amount of Baht 295.3 Millions, reduced from last year
by Baht 249.2 Millions, equivalent to 45 %. The net profit of
the Company thereby showed at Baht 107 Millions, decrease
from last year by Baht 520 Millions, of which being 5.86
times.
Under recession economics condition as at end of
2008, continuously to the present, the Company remains
encounter with decreasing of selling fertilizer quantity
problem, however the Company attempted to lessen the
inventory level despite of the customers’ requirements of
fertilizer remain slow down, the Company would try to find
the new market to maintain the selling fertilizers quantity.
In addition, the Company has policy of managing costing
such as reducing energy cost around 30 percents by using
natural gas instead of heavy fuel oils and control efficiently
on standard production process. Also, there are several
management factors those would effectively be continued,
such as managing raw material import cost and managing
exchange risk, under this foreseeable continuous recession
economic situation.
The Company is however confident in the operation
direction that will ensure steady growth of the Company
under this economy slow-down crisis.

last year by Baht 2,149.7 Millions, equivalent to 18.2 %
attributed by the sales of chemical fertilizer as the main
income. The increase figures of incomes this year derived
from chemical fertilizer world market prices raised
dramatically as the world oil price continuously increased
throughout the first 3 quarters. During the last quarter, with
recession of economic, the sales have declined, resulted in
high costs of production and service as high as Baht
13,055 Millions, increased from last year by Baht 2,771.7
Millions, equivalent to 26.9 % with major cause of very high
cost of inventories compared to last year together with
diminution of its value by the chemical fertilizer world
market price-decrease. As for the selling and administrative
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โครงสรางการจัดการ / Management Structure
1. โครงสรางการจัดการ

1. Management Structure :

2. การสรรหากรรมการและผูบริหาร

2. The Nomination of Directors and Executives :

ประกอบด ว ย คณะกรรมการบริ ษ ั ท คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีอำนาจในการ
บริ ห ารดำเนิ น การจั ด การในด า นต า งๆ ตามการแบ ง หน า ที ่ ใ น
ผังองคกร ในหนา 23

ไมมีการสรรหากรรมการ แตเมื่อกรรมการบริษัทวางลงตามวาระ
จะมีการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัท และเสนอใหที่
ประชุมคณะกรรมการทราบ พรอมทั้งใชมติเสียงขางมากของผูถือ
หุนที่มาประชุมไดลงมติ

Management structure comprises of Corporate Board of
Directors, Board of Executive Directors, Independent
Directors and Audit Committee, have the authority and
assignment as per stipulated in the Company’s
Organization Chart Page 23.
There is no nomination committee for selection of
Directors and Executives. In case of the vacancy of
Director (s) either by resignation or by term, the Corporate
Board of Directors will propose and elect the suitable
person in place of the vacancy in the meeting / shareholder
meeting respectively.

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
Policy On Dividends of Thai Central Chemical Public Co., Ltd.
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) จะจัดสรรจายเงินปนผล
แกผูถือหุนในอัตราประมาณรอยละ 60 ของกำไรสุทธิ ของงบ
การเงิ น เฉพาะกิ จ การหลั ง หั ก สำรองตามกฎหมาย ภาษี แ ละ
ขาดทุนสะสม (ถามี) อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาว
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจำ
เปนและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็น
สมควร
22
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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.

ผังองคกร
TCCC Organization Chart
ผูถือหุน
SHAREHOLDERS

เลขานุการบริษัทฯ
COMPANY’S SECRETARY

คณะกรรมการอำนวยการ
CORPORATE BOARD

คณะกรรมการตรวจสอบ
AUDIT COMMITTEE

คณะกรรมการบริหาร
EXECUTIVE BOARD

กรรมการรองผูจัดการใหญอาวุโส
SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT
สำนัก ตรวจสอบภายใน
INTERNAL AUDIT OFFICE

กรรมการผูจัดการใหญ
PRESIDENT
ดานทรัพยากรมนุษย
HUMAN RESOURCES
GROUP
กรรมการรองผูจัดการ
ใหญอาวุโส
SENIOR EXECUTIVE
VICE PRESIDENT
สายงานทรัพยากรมนุษย
HUMAN RESOURCES

ดานบริหาร
ADMINISTRATION
GROUP

ดานการเงินและบัญชี
FINANCE &
ACCOUNTING GROUP

ดานการตลาด
MARKETING GROUP

ดานการผลิต
PRODUCTION GROUP

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
SENIOR
VICE PRESIDENT
สายงานวางแผน
และประสานองคกร
CORPORATE
PLANNING

กรรมการผูชวย
ผูจัดการใหญ
SENIOR
VICE PRESIDENT

กรรมการ
รองผูจัดการใหญ
EXECUTIVE
VICE PRESIDENT

กรรมการ
รองผูจัดการใหญอาวุโส
SENIOR EXECUTIVE
VICE PRESIDENT

กรรมการผูชวย
ผูจัดการใหญ
SENIOR VICE
PRESIDENT

สายงานจัดซื้อ
ตางประเทศ
OVERSEAS
PROCUREMENT

สายงานการเงิน
FINANCE

สายงานปุยเคมี
FERTILIZER

โรงงานพระประแดง
PHRAPRADAENG
PLANT SITE

สายงานกิจการทั่วไป
GENERAL AFFAIRS

สายงานวิจัยและพัฒนา
RESEARCH &
DEVELOPMENT

สายงานบัญชี
ACCOUNTING

สายงานปฏิบัติการ
การตลาด
MARKETING
OPERATION

สายงานวิศวกรรม
ENGINEERING DEPT.

สายงานควบคุมสินคา
และเอกสารการจาย
INVENTORY &
DELIVERY CONTROL

สายงานการผลิต
PRODUCTION DEPT.

สายงานกิจการพิเศษ
SPECIAL
ASSIGNMENT

สายงานบริหาร/
บุคคลและวิชาการ
ADMIN./
PERS.& QC. DEPT.
สายงานโลจิสติกส
LOGISTICS DEPT.
คลังสินคาหาดใหญ
HAT-YAI WAREHOUSE
โรงงานนครหลวง
NKL PLANT SITE
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors
คณะกรรมการของบริษัท มีรายละเอียดดังตอไปนี้ (ณ 31 ธันวาคม 2551)
The Board of Directors of Thai Central Chemical Public Company Limited comprises (as at December 31,2008)

นายไกรศรี จาติกวณิช
Mr. Kraisri Chatikavanij
นายโจจิ ซูซูกิ
Mr. Joji Suzuki
นายมิชิฟูมิ วาทานาเบ
Mr. Michifumi Watanabe
นายมาซาโตะ ทาเคอิ
Mr. Masato Takei
นายไพบูลย รัตนาภรณชัย
Mr. Phaiboon Ratanapornchai
นายเอกฤทธิ์ บุญปติ
Mr. Ek-Rit Boonpiti
นายคาซูเอกิ ซากูมา
Mr. Kazuaki Sakuma
นายนัทสึโอะ ยามาซากิ
Mr. Natsuo Yamazaki
นายไพโรจน ปญญวุฒิ
Mr. Pairoj Punyavut
นายฮิโรโอะ ทาเคโมโตะ
Mr. Hiroo Takemoto
นายทาดาชิ ชิมิซึ
Mr. Tadashi Shimizu
นางเยาวลักษณ ผาวิจิตร
Mrs. Yaowaluck Pawijit
นายบรรหาร บัณฑุกุล
Mr. Banharn Bandhukul
นายอนุพันธ ศรีสุริยะ
Mr. Anuphan Srisuriya
นางกรศิริ พิณรัตน
Mrs. Kornsiri Pinnarat
นายเปลงศักดิ์ ประกาศเภสัช
Mr. Plengsakdi Prakaspesat

ประธานกรรมการ (1/2551-9/2551)
Corporate Board Chairman (1/2008-9/2008)
รองประธานกรรมการ (1/2551-6/2551)
Director & Vice Corporate Board Chairman (1/2008-6/2008)
รองประธานกรรมการ (10/2551-ปจจุบัน)
Director & Vice Corporate Board Chairman (10/2008-Present)
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
Executive Board Chairman & Director & President
กรรมการรองผูจัดการใหญอาวุโส
Director & Senior Executive Vice President
กรรมการรองผูจัดการใหญอาวุโส
Director & Senior Executive Vice President
กรรมการรองผูจัดการใหญ
Director & Executive Vice President
กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ
Director & Senior Vice President
กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ
Director & Senior Vice President
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Chairman
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member
ที่ปรึกษาอาวุโส
Senior Advisor
เกิดป 2473 ปริญญาโท การตลาด บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก Long Ireland University นิวยอรค ประเทศ
สหรัฐอเมริกา รับราชการในกระทรวงการคลังในตำแหนงตางๆ อาทิเชน ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
อธิบดีกรมศุลกากรและกรมธนารักษ เคยดำรงตำแหนงกรรมการผูจัดการบริษัท ปุยเคมี จำกัด และในป 2516
เปนผูกอตั้งบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

นายไกรศรี จาติกวณิช
Mr. Kraisri Chatikavanij

Born in 1930. Master degree in Marketing, the faculty of Business Administration from Long Ireland
University, New York, U.S.A. Worked in the Ministry of Finance in various distinguished positions, e.g.
Director-General of Fiscal Policy Office, Customs Department, and Treasury Department. He also served
as Managing Director of Chemical Fertilizer Co., Ltd. In 1973 he founded Thai Central Chemical Public
Company Limited (TCCC).

