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นายมาซาโตะ ทาเคอิ 

ประธานกรรมการ

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน)

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ย้อนกลับไปในปี 2516 รัฐบาลไทยมีแนวคิดที่จะช่วยเหลือภาคการเกษตรของประเทศโดยการผลิตปุ๋ยเคมีคุณภาพสูง จ�าหน่ายให้

เกษตรกรในราคายุติธรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตเหล่านั้นให้ดีขึ้น และในปีนั้นบริษัท ไทยเซ็นทรัล

เคม ีจ�ากดั ไดถ้กูก่อตัง้ขึน้เพื่อด�าเนินการผลติปุย๋คณุภาพสงูตามนโยบายดงักลา่วซึง่เปน็บรษิทัแรกๆ ในประเทศไทยทีด่�าเนนิธรุกจิการผลติ

ปุ๋ยเคมีคุณภาพสูง ในปี 2518 เป็นปีที่โรงงานพระประแดงของบริษัทก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มผลิตปุ๋ยเคมีออกจ�าหน่ายด้วยก�าลังการผลิต

ที่ 120,000 เมตริกตันต่อปี จากนั้นมาบริษัทได้เติบโตขยายกิจการอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง จน ณ ปัจจุบันปี 2556 นับเป็นปีที่บริษัทเปิด

ด�าเนินกิจการมาครบรอบ 40 ปี กิจการของบริษัทได้เติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก ก�าลังการผลิต ณ ปัจจุบันอยู่ที่ 1.2 ล้านเมตริกตันต่อปี แต่

สิ่งหนึง่ทีบ่รษิทัยังคงยึดถอืเป็นนโยบายหลกัในการบรหิารจดัการอยา่งไม่เปลี่ยนแปลงคือการผลิตปุ๋ยคณุภาพสงูเพือ่จ�าหน่ายให้เกษตรกรใน

ราคาที่เป็นธรรม บริษัทมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือภาคการเกษตรซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ส�าคัญของประเทศในการ

พัฒนาคุณภาพและปริมาณของผลผลิต พัฒนาคุณภาพดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก สิ่งนี้เหล่านี้ในท้ายที่สุดก็จะช่วยส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตของเกษตรกรไทยดีขึ้น 

ปี 2555 ที่ผ่านมา สถานการณ์โดยทั่วไปในภาคเกษตรกรรมไม่มีปัจจัยทางด้านลบมากกนักซึ่งจะเห็นได้จากการไม่มีอุทกภัยร้ายแรง

เกิดขึ้นดังเช่นปีก่อนหน้านั้น กระนั้นในช่วงกลางปีที่ผ่านมาบางพื้นที่ของประเทศไทยประสบกับสภาวะภัยแล้งอันเป็นผลมาจากการทิ้งช่วง

ของฝนในระยะสั้นจึงท�าให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูกออกไป อย่างไรก็ดีภัยแล้งดังกล่าวได้คลี่คลายลงในปลายไตรมาสที่ 3 เนื่องจากมี

ฝนตกลงมาในปริมาณที่พอเพียง สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อยอดขายบริษัทไม่เป็นไปตามที่ประมาณการในระยะสั้นแต่หลังจากภัยแล้ง

คลี่คลายแล้วยอดขายของบริษัทก็กลับมาเป็นปกติ 

ในดา้นการบรหิารจดัการ ตลอดปี 2555 บรษิทัไดบ้รหิารงานอย่างมปีระสทิธภิาพซ่ึงส่งผลให้ บรษิทัสามารถบรรลเุป้าหมายทีไ่ด้ก�าหนด

ไว้ โดยผลการด�าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการทั้งสิ้นจ�านวน 16,135 ล้านบาท มีก�าไร

สุทธิรวมจ�านวน 1,437 ล้านบาท คิดเป็นก�าไรสุทธิต่อหุ้น 2.46 บาท

นอกจากนี ้บรษิทัได้ปรับปรุงและส่งเสริมกระบวนการผลติให้เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมเนือ่งจากบรษิทัเช่ือว่าสิง่นีจ้ะน�าไปสูก่ารเจรญิเติบโต

อย่างย่ังยืน ในปีท่ีผ่านมาบรษิทัได้รบัเกยีรตบิตัรธรรมาภบิาลสิง่แวดล้อมจากกระทรวงอตุสาหกรรมโดยโรงงานนครหลวงของบรษิทัได้รบัการ 

คัดเลือก จากอุตสาหกรรมจังหวัดให้เป็นโรงงาน 1 ใน 3 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเข้าร่วมและรับการตรวจประเมินจากคณะ

กรรมการจากผลการประเมินบริษัทสามารถผ่านข้อก�าหนดต่าง ๆ และได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นการยืนยันว่า 

    โรงงานนครหลวงเป็นโรงงานที่มีขบวนการในการด�าเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ 

    ชุมชน มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปลอดภัยและ 

    มีความสุข

     ท้ายทีส่ดุนี ้บรษิทัขอเรยีนว่าบรษิทัมคีวามภาคภมูใิจเป็นอย่างยิง่ทีไ่ด้อยูเ่คยีงคูเ่กษตรกรไทย 

