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สารจากคณะกรรมการบริษัท
àÃÕÂ¹ ·‹Ò¹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) เปนผูผลิตและ
จำหนายปุยเคมีรายใหญของประเทศไทย ปจจุบันบริษัทฯ ได
ดำเนินกิจการมากวา 36 ปแลว ความสำเร็จในธุรกิจของบริษัทฯ
เกิดขึ้นจากการสนับสนุนจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปน
ตัวแทนจำหนายปุยเคมีของบริษัทฯ ที่อยูครอบคลุมทุกจังหวัด
เกษตรกรผูใชผลิตภัณฑปุยเคมีของบริษัทฯ ผูถือหุน ประชาชน
ทั่ ว ไป ตลอดจนฝ า ยบริ ห ารจั ด การ และพนั ก งานของบริ ษั ท ฯ
ทุ ก ท า น ที่ ไ ด ร ว มแรง ร ว มใจ ปฏิ บั ติ ง านจนบริ ษั ท ฯ ประสบ
ความสำเร็จความเจริญกาวหนาจนกระทั่งทุกวันนี้
การดำเนินงานของบริษัทฯ ในป 2552 นับวา บริษัทฯ
ไดวางแผนและบริหารงานอยางระมัดระวังและรัดกุมเปนพิเศษ
ทั้งนี้เนื่องจากสภาวะตกต่ำของเศรษฐกิจโลก ซึ่งสงผลกระทบมาสู
เศรษฐกิจภายในประเทศ ขณะเดียวกันปจจัยอื่นๆ เชน ราคา
วัตถุดิบ ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงอยูในภาวะชะลอตัว ทำให
ตนทุนในการผลิตปุยเคมีเพิ่มขึ้นไมมากนัก แตปจจัยที่สำคัญ
อยางหนึ่งที่ทำใหบริษัทฯ สามารถผานพนวิกฤตไปไดดี ก็คือ
ในปนี้ราคาสินคาทางการเกษตรมีราคาสูงขึ้น ทำใหเกษตรกรมี
กำลั ง ซื้ อ และหั น มาประกอบอาชี พ ทางการเพาะปลู ก เพิ่ ม ขึ้ น
อีกทั้งรัฐบาลในประเทศตางๆ อาทิเชน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ญี่ปุน ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ไดมีนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ
หลายมาตรการ ซึ่งสงผลใหเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย เริ่มมี
สั ญ ญานฟ น ตั ว และมี แ นวโน ม ที่ ดี ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง แต ก็ ยั ง มี
ปจจัยลบที่ไมควรมองขามคือปจจัยทางดานการเมืองในประเทศ
ในป 2552 ผลประกอบการของบริษัทฯ อยูในเกณฑดี
นาพอใจ สามารถทำรายไดเปนมูลคา 13,995 ลานบาท มีกำไร
สุทธิจำนวน 889 ลานบาท คิดเปนมูลคาหุนละ 1.52 บาท สำหรับ
ป 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบ
ตอการบริหารจัดการภายในใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด บริษัทฯ จึงไดมีการวางแผนงานทั้งดานการตลาด การผลิต
การจัดหาวัตถุดิบและการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเปนทรัพยากรที่
สำคัญของบริษัทฯ ตลอดจนการปรับปรุง จัดหาอุปกรณและ
เทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อใหบริษัทฯ มีความมั่นคงและสามารถจัดสรร
ผลตอบแทนเปนที่พอใจของผูถือหุน

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ กระผมขอถือโอกาสนี้
ขอบคุ ณ ท า นผู ถื อ หุ น ลู ก ค า ผู ใ ห ก ารสนั บ สนุ น บริ ษั ท ฯ และ
พนั ก งานทุ ก ท า นที่ ไ ด มี ส ว นสำคั ญ ในการสร า งความสำเร็ จ ใน
การดำเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา บริษัทฯ หวังวาจะ
ไดรับความรวมมือและสนันสนุนจากทานตลอดไป
ในโอกาสนี้ กระผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใน
สากลโลกไดโปรดอำนวยพรปกปกรักษาคุมครองใหทานผูถือหุน
ลู ก ค า ผู ใ ห ก ารสนั บ สนุ น กิ จ การของบริ ษั ท ฯ สถาบั น การเงิ น
ตลอดจนพนักงานทุกทาน จงประสบแตความสุข ความสำเร็จ
สมดั่งความมุงมาดปรารถนาทุกประการ

(นายชิกาฮิเด โมริ)
รองประธานกรรมการ

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
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Message from The Board of Directors
Dear Shareholders
Thai Central Chemical Public Company Limited
(TCCC), in 2009, has reached its 36th anniversary as
the major producer and distributor of chemical fertilizer
in Thailand. The success of which would never have
achieved without the supports from various relative
sectors such as dealers covering throughout the country,
farmers using the company’s products, shareholders,
neighborhood and general public as well as the
determination and devotion of TCCC’ s management
and staff, all of whom have contributed to the ever
substantial growth of TCCC.
TCCC’ s operation in 2009 has been specially
planned with every careful step to encounter the world
recession economy whereby has affected onto Thai
economy. Meanwhile, other factors such as the world raw
materials and oil prices have been relaxed and thereby
helped in TCCC’ s slim cost of production increase.
However, another significant factor has contributed to
the company’ s success through struggles would be
the higher price of agricultural crops, which enabled
farmers to have more purchasing power and turned to
more plantations. Furthermore, with the Government’ s
various policies to raise the economy, the procedure of
which proceeded by many areas such as China, Japan,
Europe and USA, contributed to the world economy
recovery and as well as in Thai economy. However,
while this signal of favorable trend continued, certain
minus factor of domestic political crisis still remained
and could not be overlooked. Anyway, in 2009, TCCC’
s performance showed rather satisfactory with revenue
in amount of Baht 13,995 Million, net profit of Baht 889
Million and earning per share at Baht 1.52

As for the year 2010, the Board of Directors
realizes its responsibilities to perform their duties to the
best of their ability with integrity and prudence to achieve
the maximum efficiency and thereby has planned in all
directions to improve the management of marketing,
production, raw material procurement as well as the
development in human and other resources, such that
TCCC would be sustainable and profitable to meet the
shareholders’ satisfaction.
One behalf of the Board of Directors, I would like
to express appreciation to all shareholders, customers,
and supporters as well as all employees on supports
and contributions at all times rendered to TCCC which
have assisted TCCC to succeed in achieving profit.
Taking this opportunity to wish that may all
shareholders, customers, supporters whether financial
institutions and others and also employees be blessed
with all the best wishes for always.

(Mr Chikahide Mori)
Vice Chairman

Thai Central Chemical Public Company Limited.
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ขอมูลทั่วไป
General Information
ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤¡ÒÃ¨Ñ´μÑé§ ºÃÔÉÑ· ä·Âà«ç¹·ÃÑÅà¤ÁÕ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
ประเทศไทยเป น ประเทศเกษตรกรรม ประชากรเกื อ บครึ่ ง หนึ่ ง ของประเทศประกอบอาชี พ ทางการเกษตรกรรม อั น ได แ ก
การเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว ในการเพาะปลูกพืชนั้น ปจจัยสำคัญพื้นฐาน ประกอบดวย ดิน น้ำ อากาศ และธาตุอาหารในดิน
การเพาะปลูกพืชเปนระยะยาวและตอเนื่องในผืนดินเดียวกัน ยอมทำใหธาตุอาหารในดินสูญเสียไป เนื่องจากไดถูกพืชดูดซึมติดไป
กับผลผลิต
ดังนัน้ หากเกษตรกรตองการใหผลผลิตทีเ่ พาะปลูก มีปริมาณมากและคุณภาพดี เปนทีต่ อ งการของตลาดทัง้ ภายในและตางประเทศ
จำเปนที่เกษตรกรจะตองเพิ่มธาตุอาหารเพื่อคืนความอุดมสมบูรณใหกับดิน ซึ่งไดแกการใส “ปุยเคมี” ดังนั้น ปุยเคมี จึงนับวาเปนปจจัย
สำคัญในการเพิ่มผลผลิต การใชปุยเคมีที่ถูกตองอยางมีประสิทธิภาพนั้น จะตองใชใหถูกสูตร ถูกอัตราสวน ถูกเวลา และถูกวิธี
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) เปนบริษัทผูผลิตและจำหนายปุยเคมีมาเปนเวลายาวนาน รัฐบาลไทยโดยกระทรวง
การคลังไดรวมทุนกับภาคเอกชน อันประกอบดวย บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด และ บริษัท โซจิทสึ คอรปอเรชั่น (เดิมคือ บริษัท นิชโช อิวาย
คอรปอเรชั่น จำกัด) และบริษัท เซ็นทรัลกลาส จำกัด ประเทศญี่ปุน กอตั้งบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2516
ดวยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 120 ลานบาท ซึ่งตอมาบริษัทฯ ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อเดือนตุลาคม
2534 ดวยทุนจดทะเบียน 700 ลานบาท และในป 2536 บริษัทฯ ไดแปรสภาพเปน “บริษัทมหาชน” ดวยทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 2,000
ลานบาท

Background of Thai Central Chemical Public Company Limited.
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.

โรงงานพระประแดง / Phrapradaeng Plant Site
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business Operation

โรงงานพระประแดง / Phrapradaeng Plant Site
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) เปนผูผลิตและ
จำหนายปุยเคมีท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทย โดยมีโรงงานขนาดใหญ
ที่ทันสมัย และไดมาตรฐาน 2 แหง ตั้งอยูที่อำเภอพระสมุทรเจดีย
จังหวัดสมุทรปราการ และทีอ่ ำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมี ก ำลั ง การผลิ ต ปุ ย ป ล ะ 850,000 เมตริ ก ตั น และ 350,000
เมตริกตัน ตามลำดับ รวมเปนกำลังการผลิตปละ 1.2 ลานเมตริกตัน
บริษทั ฯ สามารถผลิตปุย เคมีทีม่ คี ณ
ุ ภาพไดมาตรฐานทัดเทียม
กับปุยนำเขาจากตางประเทศ ซึ่งประกอบดวยธาตุอาหารหลัก คือ
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 “OxBrand” 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 36 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

ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P2O5), โพแทส (K2O) ธาตุอาหารรอง
เชน แมกนีเซียม (MgO), กำมะถัน (S) เปนตน ธาตุอาหารเสริม
เชน โบรอน (B) เปนตน ซึ่งจะทำใหพืชเจริญงอกงามใหผลผลิตที่มี
ปริมาณและคุณภาพสูง ปุยเคมี “ตราหัววัว-คันไถ” ที่บริษัทฯ ผลิต
มีคุณภาพตามที่ไดขึ้นทะเบียนไวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ
และเปนที่นิยมมานานกวา 36 ป แพรหลายในพื้นที่เกษตรกรรม
ทั่ ว ประเทศ การใช ปุ ย เคมี ใ ห ถู ก วิ ธี ใ นช ว งระยะเวลาที่ เ หมาะสม
จะทำใหผลผลิตสูงและมีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาด อีกทั้ง
ตนทุนการผลิตจะต่ำลงและเพิ่มพูนรายไดใหแกเกษตรกรไทย ซึ่ง
จะยังผลใหเศรษฐกิจโดยสวนรวมของประเทศดีขึ้น
นอกจากนี้ โรงงานที่ อ ำเภอพระสมุ ท รเจดี ย มี ค ลั ง สิ น ค า
สามารถเก็ บ วั ต ถุ ดิ บ ได 100,000 เมตริ ก ตั น พร อ มทั้ ง มี ท า เรื อ
ขนาดใหญที่จังหวัดสมุทรปราการ มีความยาว 310 เมตร หนาทาลึก
27 ฟุต สามารถเทียบเรือเดินสมุทรขนาดใหญระวาง 20,000-25,000
เมตริกตัน ไดพรอมกัน 2 ลำและขนถายวัตถุดิบไดถึงวันละ 6,000
เมตริกตัน ทั้งยังใชกาซธรรมชาติ (Natural Gas) ที่มีตนทุนที่ต่ำกวา
และก อ มลภาวะน อ ยกว า เป น เชื้ อ เพลิ ง แทนน้ ำ มั น เตา อั น เป น
สาเหตุที่ทำใหเกิดภาวะโลกรอนดวย
สำหรับโรงงานที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีคลังสินคาที่สามารถเก็บวัตถุดิบได 90,000 เมตริกตัน นอกจากนี้
ยังมีทาเรือที่มีความยาว 189 เมตร หนาทาลึก 10 เมตร (30 ฟุต)
สามารถเทียบเรือขนถายสินคาขนาดระวาง 500-2,500 เมตริกตัน
ได พ ร อ มกั น 3 ลำ ตลอดจนขนถ า ยวั ต ถุ ดิ บ และขนถ า ยสิ น ค า
นำเขาตางๆ ไดวันละ 4,000 เมตริกตัน
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 500-2,500 metric tons
vessels, and unloading equipment to off take capacity as much
as 4,000 metric tons per day of raw materials and imported
products.

โรงงานนครหลวง / Nakhon Luang Plant-Site
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
Status of Industry and Competition
เศรษฐกิจของประเทศไทย ในชวงป 2552 มีอัตราการเติบโต
ลดลง ตอเนื่องมาตั้งแตชวงปลายปที่ผานมา สถานการณดังกลาว
สงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจ รวมถึงเศรษฐกิจในภาคเกษตรกรรม
โดยเฉพาะในช ว งครึ่ ง ป แ รก เกิ ด ภาวะการชะลอตั ว ในธุ ร กิ จ ค า
ปุยเคมีอยางเห็นไดชัด แตกลับมาฟนตัวอีกครั้งในชวงครึ่งปหลัง
ทั้ ง นี้ การกลั บ มาฟ น ตั ว ทางเศรษฐกิ จ ในป 2553 น า จะเป น ไป
ในทิศทางทีด่ ขี น้ึ อยางไรก็ดี ธุรกิจปุย เคมีในประเทศไดมผี ปู ระกอบการ
รายใหมเขามาในตลาด ซึ่งบริษัทจำเปนตองปรับกลยุทธทางการ
ตลาดเพื่อรองรับการแขงขันตอไป
ในสวนของการดำเนินธุรกิจปุยเคมีของบริษัท ยอดจำหนาย
ปุยเคมีลดลงในชวงตนของไตรมาสแรก เปนผลกระทบจากการ
ชะลอตัวทางเศรษฐกิจตามที่กลาวมาแลวขางตน อยางไรก็ดี ตั้งแต
ช ว งปลายไตรมาสแรกจนถึ ง สิ้ น ป ความต อ งการใช ปุ ย เคมี ข อง
เกษตรกรเริ่ ม กลั บ เข า สู ภ าวะปกติ และมี ค วามต อ งการใช อ ย า ง
ตอเนื่อง จากปจจัยสนับสนุนของภาวะราคาตลาดของปุยเคมีปรับ
ลดลง และดวยศักยภาพในการบริหารจัดการ บริษัทสามารถผลิต
ปุยเคมีรองรับความตองการของเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตไดเปน
อยางดี สงผลใหบริษัทมียอดจำหนายปุยเคมีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
จนถึงปลายป ปจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่สนับสนุนใหยอดขาย
ในชวงปลายปเพิม่ ขึน้ เกินกวาความตองการใชปกติ เกิดจากแนวโนม
ราคาปุยเคมีเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก
ดวยปจจัยสนับสนุนเหลานี้ สงผลดีตอผลประกอบการโดยรวมของ
บริษัท
Thailand’s economy in the year 2009 posed a
contracted growth continuously since the end-period of the
previous year. The recessed economy had great impact on
all economic sectors, including the agricultural sector. The
fertilizer business was clearly affected, especially in the first
half year, but finally recovered in the second half year of the
year. The economic recovery for the year 2010 should pose
a positive sustainable growth. In fertilizer business, however,
immerging entrepreneurs came into the marketplace in which
the Company’s has to prepare the market’s strategies for
further supporting the competition.
As to the Company’s fertilizer business operation, the
sales record decreased in the beginning of the first quarter,

โรงงานทอกระสอบพลาสติกปุย / Plastic Bag Plant
6 รายงานประจำป 2552

ปุย ทีผ่ ลิตเสร็จพรอมบรรจุ / Processing Fertilizers for Packing
สำหรั บ ความต อ งการสิ น ค า ของบริ ษั ท ในป นี้ ผลิ ต ภั ณ ฑ
สำหรับปุยนามียอดจำหนายมากที่สุด โดยเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่ทั่ว
ประเทศ รองลงมาเปนผลิตภัณฑกลุม ปุย เอ็น พี เค (N-P-K) ซึง่ นำเขา
จากตางประเทศ และแมปุย (วัตถุดิบ) ตามลำดับ สวนผลิตภัณฑ
อื่นๆ มียอดจำหนายใกลเคียงกับปที่ผานมา
จากสภาวการณทางการตลาดของพืชผลทางการเกษตรที่มี
แนวโนมราคาดีขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหเกษตรกรมีความตองการ
ใชปุยเคมีเพิ่มมาก อีกทั้งในป 2552 ที่ผานมา ผลิตผลตอไรของพืช
เศรษฐกิจหลายชนิดลดลงตามการลดอัตราการใชปยุ เคมี ซึง่ ขอเท็จจริง
ดังกลาวสะทอนถึงประสิทธิภาพของปุยเคมีไดเปนอยางดี
as a result of the aforementioned downturn of economy.
However, the requirement of fertilizer by farmers gradually
became normal, with continuous increase, as a result of the
declining price of fertilizer, together with the management
capability of the Company in responding to the need of farmers
to increase the crops yield. As a result, the sales volume has
increased until the year end. Another supporting factor of the
sales increase more than normal requirement was the trend
of fertilizer price increase which corresponded to the world
economic recovery. These supporting factors contributed
positively to Company’s business operation.
With regard to this year (2010), the fertilizer requirement
for the Company primarily will be from paddy fertilizers, which
should pose the highest sales volume. The needs of fertilizer
have increased in all regions of Thailand, especially paddy
fertilizer, which follow by the imported N-P-K fertilizer products
and single fertilizers (use as raw material) which should also
perform well. Sales volume of other products (non-paddy
fertilizers) will be nearly the same as previous year.
Marketing situation of farming commodities indicates
continuous positive trend, which will result in the increasing
application of chemical fertilizer by farmers. In 2009, the yield
per rai of many economic crops decreased, correspondingly
to the decreased application of chemical fertilizers, the fact of
which reflects the efficiency of the use of chemical fertilizer
very well.