ประธานกรรมการ (1/2551-9/2551)
Corporate Board Chairman (1/2008-9/2008)
24

รายงานประจำป 51 / Annual Report 08

เกิดป 2494 ปริญญาตรีสาขา Engineering จาก Keio University โตเกียว เขาทำงานกับ บริษัท นิชิเมน จิซึเกียว
คอรปอเรชั่น ประเทศญี่ปนุ ในป 2518 ดำรงตำแหนง President of Nichimen Europe Corporation ในป 2546
ดำรงตำแหน่ง Managing Executive Officer, Assistant to Operating Officer of Corporate Planning
Department, Human Resources and General Affairs Department, Sojitz Corporation ในป 2547 และปจจุบัน
ดำรงตำแหนง Managing Executive Officer, President for Chemicals and Plastics Division.

นายโจจิ ซูซูกิ
Mr. Joji Suzuki

รองประธานกรรมการ (1/2551-6/2551)
Director & Vice Corporate
Board Chairman (1/2008-6/2008)

Born in 1951. Bachelor Degree of Engineer from Keio University, Tokyo in 1975, General Manager of Life
Science Division, Arysta Life Science Corporation in 2001, President of Nichimen Europe Corporation in
2003, Managing Executive Officer, Assistant to Operating Officer of Corporate Planning Department,
Human Resources and General Affairs Department, Sojitz Corporation in 2004, and presently working as
Managing Executive Officer, President for Chemicals and Plastics Division.
เกิดป 2495 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต จาก Kobe University, Hyogo ในป 2519 เขาทำงานที่ Nissho Iwai
Corporation ตอมาในป 2544 ดำรงตำแหนง General Manager of Organic and General Manager of Chemical
Products Business Dept. ในป 2545 ดำรงตำแหนง Temporary Dispatch to Nissho Iwai Chemical Corporation
ในป 2546 ดำรงตำแหนง Executive Officer ในป 2547 ดำรงตำแหนง Director of NN Chemical Corporation
and Senior Vice President of Chemicals & Plastics Division, Sojitz Corporation. ในป 2548 ดำรงตำแหนง
President of NN Chemical Corporation. ในป 2549 - ปจจุบัน ดำรงตำแหนง (Concurrent) Senior General
Manager of Chemicals Unit and Executive Officer. และดำรงตำแหนงรองประธานกรรมการ ของบริษัท
ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

นายมิชิฟูมิ วาทานาเบ
Mr. Michifumi Watanabe

รองประธานกรรมการ(10/2551-ปจจุบัน)
Director & Vice Corporate
Board Chairman (10/2008-Present)

Born in 1952. Bachelor Degree of Science, Kobe University, Hyogo. In 1976 Joined Nissho Iwai
Corporation. In 2001 General Manager of Organic Chemicals Dept. and General Manager of Chemical
Products Business Dept. In 2002 Temporary Dispatch to Nissho Iwai Chemical Corporation. In 2003
Executive Officer. In 2004 Director of NN Chemical Corporation and Senior Vice President of Chemicals &
Plastics Division, Sojitz Corporation. In 2005 President of NN Chemical Corporation. In 2006-Present
(Concurrent) Senior General Manager of Chemicals Unit and Executive Officer. At present, Director
and vice corporate board chairman of Thai Central Chemical Public Company (TCCC).
เกิดป 2495 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร จาก Hokkaido University ในป 2519 เขาทำงานที่ Nissho Iwai Corporation
ในป 2527 ดำรงตำแหนง Manager of Minerals Department, Nissho Iwai (Thailand) ในป 2532 ดำรงตำแหนง
Manager of Minerals and Chemical Products Section, Nissho Iwai, Tokyo ในป 2541 Director and Executive
Chairman & CEO of NI Mineral Sands (Australia) Pt. ปจจุบันดำรงตำแหนงประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจัดการใหญ ของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

Born in 1952. Graduated from Hokkaido University with a Bachelor Degree of Economics. Joined Nissho
Iwai Corporation in 1976. In 1984 Manager of Minerals Department of Nissho Iwai (Thailand). In 1991
Manager of Minerals and Chemical Products Section, Nissho Iwai, Tokyo. In 1998 Director and Executive
นายมาซาโตะ ทาเคอิ
Chairman & CEO of NI Mineral Sands (Australia) Pt. At present, taking office as Executive Board Chairman
Mr. Masato Takei
and President of TCCC.
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
Executive Board Chairman & Director & President
เกิดป 2489 ปริญญาตรี สาขากสิกรรมและสัตวบาล แผนกโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีประสบการณ
กวางขวางในตำแหนงผูจัดการทั่วไปฝายปุยและเคมีเกษตรในบริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด ในป 2531 เขารับตำแหนง
ผู  อ ำนวยการสายงานขายปุย ป จ จุ บ ั น ดำรงตำแหน ง กรรมการรองผู  จ ั ด การใหญอ าวุ โ ส-การตลาด ของบริ ษ ั ท
ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

นายไพบูลย รัตนาภรณชัย
Mr. Phaiboon Ratanapornchai

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
Department in Metro Co., Ltd. In 1988, he was appointed as Vice President of Fertilizer Sales and late
became Director and Senior Executive Vice President Marketing of TCCC.

กรรมการรองผูจัดการใหญอาวุโส
Director & Senior Executive Vice President
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เกิดป 2505 จบการศึกษาจาก Royal Melbourne Institute of Technology (R.M.I.T) ปริญญาตรี สาขาธุรกิจ
(Logistics) เมลเบอรน ประเทศออสเตรเลีย และระดับปริญญาโท สาขาการตลาด มีประสบการณในฐานะผูบริหาร
และระดับกรรมการบริหารตางๆ เชน บริษัท เอเซีย แปซิฟค โปแตซ คอรปอเรชั่น จำกัด, บริษัท เมโทร รีซอรสเซส
จำกัด (มหาชน), บริษัท เมนน โลจิสติคส จำกัด, บริษัท เมนน ทรานสปอรต จำกัด, บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด
และบริษัท เอ็มซี โบรคเกอร จำกัด ปจจุบันดำรงตำแหนง Managing Partner บริษัท คริสตัลเจด กรุป ประเทศไทย
และดำรงตำแหน ง กรรมการ บริ ษ ั ท โพสต พั บ ลิ ช ชิ ง จำกั ด (มหาชน) ป จ จุ บ ั น ดำรงตำแหน ง เป น กรรมการ
รองผูจัดการใหญอาวุโส ของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

นายเอกฤทธิ์ บุญปติ
Mr. Ek-Rit Boonpiti

กรรมการรองผูจัดการใหญอาวุโส
Director & Senior Executive
Vice President

Born in 1962. Graduated from Royal Melbourne Institute of Technology (R.M.I.T), Melbourne, Australia,
with a Bachelor Degree of Business (Logistics) and also holds a Master Degree of Science (Marketing).
Working experiences included Managerial and Executive Directorships in Asia Pacific Potash Corporation
Ltd., Metro Resources PCL., Mayne Logistics Co., Ltd., Mayne Transport Co., Ltd., Metro Co., Ltd. and MC
Broker Co., Ltd. Currently, he is the Managing Partner of Crystal Jade Group in Thailand and also serves
as a Director of The Post Publishing Public Company Limited. He is currently an Executive Director and
Senior Executive Vice President of TCCC.

เกิดป 2488 ปริญญาตรี สาขา Commerce จาก Kansai University เขาทำงานกับ Nissho Iwai Corporation
ประเทศญี่ปนุ เคยดำรงตำแหนงทางดานการเงินและแลกเปลี่ยนเงินตรา ใน Nissho Iwai Corporation ประเทศ
ญี่ปนุ ประเทศฟลิปปนส และ Thai Sunrock Co.,Ltd., ประเทศไทย ปจจุบัน ดำรงตำแหนง กรรมการรองผูจัดการ
ใหญ-การเงินและบัญชี ของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

นายคาซูเอกิ ซากูมา
Mr. Kazuaki Sakuma

กรรมการรองผูจัดการใหญ
Director & Executive Vice President

Born in 1945. Bachelor Degree of Commerce from Kansai University. Joined Nissho Iwai Corporation
in 1963, and had been assigned to work in finance, Nissho Iwai Corporation, Japan, Philippines and
Thai Sunrock Co.,Ltd., Thailand at present he was elected and appointed as Director & Executive Vice
President - Finance and Accounting of TCCC.

เกิดป 2512 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี Literature (Sociology) จาก มหาวิทยาลัยโตเกียว ญี่ปนุ ป 2536 เขา
ทำงานกับ บริษัท นิชโชอิวาย คอรปอเรชั่น (ญี่ปนุ ) ในฝาย Inorganic Chemicals & Fertilizer Dept. ป 2541 ดำรง
ตำแหนงผูจัดการในบริษัท แจแปนเวียดนามเฟอรติไรเซอร จำกัด (Overseas Procurement) และดำรงตำแหนง
กรรมการบริษัทฯ ในป 2544 ตอมาในป 2546 ดำรงตำแหนงผูชวยผูจัดการ Nissho Iwai Plastic Corporation,
Performance Polymers Dept. ป 2547 ดำรงตำแหนงผูชวยผูจัดการใน Pla-Net Corporation, Performance
Polymers Dept. ป 2548 ดำรงตำแหนงผูชวยผูจัดการใน Sojitz Pla-Net Corporation, Corporate Planning Dept.
ป 2550 ดำรงตำแหนงผูจัดการใน Sojitz Corporation, Chemicals & Plastics Div., Chemical Unit, Fertilizer &
Methanol Dept. ปจจุบันดำรงตำแหนง กรรมการผูชวยผูจัดการใหญในบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

นายนัทสึโอะ ยามาซากิ
Mr. Natsuo Yamazaki

กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ
Director & Senior Vice President