    มาตลอด  40 ปี บรษิทัขอขอบคณุทกุท่านทีเ่กีย่วข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ถอืหุน้ ลกูค้า คูค้่า สถาบนัการเงนิ 

    พนักงานรวมถึงผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมของบริษัทด้วยดีตลอดมา บริษัทขอให้ 

    สัญญาว่าบริษัทจะยังคงยึดมั่นปณิธานเริ่มต้นของบริษัทในการประกอบธุรกิจน่ันก็คือการผลิต 

    ปุย๋เคมคีณุภาพสงูเพ่ือสนบัสนนุภาคเกษตรของประเทศและประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรไทยต่อไป   

สารจากคณะกรรมการบริษัท



3Annual Report 2012 |

Dear Our Shareholders,

Back in the year 1973, Thai government initiated a policy to support agricultural sector by producing high quality 
chemical fertilizer to be supplied to farmers in a fair price in order to maximize agricultural production and improve 
quality of such product. Within such year, Thai Central Chemical Company Limited has been established to implement such 
policy by producing high quality of chemical fertilizer and it is one of the first companies conducting fertilizer production in 
Thailand. In 1975, Phrapradaeng Plant Site has been completed and commenced production with capacity at 120,000 
metric ton per year. Since then the Company grows and expands its business sustainably and continuously. Until now, 
2013, which is the 40th anniversary of the Company operation, the Company business has been significantly expanded with 
production capacity at 1.2 Million metric ton per year. Nevertheless, one thing that the Company consistently adheres as a 
key policy in operation is to produce and to continue supplying high quality fertilizer for farmers in a fair price. The Company 
is proud to have been contributing a lot to Thai Agriculture, which is one of most important industries of the Kingdom, in 
development of quality and quantity of the product and enhancement of quality of soil to be suitable for cultivation. At 
the end, this will result to Thai farmers in having better quality of life.

In year 2012, there is no significant negative factor which effects agricultural sector in overall. For instance, there is no 
severe flood happened as in the previous year. However, in the middle of 2012, some area in Thailand faced drought 
situation as delay of rainfall for a short period of time resulting in postponement of cultivation by farmers. Nevertheless, such 
drought has been eased at the end of the 3rd quarter as there was enough rainfall. Such situation affects the Company 
in unachievable sale target for a short period but after the drought has been eased, the Company could be able to 
recover its sale.  

For management perspective, throughout 2012, the Company has efficiently operated its business resulting in 
achievement of target, namely;  As of December 31, 2012, the Company’s sales and services shows Baht 16.135 Billion, Net 
Profit shows Baht 1.437 Billion and basic earning per share shows Baht 2.46 per share.

In addition, the Company is now improving and enhancing good and green environment in production process as 
the Company believes that this is the pathway leading to sustainable growth. In the previous year, the Company has 
obtained the certificate on Environment Good Governance Project from Ministry of Industry by having Nakhon Luang Plant 
Site chosen from Provincial Industrial Office to be 1 out of 3 factories in Phra Nakhon Si Ayutthaya province to participate 
and be evaluated in this program. The result showed that the Company passes all criteria which confirmed that Nakhon 
Luang Plant Site has an environmental and community friendly operation, taken part in social responsibility and can coexist 
with community safely and happily. 

Last but not least, the Company is proud to be a partner of Thai farmers for 40 years. The Company would like to take 
this opportunity to thank all concerned people which are shareholders, customers, traders, financial institutes, employees and 
all other related parties being supportive in the Company business as always. The Company promises that the Company 
will adhere key policy in operation which is to produce and to continue supplying high quality chemical fertilizer to support 
agricultural sector for the best interest of Thai farmers.     

Message from The Board of Directors

Mr. Masato Takei
Chairman

Thai Central Chemical Public Company Limited
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ชื่อบริษัท บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน)

ท่ีตัง้ส�านกังานใหญ่ 21/35, 21/37-46 อาคารไทยวา 1 ชัน้ที ่14-16

 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพฯ  

 10120

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ�าหน่ายปุ๋ยเคมี

เลขทะเบยีนบรษิทั 0107536000277

โทรศัพท์ (02) 639-8888

โทรสาร (02) 639-8999

อีเมล์ mailbox@thaicentral.co.th

เว็บไซต์ http://www.tcccthai.com

ทุนจดทะเบียน 1,754,148,354  บาท

 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

จ�านวนและชนดิของหุน้

ที่ช�าระทั้งหมด 584,714,068 หุ้นสามัญ

Name Thai Central Chemical Public Company Limited.

Location 21/35, 21/37-46, Thai Wah Tower 1, 

 14-16th  Floor, South Sathorn Rd., Thungmahamek,  

 Sathorn, Bangkok 10120, Thailand.