ปจจัยเสี่ยง
The Risk Factors
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The Risk Factors Affecting Chemical Fertilizer Industry

ปจจัยภายในประเทศ
1. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และนโยบายดานการเกษตรที่
อาจเปลี่ยนแปลง
2. การดำเนินการของภาครัฐเกี่ยวกับธุรกิจปุยเคมี ทั้งในดานราคา
และคุณภาพ
3. ความยั่งยืนของภาวะราคาขาขึ้นของพืชเศรษฐกิจสำคัญของ
ประเทศ
4. เศรษฐกิจภายในประเทศที่ฟนตัวชา
5. เสถียรภาพของคาเงินบาท
6. ภาวะการคาขายปุยเพื่อเก็งกำไรของลูกคา
7. การใหความรูเรื่องการใชปุยของเกษตรกรจากภาครัฐ
8. ความรุนแรงของการระบาดของศัตรูพืชไดแก แมลง โรคพืช
วัชพืชและศัตรูพืชอื่นๆ
9. การเกิดสภาวะภูมิอากาศแปรปรวนมีน้ำทวมในบริเวณกวาง
และบางพื้นที่ประสบปญหาฝนแลง สงผลกระทบตอการกักเก็บ
น้ำในเขื่อนสำคัญของประเทศ อันเปนผลสืบเนื่องมาจากภาวะ
โลกรอน

Internal Factors
1. The political change and the possible change in agricultural
policy
2. Government Sectors’ measures in dealing with fertilizer
business both in pricing and quality.
3. The sustainable growth of price increase for major
economic crops.
4. The slow recovery of Thailand’s economic growth.
5. The stability of the Baht currency.
6. The buying behavior of dealers to speculate on product
price.
7. The improved knowledge of fertilizer application of
farmers through Government Sector.
8. The degree of contagious damage to plants from insect,
disease, weed and other plant’s pests.
9. The climate change from global warming causing flood to
vast planting area and drought in some area, which
affect to water conservation in major dams.

ปจจัยภายนอกประเทศ
1. ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตและราคาปุย
สำเร็จนำเขาจากตางประเทศ
2. ขอตกลงการคาเสรีของประเทศกลุมอาเซียนดวยกันและประเทศ
รวมคา โดยเฉพาะขอตกลงเรื่องการคาปลอดภาษีของสินคา
เกษตรระหวางประเทศ
3. สถานการณราคาน้ำมันที่ผันผวน
4. เสถียรภาพของคาเงินตางประเทศ
5. มาตรการจำกัดปริมาณสงออกปุยเคมีของบางประเทศ

External Factors
1. The fluctuating price of raw materials and finished
products imports from foreign countries.
2. The Asean Free Trade Area Agreement (AFTA) among
Asean countries and other joint trading partners with tax
free for agricultural products trade.
3. The fluctuating price of oil.
4. The stability of foreign currencies
5. The export limitation of chemical fertilizer of some
countries.

การขนถายวัตถุดบิ / Raw Material Un-Loading
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
»‚ 2550
วันที่ 15 เมษายน 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้ง
นายมาซาโตะ ทาเคอิ ใหดำรงตำแหนง กรรมการผูจัดการใหญ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 3
พฤษภาคม 2550 ไดมีมติเห็นชอบตามมติที่ประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 ของบริษัท เอ็มซี เท็กซไทล จำกัด
เมื่ อ วั น ที่ 2 พฤษภาคม 2550 ให เ ลิ ก กิ จ การบริ ษั ท เอ็ ม ซี
เท็ ก ซ ไ ทล จำกั ด (ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ย อ ยของ บริ ษั ท เอ็ ม ซี
อินดัสเทรียลเคมิคัล จำกัด) (MCIC) ปจจุบันไดแจงเลิกกิจการ
กับกระทรวงพาณิชยเรียบรอยแลว
จากการประชุ ม คณะกรรมการ ครั้ ง ที่ 7/2550 และครั้ ง ที่
8/2550 เมื่อวันที่ 8 และ 15 ตุลาคม 2550 ตามลำดับ ไดให
สัตยาบันการทำรายการซือ้ เครือ่ งจักรผานโซจิทสึ (ประเทศไทย)
ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน มูลคารายการ Fuel Conversion
Unit 3 ชุด มูลคา 12,626,000 บาท จำนวนเงินจัดซื้อ Fuel
Conversion Units จำนวน 12.6 ลานบาท เปนสวนหนึ่งอยู
ภายในงบประมาณที่ ตั้ ง ไว แ ละภายในขอบข า ยอำนาจการ
อนุ มั ติ ข องกรรมการผู จั ด การใหญ ในกรณี ท ำรายการปกติ
ทั่วไป ซึ่งการดำเนินโครงการไดโดยเร็ว จะเปนผลดีตอการ
ดำเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ เนื่ อ งจากจะสามารถประหยั ด ค า
พลังงานไดเปนอยางมาก

»‚ 2551
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551
ไดมีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ขอ 9 เกี่ยวกับสัดสวน
การถือหุนของคนตางดาวมีสิทธิถือหุนสามัญในบริษัทไดจาก
เดิมรอยละ 49.99 เปนรอยละ 49 ของหุนที่ไดออกจำหนาย
แลวทั้งหมดของบริษัท
บริษัท เอ็มซี เท็กซไทล จำกัด ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทฯ เมื่อ
วันที่ 1 สิงหาคม 2550 และไดจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2551
ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม
2551 ไดมีมติใหโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ทีซีซี เคมีเกษตร
จำกัด ใหแกบริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จำกัด ซึง่ เปนบริษทั ยอย
และบริษัทฯ ถือหุนคิดเปนรอยละ 99.9
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 นายโจจิ ซูซูกิ ไดขอลาออกจาก
เปนกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 นายไกรศรี จาติกวณิช ประธาน
กรรมการบริษัท ไดถึงแกกรรม
ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 29 กันยายน
2551 ไดมีมติแตงตั้งนายมิชิฟูมิ วาทานาเบ เปนรองประธาน
กรรมการบริษัทคนที่หนึ่ง ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551

»‚ 2552
การประชุ ม คณะกรรมการ บริ ษั ท ไทยเซ็ น ทรั ล เคมี จำกั ด
(มหาชน) ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ซึ่งที่
ประชุมไดมีมติอนุมัติการลาออกของกรรมการและเลือกตั้ง
กรรมการใหมเขาแทนที่ดังนี้คือ
8 รายงานประจำป 2552

โรงงานผลิตปุย / Fertilizer Production Plant
การลาออกของนายมิชิฟูมิ วาทานาเบ กรรมการและ
รองประธานกรรมการบริษัทฯ และเลือกตั้ง นายชิกาฮิเด
โมริ เปนกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทฯ
แทนนายมิชิฟูมิ วาทานาเบ กรรมการและรองประธาน
กรรมการบริษัทฯ ที่ขอลาออกไป
การลาออกของนายทาดาชิ ชิมิซึ จากการเปนกรรมการ
บริษัทฯ และเลือกตั้งนายทาคาชิ อิเคดะ เปนกรรมการ
บริษัทฯ แทนนายทาดาชิ ชิมิซึ ที่ขอลาออกไป
การลาออกของนายนัทสึโอะ ยามาซากิ กรรมการบริษทั ฯ
และเลือกตั้งนายนาโอยูกิ ฟูจิวารา เปนกรรมการบริษัทฯ
แทนนายนัทสึโอะ ยามาซากิ ที่ขอลาออกไป
การทำสั ญ ญาบริ ก ารบำรุ ง รั ก ษาระบบ Real-Time
Online กับบริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน) ซึ่งเปนธุรกรรมซึ่งเขาขายรายการที่เกี่ยวโยง
ดังนี้ มูลคารายการเบี้ยประกัน 1,616,556 บาท (หนึ่ง
ลานหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันหารอยหาสิบหกบาทถวน)
ระยะการบำรุงรักษา 1 ป (ตั้งแต พฤษภาคม 2552 เมษายน 2553)
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 14
สิงหาคม 2552 มีมติอนุมัติ การลาออกของนายคิโยชิ ยามากุชิ
จากการเปนกรรมการของบริษัทฯ และ ใหแตงตั้งนายโอภาส
ศรีพรกิจขจร เปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทน
ที่ในวาระของ นายคิโยชิ ยามากุชิ ที่ขอลาออกไป
บริษัท ทีซีซี เคมีเกษตร จำกัด ไดจดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อ
วันที่ 21 ตุลาคม 2551 และไดจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 13
พฤศจิกายน 2552 ที่ประชุมดังกลาวมีมติอนุมัติ การลาออก
ของนายฮิโรโอะ ทาเคโมโตะ จากการเปนกรรมการของบริษัทฯ
และใหแตงตัง้ นายมาซายูกิ นาคายามา เปนกรรมการของบริษทั ฯ
แทนที่ในวาระของนายฮิโรโอะ ทาเคโมโตะ ที่ขอลาออกไป

Signiﬁcant Changes and Development
In 2007
th

On April 15 , 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 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, MC Textile Co., Ltd., had already been
dissolved and being under liquidation process.
TCCC’s 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 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-Chemical
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 3rd, 2008 The Corporate Board Chairman,
Mr. Kraisri Chatikavanij passed away.
The 7/2551 Board of Director on September 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.

The resignation of Mr. Michifumi Watanabe, from
being Director and Vice Chairman and to appoint
Mr. Chikahide Mori as Director and Vice Chairman,
to replace in term of the resigned Mr. Michifumi
Watanabe.
The resignation of Mr. Tadashi Shimizu from being
Director and elected Mr. Takashi Ikeda to replace
in term of the resigned Mr. Tadashi Shimizu.
The resignation of Mr. Natsuo Yamazaki from
being Director and elected Mr. Naoyuki Fujiwara to
replace in term of resigned Mr. Natsuo Yamazaki.
The renewal of Maintenance Contract on RealTime Online Back Up System with Metro Systems
Corporation PCL. (MSC), the connected party.
The transaction of which requires to be Disclosed
in compliance with the SET rules on connected
transaction, as follows:- Transaction Value Baht
1,616,556 (One Million Six Hundred Sixteen
Thousand Five Hundred Fifty-Six Baht Only),
Duration One Year (From May 2009 - April 2010)
TCCC’s 5/2552 Board of Directors’ Meeting was held on
August 14, 2009, and thereby resolved as follows : To
approve the resignation of Mr. Kiyoshi Yamaguchi from
being Director and to appoint Mr. Opas Sripornkijkachorn
as Independent Director and Audit Committee Member, to
replace in term of the resigned Mr. Kiyoshi Yamaguchi.
TCC Agrochemical Co., Ltd. has completed the
dissolution and liquidation procedure as of October 21,
2008 and October 21, 2009 respectively.
TCCC’s 6/2552 Board of Director’s Meeting was held
on November 13, 2009 and thereby resolved as follows:
To approve the resignation of Mr. Hiroo Takemoto from
being Director to appoint Mr. Masayuki Nakayama as
Director, to replace in term of the resigned Mr. Hiroo
Takemoto.

In 2009
Thai Central Chemical PCL., ( TCCC) ’s 3/2552 Corporate
Board of Directors Meeting, was held on May 15, 2009
and thereby resolved to approve :

หองควบคุมการผลิตปุย / Fertilizer Production Control Room
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ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั เปรียบเทียบป 2550-2552
Financial Highlights 2007-2009 Comparison
ºÃÔÉÑ· ä·Âà«ç¹·ÃÑÅà¤ÁÕ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
(หนวย : 1,000 บาท) / (Unit : 1,000 Baht)
2552/2009 2551/2008 2550/2007
13,995,391 13,919,094 11,769,328
14,049,865 14,041,773 11,880,346
1,432,510
863,949
1,485,955
888,901
107,020
627,952
1.52
0.18
1.07
0.40
0.70
0.60
6,285,420 10,543,915
6,010,975
2,403,020
7,316,530
2,481,310
3,882,400
3,227,385
3,529,665
3.00
3.00
3.00
584,714
584,714
584,714
6.64
5.52
6.04

¨Ø´ÊÓ¤ÑÞ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ / Financial Highlights
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)

หมายเหตุ : * เงินปนผลตอหุน จายจากผลประกอบการในปที่ผานมา / Remarks : * Dividend Per Share paid on previous year operation.

ºÃÔÉÑ· ä·Âà«ç¹·ÃÑÅà¤ÁÕ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
ÃÒÂ§Ò¹ÊÃØ»ÍÑμÃÒÊ‹Ç¹§º¡ÒÃà§Ô¹ / Ratios of Financial Statements
ÊÓËÃÑº»‚ ÊÔé¹ÊØ´ ³ ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á / For the Year Ended December 31,
ÍÑμÃÒÊ‹Ç¹ÊÀÒ¾¤Å‹Í§ / Liquidity Ratios
อัตราสวนสภาพคลอง / Current Ratio
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว / Quick Ratio
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา / Receivable Turnover
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย / Collection Period
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ / Inventory Turnover
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย / Inventory Turnover Period
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ / Account Payable Turnover
ระยะเวลาชำระหนี้ / Payment Period
เงินหมุนเวียน / Cash Cycle

เทา / Times
เทา / Times
รอบ / Times
วัน / Days
รอบ / Times
วัน / Days
รอบ / Times
วัน / Days
วัน / Days

2552/2009
1.69
0.97
22.00
16
2.94
123
52.09
7
132

2551/2008
1.11
0.11
33.31
11
2.75
131
56.42
6
135

2550/2007
1.45
0.41
15.94
23
5.24
69
28.70
13
79

%
%
%

10.24
6.33
25.01

6.21
0.76
3.17

12.63
5.29
18.52

%
%
เทา / Times

10.56
64.89
1.67

1.29
15.18
1.70

10.89
43.88
2.06

เทา / Times
เทา / Times
เทา / Times

0.62
5.80
2.19

2.27
3.08
0.65

0.70
10.82
0.64

ÍÑμÃÒÊ‹Ç¹áÊ´§¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃËÒ¡ÓäÃ / Profitability Ratios
อัตรากำไรขั้นตน / Gross Profit Margin
อัตรากำไรสุทธิ / Net Profit Margin
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน / Return on Equity

ÍÑμÃÒÊ‹Ç¹áÊ´§»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ / Efficiency Ratios
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย / Return on Total Assets
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร / Return on Fixed Assets
อัตราการหมุนของสินทรัพย / Total Assets Turnover

ÍÑμÃÒÊ‹Ç¹ÇÔà¤ÃÒÐË¹âÂºÒÂ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ / Financial Policy Ratios
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน / Debt to Equity Ratio
อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย / Interest Coverage
อัตราสวนการจายเงินปนผล / Dividend Payout Ratio
10 รายงานประจำป 2552

ºÃÔÉÑ· ä·Âà«ç¹·ÃÑÅà¤ÁÕ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ
THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
ÃÒÂ§Ò¹ÊÃØ»ÍÑμÃÒÊ‹Ç¹§º¡ÒÃà§Ô¹ / Ratios of Financial Statements
ÊÓËÃÑº»‚ ÊÔé¹ÊØ´ ³ ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á / For the Year Ended December 31,
ÍÑμÃÒÊ‹Ç¹ÊÀÒ¾¤Å‹Í§ / Liquidity Ratios
อัตราสวนสภาพคลอง / Current Ratio
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว / Quick Ratio
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา / Receivable Turnover
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย / Collection Period
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ / Inventory Turnover
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย / Inventory Turnover Period
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ / Account Payable Turnover
ระยะเวลาชำระหนี้ / Payment Period
เงินหมุนเวียน / Cash Cycle

เทา / Times
เทา / Times
รอบ / Times
วัน / Days
รอบ / Times
วัน / Days
รอบ / Times
วัน / Days
วัน / Days

2552/2009
1.58
1.00
12.90
28
3.48
103
28.96
12
119

2551/2008
1.15
0.22
15.38
23
3.40
106
33.26
11
118

2550/2007
1.39
0.59
10.19
35
6.05
60
21.83
16
78

%
%
%

10.36
5.11
25.05

6.88
0.64
3.49

11.79
4.01
18.60

%
%
เทา / Times

9.28
58.57
1.82

1.24
14.82
1.93

8.92
39.76
2.22

เทา / Times
เทา / Times
เทา / Times

0.91
5.70
1.92

2.49
3.03
0.63

1.06
8.21
0.67

ÍÑμÃÒÊ‹Ç¹áÊ´§¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃËÒ¡ÓäÃ / Profitability Ratios
อัตรากำไรขั้นตน / Gross Profit Margin
อัตรากำไรสุทธิ / Net Profit Margin
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน / Return on Equity

ÍÑμÃÒÊ‹Ç¹áÊ´§»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ / Efficiency Ratios
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย / Return on Total Assets
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร / Return on Fixed Assets
อัตราการหมุนของสินทรัพย / Total Assets Turnover

ÍÑμÃÒÊ‹Ç¹ÇÔà¤ÃÒÐË¹âÂºÒÂ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ / Financial Policy Ratios
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน / Debt to Equity Ratio
อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย / Interest Coverage
อัตราสวนการจายเงินปนผล / Dividend Payout Ratio
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โครงสรางรายไดและการถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552)
Structure of Revenue and Shareholding (as at December 31, 2009)
(หนวย : ลานบาท) / (Unit : Million Baht)
ชือ่ บริษทั
Company
บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด
(มหาชน)
Thai Central Chemical PCL.