26

Born in 1969. Graduated Bachelor Degree in Literature (Sociology) from Tokyo University, In 1993, Joined
Nissho Iwai Corp., in Inorganic Chemicals & Fertilizer Dept. and Agribusiness Sect. In 1998, working as
Manager in Japan Vietnam Fertilizer Co. (Overseas Procurement). He was the Director of Japan Vietnam
Fertilizer Co., Ltd. In 2001. In 2003, Assistant Manager of Nissho Iwai Plastic Corporation, Performance
Polymers Dept. In 2004 Assistant Manager of Pla-Net Corporation, Performance Polymers Dept. In 2005
Assistant Manager of Sojitz Pla-Net Corporation, Corporate Planning Dept. In 2007 Assistant Manager of
Sojitz Corporation, Chemicals & Plastics Division, Chemical Unit, Fertilizer & Methanol Dept. In 2008, He was
appointed as Senior Vice President of TCCC.
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เกิดป 2493 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขาทำงานที่บริษัทในตำแหนง นักเคมีวิจัย
ตั้งแตป 2517 และดำรงตำแหนงเปนผูจัดการโครงการ ผูจัดการฝายขายและการตลาด ในป 2535 ไดดำรงตำแหนง
ผูจัดการทั่วไปสายงานขายและจัดซื้อตางประเทศจนถึงป 2542 ดำรงตำแหนงผูอำนวยการและผูจัดการโรงงาน
และไดรับเลือกใหเปนกรรมการบริษัทฯ ในป 2548 ปจจุบันดำรงตำแหนง กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ ของ
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

นายไพโรจน ปญญวุฒิ
Mr. Pairoj Punyavut

กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ
Director & Senior Vice President

Born in 1950, Bachelor Degree from Chulalongkorn University. Joined TCCC as Research Officer since
1974. In 1992, he was assigned as Project Manager-Marketing and General Manager of Sales and
Overseas Purchasing Dept. In 1999, he was promoted as Vice President and Plant Manager and in 2005,
he was appointed as Director & Senior Vice President of TCCC.

เกิดป 2502 ปริญญาตรี สาขา Arts in Letters จาก Keio University เขาทำงานกับ Nissho Iwai Corporation เมื่อป
2526 ในแผนก Fine Chemicals ดำรงตำแหนง Manager of Fertilizer Section ที่ Nissho Iwai Corporation ในป
2541 ดำรงตำแหนง General Manager, Fertilizer & Methanol Department, Sojitz Corporate ประเทศญี่ปนุ
ในป 2547

นายฮิโรโอะ ทาเคโมโตะ
Mr. Hiroo Takemoto

Born in 1959. Bachelor Degree of Arts in Letters from Keio University. Joined Fine Chemical Department,
Nissho Iwai Corporation in 1983. General Manager of Fertilizer & Methanol Department in Sojitz
Corporate in 2004

กรรมการ
Director

เกิดป 2498 ปริญญาตรี นิติศาสตร จาก Waseda University เขาทำงานกับบริษัท เซ็นทรัลกลาส จำกัด ตั้งแตป
2521 เคยดำรงตำแหนงผูจัดการและผูจัดการทั่วไป ใน International Business Department และ Fine Chemical
Business Development Department ปจจุบันดำรงตำแหนง General Manager of International Business
Department.

นายทาดาชิ ชิมิซึ
Mr. Tadashi Shimizu
กรรมการ
Director

Born in 1955 Bachelor Degree from Waseda University jointed Central Glass Company since 1978,
he had been serving as Manager and General Maneger in International Business Dept. and Fine Chemical
Business Development Dept., presently General Manager of International Business Dept.

เกิดป 2506 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร เขาทำงานกับ Citicorp
Finance & Securities, Bangkok ในป 2530 ปจจุบันดำรงตำแหนง Vice President of Chemicals Lending Group
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นางเยาวลักษณ ผาวิจิตร
Mrs. Yaovaluck Pawijit

Born in 1963. Master Degree in Business Administration from Sasin Graduate Institute of Business
Administration. Joined Citicorp Finance & Securities, Bangkok in 1987. She is now serving as
Vice President of Chemicals Lending Group, Bangkok Bank Public Company Limited.

กรรมการ
Director
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เกิดป 2471 ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยแคนซัส
สหรั ฐ อเมริ ก า รั บ ราชการกระทรวงการคลั ง เคยดำรงตำแหน ง รองอธิ บ ดี กรมสรรพสามิ ต และกรมสรรพากร

นายบรรหาร บัณฑุกุล
Mr. Banharn Bandhukul

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 Excise Department and also
Revenue Department.

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Chairman

เกิดป 2482 ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตรและการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รับราชการกระทรวง
การคลัง เคยดำรงตำแหนงสรรพากรภาค ผูเชี่ยวชาญการตรวจสอบ สรรพากรเขตพื้นที่และสรรพากรจังหวัด

นายอนุพันธ ศรีสุริยะ
Mr. Anuphan Srisuriya

Born in 1939. Bachelor Degree in Accounting from Thammasat University. Joined Ministry of Finance,
he worked in Revenue Department and holding various positions such as Provincial Revenue Chief and
Revenue Audit Expert.

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member

เกิ ด ป 2494 ปริ ญ ญาโท ศิ ล ปศาสตร ม หาบั ณ ฑิ ต (นโยบายและการวางแผนสั ง คม) และ Mini Master of
Management จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) เขารับราชการกระทรวงการคลังตั้งแตป 2513
ปจจุบันดำรงตำแหนง ผูอำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

นางกรศิริ พิณรัตน
Mrs. Kornsiri Pinnarat

Born in 1951. Master Degree of Art (Policy and Social Planning), Mini Master of Management from NIDA.
She started working in the Ministry of Finance since 1970, and presently working as Director of Human
Resources Management Bureau, the Customs Department, Ministry of Finance.

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member
เกิดป 2485 สำเร็จการศึกษาวิชาการคาจาก Ross College (Dublin) ประเทศไอรแลนด ไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิชาการคา
ระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยเคนซิงตัน สหรัฐอเมริกา และการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาหลักสูตรปองกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐและเอกชน (ปรอ.รุนที่ 1) ปจจุบันเปนนายกสมาคมการคาปุยและธุรกิจการเกษตรไทย กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา คาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) กรรมการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ (ABAC) นายกองโท กองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย และรองประธานมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรม
ราชินูปถัมภ กรรมการอำนวยการ มูลนิธิสวนหลวง ร.9 อดีตประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท เอเซีย แปซิฟค โปแตซ คอรปอเรชั่น จำกัด
สมาชิกสภานิติบัญญัติ สมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม กงสุลกิตติมศักดิ์ไอรแลนด ประจำประเทศไทย
และนายกสภาประจำสถาบันราชภัฏลำปาง

นายเปลงศักดิ์ ประกาศเภสัช
Mr. Plengsakdi Prakaspesat
ที่ปรึกษาอาวุโส
Senior Advisor

28

Born in 1942. Bachelor Degree in Commerce from Ross College (Dublin), Ireland,Honorary Doctoral Degree in
International Trade from Kensington University,
U.S.A, Mass Communication from Ramkhamhaeng University,
National Defence College Degree (1st Course) 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 / Member of the Audit Committee and Nomination,Compensation and
Corporate Governance Committee, ACL Bank PCL., Director of The Federation of Thai Industries, Director of the
Board of Trustees The Assumption University of Thailand, Gracious Royal appointment to the Rank of Nai Kong
Tho, Voluntary Territorial Defence Contingent, Ministry of Interior and Vice Chairman of the Foundation for the
Volunteers Defence Under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen, Director, Board of Trustees of Suan
Luang Rama IX Foundation, Former Honorary 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.
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คณะผูบริหาร / Management Team 2008
คณะกรรมการบริหาร / Executive Board

6
3

1

4

5

2

1. นายมาซาโตะ ทาเคอิ
Mr. Masato Takei

3. นายเอกฤทธิ์ บุญปติ
Mr. Ek-Rit Boonpiti

5. นายไพโรจน ปญญวุฒิ
Mr. Pairoj Punyavut

2. นายไพบูลย รัตนาภรณชัย
Mr. Phaiboon Ratanapornchai

4. นายคาซูเอกิ ซากูมา
Mr. Kazuaki Sakuma

6. นายนัทสึโอะ ยามาซากิ
Mr. Natsuo Yamazaki

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
Executive Board Chairman & President

กรรมการรองผูจัดการใหญอาวุโส
Senior Executive Vice President

กรรมการรองผูจัดการใหญอาวุโส
Senior Executive Vice President

กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ
Senior Vice President

กรรมการรองผูจัดการใหญ
Executive Vice President

กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ
Senior Vice President

ดานบริหาร / Administration Group

4
6

1

3

5

1. นายชิเกรุ นากานิชิ
Mr. Shigeru Nakanishi

4. นายนัทสึโอะ ยามาซากิ
Mr. Natsuo Yamazaki

2. นายสุรวิชญ เจียรพงษ
Mr. Suravich Chearapong

5. นางสาวสุณีย รังสีศิริกุล
Ms. Sunee Rungsrisirikul

3. นางสุชาดา มังคะลี
Mrs. Suchada Mangkalee

6. นายวัชระ ปงสุทธิวงศ
Mr. Watchara Pingsuthiwong

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
Senior Vice President

ผูจัดการทั่วไป-สายงานวางแผนและประสานองคกร
General Manager-Corporate Planning Dept.

ผูอำนวยการ-สายงานกิจการทั่วไป
Vice President-General Affairs Dept.

2

กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ
Senior Vice President

ผูจัดการทั่วไป-สายงานจัดซื้อตางประเทศ
General Manager-Overseas Procurement Dept.

ผูอำนวยการ-สายงานวิจัยและพัฒนา
Vice President-Research & Development Dept.
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คณะผูบริหาร / Management Team 2008
สำนักตรวจสอบภายในและทรัพยากรมนุษย
Internal Audit Office & Human Resources

2

1

1. นายเอกฤทธิ์ บุญปติ
Mr. Ek-Rit Boonpiti

3

3. นายไพทูรย อินอุทัย
Mr. Phaitoon Inuthai

กรรมการรองผูจัดการใหญอาวุโส
Senior Executive Vice President

ผูจัดการทั่วไป-สำนักตรวจสอบภายใน
General Manager-Internal Audit Office

2. นายธงชัย สุวรรณวิทยเวช
Mr. Tongchai Suwanwidhwej

ผูจัดการทั่วไปอาวุโส-สายงานทรัพยากรมนุษย
Senior General Manager-Human Resources Dept.