Type of Business Manufacturing and Distributing of 

 Chemical Fertilizer

Registration No. 0107536000277

Telephone (662) 639-8888

Fax (662) 639-8999

E-mail mailbox@thaicentral.co.th

Website http://www.tcccthai.com

RegisteredCapital 1,754,148,354  Baht

 (As  of December 31,2012) 

Type of Shares and
Quantity Paid Up  584,714,068 Ordinary Shares

บุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

62 อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ชัน้ 4, 6-7 ถนนรชัดาภิเษก 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110  โทรศพัท์ : (02) 229-2800

ผู้สอบบัญชี

นายเพิ่มศักดิ์	วงศ์พัชรปกรณ์

(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427)

นางสาวธนาวรรณ	อนุรัตน์บดี

(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3440)

ดร.ศุภมิตร	เตชะมนตรีกุล

(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356)

 

บรษิทั	ดลีอยท์	ทูช้	โธมทัส	ุไชยยศ	สอบบญัช	ีจ�ากดั

อาคารรัจนาการ ชั้น 25 เลขที่ 183 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : (02) 676-5700

ที่ปรึกษากฏหมาย

บรษิทั	อลัเลน	แอนด์	โอเวอร่ี	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	

ชั้น 22 อาคารสินธร 3 เลขที่ 30 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 

เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330 

โทรศพัท์ : (02) 263-7600

References 

Securities Registrar

Thailand Securities Depository Co., Ltd.

62 The Stock Exchange of Thailand Building, Rachadapisek Road,  

Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand  Tel: (662) 229 2800

Auditors

Mr. Permsak Wongpatcharapakorn

(Certified Public Accountant No. 3427)

Ms. Thanawan Anuratbodee

(Certified Public Accountant No. 3440)

Dr. Suphamit Techamontrikul

(Certified Public Accountant No. 3356)

 

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.

Rajanakarn Building, 25th Floor, 183 South

Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 

Tel. : (662) 676-5700

Legal Advisor

Allen & Overy

22nd Sindhorn Bldg. 3, 30 Wireless Road, Lumpini, 

Prathumwan, Bangkok 10330

Tel. : (662) 263-7600

ข้อมูลทั่วไป
General Information
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ประวัติความเป็นมาและลักษณะการประกอบธุรกิจ

• ประวัติความเป็นมา

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชพีทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลกั  อนัได้แก่การเพาะปลกูและเลีย้งสัตว์ 

ในการเพาะปลูกพืชนั้น ปัจจัยส�าคัญพื้นฐาน ประกอบด้วย ดิน น�้า อากาศ และธาตุอาหารในดิน แต่การเพาะปลูกพืชเป็นระยะยาวและ

ต่อเนื่องในผืนดินดียวกัน ย่อมท�าให้ธาตุอาหารในดินสูญเสียไป เนื่องจากได้ถูกพืชดูดซึมติดไปกับผลผลิต

 ดงันัน้ หากเกษตรกรต้องการให้ผลผลติทีเ่พาะปลกู มปีรมิาณมากและคณุภาพด ีเป็นทีต้่องการของตลาดทัง้ภายในและต่างประเทศ 

จงึจ�าเป็นต้องน�าความรูท้างการเกษตรทีท่นัสมยั อกีทัง้วธิกีารบรหิารและจดัการทีด่มีาใช้  นอกจากนีเ้กษตรกรจะต้องเพิม่ธาตอุาหารเพือ่คนืความอดุม

สมบรูณ์ให้กบัดนิ ซึง่ได้แก่การใส่ “ปุย๋เคม”ี ดงันัน้ ปุย๋เคม ีจงึนับว่าเป็นปัจจยัส�าคญัในการเพิม่ผลผลติ การใช้ปุ๋ยเคมท่ีีถกูต้องอย่างมปีระสทิธิภาพนัน้ 

จะต้องใช้ให้ ถูกสุตร ถูกอัตราส่วน ถูกเวลา และถูกวิธี 

 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ผลิตและจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีมาเป็นเวลายาวนาน  รัฐบาลไทยโดยกระทรวง

การคลังได้ร่วมทุนกับภาคเอกชน อันประกอบด้วย บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จ�ากัด และบริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น (เดิมคือ บริษัท นิชโช 

อิวาย คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด) และบริษัท เซ็นทรัลกล๊าส จ�ากัด (ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและเทคนิค ของบริษัท) ประเทศญี่ปุ่น 

ก่อตั้งบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด ขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2516 ด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 120 ล้านบาท ซึ่งต่อมาบริษัทฯได้

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนตุลาคม 2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท และในปี 2536 บริษัทฯ 

ได้แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชน”	ด้วยทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท

• ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน)  เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  บริษัทฯ มีโรงงานขนาด

ใหญ่ที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน 2 แห่ง โรงงานแห่งแรก ตั้งอยู่ที่อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และโรงงานแห่งที่ 2 ตั้งอยู่

ที่ อ�าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีก�าลังการผลิตปุ๋ยปีละ 850,000 เมตริกตันและ 350,000 เมตริกตัน ตามล�าดับ รวม

ก�าลังการผลิตทั้งสิ้นปีละ 1.2 ล้านเมตริกตัน  

 บริษัทฯ สามารถผลิตปุ๋ยเคมีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทัดเทียมกับปุ๋ยน�าเข้าจากต่างประเทศ ซ่ึงประกอบด้วยธาตุอาหาร