กอตัง้ เมือ่
Established
6 มีนาคม
2516
March 6,
1973

2551 / 2008
2550 / 2007
ประเภท
ทุน เรียกชำระ 2552 / 2009
%
กิจการ
จดทะเบี
ย
น
การถือหุน Registered Capital รายได
รายได
รายได
Type of Shareholding
% Revenue
% Revenue
%
Business
Capital Paid Up Revenue
1,754 1,754 14,049.86 76.60 14,041.77 72.53 11,880.35 71.81
ปุย เคมี
Chemical
Fertilizer

ºÃÔÉ·Ñ Â‹ÍÂ (Subsidiary Companies)
1. บริษทั เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จำกัด 22 มกราคม โรงงานผสม
MC Agro-Chemicals Co., Ltd.
2531
และบรรจุ
January 22, Repacking
1988
and
Formulating

99.99

50

50

362.94

2. บริษทั ทีซซี ี เคมีเกษตร จำกัด * 20 มกราคม ซือ้ ขาย
TCC Agrochemical Co., Ltd. * 2542
Trading
January 20,
1999
3. บริษทั เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคลั 26 มกราคม เคมีภณ
ั ฑ
จำกัด
2531
Industrial
MC Industrial Chemical Co., Ltd. January 26, Chemicals
1988
4. บริษทั เอ็มซี เท็กซไทล จำกัด
27 มกราคม สียอ มผา
MC Textile Co., Ltd.
2531
Dyestuff
January 27,
1988
5. บริษทั เอ็มซี โซลเวนท จำกัด
22 มกราคม เคมีภณ
ั ฑเหลว
MC Solvents Co., Ltd.
2531
Liquid
January 22, Chemicals
1988
6. บริษทั เอ็มซี พลาสติก จำกัด
13
พลาสติก
MC Plastics Co., Ltd.
พฤศจิกายน Plastics
2530
November
13, 1987
7. บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด
14 กุมภาพันธ คลังสินคา
N.I.M. Co., Ltd.
2517
เคมีเหลว
February 14, Chemical
1974
Tank
Yard
8. บริษทั เซ็นทราปค (ประเทศไทย) 16 มกราคม ซือ้ ขาย
จำกัด
2518
Trading
Central Pacific (Thailand)
January 16,
Corp., Ltd.
1975

-/99.91

1

1

12.75/
38.25

200

51.00

50

50

-

51.00

50

50

22.41

51.00

50

50

51.00

125

49.00/
25.50

-/24.99

-

1.98

-

200 3,046.93

123.75

0.64

55.72

0.34

286.79

1.48

303.27

1.83

19.93 3,348.40

20.24

16.61 3,859.60

-

1.98

0.01

20.53

0.12

0.12

16.01

0.08

13.48

0.08

668.71

3.65

835.70

4.32

740.86

4.48

125

98.60

0.54

92.83

0.48

97.57

0.59

200

200

1.43

0.01

1.28

0.01

0.80

0.00

5

5

90.75

0.49

101.44

0.52

83.36

0.50

100.00 16,544.34

100.00

ºÃÔÉ·Ñ Ã‹ÇÁ (Associated Company)
1. บริษทั เมโทรแทน จำกัด
Metro Tan Co., Ltd.
รวม
Total Revenue

1 มีนาคม
2537
March 1,
1994

ธุรกิจเคมี
Trading

18,341.63 100.00 19,361.15

หมายเหตุ : * บริษทั ทีซซี ี เคมีเกษตร จำกัด ไดจดทะเบียนเลิกบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 21 ตุลาคม 2551 และไดจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมือ่ วันที่ 21 ตุลาคม
2552
Remark : * TCC Agrochemical Co., Ltd., has completed the dissolution and liquidation procedure as of October 21, 2008 and October 21,
2009 respectively.
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โครงสรางของผูถ อื หุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552)
Shareholders’ Structure (as at December 31, 2009)
2552 / 2009
จำนวนหุน รอยละ
Number of
%
Shares

2551 / 2008
จำนวนหุน รอยละ
Number of
%
Shares

2550 / 2007
จำนวนหุน รอยละ
Number of
%
Shares

ญี่ปุน
Japanese

256,833,457

43.92

256,833,457

43.92

256,833,457

43.92

2. บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด) จำกัด
ISTS (Thailand) Co., Ltd.

ไทย
Thai

231,159,816

39.53

231,159,816

39.53

231,159,816

39.53

3. บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
เพื่อผูฝาก *
Thailand Securities Depository Co., Ltd. *

ไทย
Thai

17,930,180

3.07

17,712,480

3.03

25,672,014

4.39

4. บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)
Bangkok Steel Industry PCL.

ไทย
Thai

13,314,500

2.28

13,314,500

2.28

13,314,500

2.28

5. บริษัท เซ็นทรัลกลาส จำกัด
Central Glass Co., Ltd.

ญี่ปุน
Japanese

12,617,141

2.16

12,617,141

2.16

12,617,141

2.16

6. บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด
Metro Co., Ltd.

ไทย
Thai

11,784,800

2.02

11,784,800

2.02

11,784,800

2.02

7. บริษัท เมโทรฟอส จำกัด
Metrophos Co., Ltd.

ไทย
Thai

10,614,500

1.82

10,614,500

1.82

-

-

8. บริษัท ตรีมิตร มารเก็ตติ้ง จำกัด
Treemit Marketing Co., Ltd.

ไทย
Thai

7,176,500

1.23

7,176,500

1.23

-

-

9. บริษัท สยามอรุณ พรอพเพอรตี้ จำกัด
Siam Aroon Property Co., Ltd.

ไทย
Thai

7,000,000

1.20

7,000,000

1.20

7,000,000

1.20

10. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
Bangkok Bang PCL.

ไทย
Thai

7,000,000

1.20

7,000,000

1.20

7,000,000

1.20

11. น.ส. ศมมงคล กาญจนาภรณ
Ms. Sommongkol Kanchanaporn

ไทย
Thai

2,426,946

0.42

2,426,946

0.42

2,381,519

0.41

12. บริษัท ศรีกรุงวัฒนา 21 จำกัด
Srikrungwattana 21 Co., Ltd.

ไทย
Thai

1,994,341

0.34

-

-

13. บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล จำกัด (มหาชน)
United Flour Mill PCL.

ไทย
Thai

-

-

-

14. รายยอยอื่นๆ
Other shareholders

ไทย
Thai

ชื่อบริษัท
Company
1. บริษัท โซจิทสึ คอรปอเรชั่น
Sojitz Corporation

รวมจำนวนหุน
Total Shares
รวมมูลคาหุนๆ ละ 3.00 บาท
Total Value of Shares at 3.00 Baht each

สัญชาติ
Nationality

4,861,887

0.81

584,714,068 100.00
1,754,142,204

7,073,928

-

1.19

584,714,068 100.00
1,754,142,204

-

10,000,000

1.71

6,950,821

1.18

584,714,068 100.00
1,754,142,204

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 ¼ÅÔμÀÑ³±¤Ø³ÀÒ¾μÃÒËÑÇÇÑÇ-¤Ñ¹ä¶
»Ø‰Â¼ÅäÁŒ

15-15-15 พรีเมียม

8-24-24

สูตรปุย
15-15-15 หัววัว-พรีเมียม
8-24-24 หัววัว-พรีเมียม
13-13-21 หัววัว-พรีเมียม

13-13-21

อัตรา
ระยะที่ใส
1-2 กก./ตน/ป
การเจริญเติบโตทั่วไป
1-2 กก./ตน/ป
การออกดอกติดผล
1-2 กก./ตน/ป เรงผลและปรับปรุงคุณภาพผล
รวมกันไมเกิน 5 กก./ตน/ป

»Ø‰Â¼Ñ¡ - äÁŒ´Í¡äÁŒ»ÃÐ´Ñº
16-16-16
หัววัว-รัสเซีย

15-15-15
หัววัว-รัสเซีย

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

อัตรา

ครั้งแรกหวานใหทั่วแปลงหรือรองกนหลุม
30-50 กก./ไร/ป กอนปลูกครั้งตอไปหวานใหทั่วแปลงหรือ
หางจากตน 25-50 ซม.หลังจากใสปุย
ครั้งแรก 15-30 วัน
12-9-21

»Ø‰ÂÍŒÍÂ

16-12-8

14 รายงานประจำป 2552

วิธิ ีใช

18-12-6

15-7-18

13-13-21

15-15-15 หัววัว-รัสเซีย

สูตรปุย
อัตรา
วิธีใช
16-12-8, 40-50 กก.
ครั้งที่ 1
18-12-6,
อ
อ
ยปลู
ก
รองก
น
ร
อ
งพร
กหรือหลังปลูก 1 เดือน
ตอไร ออยตอ ใสหลังแตงตอ 1อมปลู
15-15-15
เดือน
12-9-21, 40-50 กก.
ครั้งที่ 2
15-7-18,
เมื
อ
่
อ
อ
ยอายุ
2-3 เดือน
ตอไร
13-13-21

»Ø‰Â¢ŒÒÇ - ¢ŒÒÇâ¾´
16-16-8

16-8-8

16-20-0

16-12-8

สูตรปุย
ดินเหนียว
16-12-8, 16-8-8, 16-20-0
ดินทราย
18-12-6, 16-16-8, 16-8-8
ดินเหนียว และ
ดินทราย 46-0-0

18-12-6

อัตรา

46-0-0

35-40 กก.
ตอไร

วิธีใช
ครั้งที่ 1
ใสเมื่อตนพืชอายุ 20-30 วัน
หรือรองพื้นกอนปลูก

10-12 กก.
ตอไร

ครั้งที่ 2
ใสหลังจากใสปุยครั้งแรก 35-45 วัน

»Ø‰ÂÁÑ¹ÊÓ»ÐËÅÑ§
16-12-8

18-12-6

16-8-8

12-9-21

15-15-15 หัววัว-รัสเซีย

15-7-18

สูตรปุย

อัตรา

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

30-40 กก.
ตอไร

วิธีใช
ครั้งที่ 1
ใสรองพื้นแลวกลบดินกอนวางทอนมัน
หรือหลังปลูก 1 เดือน

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

30-50 กก.
ตอไร

ครั้งที่ 2
ใสหลังปลูก 2-3 เดือน หรือหลังกำจัดวัชพืช
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ปุยเคมี N - P - K
¼ÅÔμÀÑ³±¤Ø³ÀÒ¾μÃÒËÑÇÇÑÇ-¤Ñ¹ä¶
»Ø‰ÂÂÒ§¾ÒÃÒ

16-8-4

18-4-5

14-4-9

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

»Ø‰Â»ÒÅÁ¹éÓÁÑ¹

12-9-21

ปที่
1
2-4

15-7-18

15-15-15 พรีเมียม

0-0-60

สูตรปุย
อัตรา
15-15-15 1.5 กก./ตน/ป
13-13-21, 3.5-5.5 กก./
12-9-21
ตน/ป
5 ป 13-13-21, 7.5-9 กก./ตน/ป
ขึ้นไป 12-9-21

13-13-21

21-0-0

ปุยเสริม
- กีเซอรไรท 0.2 กก./ตน/ป
- กีเซอรไรท 0.4-1 กก./ตน/ปี
- โบแรกซ 35-100 กรัม/ตน/ป
- 0-0-60 อัตรา 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

¡ÒÃãÊ‹»Ø‰Âáμ‹ÅÐ¤ÃÑé§ãËŒàÅ×Í¡ÊÙμÃã´ÊÙμÃË¹Öè§à·‹Ò¹Ñé¹
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บุคคลอางอิงอื่น
Contact Address of References
¹ÒÂ·ÐàºÕÂ¹ËØŒ¹
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชั้น 4, 6-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : (02) 229-2800, 654-5599

Securities Registrar :
Securities Depository Center (Thailand) Co., Ltd.
62 The Stock Exchange of Thailand Building
4th Floor, 6-7 Ratchada Bhisek Road, Kwaeng Khlong Toei,
Khet Khlong Toei, Bangkok 10110.
Tel. : (662) 229-2800, 654-5599

¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ
นางสาวสมพร ดุลยวิทย
(ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3709)
นางสาวธนาวรรณ อนุรัตนบดี
(ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3440)
นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์
(ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3096)

Auditors :
Ms. Somporn Dulyavit
(Certified Public Accountant No. 3709)
Ms. Thanawan Anuratbodee
(Certified Public Accountant No. 3440)
Mrs. Vipavee Boonyaprasit
(Certified Public Accountant No. 3096)

บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
อาคารรัจนาการ ชั้น 25 183 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท : (02) 676-5700

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.
Rajanakarn Building, 25th Floor, 183 South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120.
Tel. : (662) 676-5700

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¡®ËÁÒÂ
บริษัท อัลเลน แอนด โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 22 อาคารสินธร 3, 30 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท : (02) 263-7600

Legal Advisor :

บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิตี้ จำกัด
อาคารรัจนาการ ชั้น 26 183 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท : (02) 676-6667-8

Siam City Law Offices Limited.
Rajanakarn Building, 26th Floor, 183 South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120.
Tel. : (662) 676-6667-8

·Õè»ÃÖ¡ÉÒÀÒÂãμŒÊÑÞÞÒ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐà·¤¹Ô¤
บริษัท เซ็นทรัลกลาส จำกัด
7-1, Kanda-Nishikicho 3-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo 101, Japan.

Advisor On Technical And Production :
Central Glass Co., Ltd.
7-1, Kanda-Nishikicho 3-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo 101, Japan.

Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹·ÕèμÔ´μ‹Í»ÃÐ¨Ó
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท : (02) 231-4333

Main Regular Financial Institution :
Bangkok Bank Public Co., Ltd.
333 Silom Road, Bang Rak, Bangkok 10500.
Tel. : (662) 231-4333

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎรบรู ณะ เขตราษฎรบรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท : (02) 222-0000

Kasikornbank Public Co., Ltd.
1 Soi Kasikornthai, Ratburana Road, Bangkok 10140.
Tel. : (662) 222-0000

ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย
อาคารเอ็กซิม 1193 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : (02) 271-3700, 278-0047

Export - Import Bank of Thailand.
EXIM Building, 1193 Phaholyothin Road,
Phayathai, Bangkok 10400.
Tel. : (662) 271-3700, 278-0047

Allen & Overy
22nd Sindhorn Bldg. 3, 30 Wireless Road, Lumpini,
Phathumwan, Bangkok 10330.
Tel. : (662) 263-7600
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทรวม
Nature of Business Operation of Subsidiary Companies and Associated Company.
ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ / 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

ที่อยู
Address

นำเขาและจำหนายสารเคมีปองกันกำจัดศัตรูพืช ที่ใชใน
การเกษตร สาธารณสุข และปศุสัตว บริการผสม บรรจุ
ตรวจสอบคุณภาพเคมีเกษตร
นโยบายการจายเงินปนผล : ยังไมมีนโยบายที่จะจายเงิน
ปนผล

581 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ซอย 12 บี ถนนสุขุมวิท
ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Import and distribute both technical pesticides and
finished product which used in Agriculture, Public health
and Livestock. The business sector includes the marketing
of formulated, finished products, repacking service and
quality control checks by modern laboratory.
Policy on Dividends : No policy on Dividend.