ดานการเงินและบัญชี / Finance & Accounting Group

1

5
4
1. นายคาซูเอกิ ซากูมา
Mr. Kazuaki Sakuma

3. นางลักษมี หิรัญญะวณิชย
Mrs. Luksami Hirunyavanich

2. นางวิภา วิชาผลไชยกุล
Mrs. Wipa Wichapolchaiyakul

4. นางกิ่งแกว งามสุริยโรจน
Mrs. Kingkaew Ngamsuriyaroj

กรรมการรองผูจัดการใหญ
Executive Vice President

ผูอำนวยการ-สายงานบัญชี
Vice President-Accounting Dept.

30

3

2
ผูจัดการทั่วไป-สายงานการเงิน
General Manager-Finance Dept.

5. นายระพินทร ชลพินทุ
Mr. Rapin Cholpintu

ผูจัดการทั่วไป-สายงานกิจการพิเศษ
General Manager-Special Assignment Dept.

ผูจัดการทั่วไป-สายงานควบคุมสินคาและเอกสารการจาย
General Manager- Inventory & Delivery Control Dept.
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คณะผูบริหาร / Management Team 2008
ดานการตลาด / Marketing Group

4

1

3

2

5

1. นายมาซาโตะ ทาเคอิ
Mr. Masato Takei

3. นายไพบูลย รัตนาภรณชัย
5. นางสาวชลลดา บุษยธีรพัฒน
Mr. Phaiboon Ratanapornchai Ms. Chollada Boodsayateerapat

2. นายเอกฤทธิ์ บุญปติ
Mr. Ek-Rit Boonpiti

4. นายวัชระ ปงสุทธิวงศ
Mr. Watchara Pingsuthiwong

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
Executive Board Chairman & President

กรรมการรองผูจัดการใหญอาวุโส
Senior Executive Vice President

กรรมการรองผูจัดการใหญอาวุโส
Senior Executive Vice President

ผูจัดการทั่วไป-สายงานปฏิบัติการการตลาด
General Manager-Marketing Operation Dept.

ผูอำนวยการ-สายงานปุยเคมี
Vice President-Fertilizer Dept.

ดานการผลิต / Production Group

6
4
1. นายมาซาโตะ ทาเคอิ
Mr. Masato Takei

ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผูจัดการใหญ
Executive Board Chairman & President

2. นายไพโรจน ปญญวุฒิ
Mr. Pairoj Punyavut

กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ
และผูจัดการ-โรงงานพระประแดง
Senior Vice President & Plant Manager
Phrapradaeng Plant Site

2

1

3. นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ
Mr. Somruk Likitcharoenphan

ผูอำนวยการ-สายงานการผลิตโรงงานพระประแดงและ
ผูอำนวยการและรองผูจัดการ
โรงงานนครหลวง
Vice President-Production Dept.Phrapradaeng Plant Site
Vice President & Deputy Plant ManagerNakhon Luang Plant Site

4. นายประชุม รุจพุฒิ
Mr. Prachoom Ruchiput

ผูจัดการ-โรงงานนครหลวง
Plant Manager-Nakhon Luang Plant Site

3

7
5

5. นางกานดา รูปเจริญ
Mrs. Kanda Roopcharoen

ผูจัดการทั่วไปอาวุโส-สายงานบริหาร / บุคคล
และวิชาการ-โรงงานพระประแดง
Senior General Manager-Administration /
Personnel & QC. Dept.- Phrapradaeng Plant Site

6. นายสมพงค เลิศวิริยะพันธ
Mr. Sompong Lerdviriyapan

ผูจัดการทั่วไป-สายงานวิศวกรรม-โรงงานพระประแดง
General Manager-Engineering Dept.
Phrapradaeng Plant Site

7. นายสกล รัตนวรี
Mr. Sakol Ratanavaree

ผูจัดการทั่วไป-สายงานโลจิสติกส /
โรงงานพระประแดง / คลังสินคาหาดใหญ
General Manager-Logistics Dept.
Phrapradaeng Plant Site / Hat-Yai Warehouse
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คาตอบแทนของคณะกรรมการ สำหรับป 2551
Directors’ remuneration in the year 2008
(หนวย : บาท) / (Unit : Baht)

รายนาม
Name
นายไกรศรี จาติกวณิช
Mr. Kraisri Chatikavanij
นายโจจิ ซูซูกิ
Mr. Joji Suzuki
นายมิชิฟูมิ วาทานาเบ
Mr. Michifumi Watanabe
นายมาซาโตะ ทาเคอิ
Mr. Masato Takei
นายไพบูลย รัตนาภรณชัย
Mr. Phaiboon Ratanapornchai
นายเอกฤทธิ์ บุญปติ
Mr. Ek-Rit Boonpiti
นายคาซูเอกิ ซากูมา
Mr. Kazuaki Sakuma
นายโค โทจิมา
Mr. Ko Tojima
นายนัทสึโอะ ยามาซากิ
Mr. Natsuo Yamazaki
นายไพโรจน ปญญวุฒิ
Mr. Pairoj Punyavut
นายฮิโรโอะ ทาเคโมโตะ
Mr. Hiroo Takemoto
นายทาดาชิ ชิมิซึ
Mr. Tadashi Shimizu
นางเยาวลักษณ ผาวิจิตร
Mrs. Yaowaluck Pawijit
นายบรรหาร บัณฑุกุล
Mr. Banharn Bandhukul
นายอนุพันธ ศรีสุริยะ
Mr. Anuphan Srisuriya
นางกรศิริ พิณรัตน
Mrs. Kornsiri Pinnarat

ตำแหนง
Position
ประธานกรรมการ (1/2551-9/2551)
Corporate Board Chairman (1/2008-9/2008)
รองประธานกรรมการ (1/2551-6/2551)
Director & Vice Corporate Board Chairman (1/2008-6/2008)
รองประธานกรรมการ (10/2551-12/2551)
Director & Vice Corporate Board Chairman (10/2008-12/2008)
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
Executive Board Chairman & Director & President
กรรมการรองผูจัดการใหญอาวุโส
Director & Senior Executive Vice President
กรรมการรองผูจัดการใหญอาวุโส
Director & Senior Executive Vice President
กรรมการรองผูจัดการใหญ
Director & Executive Vice President
กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ (1/2551-5/2551)
Director & Senior Vice President (1/2008-5/2008)
กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ (6/2551-12/2551)
Director & Senior Vice President (6/2008-12/2008)
กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ
Director & Senior Vice President
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Chairman
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member

รวม 16 ทาน
Total 16 persons
เงินเดือน / โบนัส กรรมการและผูบริหาร จำนวน 8 ทาน Director and Executive’s Bonus / Salary / 8 persons
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รวม
Total
798,400
250,000
16,000
517,900
798,400
534,400
688,400
142,000
29,400
534,400
213,000
213,000
213,000
378,000
268,000
268,000
5,862,300
30,309,248

คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ Audit Committee fee

900,000

คาตอบแทนอื่นๆ Other Remuneration

-
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คาตอบแทนที่จายใหผูสอบบัญชี
Fees Paid to Public Accountant
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED.
สำหรับป 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
For The Year 2008, As of December 31, 2008

(หนวย : บาท) / (Unit : Baht)

ที่

ชื่อบริษัท

คาสอบบัญชี

คาบริการอื่น

รวม

No.

Company

Audit Fee

Non-Audit
Fee

Total

1. บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

1,706,000

3,370,000

คาตอบแทน
คางจาย
Accrued
Audit/
Non-Audit Fee

5,076,000

1,008,000

Thai Central Chemical Public Company Limited
2. บริษัท เอ็มซี อะโกร - เคมิคัล จำกัด

428,000

-

428,000

228,000

MC Agro - Chemicals Co., Ltd.
3. บริษัท ทีซีซี เคมีเกษตร จำกัด

598,000

-

598,000

121,000

1,184,000

-

1,184,000

620,000

TCC Agrochemical Co., Ltd.
4. บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จำกัด
MC Industrial Chemical Co., Ltd.
5. บริษัท เอ็มซี เท็กซไทล จำกัด *

-

-

-

-

MC Textile Co., Ltd. *
6. บริษัท เอ็มซี โซลเวนท จำกัด

96,000

-

96,000

32,400

MC Solvents Co., Ltd.
7. บริษัท เอ็มซี พลาสติก จำกัด

200,000

-

200,000

78,400

MC Plastics Co., Ltd.
8. บริษัท เอ็น. ไอ. เอ็ม. จำกัด

108,000

-

108,000

45,000

30,000

-

30,000

30,000

7,720,000

2,162,800

N.I.M. Co., Ltd.
9. บริษัท เซ็นทราปค (ประเทศไทย) จำกัด
Central Pacific (Thailand) Corp., Ltd.
รวมทั้งสิ้น