หลัก คือ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P2O5), โพแทส (K2O) และธาตุอาหารรอง เช่น แมกนีเซียม (MgO), ก�ามะถัน (S) เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีธาตุอาหารเสริม เช่น โบรอน (B) อีกด้วย ซึ่งจะท�าให้พืชเจริญงอกงามมีผลผลิตดี ปริมาณและคุณภาพสูง อนึ่ง ปุ๋ยเคมี 

“ตราหัววัว-คันไถ”	 ที่บริษัทฯ ผลิตมีคุณภาพตามท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นที่นิยม แพร่หลายในพื้นที่

เกษตรกรรมทั่วประเทศ นานเกือบ 40 ปี การใช้ปุ๋ยเคมีให้ถูกวิธีในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม จะช่วยท�าให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพเป็น

ที่ต้องการของตลาด อีกทั้งท�าให้ต้นทุนการผลิตลดลง เพิ่มพูนรายได้ให้กับเกษตรกรไทย และก่อให้เกิดผลดีแก่เศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศอีกด้วย

 นอกจากนี้  โรงงานของบริษัทฯ ที่อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ยังมีคลังสินค้าสามารถเก็บวัตถุดิบได้ 100,000 

เมตริกตัน พร้อมทั้งมีท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีความยาว 310 เมตร หน้าท่าลึก 27 ฟุต สามารถเทียบเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ 20,000-25,000 

เมตริกตัน ได้พร้อมกัน 2 ล�าและขนถ่ายวัตถุดิบได้ถึงวันละ 6,000 เมตริกตัน ทั้งยังใช้ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) ที่มีต้นทุนต�่าและก่อ

มลภาวะน้อยกว่า เป็นเชื้อเพลิงแทนน�้ามันเตา อันเป็นสาเหตุท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน

 ส�าหรับโรงงานที่อ�าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคลังสินค้าที่สามารถเก็บวัตถุดิบได้90,000 เมตริกตัน นอกจาก

นี้ยังมีท่าเรือที่มีความยาว 189 เมตร หน้าท่าลึก 10 เมตร ( 30 ฟุต) สามารถเทียบเรือขนถ่ายสินค้าขนาด 500 - 2,500 เมตริกตัน ได้

พร้อมกัน 3 ล�า ตลอดจนขนถ่ายวัตถุดิบและขนถ่ายสินค้าน�าเข้าต่างๆได้วันละ 4,000  เมตริกตัน 

 ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ผลิต “ปุ๋ยพลังสอง” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะ ที่ทันสมัยและเป็นแห่งแรกในประเทศไทย คือ  ขบวนการ

ผลิตปุ๋ย ครั้งละ 1 กระสอบ ในส่วนการควบคุมคุณภาพสินค้า บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005 ซึ่งมั่นใจได้

ว่าค่าธาตุอาหารของปุ๋ยเคมี มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
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• Company Background

 Thailand is an agricultural country. A great number of the population engage in agricultural sector. The basic 
essential elements in farming consist of soil, water, weather and soil nutrients. However, prolonged use of soil in farming 
at the same ground will usually deplete soil nutrients by crops.

 Therefore, if farmers wish to increase crops yield with good quality and quantity as required by domestic 
and international market, it is necessary to apply agricultural modern technologies and appropriate farm management. 
Another factor to increase soil nutrients as to nurture soil fertility is to apply “Chemical	Fertilizer”, which has become 
essential element in productivity. However, chemical fertilizer must be applied under right formula, with proper timing 
and quantity. 

 Thai Central Chemical Public Company Limited is the producer and distributor of chemical fertilizer, 
established by the government (under cooperation of the Ministry of Finance) and private sectors, comprised of Metro 
Co., Ltd., Sojitz Corporation (formerly Nissho Iwai Corporation) and Central Glass Co., Ltd  (currently the Company’s 
technical advisor) of  Japan, on March 6, 1973, with initial registered capital of 120 Million Baht. Later on, the Company 
registered on the Stock Exchange of Thailand in October 1991, with a registered capital of 700 Million Baht and in 1993, 
the Company became	“Public	Company” with registered capital at 2 Billion Baht.

• Nature of Business Operation

 Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC) is Thailand's largest producer and distributor of 
compound chemical fertilizers. The Company operates 2 large and international-standard plants, located at Phra Samut 
Jedee  District, Samut Prakarn Province, with total annual capacity of 850,000 metric tons, and at  Nakhon Luang 
District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, with total annual capacity of 350,000 metric tons, having the combined 
total capacity of 1.2 Million metric tons a year.  

 TCCC manufacturing plants are capable of  producing standard quality chemical fertilizers.  The chemical 
fertilizer production consists of basic chemical nutrients which are Nitrogen (N), Phosphate (P2O5) and Potash (K2O) and 
secondary nutrients such as Magnesium (MgO), Sulphur (S) and other supplementary nutrients such as Boron (B) which 

promotes healthy growth of crops, both in quantity and quality.  TCCC produces “Ox-Brand” Fertilizer products that are 
of quality as registered with Ministry of Agriculture and Cooperatives and its popularity has been affirmed by farmers 
all over Thailand for almost 40 years. The use of chemical fertilizer with correct method and suitable timing encourages 
greater amount and better quality of production  to meet the market demand. In addition it help lower production 
cost  resulting in increase of incomes for Thai Farmers, which eventually contribute to better national economy as  
a whole.