581 Moo 4, Bangpoo Industrial
Estate,
Soi 12B, Sukhumvit Rd., Praeksa
Sub-District,
Muang District, Samutprakarn
10280.

นำเขาและจำหนายสารอารักขาพืชหรือสารเคมีปองกัน
กำจัดศัตรูพืช 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 Agrochemical Co., Ltd.
Policy on Dividends : No policy on Dividend.

บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล
จำกัด
MC Industrial Chemical Co., Ltd.

บริษัท เอ็น. ไอ. เอ็ม. จำกัด
N.I.M. Co., Ltd.
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นำเขาและจัดจำหนาย เคมีภัณฑสำหรับอุตสาหกรรม
สารละลายสำหรับอุตสาหกรรม วัตถุดิบที่ใชในขบวนการปนทอ
เม็ดพลาสติก
นโยบายการจายเงินปนผล : ถามีกำไร โดยทั่วไปจะจาย
เงินปนผล

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.

180-184 Rajawongse Road,
Samphanthawongse, Bangkok
10100.

ดำเนินธุรกิจคลังเคมีอุตสาหกรรมชนิดเหลว เพื่อใหเชาเก็บ
วัตถุดิบเคมีภัณฑเหลว ที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
นโยบายการจายเงินปนผล : ถามีกำไร โดยทั่วไปจะจาย
เงินปนผล

205 อาคารยูไนเต็ดฟลาวมิลล ชั้น 8
ถนนราชวงศ เขตสัมพันธวงศ
กรุงเทพมหานคร 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
depending upon Company’s profit.

205 United Flour Mill Building,
8th Floor, Rajawongse Road,
Samphanthawongse, Bangkok
10100.

ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ / Subsidiary Companies
บริษัท
Company
บริษัท เซ็นทราปค (ประเทศไทย) จำกัด
Central Pacific (Thailand) Corp., Ltd.

บริษัท เอ็มซี พลาสติก จำกัด
MC Plastics Co., Ltd.

ลักษณะการทำธุรกิจ
Business Line

ที่อยู
Address

ดำเนินธุรกิจนำเขา สงออกและจัดจำหนายปุย เคมีเกษตร
ผลิตภัณฑเคมี โลหะ เปนตน
นโยบายการจายเงินปนผล : ไมมี

180-184 ถนนราชวงศ
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
10100

Importer and distributor of fertilizers, agro-chemicals,
minerals and etc.
Policy on Dividends : None.

180-184 Rajawongse Road,
Samphanthawongse, Bangkok
10100.

ดำเนินธุรกิจการคาเม็ดพลาสติกและมีโรงงานผลิตถุง
ในพลาสติก, ขวดพลาสติก, แผนชีท เปนตน
นโยบายการจายเงินปนผล : ถามีกำไร โดยทั่วไปจะจาย
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 Sub-District,
Muang Samutprakarn District,
Samutprakarn Province 10280.

ºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ / Associated Company
บริษัท
Company
บริษัท เมโทรแทน จำกัด
Metro Tan Co., Ltd.

ลักษณะการทำธุรกิจ
Business Line

ที่อยู
Address

ตัวแทนในการจำหนายสินคาเคมีภัณฑ finishing ของบริษัท
ซอมเมอร (Sommer) บริษัท เอฟจีแอล (FGL) จากประเทศ
อิตาลี (สำหรับงานน้ำ)
นโยบายการจายเงินปนผล : ถามีกำไร โดยทั่วไปจะจาย
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.

หมายเหตุ : * บริษัท ทีซีซี เคมีเกษตร จำกัด ไดจดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 และไดจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552
Remark : * TCC Agrochemical Co., Ltd., has completed the dissolution and liquidation procedure as of October 21, 2008
and October 21, 2009 respectively.
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การดำเนินงานและการวิเคราะหของฝายจัดการ
แมวาประเทศไทยยังอยูในสภาวะความไมแนนอนทางเศรษฐกิจและขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดป 2552 แตดวย
ภาครัฐไดพยายามกำหนดนโยบายในการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจอยางจริงจัง เปนผลใหเศรษฐกิจของประเทศไทยมีแนวโนมฟน
ตัวอยางชัดเจนในชวงครึ่งปหลัง โดยเฉพาะนโยบายการประกันราคาผลผลิตทางการเกษตรใหแกเกษตรกรเพื่อใหราคาสินคาเกษตรมี
เสถียรภาพ ทำใหเกษตรกรสามารถวางแผนและกำหนดรายไดจากการเพาะปลูกได อีกทั้งในป 2552 ไมมีภัยธรรมชาติและโรคระบาด
รายแรงที่จะสงผลกระทบตอการเกษตรโดยรวมมากนัก สงผลใหเกษตรกรมีความมั่นใจในการใชปุยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตมากยิ่งขึ้น
สำหรับผลการดำเนินงานในป 2552 บริษัทฯ สามารถจำหนายปุยเคมี เพิ่มขึ้นกวารอยละ 20 จากปที่ผานมา และสรางรายได
รวมใหกับบริษัทฯ เปนมูลคา 13,995 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 0.55 เนื่องจากราคาปุยเคมีปรับตัวลดลงถึงรอยละ 16.71 นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังมีภาระตนทุนขายและบริการจำนวน 12,563 ลานบาท ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 3.8 อันเปนผลมาจากตนทุนในการผลิตที่ลดลง
ทั้งในสวนของราคาวัตถุดิบ ราคาน้ำมัน ในสวนของคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการขายและบริหารจัดการในปนี้ บริษัทฯ ไดวางแผนและ
ควบคุมการใชงบประมาณอยางรัดกุมและระมัดระวังโดยมุงเนนการใชงบประมาณในการสงเสริมการขายใหเกิดประโยชนสูงสุดและ
ตรงกลุมเปาหมาย เพื่อรักษาระดับของรายไดในสภาวะราคาตลาดของปุยเคมีที่ลดลง โดยมีคาใชจายเกิดขึ้นราว 412 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนของรายไดประมาณรอยละ 3 จากปจจัยที่กลาวมาขางตน สงผลใหบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานและมีผล
ประกอบการเปนที่นาพอใจ โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 889 ลานบาท
ในดานการสรางศักยภาพขององคกร บริษัทฯ ยังคงมีปจจัยพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกรงโดยมีโรงงานผลิตปุยเคมี
ขนาดใหญสองแหง เพื่อรองรับความตองการผลิต การใหความสำคัญเปนอยางมากตอการจัดการดานการเงิน โดยบริษัทจัดใหมีนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการขายและจัดเก็บรายไดเพื่อรักษาสภาพคลองในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการวัตถุดิบ เพื่อใหไดมาซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสมและเพียงพอตอการผลิต อันเปน
ผลใหบริษัทฯ สามารถบริหารระดับสินคาคงคลังใหอยูในระดับที่เหมาะสมและสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ ยิง่ ไปกวานัน้ บริษทั ฯ ยังมีนโยบายสรางความรวมมือกับ มหาวิทยาลัย หนวยงานราชการ นักวิชาการเกษตร ตลอดจนเกษตรกร
ในการวิจัยและพัฒนา การทำแปลงปลูกพืชสาธิต เพื่อใหความรูและสนับสนุนการใชปุยเคมีอยางถูกวิธีและเกิดประโยชนสูงสุดทางการ
เกษตรจากความมุงมั่นที่กลาวมาขางตน ฝายบริหารและจัดการของบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นเปนอยางยิ่งวาบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจได
อยางมั่นคงตอไป
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The Business Operation and Analysis of the Management
In 2009, in spite of the fact that Thailand faced with economic uncertainty and political instability, the Thai
Government had seriously tried to set policies to remedy the economic recession. Consequently, by the second half
of the year, Thai’s economy showed certain degree of recovery. Moreover, the “ Crop-Pledging Scheme ” to assist
farming sector to achieve price stability, has helped farmers to plan for reasonable selling price. Also in the year 2009
there was no serious natural disaster as well as contagious plant diseases to farmers as a whole, farmers were more
confident in increasing fertilizer use to enhance their crops productivity.
Overall, throughout 2009, the Company’s sales revenue over 20% more than last year. The total revenue was
achieved 13,995 Million Baht, a slight increase from last year to 0.55% as the declining fertilizer price by 16.71%.
While the Company carried the cost of goods sold and services expenses at 12,563 Million Baht, a decrease of
3.8 % from the previous year. The production cost decrease attributed by the reduced price of raw materials, oil
price. As for the selling and administrative expenses of this year, the Company has planned and controlled the
budget concisely and carefully, by focusing on promotion activities’ budget to achieve maximum benefits, aiming at
target group, so as to maintain the income level in the price downward trend of current fertilizer market. The incurred
expenses at 412 Million Baht will be about 3 % of the total income. From the aforementioned factors, the Company
has achieved business operation success very well. The net profit was at 889 Million Baht, increased quite well from
the previous year.
In enhancing for high business potential, the Company still retains sound fundamental business operation,
with two big fertilizer factories capable of production capacity to meet the fertilizer demands. The Company highly
stresses sound financial management. So the Company has laid down the risk management policy in foreign
exchange risk, the sales policy and the income collection to enhance liquidity of business operation, and also
increase the efficiency of raw material procurement, such that there will be high quality raw material at reasonable
price, which in turn increase the inventory management of the Company to maintain inventory at satisfactory level to
satisfy customers’ needs efficiently.
Moreover, the Company has maintain policy in having good cooperation with universities, public sector
organization, agricultural academics and farmers in research and development, as well as plant demonstration
plot to educate and support farmers with correct fertilizer application to achieve high efficiency. From the above
determination, the Company’s Management is confident that the Company will firmly carry on the business operation
with great achievement.
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โครงสรางการจัดการ
Management Structure
1.

โครงสร า งการจั ด การประกอบด ว ย คณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งมีอำนาจในการบริหารดำเนินการจัดการในดานตางๆ ตามการ
แบงหนาที่ในผังองคกร ในหนา 23

1.

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.

2.

การสรรหากรรมการและผูบริหาร ไมมีการสรรหากรรมการ
แตเมื่อกรรมการบริษัทวางลงตามวาระ จะมีการสรรหากรรมการ
โดยคณะกรรมการบริษทั และเสนอใหทป่ี ระชุมคณะกรรมการทราบ
พรอมทั้งใชมติเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมไดลงมติ

2.

The Nomination of Directors and Executives 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.

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
Policy on Dividends of Thai Central Chemical Public Co., Ltd.
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) จะจัดสรรจายเงิน
ปนผลแกผูถือหุนในอัตราประมาณรอยละ 60 ของกำไรสุทธิ ของ
งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การหลั ง หั ก สำรองตามกฎหมาย ภาษี แ ละ
ขาดทุ น สะสม(ถ า มี ) อย า งไรก็ ต าม การจ า ยเงิ น ป น ผลดั ง กล า ว
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจำเปน
และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
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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
ผูถ อื หุน
Shareholders
คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการอำนวยการ
Corporate Board
เลขานุการบริษทั ฯ
Company’s Secretary
คณะกรรมการบริหาร
Executive Board
ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
และ กรรมการผูจ ดั การใหญ
CEO & President

สำนักตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office

ดานทรัพยากรมนุษย
Human Resources
Group

ดานวางแผนองคกร
Corporate Planning
Group

ดานบริหาร
Administration
Group

ดานจัดซือ้
Procurement
Group

ดานการเงิน
และบัญชี
Finance &
Accounting Group

ดานการตลาด
Marketing Group

ดานการผลิต
Production Group

เจาหนาทีบ่ ริหารและ
ผูช ว ยกรรมการ
ผูจ ดั การใหญ
EO & Senior Vice
President

เจาหนาทีบ่ ริหารและ
กรรมการ
ผูช ว ยผูจ ดั การใหญ
EO & Senior Vice
President

เจาหนาทีบ่ ริหารและ
กรรมการ
รองผูจ ดั การใหญ
EO & Executive
Vice President

เจาหนาทีบ่ ริหารและ
กรรมการ
ผูช ว ยผูจ ดั การใหญ
EO & Senior Vice
President

เจาหนาทีบ่ ริหารและ
กรรมการ
ผูช ว ยผูจ ดั การใหญ
EO & Senior Vice
President

เจาหนาทีบ่ ริหารและ
กรรมการ
รองผูจ ดั การใหญอาวุโส
EO & Senior Executive
Vice President

เจาหนาทีบ่ ริหารและ
ผูช ว ยกรรมการ
ผูจ ดั การใหญ
EO & Senior Vice
President

สายงาน
ทรัพยากรมนุษย
Human Resources
Dept.

สายงาน
วางแผนองคกร
Corporate Planning
Dept.

สายงาน
กิจการทัว่ ไป
General Affairs
Dept.

สายงาน
จัดซือ้
Procurement
Dept.

สายงานบัญชี
Accounting
Dept.

สายงานปุย เคมี
Fertilizer Dept.

โรงงานพระประแดง
Phrapradaeng
Plant Site

สายงาน
วิจยั และพัฒนา
Research &
Development Dept.

สายงานการเงิน
Finance Dept.

สายงาน
ปฏิบตั กิ ารการตลาด
Marketing
Operation Dept.

สายงานวิศวกรรม
Engineering Dept.

สายงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
IT Planning Dept.

สายงานควบคุม
สินคาและ
เอกสารการจาย
Inventory & Delivery
Control Dept.
สายงาน
สินเชือ่
Credit Dept.

สายงานการผลิต
Production Dept.
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
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ· ä·Âà«ç¹·ÃÑÅà¤ÁÕ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂ´´Ñ§μ‹Íä»¹Õé (³ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2552)
The Board of Directors of Thai Central Chemical PCL. (as at December 31, 2009)
นายชิกาฮิเด โมริ
Mr. Chikahide Mori

รองประธานกรรมการ
Vice Corporate Board Chairman

นายมาซาโตะ ทาเคอิ
Mr. Masato Takei

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
Executive Board Chairman & Director & President

นายไพบูลย รัตนาภรณชัย
Mr. Phaiboon Ratanapornchai

กรรมการรองผูจัดการใหญอาวุโส
Director & Senior Executive Vice President

นายคาซูเอกิ ซากูมา
Mr. Kazuaki Sakuma

กรรมการรองผูจัดการใหญ
Director & Executive Vice President

นายชิเกรุ นากานิชิ
Mr. Shigeru Nakanishi

กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ
Director & Senior Vice President

นายนาโอยูกิ ฟูจิวารา
Mr. Naoyuki Fujiwara

กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ
Director & Senior Vice President

นายสุวิช สุวรุจิพร
Mr. Suvij Suvaruchiporn

กรรมการ
Director

นายทาคาชิ อิเคดะ
Mr. Takashi Ikeda

กรรมการ
Director

นายมาซายูกิ นาคายามา
Mr. Masayuki Nakayama

กรรมการ
Director

นางเยาวลักษณ ผาวิจิตร
Mrs. Yaowaluck Pawijit

กรรมการ
Director

นายบรรหาร บัณฑุกุล
Mr. Banharn Bandhukul

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Chairman

นางกรศิริ พิณรัตน
Mrs. Kornsiri Pinnarat

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member

นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
Mr. Opas Sripornkijkachorn

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
Advisor to the Board
นายเปลงศักดิ์ ประกาศเภสัช
Mr. Plengsakdi Prakaspesat

24 รายงานประจำป 2552

ที่ปรึกษาอาวุโส
Senior Advisor

เกิดป 2498 ปริญญาตรี สาขา Social Engineering from Tokyo Institute of Technology ในป 2521
เริ่มเขาทำงานกับ Nissho Iwai Corp. ตอมาในป 2529 ไดเขาปฏิบัติงานใน Nissho Iwai Machinery
Corp. และในป 2530 ปฏิบัติงานใน Nissho Iwai Corp., Marine Engineering Dept. ในป 2533
ไดไปปฏิบัติหนาที่ที่ Nissho Iwai Deutschland GmbH, Hamburg. และในป 2537 เขาดำรงตำแหนง
General Manager ในป 2540 เขาดำรงตำแหนง Manager, Section 1. Marine Dept., Nissho
Iwai Corp. ในป 2545 และ 2547 เขาดำรงตำแหนง General Manager ณ New Building Group,
Nissho Iwai Marine Corp. และ Sojitz Marine & Engineering Corp. ตามลำดับ ในป 2552
เขาดำรงตำแหนง General Manager, Agribusiness Dept. ปจจุบัน ดำรงตำแหนง Deputy General
Manager for Food Unit, Planning & Administration Ofﬁce Consumer Lifestyle Business Div.,
Sojitz Corp. และ รองประธานกรรมการ ของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

¹ÒÂªÔ¡ÒÎÔà´ âÁÃÔ
Mr. Chikahide Mori
รองประธานกรรมการ
Vice Corporate Board Chairman

Born in 1955. Bachelor Degree of Social Engineering from Tokyo Institute of Technology. In
1978, Joined Nissho Iwai Corp., Marine & Industries Dept. In 1986, worked at Nissho Iwai
Machinery Corp. In 1987, Nissho Iwai Corp., Marine Engineering Dept. In1990, Nissho Iwai
Deutschland GmbH, Hamburg. In 1994, General Manager. In 1997, Manager, Section 1
Marine Dept., Nissho Iwai Corp. In 2002 and 2004, General Manager, New Building Group,
Nissho Iwai Marine Corp., and Sojitz Marine & Engineering Corp. In 2009, General Manager,
Agribusiness Dept. At present, he is appointed as Deputy General Manager for Food Unit,
Planning & Administration Ofﬁce Consumer Lifestyle Business Div., Sojitz Corp., and later
became Vice Corporate Board Chairman of Thai Central Chemical PCL. (TCCC).