4,350,000

3,370,000

Grand Total
หมายเหตุ * บริษัท เอ็มซี เท็กซไทล จำกัด ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 และไดจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551
Remark * MC Textile Co., Ltd., has completed the dissolution and liquidation procedure as of August 1st, 2007 and July 9th, 2008 respectively.
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
Details of the Executives and Authorized Executives.
1. รายละเอียดของผูบริหารและผูมีอำนาจควบคุม Details of the Executives and Authorized Executives.
2. ผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวม Executive Management in associated and afﬁliated companies.
บริษัทยอย
ที่
รายนาม
TCCC
Subsidiary
Companies
No.
Name
1. นายไกรศรี จาติกวณิช
Mr. Kraisri Chatikavanij
2. นายโจจิ ซูซูกิ **
Mr. Joji Suzuki **
3. นายมิชิฟูมิ วาทานาเบ
Mr. Michifumi Watanabe
4. นายมาซาโตะ ทาเคอิ *
Mr. Masato Takei *
5. นายไพบูลย รัตนาภรณชัย
Mr. Phaiboon Ratanapornchai
6. นายเอกฤทธิ์ บุญปติ
Mr. Ek-Rit Boonpiti
7. นายโค โทจิมา ***
Mr. Ko Tojima ***
8. นายคาซูเอกิ ซากูมา
Mr. Kazuaki Sakuma
9. นายนัทสึโอะ ยามาซากิ
Mr. Natsuo Yamazaki
10. นายไพโรจน ปญญวุฒิ
Mr. Pairoj Punyavut
11. นายฮิโรโอะ ทาเคโมโตะ
Mr. Hiroo Takemoto
12. นายทาดาชิ ชิมิซึ
Mr. Tadashi Shimizu
13. นางเยาวลักษณ ผาวิจิตร
Mrs. Yaowaluck Pawijit
14. นายบรรหาร บัณฑุกุล
Mr. Banharn Bandhukul
15. นายอนุพันธ ศรีสุริยะ
Mr. Anuphan Srisuriya
16. นางกรศิริ พิณรัตน
Mrs. Kornsiri Pinnarat

1

2

3

4

5

6

7

//

X

X

X

X

X

X

//

//

//

//

//

//

//

บริษัทรวม
Associated
Company
1

X
/
/

//

//
//
//

//

//

//

//

//

//

//

//
//
/

//
/

/

/

/
/
/
/
/

บริษัทยอย / Subsidiary Companies
1. บริษัท เอ็มซี อะโกร - เคมิคัล จำกัด
3. บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคลั จำกัด
MC Agro - Chemicals Co., Ltd.
MC Industrial Chemical Co., Ltd.
2. บริษัท ทีซีซี เคมีเกษตร จำกัด
4. บริษทั เอ็มซี โซลเวนท จำกัด
TCC Agrochemical Co., Ltd.
MC Solvents Co., Ltd.
บริษัทรวม / Associated Company
1. บริษัท เมโทรแทน จำกัด
1. Metro Tan Co., Ltd.

5. บริษัท เอ็มซี พลาสติก จำกัด
MC Plastics Co., Ltd.
6. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด
N.I.M. Co., Ltd.

7. บริษัท เซ็นทราปค (ประเทศไทย) จำกัด
Central Pacific (Thailand) Corp., Ltd.

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ, // = กรรมการและกรรมการบริหาร, / = กรรมการ, * กรรมการผูจัดการใหญ และ ประธานกรรมการบริษัทยอย, ** ไดลาออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551,
*** ไดลาออกเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551
Remarks : X = Board Chairman, // = Director and Executive Board, / = Director, * President and Affiliated Company Board Chairman, ** To resigned On June 30, 2008,
*** To resigned On July 28, 2008
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กิจกรรมสังคม / Social Activities
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2551 นายเปลงศักดิ์ ประกาศเภสัช
ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ฝาย
บริหารและพนักงาน ใหการตอนรับผูถือหุนของบริษัทฯ พรอมทั้ง
นำชมขบวนการผลิตปุยเคมีเต็มสูตรอะโกรเฟต ตราหัววัว-คันไถ
ณ โรงงานอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
On January 23rd, 2008., Mr.Plengsakdi Prakaspesat,
Senior Advisor, Thai Central Chemical PCL., accompanying
by the management and staff, welcomed the group of
the Company’s shareholders to visit and plant-tour the
production of Agrophate OX-brand Full Formula Fertilizer
at Nakhon Luang Plant Site, Phra Nakhon Si Ayutthaya
Province.

เนือ่ งในวโรกาสมหามงคลทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว ทรงมี
พระชนมายุครบ 80 พรรษา นายเปลงศักดิ์ ประกาศเภสัช ที่ปรึกษาอาวุโส
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 100,000 บาท
(หนึ่งแสนบาทถวน) ใหแกทานผูหญิงพึงจิตต ศุภมิตร ประธานมูลนิธิ
อาสาพัฒนาราลีหประเทศไทย ในงานนิทรรศการศิลปะภาพวาดสีน้ำมัน
พระบรมสาทิ ศ ลั ก ษณ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยูห ั ว
โดยศิลปนชาวจีน เพื่อนำรายไดสวนหนึ่งทูลเกลาฯ โดยเสด็จพระราชกุศล
สมทบทุ น มู ล นิ ธ ิ ร าชประชานุ เ คราะห เมื่อวั น ที ่ 24 มกราคม 2551
ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ ถนนสาทรใต
On the auspicious occasion of celebrating H.M. the King
80th Birthday, Mr. Plengsakdi Prakaspesat., Senior Advisor of
Thai Central Chemical PCL., presented the donation of Bt 100,000 ( One hundred thousand baht only) to Thanpooying Puengchit
Suphamitr, Chairman of the Development Valunteer Raleigh of Thailand Foundation in the Oil Color Painting Exhibition by Chinese
Artist, to celebrate on this auspicious occasion, the income of the exhibition granting to the Rajaprachanukrao Foundation under the
Royal Pratronage.on January 24th, 2008., at the Bunyuntree Hotel, Bangkok.

นายไพบูลย รัตนาภรณชัย กรรมการรองผูจัดการ
ใหญอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
นำคณะผู  แ ทนจำหน า ยปุย๋ เต็ ม สู ต ร ตราหั ว วั ว -คั น ไถ
ทัศนศึกษา เมืองพูซาน เคียงจู ซูอันโบ ซูวอนและ โซล
ประเทศเกาหลีใต ระหวางวันที่ 18 – 23 มีนาคม 2551
Mr. Phaiboon Ratanapornchai, Senior
Executive Vice President, Thai Central Chemical
PCL., brought the group of Ox-Brand Pui Tem Sutr’s
dealers to visit Pusan, Kiangju, Suanbo, Suwan and
Seoul City of South Korea, during March 18 – 23,
2008.
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กิจกรรมสังคม / Social Activities
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2551 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี
จำกัด (มหาชน) ไดจัดการประชุมผูถือหุนสามัญครั้งที่ 36/2551
โดยมี นายไกรศรี จาติ ก วณิ ช ประธานกรรมการบริ ษ ั ท
นายมาซาโตะ ทาเคอิ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
ผู  จ ั ด การใหญ พร อ มด ว ยคณะกรรมการและผู  ถ ื อ หุ  น บริ ษ ั ท ฯ
เขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน ณ หองประชุมชั้น 10 อาคาร
ศรีกรุงวัฒนา ถนนราชวงศ กรุงเทพฯ
On March 31st, 2008., Thai Central Chemical PCL.,
held the 36th / 2008 Ordinary Meeting of Shareholders,
presided by Chairman, Mr. Kraisri Chatikavanij, Mr.Masato
Takei, Executive Chairman & President together with other
Directors and Shareholders at the Conference Room, 10th
fl., Metro Building, Rajawongse Road, Bangkok.

เมื่อวันที่ 2 เมษายน ถึง 10 เมษายน 2551
นายไพบูลย รัตนาภรณชัย กรรมการรองผูจัดการใหญ
อาวุ โ ส บริ ษ ั ท ไทยเซ็ น ทรั ล เคมี จำกั ด (มหาชน)
นำคณะผู แ ทนจำหน ายปุ ยเต็ มสู ตรตราหัววัว -คันไถ
ทัศนศึกษาทวีปยุโรป 3 ประเทศ ไดแก อิตาลี ฝรั่งเศส
และออสเตรีย
During April 2 nd to April 10 th, 2008.,
Mr. Phaiboon Ratanapornchai, Senior Executive
Vice President, Thai Central Chemical PCL.,
brought the group of Ox-Brand Pui Tem Surt’s
dealers to visit Europe countries such as Italy,
France and Austria.