 In addition, the factory at Samut Prakan Province has the raw material storage capacity of 100,000 metric 
tons, with the wharf facility features a 310 metres long jetty, a spacious channel with a draft of 27 feet (9 meter 
depth) which can simultaneously accommodate two 20,000-25,000  metric tons  ocean going vessels, and unloading 
equipment to  off-take as much as 6,000 metric tons of raw materials per weather working day. Also, TCCC has utilized 

a natural gas resource 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, there is the raw materialstorage of 90,000 
metric tons with 189 metres long jetty and full wharf facility features, a spacious channel with a draft of 30 feet 
(10 metre depth) which can simultaneously accommodate three 500-2,500  metric tons vessels, and unloading 
equipment to off  take capacity as much as 4,000 metric tons per day of raw materials and imported products .

        Presently, TCCC is the first  Plant- site in Thailand which had installed high technology machine , to produce  
“Bulk	-	Blending		Fertilizer” for 1 bag per time. In Quality Control the Company have been certified to international 
standard ISO/IEC 17025 : 2005 which ensures that the nutrient values of chemical fertilizers quality and international 
standards.

Company Background and Nature of Business Operation 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  
Status of Industry and Competition 

 ปี 2555 ประเทศไทยอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและความเสียหายภายหลังจากการที่ประเทศต้องเผชิญกับปัญหาอุทกภัย

อย่างรุนแรงในช่วงปลายปี 2554 สถานการณ์ดังกล่าวท�าให้ภาครัฐต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาประเทศและเร่งกระตุ้นการใช้จ่ายเพื่อ

ฟื้นฟูประเทศให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ การให้ความส�าคัญของภาครัฐต่อปัญหาดังกล่าวเป็นผลให้ภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศขยาย

ตัวเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เช่นเดียวกันนี้ ความช่วยเหลือดังกล่าวยังส่งผลดีต่อภาคเกษตรกรรม แม้ว่าในช่วงปีนี้ หลายพื้นที่เกษตรกรรม

อาจประสบปัญหาภาวะภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ตลอดจนเกิดภาวะน�้าท่วม แต่สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมเพียงบาง

ส่วนเท่านั้น เกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยเคมียังคงสามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นได้ ในสินค้าเกษตรบางชนิดได้มีการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก

ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส�าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน�้ามัน และผลไม้ ในขณะที่สินค้าเกษตรบางชนิดลดพื้นที่เพาะปลูกได้แก่ สับปะรด ข้าวโพด 

และถั่วเหลือง กอปรกับราคาของสินค้าเกษตรบางรายการ อันได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มีราคาสูงขึ้น ในขณะที่ มันส�าปะหลัง ยางพารา 

ปาล์มน�้ามัน สับปะรด และผลไม้ มีราคาลดลง อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นและลดลงของปริมาณพื้นที่การผลิตและราคาของพืชผลที่ผลิต

ได้ในปีนี้ส่งผลให้ความต้องการในปริมาณการใช้ปุ๋ยโดยรวมในปีนี้ยังคงใกล้เคียงกับปี 2554   

 สภาวะการแข่งขันทางการตลาดในอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี ยังคงมีสภาวะการแข่งขันใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ภายใต้นโยบายการ

ควบคุมราคาโดยภาครัฐ ในขณะที่ต้นทุนการน�าเข้าวัตถุดิบส่วนใหญ่จะมีราคาแพงขึ้น บริษัทฯ ยังคงใช้แนวทางในการบริหารจัดการต้นทุน

และค่าใช้จ่าย ควบคูก่บัการส่งมอบผลติภณัฑ์ปุย๋เคมทีีไ่ด้คุณภาพตามมาตรฐานซึง่ถือเป็นศักยภาพทีส่�าคัญในการแข่งขนัทางธรุกิจ ตลอดจน

ความพร้อมในการตระเตรียมปริมาณสินค้าเพื่อรองรับความต้องการใช้ของเกษตรกร องค์ประกอบเหล่านี้ล้วนสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถ

สร้างผลประกอบการที่ดีเรื่อยมา และท�าให้ผลประกอบการในปีนี้สูงกว่าปี 2554 ด้วย

 In year 2012, after the worst flood in the memory in the late year 2011, Thailand  was to rehabilitate and recover 

from the damage  in which the government’s policy and fulfillment were to stimulate the country’s economy back to 

its normal pace. As the result, the economy was growing as plan in overall; moreover, it benefited to agriculture section 

as well, even though drought and flood have also occurred along the country during the year, but only little had the 

impact affected to some part of agriculture section; agriculturists were still able to increase their produce. Nevertheless, 

some Agricultural products such as rice, sugarcane, cassava, Para rubber, oil palm and fruit were being planted higher 

than before, while the other products such as pineapple, corn, and soy bean were being ceased planting, altogether 

with the price of rice, corn, sugarcane had been raised, and the price of cassava, Para rubber, oil palm, pineapple 

and fruits had been fallen; however, in spite of those factors, the demand of chemical fertilizer  was nearly same as 

the year 2011.