เกิดป 2495 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร จาก Hokkaido University ในป 2519 เขาทำงานที่ Nissho
Iwai Corp. ในป 2527 ดำรงตำแหนง Manager of Minerals Dept., Nissho Iwai (Thailand) ในป
2532 ดำรงตำแหนง Manager of Minerals and Chemical Products Section, Nissho Iwai
Corp., Tokyo ในป 2541 Director and Executive Chairman & CEO of NI Mineral Sands
(Australia) Pt. ปจจุบันดำรงตำแหนง ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ของ บริษัท
ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

¹ÒÂÁÒ«ÒâμÐ ·Òà¤ÍÔ
Mr. Masato Takei
ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ
Executive Board Chairman &
Director & President

Born in 1952. Graduated Bachelor Degree of Economics from Hokkaido University. Joined
Nissho Iwai Corp., in 1976. In 1984 Manager of Minerals Dept., of Nissho Iwai (Thailand).
In 1991, Manager of Minerals and Chemical Products Section, Nissho Iwai Corp., Tokyo. In
1998 Director and Executive Chairman & CEO of NI Mineral Sands (Australia) Pt. At present,
taking ofﬁce as Executive Board Chairman and President of TCCC.

เกิดป 2489 ปริญญาตรี สาขากสิกรรมและสัตวบาล แผนกโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มี ป ระสบการณ ก ว า งขวางเคยดำรงตำแหน ง ผู จั ด การทั่ ว ไป ฝ า ยปุ ย และเคมี เ กษตรในบริ ษั ท
ศรีกรุงวัฒนา จำกัด ในป 2531 เขารับตำแหนงผูอำนวยการสายงานขายปุย ปจจุบันดำรงตำแหนง
กรรมการรองผูจัดการใหญอาวุโส - ดานการตลาด ของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

¹ÒÂä¾ºÙÅÂ ÃÑμ¹ÒÀÃ³ªÑÂ
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 Dept., in Metro Co., Ltd. In 1988, at present he is appointed as Vice
President of Fertilizer Sales and later became Director and Senior Executive Vice President
- Marketing of TCCC.

กรรมการรองผูจัดการใหญอาวุโส
Director & Senior Executive Vice President
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors
เกิดป 2488 ปริญญาตรี สาขา Commerce จาก Kansai University เขาทำงานกับ Nissho Iwai
Corp. ประเทศญี่ปุน เคยดำรงตำแหนงทางดานการเงินและแลกเปลี่ยนเงินตรา ใน Nissho Iwai Corp.
ประเทศญี่ปุน ประเทศฟลิปปนส และ Thai Sunrock Co.,Ltd., ประเทศไทย ปจจุบัน ดำรงตำแหนง
กรรมการรองผูจัดการใหญ - ดานบริหาร ของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

¹ÒÂ¤Ò«ÙàÍ¡Ô «Ò¡ÙÁ‹Ò
Mr. Kazuaki Sakuma

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

กรรมการรองผูจัดการใหญ
Director & Executive Vice President

¹ÒÂªÔà¡ÃØ ¹Ò¡Ò¹ÔªÔ
Mr. Shigeru Nakanishi
กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ
Director & Senior Vice President

¹ÒÂ¹ÒâÍÂÙ¡Ô ¿Ù¨ÔÇÒÃ‹Ò
Mr. Naoyuki Fujiwara
กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ
Director & Senior Vice President

26 รายงานประจำป 2552

เกิดป 2500 ปริญญาตรี เศรษฐศาตรจาก Hitotsubashi University ในป2524 เริ่มเขาทำงานกับ Nissho
Iwai Corp. และดำรงตำแหนง Foreign Exchange Import Section, Finance Dept. ตอมาในป 2527
เขาดำรงตำแหนง Trainee in Finance and Accounting Dept., Nissho Iwai U.K. Ltd., London ในป
2529 และ 2532 ไดกลับเขารับตำแหนง Funds Section, Finance Dept. และ Capital Market Section,
Treasury Dept. ณ Nissho Iwai Corp. ในป 2534 และ 2537 เขารับตำแหนงที่ Nissho Iwai Hong Kong
Corp. และ Nissho Iwai Hong Kong Ofﬁce ในป 2539-2542 เขาดำรงตำแหนงที่ Tokyo Head Ofﬁce
ในป 2543 เขารับตำแหนง General Manager, Finance Dept., Nissho Iwai American Corp., U.S.A.,
และในป 2547 กลับเขารับตำแหนง ณ Tokyo Head Ofﬁce และในป 2551 ไดเริ่มทำงานกับ บริษัท
ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) และปจจุบันดำรงตำแหนง กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ - ดานการเงินบัญชี และวางแผนองคกร
Born in 1957. Bachelor Degree in Economics, Hitotsubashi University. In 1981, Joined Nissho
Iwai Corp., and served as Foreign Exchange Import Section, Finance Dept. In 1984, Trainee
in Finance and Accounting Dept., Nissho Iwai U.K. Ltd., London. In 1989 and 1989, served as
Funds Section, Finance Dept., and Capital Market Section, Treasury Dept., in Nissho Iwai Corp.
In 1991 and 1994 served as Nissho Iwai Hong Kong. In 1996-1999, served as Tokyo Head
Ofﬁce. In 2000, General Manager, Finance Dept., Nissho Iwai American Corp., U.S.A. In 2004,
served as Tokyo Head Ofﬁce. In 2008, joined with TCCC. At present he is appointed as Director
& Senior Vice President - Finance & Accounting, Corporate Planning.
เกิดป 2501 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาภาษาจีน จาก Kobe City University of Foreign Studies
ป 2525 เริ่มงานกับ Nissho Iwai Corp. แผนก China Trading Business Ofﬁce ตอมา ป 2527 ประจำที่
Nissho Iwai Corp., Shanghai Liaison Office ตอมา ป 2530 Nissho Iwai Corp. แผนก China
Trading Business Ofﬁce และ แผนก Inorganic Chemical & Fertilizer Dept. ป 2534 ประจำที่ บริษัท
ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ตำแหนง ผูจัดการทั่วไป แผนกจัดซื้อตางประเทศ ป 2538 Nissho Iwai
Corp. แผนก Inorganic Chemical & Fertilizer Dept. ป 2542 ประจำที่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด
(มหาชน) ตำแหนง ผูจัดการทั่วไป แผนก การจัดการตลาด ป 2546 ประจำที่ Japan Vietnam Fertilizer
Company ตำแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการ ป 2549 ประจำที่ Osaka Specialty Chemicals Dept.
ตำแหนง ผูจัดการทั่วไปประจำโครงการ ป 2552 Sojitz Corp. แผนก Agribusiness Dept. ตำแหนง
ผูจัดการทั่วไป ธุรกิจปุยเคมี ปจจุบันดำรงตำแหนง กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ - ดานจัดซื้อ ของ บริษัท
ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
Born in 1958, Bachelor Degree of Arts, Kobe City University of Foreign Studies. Joined Nissho
Iwai Corp., in 1982 in China Trading Business Ofﬁce. In 1984 Nissho Iwai Corp., Shanghai Liaison
Ofﬁce. In 1987 Nissho Iwai Corp., China Trading Business Ofﬁce. In 1988 Nissho Iwai Corp.,
Inorganic Chemical & Fertilizer Dept. In 1991 General Manager, Overseas Procurement at Thai
Central Chemical PCL., In 1995 Nissho Iwai Corp., Inorganic Chemical & Fertilizer Dept. In 1999
General Manager, Marketing Operation at Thai Central Chemical PCL., In 2003 Deputy General
Director at Japan Vietnam Fertilizer Company. In 2006, Project General Manager of Osaka
Specialty Chemicals Dept. In 2009, General Manager of Fertilizer Business of Sojitz Corp. At
Present, he is appointed as Director & Senior Vice President - Procurement of TCCC.

¹ÒÂÊØÇÔª ÊØÇÃØ¨Ô¾Ã
Mr. Suvij Suvaruchiporn
กรรมการ
Director

¹ÒÂ·Ò¤ÒªÔ ÍÔà¤´Ð
Mr. Takashi Ikeda
กรรมการ
Director

เกิดป 2486 ปริญญาตรี นิตศิ าสตรบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เขาทำงานที่ Butler & Webster., Co.,
Ltd., Vernat Eastern Agency (ปจจุบนั ไดถกู ควบกิจการเขากับ Inchcape Group), บริษทั Richard son
Merrel (Thailand) Co., Ltd., (ปจจุบนั - Proctor & Gamble Co.,Ltd.), Bristol Myers Co., Ltd (ปจจุบนั
Bristol-Myers Squibb) เคยดำรงตำแหนง อนุกรรมการ-ดานการเงิน บริษทั ปโตรเคมีแหงชาติ จำกัด(มหาชน)
กรรมการจัดตั้งบริษัท ปุยเคมีแหงชาติ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท หลักทรัพยเอบีเอ็น แอมโร เอเซีย จำกัด(มหาชน)
(ปจจุบันบริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)) ปจจุบันดำรงตำแหนง กรรมการผูจัดการ บริษัท
ศรีกรุงวัฒนา จำกัด ประธานกรรมการ บริษทั ยูไนเต็ดฟลาวมิลล จำกัด (มหาชน) บริษทั โปลิเมอส มารเก็ตติง้
จำกัด รองประธานกรรมการ บริษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จำกัด กรรมการ บริษทั เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชัน่ จำกัด
(มหาชน) บริษทั บางกอกอินดัสเทรียลแกส จำกัด และในป 2552 ดำรงตำแหนงกรรมการ บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี
จำกัด (มหาชน)
Born in 1943, Bachelor Degree of Law from Thammasat University. Working experience, join
Butler & Webster Co., Ltd., Vernat Eastern Agency (Currently both companies were acquired into
Inchcape Group), Richardson Merrel (Thailand) Co., Ltd., (Currently Proctor & Gamble), BristolMyers Co., Ltd. (Currently Bristol-Myers Squibb) Formerly, Finance Sub-Committes Director at
National Petrochemical Co.,Ltd., Founding Directors at National Fertilizer Co., Ltd., Director at
Bangkok Steel Industry PCL., Thai Central Chemical PCL., and ABN Amro Asia Securities PCL.
(currently Asia Plus Securities PCL.). At present President of Metro Co., Ltd., Chairman of United
Flour Mill Group Companies. Chairman of Polymers Marketing Co., Ltd. Vice Chairman of PTT-HMC
Polymers Co., Ltd., Director of Metro Systems Corp., PCL. Bangkok Industries Gas Co., Ltd. In 2009,
he was elected as Director of TCCC.
เกิดป 2493 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จาก Yokohama National University ในป 2518 เขาทำงานกับ
Nissho Iwai Corp., Nagoya Trading Dept. ในป 2524 Osaka Chemical Dept. ในป 2529 ฝาย Osaka
Fine Chemical Dept. ในป 2532 Nissho Iwai do Brasil S.A., Sao Paulo. ในป 2533 Nissho Iwai
Mexicana S.A. de C.V., Mexico City. ในป 2536 ดำรงตำแหนงผูจ ดั การแผนก2 Osaka Fine Chemical.
ในป 2538 ผูจัดการแผนก Fine Chemical, Osaka Chemical Dept.ในป 2539 ผูจัดการแผนก Fertilizer
Section, Inorganic Chemical Fertilizer Dept. ป 2540 ผูจ ดั การแผนก Agri Business Section 1, ผูจ ดั การ
แผนก Agri Business Section, Inorganic Chemical Fertilizer Dept. ป 2541 เปนกรรมการและ ผูชวย
ผูจัดการใหญ AFC Fertilizer & Chemicals, Inc., CEO, AFC Fertilizer & Chemicals, Inc. ป 2545
ผูจัดการทั่วไป Fertilizer Dept., Nissho Iwai Corp. ป 2547 ดำรงตำแหนงกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท
ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ในป 2550 กรรมการบริหารและกรรมการผูชวยผูจัดการใหญ Consumer
Lifestyle Business Div.; และ ผูจ ดั การทัว่ ไปอาวุโส, Foods Unit. ปจจุบนั ดำรงตำแหนง ประธานเจาหนาที่
บริหาร และประธานกรรมการผูจัดการใหญ Asia & Oceania, Sojitz Corp. ผูจัดการทั่วไป Sojitz Corp.,
Singapore Branch. และดำรงตำแหนงกรรมการ บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
Born in 1950. Bachelor Degree of Business Administration, Yokohama National University. In 1975
Joined Nissho Iwai Corp., Nagoya Trading Dept. In 1981 Osaka Chemical Dept. In 1986 Osaka Fine
Chemical Dept. In 1989 Nissho Iwai do Brasil S.A., Sao Paulo. In 1990 Nissho Iwai Mexicana S.A.
de C.V., Mexico City. In 1993 Manager, Section 2, Osaka Fine Chemical. In 1995 Manager. Fine
Chemical Section, Osaka Chemical Dept. In 1996 Manager, Fertilizer Section, Inorganic Chemical
Fertilizer Dept. In 1997 Manager, Agri Business Section, Inorganic Chemical Fertilizer Dept. In
1998 Director & Vice President, AFC Fertilizer & Chemicals, Inc. CEO, AFC Fertilizer & Chemicals,
Inc. In 2002 General Manager, Fertilizer Dept., Nissho Iwai Corp. In 2004, President, Thai Central
Chemical PCL. In 2007 Executive Ofﬁcer and Senior General Manager, Foods Unit. At present, he
is appointed as President & CEO for Asia & Oceania, Sojitz Corp., Singapore Branch, and Director
of TCCC.

เกิดป 2514 ปริญญาตรี จาก Waseda University ในป 2539 เขาทำงานกับ Nichimen Corp., AgriFood Dept. ในป 2542 Nichimen Foods Corp., Agri-Food Dept. ในป 2545 Nichimen Corp., Food
Dept.ในป 2547 Sojitz Corp., Grain & Feed Material Dept. ในป 2552 Sojitz (Thailand) Co., Ltd.
General Manager, Foodstuffs Dept. และปจจุบันดำรงตำแหนงกรรมการของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี
จำกัด (มหาชน)

¹ÒÂÁÒ«ÒÂÙ¡Ô ¹Ò¤ÒÂÒÁ‹Ò
Mr. Masayuki Nakayama

Born in 1971. Bachelor Degree from Waseda University in 1996. Joined Nichimen Corp., Agri-Food
Dept. In 1999 Nichimen Foods Corp., Agri-Food Dept. In 2002 Nichimen Corp., Food Dept. In 2004
Sojitz Corp., Grain & Feed Material Dept. In 2009, Sojitz (Thailand) Co., Ltd., General Manager,
Foodstuffs Dept. At present he is Director of TCCC.

กรรมการ
Director
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

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

¹Ò§àÂÒÇÅÑ¡É³ ¼ÒÇÔ¨ÔμÃ
Mrs. Yaowaluck 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 PCL., and
Director of TCCC.

กรรมการ
Director

เกิ ด ป 2471 ปริ ญ ญาโท เศรษฐศาสตร ม หาบั ณ ฑิ ต จากมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร และ
มหาวิทยาลัยแคนซัสสหรัฐอเมริกา รับราชการกระทรวงการคลัง และเคยดำรงตำแหนงรองอธิบดี
กรมสรรพสามิตและกรมสรรพากร ปจจุบันดำรงตำแหนงกรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด
(มหาชน)

¹ÒÂºÃÃËÒÃ ºÑ³±Ø¡ØÅ
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 Dept., and also Revenue Dept. Presently, he is an Independent Director and
Audit Committee Chairman of United Flour Mill PCL., and TCCC.

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
Independent Director
and Audit Committee Chairman

เกิดป 2494 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายและการวางแผนสังคม) และ Mini
Master of Management จากสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร (NIDA) เขารับราชการ
กระทรวงการคลังตั้งแตป 2513 ปจจุบันดำรงตำแหนง รองอธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
และ ดำรงตำแหนง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด
(มหาชน)

¹Ò§¡ÃÈÔÃÔ ¾Ô³ÃÑμ¹
Mrs. Kornsiri Pinnarat
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director
and Audit Committee Member
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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 Deputy Director-General of the Customs Dept., Ministry of Finance,
Independent Director and Audit Committee Member of TCCC.