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 นายยรรยง พวงราช อธิบดี
กรมการคาภายใน มอบโลประกาศเกียรติคุณใหแก นายมาซาโตะ
ทาเคอิ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท
ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ในฐานะเปนผูสรางคุณประโยชนให
กับราชการรวมกับกรมการคาภายใน เนื่องในวันคลายวันสถาปนา
กรมการค า ภายในครบ 66 ป ณ ห อ งประชุ ม กรมการค า ภายใน
กระทรวงพาณิชย จังหวัดนนทบุรี
On May 12th, 2008., Mr. Yanyong Phuangrach, Director
General of the Internal Trade Department, Presented the
Appreciation Plate to Mr. Masato Takei, Executive Chairman &
President, Thai Central Chemical PCL., in honour for the good
supports and cooperation to the Department, at the Internal
Trade Meeting’s Room., Ministry of Commerce.
36
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กิจกรรมสังคม / Social Activities
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 พลเอกพลางกูร กลาหาญ (แถวหนา
คนที่ 2 ซายมือ) ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุดและนายกสมาคม
จิตวิทยาความมั่นคงแหงประเทศไทย รับมอบปุยเคมีตรา หัววัว-คันไถ สูตร
16-8-8 จำนวน 3 ตัน มูลคา 55,500 บาท (หาหมื่นหาพันหารอยบาทถวน)
จาก นายเปลงศักดิ์ ประกาศเภสัช (แถวหนาคนที่ 2 ขวามือ) ที่ปรึกษาอาวุโส
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) และ นายไพบูลย รัตนาภรณชัย
(แถวหนาคนที่ 1 ขวามือ) กรรมการรองผูจัดการใหญอาวุโส เพื่อใชสำหรับ
ปลูกและบำรุงตนไม ในงานวันปลูกตนไมประจำป 2551 ของสมาคมฯ ในพื้น
ที่รับผิดชอบจำนวน 35 ไร บริเวณพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ณ หอง
เกี ย รติ ย ศ สมาคมจิ ต วิ ท ยาความมั ่ น คงแห ง ประเทศไทย ถนนวิ ภ าวดี ฯ
กรุงเทพมหานคร
On July 31st, 2008, LT. General Palanggoon Klaharn (2nd left), President of The Psychological Security Association of Thailand
received 3 M/T “Ox-Brand” Chemical Fertilizer, Formula 16-8-8 costly Baht 55,500 (fifty five thousand and five hundred baht only) from
Mr. Plengsakdi Prakaspesat (2nd right), Senior Advisor., Thai Central Chemical PCL. and Mr. Phaiboon Ratanapornchai, (1st right) Senior
Executive Vice President., for the purpose of fertilizer application on the 2008 Annual Replantation Day, aiming to plant and conserve
the responsible plant area of 35 rais at Puttamontol Area. The ceremony held at the Hall of Fame Room of the Psychological Security
Association of Thailand, Vibhavadi Road, Bangkok.
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 นายเปลงศักดิ์ ประกาศเภสัช (แถวหลัง
ยืนตรงกลาง) ที่ปรึกษาอาวุโส นายชิเกรุ นาคานิชิ (แถวหลัง คนที่ 3 จากขวามือ)
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ฝาย
จัดการและพนักงาน รวมกันมอบทุนการศึกษาประจำป 2551 จำนวนทั้งสิ้น 150
ทุนๆ ละ 1,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาท
ถวน) ใหแกนักเรียนในชุมชนอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3
โรงเรียนคือโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ) โรงเรียนวัดละมุด
และโรงเรียนวัดทองทรงธรรม ที่เรียนดีประพฤติดีแตขาดแคลนทุนทรัพย โดยมี
ผูอำนวยการโรงเรียน คณาจารยและผูปกครองรวมในพิธี
On August 11th, 2008., Mr. Plengsakdi Prakaspesat (standing
centre at back row), Senior Advisor., Thai Central Chemical PCL., and
Mr. Shigeru Nakanishi., (standing 3rd from right at back row) Senior Vice President accompanied with management and staffs presented 150
scholarships to the 3 school students of Wat Sadet School, Wat Lamud School and Wat Tong Song Tham School in Nakhon-Luang District,
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province in total amount of Baht 150,000 (One hundred fifty thousand baht only). On this auspicious occasion,
the teachers and the student’s parents also joined the event at the School’s auditorium, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
พระบรมราชานุญาต ใหนายเปลงศักดิ์ ประกาศเภสัช (คนแรกซายมือ )
ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) และนายไพบูลย
รัตนาภรณชัย (คนแรกขวามือ) กรรมการผูจัดการใหญอาวุโส พรอมดวย
ฝายจัดการและพนักงานบริษัทฯ ถวายความอาลัยและนอมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ โดยรวมเปนเจาภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจา
พี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ณ พระที่นั่ง
ดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551
In conveying condolences and in remembrance of her
meritorious deeds His Majesty the King granted the royal permission
to Mr. Plengsakdi Prakaspesat, Senior Advisor (first from left) and
Mr. Phaiboon Ratanapornchai, Senior Executive Vice President (first from right) together with management team and staff personnel of the
Thai Central Chemical PCL., in jointly co-hosting the religious rite for the Late Her Royal Highness Princess Kalayani Vadhana Kromaluang
Narathiwas Rajanagarinndr at the Dusit Maha Prasat Throne Hall,grand Palace on 11th September, 2008.
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กิจกรรมสังคม / Social Activities
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 นายเปลงศักดิ์ ประกาศเภสัช ที่
ปรึกษาอาวุโส (แถวที่ 2 ใสสูท) บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
พรอมดวยนายไพโรจน ปญญวุฒิ กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ ใหการ
ตอนรับและบรรยาย “ขบวนการผลิตปุยเคมีและการบริหารจัดการ
ตลอดจนการจัดจำหนาย” ณ โรงงานพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
แกผูเขาอบรมหลักสูตรนานาชาติ จากศูนยพัฒนาเทคโนโลยีปยุ นานา
ชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดยนาย จอหน เอช ออลกูด ผูอำนวยการ
ฝายการเงิน
On November 5th, 2008, Mr. Plengsakdi Prakaspesat, Senior
Advisor (second row wearing suit) of Thai Central Chemical PCL.,
accompanied by Mr. Pairoj Punyavut, Senior Vice President,
welcomed and gave the lecture of chemical fertilizer processing including technical management at Phrapradaeng Plant Site,
Samutprakarn Province to the members of the International Center for Soil fertility and Agricultural Development (IFDC), U.S.A.,
leading group by Mr. John H Allgood Director, Finance & Administration Department.
เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระชน
มายุครบ 80 พรรษา นายเปลงศักดิ์ ประกาศเภสัช ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท
ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) นายไพบูลย รัตนาภรณชัย กรรมการ
รองผู  จ ั ด การใหญ อ าวุ โ ส ฝ า ยบริ หารและพนั ก งานบริ ษัทฯพรอมด วย
ผศ. ดร. ชวลิต ฮงประยูร รองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสนรวมกัน
ปลูกตนตาล จำนวน 9 ตน ในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร วิ ท ยาเขตกำแพงแสน จั ง หวั ด นครปฐม
โดยบริษัทฯ ไดสมทบทุนเงินจำนวน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่น
บาทถวน) เพื่อจัดสรางสวนตาลเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551
On the auspicious occasion of celebrating, H.M. the King 80th
Birthday, Mr. Plengsakdi Prakaspesat, Senior Advisor, Thai Central
Chemical PCL., accompanied with Mr.Phaiboon Ratanapornchai, Senior Executive Vice President, management and staff joined
together with Asst. Prof. Dr. Chawalit Hongprayoon, Vice President, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus and
distinguished guests planting “9 Toddy Palms” in the public recreation area designated as “H.M.the King’s 80th Birthday Celebration
Park. The Company had donated 180,000 baht (One Hundred eighty thousand baht only) to support this project., on December 9th, 2008.
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิ
ข า วไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ รั บ มอบเงิ น จำนวน 200,000 บาท
(สองแสนบาทถวน) จากนายไพบูลย รัตนาภรณชัย กรรมการรองผูจัดการ
ใหญอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนโครงการ
“อนุชนชาวนาไทย : ความอยูรอดของขาวไทย” โดยมี นายเปลงศักดิ์
ประกาศเภสัช ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทฯ และดร.ขวัญใจ โกเมศ เลขาธิการ
มูลนิธิฯ รวมเปนเกียรติในพิธี ณ มูลนิธิชัยพัฒนา สนามเสือปา
On December 19th, 2008., Dr. Sumet Tantivejakul, 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, Senior Executive
Vice President, Thai Central Chemical., PCL., (TCCC)., for the purpose of supporting the Thai Rice Farmers of the future.
Mr.Plengsakdi Prakaspesat, Senior Advisor of TCCC., and Dr.Kwanchai A.Gomez, Secretary General of the Foundation also joined
the event at the Chaipattana Foundation Office Sanam Suerpar.
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หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี / Good Corporate Governance
การกำกับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความ
สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการดวย
ความโปรงใส อันจะสามารถสรางองคกรใหเติบโตไดอยางยั่งยืน
และมีเสถียรภาพ การที่บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการบริหารจัดการ
ที่ดี มีคณะกรรมการและผูบริหารที่มีวิสัยทัศน (vision) รับผิดชอบ
ตอการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและ
อธิบายได (accountability) ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่
(responsibility) ยุ ต ิ ธ รรม และซื ่ อ สั ต ย รั บ ผิ ด ชอบต อ หน า ที ่
(fairness and integrity) การดำเนิ น งานอย า งโปร ง ใส
(transparency) ตลอดจนการสรางกลไกควบคุม และถวงดุล
อำนาจเพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางโปรงใสตรวจสอบได
คณะกรรมการบริษัทฯ จะรวมกันดูแลใหคำแนะนำและพัฒนาทุก
ระบบ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายและกลยุทธที่วางไว การเคารพ
ในสิทธิความเทาเทียมกันของผูถือหุน และการมีความรับผิดชอบ
ต อ ผู  ม ี ส  ว นได เ สี ย เป น ป จ จั ย สำคั ญ ในการเพิ ่ ม มู ล ค า บริ ษ ั ท ฯ
และผลตอบแทนสูงสุดใหแกผูถือหุนในระยะยาว คณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดจัดทำรายงานดานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
โดยมีหลักการดังตอไปนี้
1.1 สิทธิของผูถือหุน
1.2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
1.3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
1.4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

2. ผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกัน
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงสิทธิและ
ความเท า เที ย มกั น ของผู  ถ ื อ หุ  น ทุ ก ราย จึ ง ได ก ำหนดแนวทาง
ดำเนิ น การต า งๆ เพื ่ อ แสดงถึ ง การเคารพสิ ท ธิ ข องผู  ถ ื อ หุ  น
ดังตอไปนี้
2.1 เผยแพรขอมูลขาวสารใหแกผูถือหุน ผานชองทางตลาด
หลักทรัพยฯ สื่อหรือสิ่งพิมพตางๆ รวมทั้งเว็บไซตของบริษัทฯ
2.2 จัดใหผูลงทุนรายยอยที่สนใจในกิจการบริษัทฯ เขาเยี่ยม
ชมกิ จ การและสามารถติดตอขอขอมูลโดยตรงจากเลขานุการ
บริษัท หรือ หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ
2.3 จัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบให
แกผูถือหุนผานบริษัทศูนยรับฝากฯ ในฐานะนายทะเบียนบริษัท
เปนการลวงหนาอยางเพียงพอ ครบถวน และอำนวยความสะดวก
ตางๆ ในการประชุม อีกทั้งเพิ่มชองทางใหผูถือหุนไดรับทราบ
ขอมูลการประชุมอยางรวดเร็วผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ และ
จัดสงเผยแพรสำเนารายงานการประชุมใหแกผูถือหุนภายในระยะ
เวลาที่เหมาะสม
2.4 ในการประชุมผูถือหุน กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ
ไดเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน เพื่อใหผูถือหุนไดซักถามและ