 The market competition in fertilizer industry under price and quality control from government section kept 

the same level of the year before, yet the cost of raw material import was higher. Thai Central Chemical PCL., yet 

adopted the strategy in managing the costs and expenses, maintaining the quality of products, and storing sufficient 

inventory for the fertilizer demand to strengthen the competitive advantage in the industry. All these factors supported 

the Company to achieve the outstanding performance, and even better than the year 2011.
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ปัจจััยเสี่ยง

 ปัจจยัความเสีย่งท่ีจะได้กล่าวต่อไป เป็นปัจจยัความเสีย่งหลกัซึง่อาจมผีลกระทบต่อผลการด�าเนนิงานของบรษิทั และ/หรอื 

ฐานะทางการเงินของบริษัท ท�าให้ไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นในสถานการณ์ปกติ และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อความสามารถใน

การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท อย่างไรก็ดี อาจมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือ

เป็นความเสี่ยงที่บริษัทพิจารณาในขณะนี้ว่า ไม่มีผลกระทบในสาระส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 

 ปัจจยัความเสีย่งหลกัทีเ่กีย่วข้องกบับรษัิทโดยตรงทีบ่รษิทัทราบและพจิารณาว่าหากเกดิขึน้อาจจะมผีลกระทบต่อบรษิทั 

อาจสรุปได้ดังนี้

 1. ความผันผวนของราคาวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคม ี ราคาวัตถุดิบเป็นปัจจัยหลักในค�านวนต้นทุนของปุ๋ยดังนั้นการ
เปล่ียนแปลงราคาวัตถุดิบจึงมีผลกระทบต่อการก�าหนดราคาขายปุ๋ยและความสามารถในการท�าก�าไรของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ  

โดยปกติแล้วราคาวัตถุดิบจะมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงข้ึนลงตามราคาในตลาดโลกเนื่องจากวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมีจัดเป็น

สนิค้าประเภท Commodity ซึง่ราคาจะถกูก�าหนดโดยหลายปจัจัยในตลาดโลกทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้เช่น เศรษฐกิจโลก สภาวะ

อากาศ ราคาพชืผลและราคาน�า้มนั รวมถงึอาจมกีารเกง็ก�าไรจากการเปลีย่นแปลงราคาของสนิค้าประเภทนีด้้วย หากราคาวตัถดุบิ

มกีารเปลีย่นแปลงและบริษทัสามารถปรับราคาขายปุย๋ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงนัน้ได้กจ็ะไม่มผีลกระทบกบับรษิทัมากนกั 

อย่างไรก็ดใีนความเป็นจรงิแล้วการปรบัราคาขายปุย๋ไม่สามารถท�าได้ด้วยบรษิทัเองเนือ่งจากปุย๋เคมจีดัเป็นสนิค้าควบคมุตามพระ

ราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

พ.ศ. 2542 โดยคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสนิค้าและบรกิาร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณชิย์ จะออกประกาศแนะน�าราคา

จ�าหน่ายส�าหรับปุ๋ยเคมีบางสูตร โดยผู้ผลิตปุ๋ยเคมีจะจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรดังกล่าวได้ไม่เกินราคาที่คณะกรรมการกลางฯ ก�าหนด 

การเปลี่ยนแปลงราคาขายปุ๋ยให้สูงกว่าราคาแนะน�าจะกระท�าได้ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกลางฯ ก่อน

  การเปลีย่นแปลงราคาวตัถดุบิทีส่งูขึน้โดยทีบ่รษิทัไม่สามารถปรบัราคาขายปุย๋ได้เนือ่งจากมาตรการควบคมุราคาดงั

กล่าวจะท�าให้บริษัทไม่สามารถจ�าหน่ายปุ๋ยในราคาที่สะท้อนราคาทุนที่แท้จริงได้ ซึ่งอาจมีผลให้บริษัทมีผลประกอบการไม่เป็นไป

ตามที่ได้ประมาณการไว้

 การบริหารความเสี่ยง  บริษัทบริหารความเสี่ยงต่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบโดยการควบคุมสินค้าคงคลังให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสมกับช่วงเวลาแต่ละช่วงที่ตลาดมีความต้องการปุ๋ยต่างกันเพื่อให้ราคาขายปุ๋ยสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากที่สุด 

ในการนี้บริษัทได้ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ราคาของวัตถุดิบในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อก�าหนดนโยบายบริหารสินค้า

คงคลังให้เหมาะสมในแต่ละช่วง บริษัทท�าสัญญาซื้อขายวัตถุดิบทั้งระยะสั้นและระยะยาวระหว่างบริษัทคู่ค้าตามนโยบายบริหาร

สินค้าคงคลังที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท 

 นอกจากนี ้บริษทัดูแลราคาขายปุ๋ยให้สะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิมากทีส่ดุด้วยโดยหากมีปัจจยัใดๆ ทีท่�าให้ต้นทนุการผลติปุย๋

สูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ บริษัทจะยื่นขอปรับราคาจ�าหน่ายปุ๋ยต่อคณะกรรมการกลางฯ ทันที นอกจากนั้นบริษัทยังได้ส่งตัวแทนเข้า