¹ÒÂâÍÀÒÊ ÈÃÕ¾Ã¡Ô¨¢¨Ã
Mr. Opas Sripornkijkachorn
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director
and Audit Committee Member

¹ÒÂà»Å‹§ÈÑ¡´Ôì »ÃÐ¡ÒÈàÀÊÑª
Mr. Plengsakdi Prakaspesat
ที่ปรึกษาอาวุโส
Senior Advisor

เกิดป 2512 ปริญญาตรี ทางการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) นอกจากนี้
ยังไดรับวุฒิบัตรทางวิชาชีพหลายดาน อาทิเชน ผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย)
ประกาศนียบัตรสากลการประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง (Certiﬁcation in Control Self
Assessment (CCSA)) ผูตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Certiﬁed Internal Auditor (CIA))
มีประสบการณทำงานทั้งในดานการตรวจสอบบัญชีและเปนที่ปรึกษาทางธุรกิจมากกวา 15 ป
โดยในอดีตไดเคยรวมงานกับบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำตางๆ เชน บริษัทตรวจสอบบัญชี
เอสจีวี - ณ ถลาง จำกัด บริษัท ไพรซวอเตอรเฮารสคูเปอรส เอบีเอเอส จำกัด บริษัท เคพีเอ็มจี
ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ที่ปรึกษา (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ดีลอยท
ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด ปจจุบันเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท
ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
Born in 1969. Bachelor Degree in Accounting (with the 2nd class honors) from Chiang
Mai University and a Master Degree in business economics from National Institute of
Development Administration (NIDA). He has also obtained professional certiﬁcates such
as Certiﬁed Public Accountant (CPA), Thailand, Certiﬁcation in Control Self Assessment
(CCSA), Certiﬁed Internal Auditor (CIA). He has over 15 years of working experience both
in audit and advisory. In the past, he worked for a number of leading audit ﬁrms such as
SGV-Na Thalang Certiﬁed Public Accountant Co., Ltd. Pricewaterhouse Coopers ABAS
Limited, KPMG Audit (Thailand) Limited, KPMG Advisory (Thailand) Limited, and Deloitte
Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd. Presently, he is an Independent Director and
Audit Committee Member of TCCC.

เกิดป 2485 สำเร็จการศึกษาวิชาการคาจาก Ross College (Dublin) ประเทศไอรแลนด ไดรับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิชาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยเคนซิงตัน สหรัฐอเมริกา
และการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาหลักสูตรปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ
และเอกชน (ปรอ. รุนที่ 1) เคยดำรงตำแหนง ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท เอเซีย แปซิฟค
โปแตซ คอรปอเรชั่น จำกัด สมาชิกสภานิติบัญญัติ สมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม กงสุลกิตติมศักดิ์ไอรแลนด ประจำประเทศไทย และนายกสภาประจำ
สถาบันราชภัฏลำปาง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงนายกสมาคมการคาปุยและธุรกิจการเกษตรไทย
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคาร
สินเอเซีย จำกัด (มหาชน) กรรมการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) นายกองเอก กองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย
รองประธานมูลนิธิ อาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ กรรมการอำนวยการ มูลนิธิ
สวนหลวง ร.9 และที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
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). Formerly,
Honourary Chairman, Asia Pacific Potash Corp., Member, National Legislative Council,
Member of Senate, Advisor of the Minister of Industry, Honorary Consul of Ireland, and
Chairman, Borad of the Rajabhat Institute Lampang. Presently serving as the President of
Thai Fertilizer and Agricultural Marketing Association, Independent Director and Chairman of
the Audit Committee, Bangkok Insurance PCL., Independent Director / Member of the Audit
Committee and Nomination, Compensation and Corporate Governance Committee, ACL
Bank PCL., Director to The Federation of Thai Industries, Director of the Board of Trustees
The Assumption University of Thailand, Gracious Royal appointment to the Rank of Volunteers
Defense Cops Colonel, 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 and
Senior Advisor of TCCC.

Annual Report 2009 29

คณะผูบริหาร
Management Team
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
Executive Board

3

4

5

1. ¹ÒÂÁÒ«ÒâμÐ ·Òà¤ÍÔ
Mr. Masato Takei

1

6

7

4. ¹ÒÂ¹ÒâÍÂÙ¡Ô ¿Ù¨ÇÔ ÒÃ‹Ò
Mr. Naoyuki Fujiwara

ประธานเจาหนาทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ ดั การใหญ
Chief Executive Oﬃcer & President

2. ¹ÒÂä¾ºÙÅÂ ÃÑμ¹ÒÀÃ³ªÂÑ
Mr. Phaiboon Ratanapornchai

2
7. ¹ÒÂ¸§ªÑÂ ÊØÇÃÃ³ÇÔ·ÂàÇª
Mr. Tongchai Suwanwidhwej

เจาหนาทีบ่ ริหารและกรรมการผูช ว ยผูจ ดั การใหญ
Executive Oﬃcer & Senior Vice President

5. ¹ÒÂªÔà¡ÃØ ¹Ò¡Ò¹ÔªÔ
Mr. Shigeru Nakanishi

เจาหนาทีบ่ ริหารและกรรมการรองผูจ ดั การใหญอาวุโส
Executive Oﬃcer & Senior Executive Vice President

3. ¹ÒÂ¤Ò«ÙàÍ¡Ô «Ò¡ÙÁÒ‹
Mr. Kazuaki Sakuma

เจาหนาทีบ่ ริหารและ
ผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การใหญ
Executive Oﬃcer &
Senior Vice President

เจาหนาทีบ่ ริหารและกรรมการผูช ว ยผูจ ดั การใหญ
Executive Oﬃcer & Senior Vice President

6. ¹ÒÂä¾âÃ¨¹ »˜ÞÞÇØ²Ô
Mr. Pairoj Punyavut

เจาหนาทีบ่ ริหารและกรรมการรองผูจ ดั การใหญ
Executive Oﬃcer & Executive Vice President

เจาหนาทีบ่ ริหารและผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การใหญ
Executive Oﬃcer & Senior Vice President

ÊÓ¹Ñ¡μÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹áÅÐ´ŒÒ¹·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂ
Internal Audit Oﬃce And Human Resources

1
1. ¹ÒÂ¸§ªÑÂ ÊØÇÃÃ³ÇÔ·ÂàÇª
Mr. Tongchai Suwanwidhwej
เจาหนาที่บริหารและผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สำนักตรวจสอบภายใน, สายงานทรัพยากรมนุษย
Executive Oﬃcer & Senior Vice President
Internal Audit Oﬃce and Human Resources Department.
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2
2. ¹ÒÂä¾±ÙÃÂ ÍÔ¹ÍØ·ÑÂ
Mr. Phaitoon Inuthai
ผูจัดการทั่วไป - สำนักตรวจสอบภายใน
General Manager - Internal Audit Oﬃce

´ŒÒ¹ÇÒ§á¼¹Í§¤¡Ã
Corporate Planning Group

3

1

1. ¹ÒÂªÔà¡ÃØ ¹Ò¡Ò¹ÔªÔ
Mr. Shigeru Nakanishi

2
3. ¹ÒÂ¡ÃÔª ¡Ñ¨©»Ò¹Ñ¹·
Mr. Kritch Katchapanan

เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูชวยผูจัดการใหญ
Executive Oﬃcer & Senior Vice President

ผูจัดการทั่วไป - สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
General Manager - IT Planning Department

2. ¹ÒÂÊØÃÇÔªÞ à¨ÕÂÃ¾§É
Mr. Suravich Chearapong
ผูจัดการทั่วไป - สายงานวางแผนองคกร
General Manager - Corporate Planning Department

´ŒÒ¹ºÃÔËÒÃ
Administration Group

2
1. ¹ÒÂ¤Ò«ÙàÍ¡Ô «Ò¡ÙÁ‹Ò
Mr. Kazuaki Sakuma
เจาหนาที่บริหารและกรรมการรองผูจัดการใหญ
Executive Oﬃcer & Executive Vice President

1

3
3. ¹Ò§ÊØÇÃÃ³Õ ¡Ñ¹μÒÁÃÐ
Mrs. Suwannee Kantamara
ผูจัดการทั่วไป - สายงานกิจการทั่วไป
General Manager - General Affairs Department

2. ¹Ò§ÊØªÒ´Ò ÁÑ§¤ÐÅÕ
Mrs. Suchada Mangkalee
เลขานุการบริษัทฯ และผูอำนวยการ - สายงานกิจการทั่วไป
Company’s Secretary &
Vice President - General Affairs Department
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คณะผูบริหาร
Management Team
´ŒÒ¹¨Ñ´«×éÍ
Procurement Group

3

1

1. ¹ÒÂ¹ÒâÍÂÙ¡Ô ¿Ù¨ÔÇÒÃ‹Ò
Mr. Naoyuki Fujiwara

2

3. ¹ÒÂÇÑªÃÐ »§ÊØ·¸ÔÇ§È
Mr. Watchara Pingsuthiwong

เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูชวยผูจัดการใหญ
Executive Ofﬁcer & Senior Vice President

ผูอำนวยการ - สายงานวิจัยและพัฒนา
Vice President - Research & Development Department

2. ¹.Ê.ÊØ³ÕÂ ÃÑ§ÊÕÈÔÃÔ¡ØÅ
Ms. Sunee Rungsrisirikul
ผูจัดการทั่วไป - สายงานจัดซื้อตางประเทศ
General Manager - Overseas Procurement Department

´ŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹áÅÐºÑÞªÕ
Finance & Accounting Group

3

4

1. ¹ÒÂªÔà¡ÃØ ¹Ò¡Ò¹ÔªÔ
Mr. Shigeru Nakanishi
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูชวยผูจัดการใหญ
Executive Oﬃcer & Senior Vice President

2. ¹Ò§ÇÔÀÒ ÇÔªÒ¼ÅäªÂ¡ØÅ
Mrs. Wipa Wichapolchaiyakul
ผูอำนวยการ - สายงานบัญชี
Vice President - Accounting Department
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1

2

3. ¹Ò§ÅÑ¡ÉÁÕ ËÔÃÑÞÞÐÇ³ÔªÂ
Mrs. Luksami Hirunyavanich
ผูจัดการทั่วไป - สายงานการเงิน
General Manager - Finance Department

4. ¹Ò§¡Ôè§á¡ŒÇ §ÒÁÊØÃÔÂâÃ¨¹
Mrs. Kingkaew Ngamsuriyaroj
ผูจ ดั การทัว่ ไป - สายงานควบคุมสินคาและเอกสารการจาย
General Manager - Inventory &
Delivery Control Department

5
5. ¹ÒÂÃÐ¾Ô¹·Ã ªÅ¾Ô¹·Ø
Mr. Rapin Cholpintu
ผูจัดการทั่วไป - สายงานสินเชื่อ
General Manager
- Credit Department

´ŒÒ¹¡ÒÃμÅÒ´
Marketing Group

3

1

1. ¹ÒÂä¾ºÙÅÂ ÃÑμ¹ÒÀÃ³ªÑÂ
Mr. Phaiboon Ratanapornchai

2

3. ¹.Ê.ªÅÅ´Ò ºØÉÂ¸ÕÃ¾Ñ²¹
Ms. Chollada Boodsayateerapat

เจาหนาที่บริหารและกรรมการรองผูจัดการใหญอาวุโส
Executive Oﬃcer & Senior Executive Vice President

ผูจัดการทั่วไป - สายงานปฏิบัติการการตลาด
General Manager - Marketing Operation Department

2. ¹ÒÂÇÑªÃÐ »§ÊØ·¸ÔÇ§È
Mr. Watchara Pingsuthiwong
ผูอำนวยการ - สายงานปุยเคมี
Vice President - Fertilizer Department

´ŒÒ¹¡ÒÃ¼ÅÔμ
Production Group

2

6

1. ¹ÒÂä¾âÃ¨¹ »˜ÞÞÇØ²Ô
Mr. Pairoj Punyavut
เจาหนาที่บริหาร
และผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ,
ผูจัดการโรงงาน - โรงงานพระประแดง
Executive Oﬃcer & Senior Vice President,
Plant Manager - Phrapradaeng Plant Site

2. ¹ÒÂÊÁ¾§¤ àÅÔÈÇÔÃÔÂÐ¾Ñ¹¸
Mr. Sompong Lerdviriyapan
ผูจัดการทั่วไป - สายงานวิศวกรรม
โรงงานพระประแดง
General Manager - Engineering Dept.
Phrapradaeng Plant Site

4

1

3. ¹ÒÂÊÁÃÑ¡ ÅÔ¢Ôμà¨ÃÔÞ¾Ñ¹¸
Mr. Somruk Likitcharoenphan
ผูอ ำนวยการ - สายงานการผลิต โรงงานพระประแดง
ผูอ ำนวยการและรองผูจ ดั การโรงงาน - โรงงานนครหลวง
Vice President - Production Dept.
Phrapradaeng Plant Site
Vice President & Deputy Plant Manager
- Nakhon Luang Plant Site

4. ¹Ò§¡Ò¹´Ò ÃÙ»à¨ÃÔÞ
Mrs. Kanda Roopcharoen
ผูจ ดั การทัว่ ไปอาวุโส - สายงานบริหาร/บุคคล
และวิชาการ โรงงานพระประแดง
Senior General Manager - Administration/
Personnel & QC Dept. Phrapradaeng Plant Site

5

3

5. ¹ÒÂÊ¡Å ÃÑμ¹ÇÃÕ
Mr. Sakol Ratanavaree
ผูจ ดั การทัว่ ไป - สายงานโลจิสติกส /
โรงงานพระประแดง / คลังสินคาหาดใหญ
General Manager - Logistics Dept.
Phrapradaeng Plant Site /
Hat-Yai Warehouse

6. ¹ÒÂ»ÃÐªØÁ ÃØ¨Ô¾Ø²Ô
Mr. Prachoom Ruchiput
ผูจัดการโรงงาน - โรงงานนครหลวง
Plant Manager - Nakhon Luang Plant Site
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คาตอบแทนของคณะกรรมการ สำหรับป 2552
Directors’ Remuneration in the year 2009
ลำดับที่
No.

รายนาม
Name

1

ตำแหนง
Position

(หนวย : บาท) / (Unit : Baht)
รวม
Total

นายชิกาฮิเด โมริ
Mr. Chikahide Mori
2
นายมิชิฟูมิ วาทานาเบ
Mr. Michifumi Watanabe
3
นายโจจิ ซูซูกิ
Mr. Joji Suzuki
4
นายมาซาโตะ ทาเคอิ
Mr. Masato Takei
5
นายไพบูลย รัตนาภรณชัย
Mr. Phaiboon Ratanapornchai
6
นายเอกฤทธิ์ บุญปติ
Mr. Ek-Rit Boonpiti
7
นายคาซูเอกิ ซากูมา
Mr. Kazuaki Sakuma
8
นายชิเกรุ นากานิชิ
Mr. Shigeru Nakanishi
9
นายนาโอยูกิ ฟูจิวารา
Mr. Naoyuki Fujiwara
10
นายฮิโรโอะ ทาเคโมโตะ
Mr. Hiroo Takemoto
11
นายนัทสึโอะ ยามาซากิ
Mr. Natsuo Yamazaki
12
นายสุวิช สุวรุจิพร
Mr. Suvij Suvaruchiporn
13
นายทาคาชิ อิเคคะ
Mr. Takashi Ikeda
14
นางเยาวลักษณ ผาวิจิตร
Mrs. Yaowaluck Pawijit
15
นายทาดาชิ ชิมิซึ
Mr. Tadashi Shimizu
16
นายคิโยชิ ยามากุชิ
Mr. Kiyoshi Yamaguchi
17
นายมาซายูกิ นาคายามา
Mr. Masayuki Nakayama
18
นายบรรหาร บัณฑุกุล
Mr. Banharn Bandhukul
19
นางกรศิริ พิณรัตน
Mrs. Kornsiri Pinnarat
20
นายอนุพันธ ศรีสุริยะ
Mr. Anuphan Srisuriya
21
นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
Mr. Opas Sripornkijkachorn
รวม 21 ทาน / Total 21 persons

รองประธานกรรมการ
Director & Vice Corporate Board Chairman
รองประธานกรรมการ
Director & Vice Corporate Board Chairman
รองประธานกรรมการ
Director & Vice Corporate Board Chairman
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
Director & Chief Executive Ofﬁcer & President
กรรมการรองผูจัดการใหญอาวุโส
Director & Executive Ofﬁcer & Senior Executive Vice President
กรรมการรองผูจัดการใหญอาวุโส
Director & Senior Executive Vice President
กรรมการรองผูจัดการใหญ
Director & Executive Ofﬁcer & Executive Vice President
กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ
Director & Executive Ofﬁcer & Senior Vice President
กรรมการผูชวยผูจดั การใหญ
Director & Executive Ofﬁcer & Senior Vice President
กรรมการ
Director
กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ
Director & Senior Vice President
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Chairman
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member

เงินเดือน/โบนัส กรรมการและผูบริหาร จำนวน 10 ทาน
Director and Executive’s Bonus/Salary Total 10 persons

ประธานเจาหนาที่บริหารและเจาหนาที่บริหาร
Chief Executive Officer & Executive Officer

22,000
12,000
169,200
185,200
100,600
165,200
151,356
28,200
49,400
72,600
36,600
28,000
66,000
38,000
18,000
6,000
120,000
86,000
55,000
18,000
1,455,356
28,603,807
1,060,000

คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ทาน
Audit Committee fee Total 4 persons

-

คาตอบแทนอื่นๆ
Other remuneration

-
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28,000

-

คาตอบแทนที่จายใหผูสอบบัญชี
Fees Paid to Public Accountant
ºÃÔÉÑ· ä·Âà«ç¹·ÃÑÅà¤ÁÕ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED.
ÊÓËÃÑº»‚ 2552 ÊÔé¹ÊØ´ ³ ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2552
For The Year 2009, As of December 31, 2009.
(หนวย : บาท) / (Unit : Baht)
ที่
No.