รับฟงความคิดเห็นหรือคำแนะนำที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ
บริษัท ในป 2551 บริษัทฯ ไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 36
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551 ระหวางเวลา 15.19 น.ถึง 17.30 น.
การพิจารณาและการลงคะแนนเสียงเปนไปตามลำดับวาระที่
กำหนดไวในหนังสือเชิญประชุม โดยประธานที่ประชุมไดเปด
โอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียม
กันในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งมีเลขานุการทำหนาที่จดบันทึก
รายงานการประชุมและการออกเสียงในแตละวาระอยางครบถวน
และไดจัดสงรายงานดังกลาวแกหนวยงานที่เกี่ยวของ และทาง
เว็บไซต ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน
2.5 เปดเผยโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
อยางชัดเจน เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจวามีโครงสรางการดำเนินงานที่มี
ความโปรงใสและตรวจสอบได
2.6 สำหรับนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนำขอมูล
ภายในไปใช บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามขอกำหนดของตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย ใหกรรมการและเจาหนาที่บริหารของ
บริ ษ ั ท ฯ แจ ง การถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย บ ริ ษ ั ท ฯ เมื ่ อ แรกเข า รั บ
ตำแหน ง และต อ งรายงานการเปลี ่ ย นแปลงการถื อ หลั ก ทรั พ ย
ตามขอกำหนดและขั้นตอนปฏิบัติที่ระบุไวในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ พ.ศ. 2535 สำหรับนโยบายการ
ควบคุมการใชขอมูลภายในของกรรมการและผูบริหารของบริษัท
ยอยไมไดกำหนดเปนระเบียบปฏิบัติ แตกรรมการและผูบริหาร
ของบริษัทฯ ยอย ไดยึดหลักปฏิบัติตามขอกำหนดที่ไดระบุไวใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ พ.ศ. 2535 และ
พ.ศ. 2551 อยางเครงครัดเสมอมา
3. สิทธิและบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย
ทุกฝายไดดูแลและใหความสำคัญแกผูมีสวนไดเสียทุกกลุมทั้ง
ผูถือหุน พนักงาน ผูบริหาร ลูกคา คูคา เจาหนี้ ตลอดจนสังคม
และชุมชนแวดลอม จัดใหมีการรวมมือกันระหวางผูมีสวนไดเสีย
ในกลุมตางๆ ตามบทบาทและหนาที่ เพื่อใหกิจการของบริษัทฯ
ดำเนินไปดวยดี มีความมั่นคง และตอบสนองผลประโยชนที่เปน
ธรรมแกทุกฝายดังนี้
3.1 ผูถือหุน : บริษัทฯ มุงมั่นการเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุน
ในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลคาบริษัท
ในระยะยาว
3.2 พนักงาน : บริษัทฯ ใหความสำคัญกับพนักงาน ซึ่งถือ
เปนทรัพยากรอันมีคาสูงสุด และเปนปจจัยสำคัญสูความสำเร็จ
ของบริษัท จึงไดมุงพัฒนาใหพนักงานมีการเจริญเติบโตอยางตอ
เนื่อง ทั้งดานทักษะความรู เพื่อพัฒนาตนเอง โดยไดมีการจัดหลัก
สูตรการอบรม และสัมมนาที่เหมาะสมแกพนักงานแตละคน อีกทั้ง
บริษัทฯ มีนโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัย
ในการทำงานของพนักงาน โดยมีการกำหนดเปนมาตรฐานดาน
ความปลอดภัยระหวางการปฏิบัติงาน
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3.3 ลูกคา : บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการสรางความพึงพอใจ
และความมั่นใจใหกับลูกคา ที่จะไดรับผลิตภัณฑที่ดี มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานอยางตอเนื่อง ในระดับราคาที่เหมาะสม และจะให
ขอมูลตางๆ แกลูกคาโดยไมบิดเบือนขอเท็จจริง รวมทั้งจะรักษา
สัมพันธภาพที่ดีกับลูกคา โดยจะไมเปดเผยขอมูลของลูกคาโดยไม
ไดรับอนุญาต
3.4 คูแขงทางการคา : บริษัทฯ กำหนดเปนนโยบายและการ
ปฏิบัติตอคูแขงทางการคา ที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคาใหสอด
คลองกับหลักสากล ภายใตกรอบแหงกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติ
การแขงขันทางการคา ไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทาง
การคาของคูแขงดวยวิธีฉอฉล และมีความรวมมือกันในสิ่งที่จะกอ
ใหเกิดประโยชนตอทัง้ 2 ฝาย
3.5 สังคมและชุมชนแวดลอม : บริษัทฯ ตระหนักและให
ความสำคัญในการดูแลและรับผิดชอบตอชุมชน และสังคม โดยมี
การจัดตั้ง “คณะกรรมการและอนุกรรมการมวลชนสัมพันธ”
ขึ้นเพื่อกำหนดมาตรฐานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดลอม รวมถึงการใหความรวมมือกับทางหนวยงานราชการ
และสงเสริมกิจกรรมตางๆ ภายในชุมชน
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทฯ ใหความสำคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง
ครบถวน โปรงใสและทั่วถึง ทั้งรายงานขอมูลทางการเงินและ
ขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลสำคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลัก
ทรัพยของบริษัทฯ โดยไดเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ เพื่อให
ผูลงทุนและผูเกี่ยวของไดรับทราบ ผานชองทางตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (www.set.or.th) และที่ Website ของบริษัทฯ
www.tcccthai.com รวมถึงสามารถติดตอหนวยงานนักลงทุน
สัมพันธของบริษัทฯ ไดที่ห มายเลขโทรศั พ ท 02-225-0135
ตอ 1353 หรือ E-mail : mailbox@thaicentral.com ซึ่งใหบริการ
ขอมูลและขาวสารกิจกรรมตางๆ ตอนักลงทุน นักวิเคราะหและ
ประชาชนทั่วไป
4.1 รายละเอียดของขอมูลในสวนของรายชื่อ ประวัติ บทบาท
หนาที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถ
หารายละเอียดไดจากรายงานคณะกรรมการในรายงานประจำป
2551 (หนา 24)
4.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุม โดยมีการ
กำหนดวาระพิ จ ารณาและติ ด ตามผลการดำเนิ น งานเป น
ระยะตามความเหมาะสมและจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารไปยังกรรมการไมนอยกวา
7 วั น ก อ นการประชุ ม โดยในป 2551 คณะกรรมการบริ ษ ั ท ฯ
มีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง แตละครั้งใชเวลา 3-4 ชั่วโมง ทั้งนี้
กรรมการแตละทานสามารถเสนอความคิดเห็นไดโดยอิสระและ
เสรี มี ก ารบั น ทึ ก จั ด ทำเป น รายงานการประชุ ม เสนอเพื ่ อ คณะ
กรรมการผานการรับรองและจัดเก็บเพื่อผูเกี่ยวของสามารถตรวจ
สอบได สำหรับกรรมการตรวจสอบมีการประชุมคณะกรรมการ
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ตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ
ทุกไตรมาส
4.3 จำนวนเงินคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร บริษัทฯ
ได ก ำหนดนโยบายค า ตอบแทนกรรมการไว อ ย า งชั ด เจนและ
โปรงใส โดยคาตอบแทนกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ
สำหรับป 2551 ไดเปดเผยไวในหัวขอคาตอบแทนผูบริหารแลว
(หนา 32)
4.4 คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบต อ งบการเงิ น
และงบการเงิ น รวมของบริ ษ ั ท ฯ และสารสนเทศทางการเงิ น ที ่
ปรากฏในรายงานประจำป งบการเงิ น ดั ง กล า วจั ด ทำขึ ้ น ตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช
นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ ใชดุลยพินิจ
อยางระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมี
การเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาระบบควบคุมภาย
ในของบริษัทฯ โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจและสามารถสราง
ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของ
บริษัทฯ และบริษัทฯ ยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยสามารถ
หารายละเอียดไดจากรายงานงบการเงินและงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ ในรายงานประจำป (หนา 5)
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 บทบาท หนาที่ในการกำกับดูแลกิจการใหเกิดประโยชนสูง
สุดตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียโดยรวม จึงไดกำหนดใหมีการ
แบงแยกบทบาท อำนาจ และหนาที่อยางชัดเจน
5.2 คณะกรรมการบริษัทฯ รวมกันกำหนดวิสัยทัศน และให
ความเห็นชอบตอ ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจและงบ
ประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลใหฝายบริหารดำเนิน
การใหเปนไปตามแผนกลยุทธและงบประมาณที่กำหนดไวอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางธุรกิจสูงสุด
แกบริษัทฯ และความมั่งคั่งสูงสุดแกผูถือหุน นอกจากนี้คณะ
กรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบตรวจสอบภายใน และมีการติด
ตามการดำเนินการอยางสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทฯ ได
กำหนดและแบงแยกหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ และฝายบริหาร มีการกำหนด
ระดั บ อำนาจดำเนิ น การแต ล ะด า น โดยเฉพาะอย า งยิ ่ ง การ
กำหนดอำนาจทางการเงินอยางชัดเจนและใหมีการทบทวนผล
การดำเนินงานเปนระยะ โดยหาแนวทางแกไขเพื่อใหบรรลุตาม
เปาหมายของบริษัทฯ
5.3 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิซึ่งมี
ประสบการณและความเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ และเพื่อเปนการ
ถวงดุลอำนาจในการบริหาร บริษัทฯ ไดกำหนดโครงสรางของคณะ
กรรมการ โดยมีกรรมการที่ไมเปนผูบริหารและกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งกรรมการตรวจสอบทั้งหมดมีความเปนอิสระและมีคุณสมบัติ
ตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 14 ทาน ประกอบดวย
กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
กรรมการอิสระที่เปนกรรมการตรวจสอบ
(คิดเปนรอยละ 21 ของกรรมการทั้งคณะ)