ร่วมประชมุระหว่างผูป้ระกอบการและคณะกรรมการกลางฯ เพือ่น�าเสนอข้อมลูทีถ่กูต้องให้กบัหน่วยงานราชการเพือ่น�าไปพจิารณา

ประกอบการออกมาตราการใดๆ ที่มีผลกระทบกับผู้ผลิตและจ�าหน่ายปุ๋ยเคมี

 2. ภัยแล้ง  ภัยแล้งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้อันได้แก่ปริมาณฝนไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการ ฝนทิง้ช่วง น�าไปสูก่ารจดัสรรน�า้ในระบบชลประทานไม่เพยีงพอต่อการเพาะปลกูซึง่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเกษตร

กรรม เมื่อเกิดภัยแล้งขึ้นเกษตรกรจะไม่ท�าการเพาะปลูกหรือเลื่อนการเพาะปลูกออกไปจนกว่าปัญหาภัยแล้งจะคลี่คลาย เป็นเหตุ

ให้ความต้องการซือ้ปุย๋ในตลาดในช่วงทีเ่กดิภยัแล้งลดลงซ่ึงอาจส่งผลให้ยอดขายของบรษัิท ผลประกอบการของบรษัิทก็อาจไม่เป็น

ไปตามที่ประมาณการไว้

 การบรหิารความเสีย่ง   บรษิทัลดผลกระทบท่ีจะเกดิขึน้กบับรษิทัจากภยัแล้งโดยการควบคมุสนิค้าคงคลงัให้อยูใ่นระดบั
ที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลาที่ตลาดมีความต้องการปุ๋ยต่างกันเพื่อไม่ให้เกิดภาวะสินค้าคงคลังค้างอยู่ที่บริษัทมากเกินไปในขณะ
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เกิดภัยแล้งและขาดแคลนสินค้าเพื่อจ�าหน่ายเมื่อภัยแล้งผ่านพ้นไปแล้ว บริษัทจะติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ของตลาดอย่าง

ใกล้ชิดเพื่อก�าหนดนโยบายบริหารสินค้าคงคลังให้เหมาะสมในแต่ละช่วง บริษัทท�าสัญญาซื้อขายวัตถุดิบทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ระหว่างบริษัทคู่ค้าตามนโยบายบริหารสินค้าคงคลังที่เหมาะสมตามที่ได้กล่าวมา

 3. อุทกภัย  ในปี 2554 ได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยร้ายแรงขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัดในประเทศไทยท�าให้ผู้ประกอบการใน

พื้นที่ดังกล่าวต้องหยุดการผลิตและสถานประกอบการได้รับความเสียหายซึ่งส่งผลกับภาคอุตสาหกรรมของประเทศเป็นอย่างมาก 

บรษิทัฯ ซึง่มโีรงงานนครหลวงตัง้อยูใ่นจงัหวดัพระนครศรอียธุยาซึง่เปน็พืน้ทีเ่สีย่งภยักอ็าจไดร้บัผลกระทบหากเกดิอทุกภยัร้ายแรง

เช่นในปีดังกล่าวขึ้น ผลกระทบที่อาจเกิดคือมีน�้าเข้าท่วมภายในพื้นที่ของโรงงานและพื้นที่โดยรอบท�าให้บริษัทไม่สามารถด�าเนิน

การผลิตสินค้าได้รวมถึงการขนส่งสินค้าและการคมนาคมบริเวณโรงงานก็จะเป็นไปด้วยความยากล�าบาก อย่างไรก็ดี รัฐบาลได้

วางมาตรการหลายประการเพื่อป้องกันอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแต่มาตรการดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนและยังไม่ได้มีการ

เริม่ปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม จงึยงัไม่สามารถยนืยนัได้แน่นอนว่าจะไม่เกิดเหตกุารณ์อทุกภยัขึน้อกี ดังนัน้บรษัิทจงึอาจมคีวามเสีย่ง

ในเรือ่งของภยัธรรมชาตอิทุกภยัซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัเป็นความเสีย่งในการขาดรายได้ในขณะทีโ่รงงาน

นครหลวงไม่สามารถท�าการผลิตได้ ทั้งนี้ปริมาณการผลิตของโรงงานนครหลวงคิดเป็นร้อยละ 20 ของปริมาณการผลิตของบริษัท

 การบริหารความเสี่ยง   บริษัทยังมีโรงงานอีกแห่งหนึ่งคือโรงงานพระประแดงตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งไม่จัด

เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจนไม่สามารถด�าเนินการผลิตที่โรงงานนครหลวงได้ บริษัทจะเพิ่มก�าลังการผลิต

ที่โรงงานพระประแดงทดแทนโรงงานนครหลวงและจัดให้ลูกค้ามารับสินค้าที่โรงงานพระประแดงแทน บริษัทฯ ยังได้จัดท�าประกัน

ภัยทรัพย์สินของบริษัทและสินค้าคงคลังต่อความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย (และอัคคีภัย) หากเกิดความเสียหายจากอุทกภัยขึ้น 

บริษัทก็จะได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยดังกล่าว อย่างไรก็ดีจากเหตุการณ์น�้าท่วมที่เกิดขึ้นส่งผลให้เบี้ยประกันภัยสูงขึ้นแต่