ชื่อบริษัท
Company

คาตอบแทน
คางจาย
Accrued
Audit/
Non-Audit Fee

คาสอบบัญชี
Audit Fee

คาบริการอื่น
Non-Audit Fee

1,691,280

80,800

1,772,080

435,456

637,000

-

637,000

232,000

-

-

-

-

1,224,000

-

1,224,000

685,100

5. บริษัท เอ็มซี โซลเวนท จำกัด
MC Solvents Co., Ltd.

97,000

-

97,000

35,275

6. บริษัท เอ็มซี พลาสติก จำกัด
MC Plastics Co., Ltd.

204,000

-

204,000

86,700

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

108,000

-

108,000

45,000

30,000

-

30,000

30,000

3,991,280

80,800

4,072,080

1,549,531

1. บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
Thai Central Chemical Public Company Limited
2. บริษัท เอ็มซี อะโกร - เคมิคัล จำกัด
MC Agro - Chemicals Co., Ltd.
3. บริษัท ทีซีซี เคมีเกษตร จำกัด *
TCC Agrochemical Co., Ltd. *
4. บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จำกัด
MC Industrial Chemical Co., Ltd.

8. บริษัท เซ็นทราปค (ประเทศไทย) จำกัด
Central Pacific (Thailand) Corp., Ltd.
รวมทั้งสิ้น
Grand Total

หมายเหตุ :
Remark :

รวม
Total

* บริษัท ทีซีซี เคมีเกษตร จำกัด ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 และไดจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552
* TCC Agrochemical Co., Ltd., has completed the dissolution and liquidation procedure as of October 21, 2008
and October 21, 2009 respectively.
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รายละเอียดเกีย่ วกับผูบ ริหารและผูม อี ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ
Details of the Executives and Authorized Executives.
1. รายละเอียดของผูบริหารและผูมีอำนาจควบคุม Details of the Executives and Authorized Executives.
2. ผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวม Executive Management in Subsidiary Companies and Associated Company.
ที่
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

รายนาม
Name

TCCC

นายชิกาฮิเด โมริ
Mr. Chikahide Mori
นายมิชิฟูมิ วาทานาเบ ***
Mr. Michifumi Watanabe ***
นายมาซาโตะ ทาเคอิ *
Mr. Masato Takei *
นายไพบูลย รัตนาภรณชัย
Mr. Phaiboon Ratanapornchai
นายทาคาชิ อิเคดะ
Mr. Takashi Ikeda
นายเอกฤทธิ์ บุญปติ **
Mr. Ek-Rit Boonpiti **
นายชิเกรุ นากานิชิ
Mr. Shigeru Nakanishi
นายนาโอยูกิ ฟูจิวารา
Mr. Naoyuki Fujiwara
นายคาซูเอกิ ซากูมา
Mr. Kazuaki Sakuma
นายสุวิช สุวรุจิพร
Mr. Suvij Suvaruchiporn
นายมาซายูกิ นาคายามา
Mr. Masayuki Nakayama
นายนัทสึโอะ ยามาซากิ ***
Mr. Natsuo Yamazaki ***
นายไพโรจน ปญญวุฒิ **
Mr. Pairoj Punyavut **
นายฮิโรโอะ ทาเคโมโตะ *****
Mr. Hiroo Takemoto *****
นายทาดาชิ ชิมิซึ ***
Mr. Tadashi Shimizu ***
นายคิโยชิ ยามากุชิ ****
Mr. Kiyoshi Yamaguchi ****
นางเยาวลักษณ ผาวิจิตร
Mrs. Yaowaluck Pawijit
นายบรรหาร บัณฑุกุล
Mr. Banharn Bandhukul
นายอนุพันธ ศรีสุริยะ **
Mr. Anuphan Srisuriya **
นางกรศิริ พิณรัตน
Mrs. Kornsiri Pinnarat
นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
Mr. Opas Sripornkijkachorn

หมายเหตุ :
Remarks :

บริษัทยอย
Subsidiary Companies
3
4
5

1

2

6

7

//

X

X

X

X

X

X

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

/

//

บริษัทรวม
Associated Company
1

#
#

/
//
//
//
//

//

//

//

//
//

//

/
/
/
/
/
/
/
/

X = ประธานกรรมการ, # = รองประธานกรรมการ // = กรรมการและกรรมการบริหาร, / = กรรมการ, * กรรมการผูจัดการใหญ และ ประธานกรรมการบริษัทยอย,
** ไดลาออกเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552, *** ไดลาออกเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2552, **** ไดลาออกเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552, ***** ไดลาออกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552
X = Board Chairman, # = Vice Chairman, // = Director and Executive Board, / = Director, * President and Affiliated Company Board Chairman,
** To resigned on April 9, 2009, *** To resigned on May 21, 2009, **** To resigned on August 14, 2009, ***** To resigned on November 13, 2009

บริษัทยอย / SUBSIDIARY COMPANIES
1. บริษัท เอ็มซี อะโกร- เคมิคัล จำกัด
MC Agro-Chemicals Co., Ltd.
2. บริษัท ทีซีซี เคมีเกษตร จำกัด *
TCC Agrochemical Co., Ltd. *

3. บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จำกัด
MC Industrial Chemical Co., Ltd.
4. บริษัท เอ็มซี โซลเวนท จำกัด
MC Solvents 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.

บริษัทรวม / ASSOCIATED COMPANY
1. บริษัท เมโทรแทน จำกัด
1. Metro Tan Co., Ltd.
หมายเหตุ : * บริษัท ทีซีซี เคมีเกษตร จำกัด ไดจดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 และไดจดทะเบียนเสร็จ การชำระบัญชี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552
Remark : * TCC Agrochemical Co., Ltd., has completed the dissolution and liquidation procedure as of October 21, 2008 and October 21, 2009 respectively.
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กิจกรรมสังคม
Social Activities
เมื่อวันเสารที่ 10 มกราคม 2552 นายเปลงศักดิ์
ประกาศเภสัช ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี
จำกั ด (มหาชน) เป น ประธานในงานวั น เด็ ก แห ง ชาติ
ประจำป 2552 พร อ มมอบรางวั ล การตั ด สิ น ประกวด
ภาพวาดในหั ว ข อ เรื่ อ ง “ลดโลกร อ น ก อ นโลกดั บ ”
ใหกับนักเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของ
โรงเรียนในชุมชน นอกจากนี้ยังไดจัดกิจกรรมตางๆ ดนตรี
การแสดง เกมส อาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญและของรางวัล
จำนวนมากใหกับเด็กในชุมชนที่มารวมงานฟรีตลอดงาน
ณ โรงงานอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
On The National Children’s Day, January
10 , 2009., Mr. Plengsakdi Prakaspesat, Senior
Advisor,Thai Central Chemical PCL. (TCCC), presided over the ceremony and granted the award prizes to the children of the
schools in the community who participated in the painting competition under the topic of “Stop Global Warming” there were
also hosted the children with meals, soft-drinks and games together with gifts at TCCC’s plant-site in Nakhon Luang District,
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.
th

เมื่ อ วั น ที่ 27 มี น าคม 2552 นางกั ล ยาณี
นรสิงห รองผูอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 (คนที่ 2 จากขวามือ) เปน
ประธานในพิ ธี รั บ มอบเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร จำนวน
20 เครื่อง และโสตทัศนอุปกรณมูลคา 195,000 บาท
(หนึ่งแสนเกาหมื่นหาพันบาทถวน) จาก นายเปลงศักดิ์
ประกาศเภสัช ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี
จำกัด (มหาชน) (คนที่ 3 จากซาย) เพื่อใชในการเรียน
การสอนของโรงเรี ย นชุ ม ชนวั ด เสด็ จ ฯ ตามแนวทาง
“โรงเรี ย นในฝ น หรื อ โรงเรี ย นดี ใ กล บ า น” ของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ณ ห อ งประชุ ม โรงเรี ย นชุ ม ชน
วัดเสด็จฯ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
On March 27th, 2009., Mrs. Gulayani Norasingha, Deputy Director of the First Education Area, Phra Nakorn Si Ayuttaya
Province (2nd right) presided over the donation ceremony and granting of 20 Computer Units in total value of Baht 195,000
(One hundred and ninety ﬁve thousand baht only) from Mr. Plengsakdi Prakaspesat, Senior Advisor,Thai Central Chemical
PCL., (3rd left), for learning and teaching in IT Program of “Dreaming School” of Wat Sadet School in Nakhon Luang District,
Phra Nakhon Si Ayuttaya Province.
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กิจกรรมสังคม
Social Activities
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี
จำกัด (มหาชน) ไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป
ครั้งที่ 37 โดยมีนายมิชิฟูมิ วาทานาเบ รองประธานกรรมการ
บริษัทฯ (แถวนั่งคนที่ 3 จากขวามือ) เปนประธานการประชุม
นายมาซาโตะ ทาเคอิ ประธานกรรมการบริหารและ กรรมการ
ผู จั ด การใหญ (แถวนั่ ง คนที่ 2 จากขวามื อ ) พร อ มด ว ย
คณะกรรมการและผู ถื อ หุ น บริ ษั ท ฯ เข า ร ว มประชุ ม โดย
พรอมเพรียงกัน ณ หองประชุมชั้น 10 อาคารศรีกรุงวัฒนา
ถนนราชวงศ กรุงเทพฯ
On March 31st, 2009., Thai Central Chemical PCL.,
held the 37th Annual General Meeting of Shareholders,
presided by Vice Chairman, Mr. Michifumi Watanabe (seated 3rd from right), Mr. Masato Takei, Executive Chairman &
President (seated 2nd from right) together with other Directors and Shareholders at the Conference Room, 10th fl., Merto Bldg.,
Rajawongse Road, Bangkok.

เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2552 พลเอกพลางกูร กลาหาญ
(คนที่ 3 ขวามือ) ผูท รงคุณวุฒพิ เิ ศษกองบัญชาการกองทัพไทย
และนายกสมาคมจิ ต วิ ท ยาความมั่ น คงแห ง ประเทศไทย
รับมอบปุยเคมี ตราหัววัว-คันไถ สูตร 16-8-8 จำนวน 3 ตัน
มู ล ค า 40,800 บาท (สี่ ห มื่ น แปดร อ ยบาทถ ว น) จาก
นายมาซาโตะ ทาเคอิ (คนยืนตรงกลาง) ประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี
จำกัด (มหาชน) เพื่อใชสำหรับปลูกและบำรุงตนไม ในงาน
วันปลูกตนไม ประจำป 2552 ของสมาคมฯ ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
จำนวน 35 ไร บริเวณพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี
นายเปลงศักดิ์ ประกาศเภสัช (คนที่ 3 ซายมือ) ที่ปรึกษา
อาวุ โ ส, นายไพบู ล ย รั ต นาภรณ ชั ย (คนที่ 2 ซ า ยมื อ )
เจาหนาที่บริหารและ กรรมการรองผูจัดการใหญอาวุโสและ
นายคาซูเอกิ ซากูมา เจาหนาที่บริหารและรองกรรมการผูจัดการใหญ ใหการตอนรับและรวมพิธี ณ หองประชุมบริษัทฯ อาคาร
ศรีกรุงวัฒนา ถนนราชวงศ กรุงเทพฯ
On July 21st, 2009., General Palangoon Klaharn (3rd right), Senior Expert, Royal Thai Armed Forces Headquaters and
President of The Psychological Security Association of Thailand received 3 M/T “Ox-Brand” Chemical Fertilizer, Formula
16-8-8 in value of Baht 40,800 (forty thousand and eight hundred baht only) from Mr.Masato Takei, (Centre) Chief Executive
Officer and President, Thai Central Chemical PCL., accompanied with Mr. Plengsakdi Prakaspesat (3rd left), Senior Advisor,
Mr. Phaiboon Ratanapornchai, (2nd left) Executive Officer & Senior Executive Vice President and Mr. Kazuaki Sakuma (1st left),
Executive Officer and Executive Vice President., for the purpose of fertilizer application on the 2009 Annual Replantation’s
Day, aiming to plant and conserve the responsible planting area of 35 rais at Puttamontol Area. The ceremony held at the
Company’s Conferrence Room., Metro Building, Rajawongse Rd., Bangkok.
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เมื่ อ วั น ที่ 11 สิ ง หาคม 2552 นายเปล ง ศั ก ดิ์
ประกาศเภสัช (แถวกลางคนที่ 3 จากซาย) ที่ปรึกษาอาวุโส
บริ ษั ท ไทยเซ็ น ทรั ล เคมี จำกั ด (มหาชน) ฝ า ยจั ด การ
และพนักงาน รวมกันมอบทุนการศึกษาประจำป 2552
จำนวนทั้งสิ้น 50 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น
50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน) ใหแกนักเรียนโรงเรียน
ชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ) อำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เรียนดีประพฤติดีแตขาดแคลน
ทุนทรัพย โดยมีนางภาณุมาศ เฉลยนาค ผูอำนวยการ
โรงเรียน คณาจารยและผูปกครองรวมในพิธี
On August 11 th, 2009., Mr. Plengsakdi
Prakaspesat (Second row standing 3rd from left), Senior Advisor, Thai Central Chemical PCL., accompanied with management
and staffs presented 50 scholarships to the students of Wat Sadet School in Nakhon Luang District, Phra Nakhon Si Ayutthaya
Province in total amount of Baht 50,000 (Fifty thousand baht only). On this auspicious occasion, the teachers and the
student’s parents also joined the event.

เมื่ อ วั น ที่ 11 สิ ง หาคม 2552 นายฮิ โ รโอะ
ทาเคโมโตะ (แถวยืนใสสูท) เจาหนาที่บริหารและกรรมการ
รองผูจัดการใหญ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
รวมกับฝายจัดการและพนักงานบริษัทฯ มอบทุนการศึกษา
ประจำป 2552 จำนวน 100 ทุน เปนเงินทั้งสิ้น 50,000
บาท (หาหมื่นบาทถวน) ใหแกนักเรียนโรงเรียนวัดละมุด
(ร.ส.พ.ราษฎร บ ำรุ ง ) อำเภอนครหลวง จั ง หวั ด อยุ ธ ยา
ที่ เ รี ย นดี แ ต ข าดทุ น ทรั พ ย โดยมี น ายมนั ส ทั พ ไทย
ผูอำนวยการโรงเรียนฯ คณาจารย ผูปกครองและนักเรียน
เขารวมพิธี ณ ศาลาการเปรียญวัดละมุดฯ
On August 11th, 2009., Mr. Hiroo Takemoto
(Standing row wearing suit), Executive Officer and Executive Vice President accompanied with management and staffs
presented 50 scholarships to the students of Wat Lamud, Nakhon Luang District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province in total
amount of Baht 50,000 (Fiffty thousand baht only). On this auspicious occasion, the teachers and the student’s parents also
joined the event.
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เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2552 นายฮิโรโอะ
ทาเคโมโตะ (แถวยื น แถวที่ 1 คนที่ 3 จากซ า ย)
เจาหนาที่บริหารและกรรมการรองผูจัดการใหญ บริษัท
ไทยเซ็ น ทรั ล เคมี จำกั ด (มหาชน) นายเปล ง ศั ก ดิ์
ประกาศเภสัช ที่ปรึกษาอาวุโส (แถวยืนแถวที่ 1 คนที่ 4
จากซาย) พรอมดวยฝายจัดการและพนักงานบริษัทฯ
รว มกั น มอบเครื่ อ งคอมพิวเตอรและโสตทัศนอุป กรณ
มู ล ค า 50,000 บาท (ห า หมื่ น บาทถ ว น) ให แ ก
โรงเรี ย นวั ด ทองทรงธรรม อำเภอนครหลวง จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อใชในการเรียนการสอน โดยมี
นายวิเชียร ภูเสวก (แถวยืนแถวที่ 1 คนที่ 4 จากขวามือ)
นายก อบต. คลองสะแก และรองประธานสถานศึกษา
วัดทองทรงธรรม พรอมดวยคณาจารยและผูปกครองนัก
เรียนรวมในพิธีรับมอบในครั้งนี้
On August 11th, 2009., Mr. Hiroo Takemoto (First row standing 3rd from left), Executive Officer and Executive Vice
President, Mr.Plengsakdi Prakaspesat (First row standing 4th from left), Senior Advisor accompanied with management and
staffs presented Computers and Equipments in total value of Baht 50,000 (fifty thousand baht only) to Wat Tong Song Tham
School, Nakhon Luang, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province through Mr. Wichian Phoosawek (First row standing 4th from right),
Chief Executive of Klongsakae SAO and School Assistant Committee.