6 ทาน
5 ทาน
3 ทาน

5.4 ประธานกรรมการบริ ษ ั ท ฯ ไม เ ป น บุ ค คลเดี ย วกั น กั บ
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ และไมมี
ความสัมพันธใดๆ กับฝายบริหาร ทั้งนี้ มีการแยกอำนาจหนาที่
ระหว า งกั น อย า งชั ด เจน และให ม ี ก ารถ ว งดุ ล อำนาจอย า ง
เหมาะสม จึ ง มี ค วามเป น อิ ส ระในการบริ ห ารงานตามบทบาท
และอำนาจหน า ที่ และสามารถตรวจสอบซึ ่ ง กั น และกั น ได
โดยคณะกรรมการบริ ษ ั ท มี อ ำนาจ หน า ที ่ และความรั บ
ผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้
5.4.1 จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค
และขอบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบ
ดวยกฎหมาย ดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผล
ประโยชนของบริษัทฯ
5.4.2 กำหนดเป า หมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน
และงบประมาณของบริษัท ควบคุม กำกับ ดูแลการบริหารและ
การจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ได
รับมอบหมาย
5.4.3 พิจารณาอนุมัติรายการที่สำคัญ เชน โครงการลงทุน
ในธุรกิจใหม การซื้อขายทรัพยสิน ตลอดจนการดำเนินการใดๆ
ที่กฎหมายกำหนด
5.4.4 คณะกรรมการอาจแตงตั้งบุคคลอื่นใหดำเนินกิจการ
ของบริษัทภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบ
อำนาจ เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็น
สมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และ
คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอำนาจ
นั้นๆ ได
5.4.5 พิจารณาอนุมัติ และ/หรือใหความเห็นชอบตอราย
การที่เกี่ยวโยงของบริษัทใหเปนไปตามประกาศ ขอกำหนด หรือ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

5.5 คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ทานจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ไดรับแตงตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542 โดยมี
วาระการดำรงตำแหน ง ตามวาระการดำรงตำแหน ง กรรมการ
บริษัทฯ กรรมการตรวจสอบสามารถไดรับแตงตั้งกลับเขาดำรง
ตำแหนงตอไดในป 2551 ประกอบดวย
- นายบรรหาร บัณฑุกุล เปนประธานกรรมการตรวจสอบ
- นายอนุพันธ ศรีสุริยะ และ นางกรศิริ พิณรัตน
เปนกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
5.5.1 สอบทานรายงานทางการเงินประจำป ใหมีระบบราย
งานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมาย
กอนนำเสนอตอคณะกรรมการ
5.5.2 ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และ
พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่
เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ใหมีความโปรงใสและถูกตอง
5.5.3 พิ จ ารณาคั ด เลื อ กและเสนอแต ง ตั ้ ง ผู  ส อบบั ญ ชี
และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี
5.6 บริษัทฯ มีสำนักตรวจสอบภายใน มีสายบังคับบัญชาขึ้น
ตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความอิสระในการ
ตรวจสอบการดำเนินงานของสายงานตางๆ โดยสำนักตรวจสอบ
ภายในมีหนาที่สอบทานความถูกตองและครบถ ว นของข อ มู ล
ตางๆ รวมถึงการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของ
ระบบงาน พรอมทั้งวางแผนการตรวจสอบและติดตามใหมีการ
ปฏิบัติตามแผน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการดำเนิ นงานของ
บริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.7 ตลอดการดำเนินงานที่ผานมา บริษัทฯไดใหความสำคัญ
ในการพิ จ ารณารายการที ่ อ าจก อ ให เ กิ ด ความขั ด แย ง ทางผล
ประโยชนอยางรอบคอบ มีเหตุผล และเปนอิสระภายใตกรอบ
จริยธรรมที่ดี เพื่อใหเกิดความโปรงใส และปองกันการแสวงหาผล
ประโยชนสวนตน โดยถือเปนหนาที่ที่ตองหลีกเลี่ยงการมีสวนเกี่ยว
ของทางการเงินและ/หรือความสัมพันธกับบุคคลภายนอกอันอาจ
สงผลใหบริษัทฯ ตองเสียผลประโยชน
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Corporate Governance

1. Corporate Governance (CG) Policy
Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC)
is well aware that good corporate governance and
transparent management 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.
The Company introduces its corporate governance
policy under the following principles :1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Rights of Shareholders
Equitable Treatment to Shareholders
Roles of Stakeholders
Disclosure and Transparency
Responsibilities of the Board

2. Shareholders: Rights and Equitability
2.1 The Company regularly disseminates information to
shareholders via the Stock Exchange of Thailand (SET)’s
channel including the Company website.
2.2 The Company arranges plant-site visit for interested
investors and information can be obtained directly from
corporate secretary or investor relations office.
2.3 The Company disseminates meeting notices
and relative documents meeting to shareholders via the
Thailand Securities Dipository Centre (TSD) in capacity
as the Company’s Registrar well in advance. Also, the
meeting’s information will be posted on the Company
website within reasonable timing.
2.4 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 2008, the Company held AGM
on March 31th, 2008 during 15:19 hours to 17:30 hours
to consider and vote in sequence of agenda items as
specified in the notice with Chairman allocated a suitable
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period of time for shareholders to express queries and
opinions with equitable treatment Minutes of Meeting
and voting of each agenda was taken accurately and
completely by Corporate Secretary for delivery to various
concerned offices and Company website within 14 days
from the meeting date.
2.5 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.
2.6 In regard of the policy and measure taking care
on the use of inside-information, the Company proceeds
accordingly 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 realizes the importance of stakeholders,
whether shareholders, employees, executives, customers,
business alliances, creditors, including society and
surrounding community. Cooperation amongst stakeholders
will be encouraged to perform accordingly to their roles
enabling the smooth operation of TCCC, who will be
secured and could distribute fair benefits and returns to all
concerned parties as follows :3.1 Shareholders : TCCC performs with best effort to
be a good agent representing shareholders in business
operation with aims to bring long term sustainable growth
to its business and also provide good returns to its
shareholders.
3.2 Employees : TCCC 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. Moreover, the Company
has policy on work safety and security by setting safety
standard operation procedure.
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3.3 Customer : 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 Competitor : the Company set policy and procedures
relating to business competition according to international
principles under competition practice legal frame without
intruding their trading conﬁdentiality and give cooperation
where could be of mutual benefit.
3.5 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.
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 websites : www.tcccthai.com, and
Call Center 02-225-0135 Ext. 1353 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 the
general public.
4.1 For biography of the Board of Directors and the
Audit Committee for the year 2008 has already been
disclosed in Annual Report. (page 24)
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.
In the year 2008, the Board of Directors held 8 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 2008 has already been disclosed
under the heading of Executive Remuneration. (page 32)
4.4 The Board of Directors is responsible for the
Company and consolidation Financial Statements and
the financial information appears 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, 2008
that already been disclosed in Annual Report. (page 5)
5. Roles and Responsibilities of the Board
5.1 The Board’s role and duty is to manage the Company
operation with maximum benefit to shareholders and
stakeholders, balance of role, authority and duty should
be clearly segregated.
5.2 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. 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 authorization.
The performances are periodically revised and developed
certain affective solution to achieve the Company’s goal.
5.3 The Board of Directors is comprised of high
competent and experienced professionals and to balance
the authority of the Management, Company’s Director
structure has been set up with the Executive Directors,
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Non-Executive Directors and Audit Committee, who are
independent and possess the qualifications according to
the SET’s regulation. The Board of Directors is composed of
14 directors as follows :- Six Executive Directors
- Five Non-executive Directors
- Three Independent directors as Audited Committee
(equivalent to 21% of entire Board).

5.4 The Chairman of the Board of Directors is not the
same individual as the Executive Chairman and the
President. The separate and balance of power for each
position has been clearly defined. The Chairman could
manage the Company independently according to his role
and authority. Both positions enable to cross-check each
other.
Major Responsibilities and Scope of Duties of the Board :
5.4.1 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.
5.4.2 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.
5.4.3 To consider and approve important
transactions, such as new business investment project,
asset acquisition or disposition and other transactions
specified by the law.
5.4.4 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.
5.4.5 To approve or agree to the related transactions
in compliance with the relevant notifications, regulations
and guideline of the Stock Exchange of Thailand.
5.5 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 committee will be
same as the Company directors’ term. The Committees
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are eligible for re-election. In the year 2008. The Audit
Committee consisted of :
- Mr. Banharn Bundhukul - Audit Committee Chairman
- Mr. Anuphan Srisuriya and Mrs. Kornsiri Pinnaratana
Audit Committee Members

Power and responsibility of the Audit Committee has been
assigned as follows :5.5.1 To review Financial Statements according
to financial reporting system as specified in accounting
standard prior to reporting to the Board of Director.
5.5.2 Taking care to avoid any creation of conflict of
interest and considering to disclose clearly and correctly on
the Company information in case of the related transaction
or any conflict of interest transaction.
5.5.3 To consider the appointment of the Company’s
auditor and evaluate of auditor’s performance.
5.6 The Company has an Internal Audit Office reports
directly to Audit Committee. The 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 systems. The
Internal Audit Office will audit and monitor the process in
compliance with the objective to achieve the efficient and
effective company’s operations.
5.7 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.