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2552 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานมูลนิธิขาวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ รับมอบเงิน
จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) จากนายไพบูลย
รัตนาภรณชัย เจาหนาที่บริหารและกรรมการรองผูจัดการ
ใหญ อ าวุ โ ส บริ ษั ท ไทยเซ็ น ทรั ล เคมี จำกั ด (มหาชน)
เพื่อสนับสนุนโครงการ “อนุชนชาวนาไทย : ความอยูรอด
ของข า วไทย” เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัวฯ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ
80 พรรษา ณ บลู-โอริทซึม แอนด โบวล อาคารโรงภาพยนต
เมเจอร รัชโยธิน
On October 31st, 2009., 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, Executive Officer & Senior Executive Vice President,Thai
Central Chemical PCL. For the purpose of supporting the project on “Young Farmers : the Future of Thai Rice” in honor of
His Majesty the King’s 80th Birthday Anniversary., at blu-O Rhythm & Bowl, Major Cinema, Ratchayothin.
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1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการดวยความโปรงใส
อันจะสามารถสรางองคกรใหเติบโตไดอยางยั่งยืน และมีเสถียรภาพ การที่บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีคณะกรรมการ
และผูบริหารที่มีวิสัยทัศน (vision) รับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายได (accountability)
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ (responsibility) ยุติธรรม และ ซื่อสัตย รับผิดชอบตอหนาที่ (fairness and integrity) การดำเนินงาน
อยางโปรงใส (transparency) ตลอดจนการสรางกลไกควบคุมและถวงดุลอำนาจ เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางโปรงใสตรวจสอบได
คณะกรรมการบริษัทฯ จะรวมกันดูแลใหคำแนะนำและพัฒนาทุกระบบเพื่อใหเปนไปตามนโยบายและกลยุทธที่วางไว การเคารพในสิทธิ
ความเทาเทียมกันของผูถือหุน และการมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย เปนปจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลคาบริษัทฯ และผลตอบแทน
สูงสุดใหแกผูถือหุนในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดทำรายงานดานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีหลักการดังตอไปนี้
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

สิทธิของผูถือหุน
การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

2. ผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกัน
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย จึงไดกำหนด แนวทางดำเนินการ
ตางๆ เพื่อแสดงถึงการเคารพสิทธิของผูถือหุน ดังตอไปนี้
2.1 เผยแพรขอมูลขาวสารใหแกผูถือหุน ผานชองทางตลาดหลักทรัพยฯ สื่อหรือสิ่งพิมพตางๆ รวมทั้งเว็บไซตของบริษัทฯ
2.2 จัดใหผูลงทุนรายยอยที่สนใจในกิจการบริษัทฯ เขาเยี่ยมชมกิจการและสามารถติดตอขอขอมูลโดยตรงจากเลขานุการบริษัทฯ หรือ
หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ
2.3 จัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบใหแกผูถือหุน ผานบริษัทศูนยรับฝากฯ ในฐานะนายทะเบียนบริษัทเปนการ
ลวงหนาอยางเพียงพอ ครบถวน และอำนวยความสะดวกตางๆ ในการประชุม อีกทั้งเพิ่มชองทางใหผูถือหุนไดรับทราบขอมูลการ
ประชุมอยางรวดเร็วผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ และจัดสงเผยแพรสำเนารายงานการประชุมใหแกผูถือหุนภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม
2.4 ในการประชุมผูถือหุน กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ไดเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน เพื่อใหผูถือหุนไดซักถามและรับฟง
ความคิดเห็นหรือคำแนะนำที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในป 2552 บริษัทฯ ไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 37 เมื่อวันที่
31 มีนาคม 2552 ระหวางเวลา 10.19 น.ถึง 15.19 น. การพิจารณาและการลงคะแนนเสียงเปนไปตามลำดับวาระที่กำหนดไวใน
หนังสือเชิญประชุม โดยประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกันในเวลาที่
เหมาะสม รวมทั้งมีเลขานุการทำหนาที่จดบันทึกรายงานการประชุมและการออกเสียงในแตละวาระอยางครบถวน และไดจัดสง
รายงานดังกลาวใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ และทางเว็บไซต ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน
2.5 เปดเผยโครงสรางการถือหุน ในบริษทั ยอยและบริษทั รวมอยางชัดเจน เพือ่ ใหผถู อื หุน มัน่ ใจวามีโครงสรางการดำเนินงานทีม่ คี วามโปรงใส
และตรวจสอบได
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2.6 สำหรับนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนำขอมูลภายในไปใช บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ใหกรรมการและเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ แจงการถือครองหลักทรัพยบริษัทฯ เมื่อแรกเขารับตำแหนงและตอง
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตามขอกำหนดและขั้นตอนปฏิบัติที่ระบุไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยฯ พ.ศ. 2535 สำหรับนโยบายการควบคุมการใชขอมูลภายในของกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยไมได กำหนดเปน
ระเบียบปฏิบตั ิ แตกรรมการและผูบ ริหารของบริษทั ฯ ยอย ไดยดึ หลักปฏิบตั ติ ามขอกำหนดทีไ่ ดระบุไวในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยฯ พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2551 อยางเครงครัดเสมอมา
3. สิทธิและบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ไดดูแลและใหความสำคัญแกผูมีสวนไดเสียทุกกลุมทั้งผูถือหุน
พนักงานผูบริหาร ลูกคา คูคา เจาหนี้ ตลอดจนสังคมและชุมชนแวดลอม จัดใหมีการรวมมือกันระหวางผูมีสวนไดเสียในกลุมตางๆ
ตามบทบาทและหนาที่ เพื่อใหกิจการของบริษัทฯ ดำเนินไปดวยดี มีความมั่นคง และตอบสนองผลประโยชนที่เปนธรรมแกทุกฝายดังนี้
3.1 ผูถือหุน : บริษัทฯ มุงมั่นการเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลคาบริษัทในระยะยาว
3.2 พนักงาน : บริษัทฯ ใหความสำคัญกับพนักงาน ซึ่งถือเปนทรัพยากรอันมีคาสูงสุด และเปนปจจัยสำคัญสูความสำเร็จของบริษัท
จึงไดมุงพัฒนาใหพนักงานมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ทั้งดานทักษะความรู เพื่อพัฒนาตนเอง โดยไดมีการจัดหลักสูตรการอบรม
และสัมมนาที่เหมาะสมแกพนักงานแตละคน อีกทั้ง บริษัทฯ มีนโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยในการทำงาน
ของพนักงาน โดยมีการกำหนดเปนมาตรฐานดานความปลอดภัยระหวางการปฏิบัติงาน
ุ ภาพ ตามมาตรฐาน
3.3 ลูกคา : บริษทั ฯ มีความมุง มัน่ ในการสรางความพึงพอใจและความมัน่ ใจใหกบั ลูกคา ทีจ่ ะไดรบั ผลิตภัณฑทด่ี ี มีคณ
อยางตอเนื่อง ในระดับราคาที่เหมาะสม และจะใหขอมูลตางๆ แกลูกคาโดยไมบิดเบือนขอเท็จจริง รวมทั้งจะรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับ
ลูกคา โดยจะไมเปดเผยขอมูลของลูกคาโดยไมไดรับอนุญาต
3.4 คูแขงทางการคา : บริษัทฯ กำหนดเปนนโยบายและการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา ที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคาใหสอดคลองกับ
หลักสากล ภายใตกรอบแหงกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแขงขันทางการคา ไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการคาของ
คูแขงดวยวิธีฉอฉล และมีความรวมมือกันในสิ่งที่จะกอใหเกิดประโยชนตอทั้ง 2 ฝาย
3.5 สังคมและชุมชนแวดลอม : บริษัทฯ ตระหนักและใหความสำคัญในการดูแลและรับผิดชอบตอชุมชน และสังคม โดยมีการจัดตั้ง
“คณะกรรมการและอนุกรรมการมวลชนสัมพันธ” ขึ้นเพื่อกำหนดมาตรฐานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม รวมถึง
การใหความรวมมือกับทางหนวยงานราชการและสงเสริมกิจกรรมตางๆ ภายในชุมชน
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษทั ฯ ใหความสำคัญตอการเปดเผยขอมูลทีม่ คี วามถูกตอง ครบถวน โปรงใสและทัว่ ถึง ทัง้ รายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลทัว่ ไป
ตลอดจนขอมูลสำคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยไดเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ เพื่อใหผูลงทุนและผูเกี่ยวของได
รับทราบผานชองทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th) และที่ Website ของบริษัทฯ www.tcccthai.com รวมถึงสามารถ
ติดตอหนวยงานนักลงทุนสัมพันธของบริษทั ฯ ไดท่ี หมายเลขโทรศัพท 02-225-0135 ตอ 1353, 1660 หรือ E-mail : mailbox@thaicentral.co.th
ซึ่งใหบริการขอมูลและขาวสารกิจกรรมตางๆ ตอนักลงทุน นักวิเคราะหและประชาชนทั่วไป
4.1 รายละเอียดของขอมูลในสวนของรายชื่อ ประวัติ บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถหา
รายละเอียดไดจากรายงานคณะกรรมการในรายงานประจำป 2552 หนา 24
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4.2 คณะกรรมการบริษทั ฯ ไดจดั ใหมกี ารประชุม โดยมีการกำหนดวาระพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานเปนระยะตามความเหมาะสม
และจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารไปยังกรรมการไมนอยกวา 7 วันกอนการประชุม โดยในป
2552 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง แตละครั้งใชเวลา 3-4 ชั่วโมง ทั้งนี้ กรรมการแตละทานสามารถเสนอความคิด
เห็นไดโดยอิสระและเสรี มีการบันทึกจัดทำเปนรายงานการประชุมเสนอเพื่อคณะกรรมการผานการรับรองและจัดเก็บเพื่อผูเกี่ยวของ
สามารถตรวจสอบได สำหรับกรรมการตรวจสอบมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ ทุกไตรมาส
4.3 จำนวนเงินคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร บริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคา
ตอบแทนกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ สำหรับป 2552 ไดเปดเผยไวในหัวขอคาตอบแทนผูบริหารแลว (หนา 34 )
4.4 คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงาน
ประจำป งบการเงินดังกลาวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม
ถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ ใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสำคัญอยาง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูในระดับ
ที่นาพอใจและสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 โดยสามารถหารายละเอียดไดจากรายงานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในรายงานประจำป หนา 5
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 บทบาท หนาที่ในการกำกับดูแลกิจการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียโดยรวม จึงไดกำหนดใหมีการแบงแยก
บทบาท อำนาจ และหนาที่อยางชัดเจน
5.2 คณะกรรมการบริษัทฯ รวมกันกำหนดวิสัยทัศน และใหความเห็นชอบตอ ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของ
บริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลใหฝายบริหารดำเนินการใหเปนไปตามแผนกลยุทธและงบประมาณที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางธุรกิจสูงสุดแกบริษัทฯ และความมั่งคั่งสูงสุดแกผูถือหุน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมี
ระบบตรวจสอบภายใน และมีการติดตามการดำเนินการอยางสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกำหนดและแบงแยกหนาที่และ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ และฝายบริหาร มีการกำหนดระดับอำนาจดำเนินการแตละดาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งการกำหนดอำนาจทางการเงินอยางชัดเจน และใหมีการทบทวนผลการดำเนินงานเปนระยะ โดยหาแนวทางแกไข
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของบริษัทฯ
5.3 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณและความเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ และเพื่อเปนการถวงดุล
อำนาจในการบริหาร บริษัทฯ ไดกำหนดโครงสรางของคณะกรรมการ โดยมีกรรมการที่ไมเปนผูบริหารและกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งกรรมการตรวจสอบทั้งหมดมีความเปนอิสระและมีคุณสมบัติตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการ
บริษัทฯ มีจำนวน 13 ทาน ประกอบดวย
กรรมการที่เปนผูบริหาร
5
ทาน
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
5
ทาน
กรรมการอิสระที่เปนกรรมการตรวจสอบ
3
ทาน
(คิดเปนรอยละ 23 ของกรรมการทั้งคณะ)
5.4 ประธานกรรมการบริษัทฯ ไมเปนบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ และไมมีความสัมพันธใดๆ
กับฝายบริหาร ทั้งนี้ มีการแยกอำนาจหนาที่ระหวางกันอยางชัดเจน และใหมีการถวงดุลอำนาจอยางเหมาะสม จึงมีความเปนอิสระ
ในการบริหารงานตามบทบาทและอำนาจหนาที่ และสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได โดยคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจ หนาที่
และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้
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5.4.1 จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวย
กฎหมาย ดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ
5.4.2 กำหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษทั ควบคุม กำกับ ดูแลการบริหารและการจัดการ
ของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย
5.4.3 พิจารณาอนุมัติรายการที่สำคัญ เชน โครงการลงทุนในธุรกิจใหม การซื้อขายทรัพยสิน ตลอดจนการดำเนินการใดๆ
ที่กฎหมายกำหนด
5.4.4 คณะกรรมการอาจแตงตั้งบุคคลอื่นใหดำเนินกิจการของบริษัทภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบ
อำนาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอำนาจนั้นๆ ได
5.4.5 พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ใหความเห็นชอบตอรายการที่เกี่ยวโยงของบริษัทใหเปนไปตามประกาศ ขอกำหนด หรือ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
5.5 คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ทานจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ไดรับแตงตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542 โดยมีวาระการดำรงตำแหนงตามวาระการดำรงตำแหนงกรรมการ
บริษัทฯ กรรมการตรวจสอบสามารถไดรับแตงตั้งกลับเขาดำรงตำแหนงตอได ในป 2552 ประกอบดวย
นายบรรหาร บัณฑุกุล เปนประธานกรรมการตรวจสอบ
นางกรศิริ พิณรัตน และ นายโอภาส ศรีพรกิจขจร เปนกรรมการตรวจสอบ
อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
5.5.1 สอบทานรายงานทางการเงินประจำป ใหมีระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมาย
กอนนำเสนอตอคณะกรรมการ
5.5.2 ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และพิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่
เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหมีความโปรงใสและถูกตอง
5.5.3 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี
5.6 บริษัทฯ มีสำนักตรวจสอบภายใน มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความอิสระในการตรวจสอบการ
ดำเนินงานของสายงานตางๆ โดยสำนักตรวจสอบภายในมีหนาที่สอบทานความถูกตองและครบถวนของขอมูลตางๆ รวมถึงการ
ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบงาน พรอมทั้งวางแผนการตรวจสอบและติดตามใหมีการปฏิบัติตามแผน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหการดำเนินงานของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.7 ตลอดการดำเนินงานที่ผานมา บริษัทฯ ไดใหความสำคัญในการพิจารณารายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอยาง
รอบคอบ มีเหตุผล และเปนอิสระภายใตกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อใหเกิดความโปรงใส และปองกันการแสวงหาผลประโยชนสวนตน
โดยถือเปนหนาที่ที่ตองหลีกเลี่ยงการมีสวนเกี่ยวของทางการเงิน และ/หรือ ความสัมพันธกับบุคคลภายนอกอันอาจสงผลใหบริษัทฯ
ตองเสียผลประโยชน
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Good 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 2009, the Company held AGM on March 31,
2009 during 10:19 hours to 15:19 hours to consider and vote in sequence of agenda items as specified in the notice
with Chairman allocated a suitable period of time for shareholders to express queries and opinions with equitable
treatment and voting of each agenda was taken accurately and completely by Corporate Secretary for delivery to
various concerned offices and Company 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 insideinformation 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
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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.
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, 1660 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 2009 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 2009, the Board of Directors held 6 meetings which lasted about 3-4
hours each time. Each director expressed the opinion freely and the minutes of each meeting was proposed for
adoption and kept for the concerned parties’ inspection. The Audit Committee held 4 meetings and reported quarterly
to the Board of Directors.
4.3 Remuneration of Directors and Executives, the Company has defined clear and transparent policy with regards to the
remuneration of Directors. The remuneration of Directors for the year 2009 has already been disclosed under the
heading of Executive Remuneration. (page 34)
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
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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, 2009 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, 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 13 directors as follows :Five Executive Directors
Five Non-Executive Directors
Three Independent directors as Audited Committee (equivalent to 23% 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 are eligible for re-election. In the
year 2009. The Audit Committee consisted of :
Mr. Banharn Bundhukul - Audit Committee Chairman
Mrs. Kornsiri Pinnarat and Mr. Opas Sripornkijkachorn - Audit Committee Members
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การกำกับดูแลกิจการที่ดี
Good Corporate Governance
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.
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