จ�านวนค่าสินไหมทดแทนลดลง นอกจากน้ี บริษัทได้ยกพื้นโรงงานในส่วนที่เก็บสต๊อกสินค้าขึ้นเพื่อป้องกันสินค้าเสียหายจากน�้า

ท่วม ส่วนมาตรการป้องกันอุทกภัยระยะยาวนั้นบริษัทได้สร้างคันกั้นน�้าล้อมรอบบริเวณโรงงานนครหลวงเพื่อป้องกันน�้าเข้าท่วม

ภายในบริเวณโรงงานซึ่งสามารถป้องกันน�้าท่วมที่มีความรุนแรงเช่นเดียวกับปี 2554 ได้

 4. การพึ่งพาผู้จัดหาวัตถุดิบบางชนิดน้อยราย  วัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมีบางชนิดมีการผลิตและจัดจ�าหน่ายโดยผู้
จัดหาน้อยราย การที่ต้องใช้วัตถุดิบดังกล่าวในการผลิตโดยมีผู้จัดหาน้อยรายถือเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง หากผู้จัดหาสามารถ

รวมกลุ่มกันเพื่อก�าหนดราคาของวัตถุดิบได้โดยไม่สอดคล้องกับราคาที่แท้จริงของวัตถุดิบน้ันอาจส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตของ 

บริษัทฯ สูงขึ้น เป็นเหตุให้ความสามารถในการท�าก�าไรไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ นอกจากนี้ การพึ่งพาผู้จัดหาน้อยรายอาจ

เกิดความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบหากผู้จัดหานั้นไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบได้ตามความต้องการของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบกับ

กระบวนการผลิตบริษัทฯ ได้

 การบริหารความเส่ียง  บริษัทฯ ได้ประมาณการและวางแผนความต้องการใช้วัตถุดิบในการผลิตไว้ล่วงหน้าและท�า

สญัญาซือ้ขายวตัถดุบิท้ังระยะสัน้และยาวระหว่างผูจ้ดัหาโดยมกีารก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนนิการบรหิารความเส่ียงทีเ่หมาะสม

และสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท รวมถึงจัดหาผู้จัดหารายอื่นๆ และเฉลี่ยการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดหารายอื่นๆ ด้วย เพื่อ

ลดการพึ่งพาผู้จัดหาวัตถุดิบน้อยราย
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Risk Factors

 The risk factors mentioned below are the significant risk factors which may affect the company 
operation and/or financial status resulting in its lower performance than it should be in normal circumstance. 
These may also affect ability to achieve the company purpose and goal setting. However, there could be 
other risk factors which the company may not presently acknowledge or the company considers that it may 
not significantly affect the company operation at the moment.

 The significant risk factors, which directly concerned the company and the company considers that it 
will affect the company operation, if happened, can be summarized as following.

 1. Fluctuation of raw material price  Raw material price is a major factor of cost of 
fertilizer. Therefore, change of raw material price might significantly affect fertilizer price setting up and profit 
making ability of the Company. In general, raw material fluctuates according to an international market as raw 
material is commodity goods whose price is set up by many uncontrollable factors, for instance, world economy, 
global weather, crop prices, oil price and so on. This also includes profit speculation from change of the price 
of commodity goods. In case there is change of raw material price, the Company would not affect from such 
incident if it could adjust the selling price in conformity with such change. However, in fact, adjustment of selling 
price can not be done by the Company itself as chemical fertilizer is a controlled good subject to the Goods 
and Services Prices Act B.E. 2542. The Central Committee on Goods and Services Prices, Department of Internal 
Trade, Ministry of Commerce has issued an announcement to suggest the selling price of chemical fertilizer upon 
specific formula and the producer shall comply with the announcement by not having sold fertilizer exceeding 
the suggested price. Change of selling price can be done only after obtaining permission from the Committee.

Increase of raw material price without adjustment of selling price accordingly by virtue of such price control 
policy will cause the Company to not be able to sell fertilizer at the price which reflects the actual cost. This 
could affect the Company in unachievable performance as expected.

  Risk management  The Company manage the risk by control its inventory at the optimum level 
according to market demand time to time to have the selling price reflect the actual cost the most. The  
Company shall monitor and analyze raw material price closely to stipulate inventory control management policy 
to be suitable for each period. The Company also enters into short term and long term agreements with the 
company’s trading partners ensuring appropriate risk management and the company’s business plan conformity.

 In addition, the Company set up the selling price to reflect the actual cost the most. Upon occurrence 
of any factor causing increase of production cost significantly, the Company shall apply an increase of fertilizer 
selling price to the Commission promptly. Moreover, the company has sent the correspondences to attend the 
meeting between fertilizer traders and the Committee to provide enough and correct information regarding 
fertilizer business to the government sector before announcing any measure affecting fertilizer producers and 
traders. 

 2. Drought   Drought is an uncontrollable natural disaster. Drought can be happened by not enough 
rainfall or delay of rainfall which leads to shortage of water via irrigation system effecting agriculture sector 
directly. Whenever drought happened, farmers will cancel or delay cultivation until the drought has been eased. 
As a result, during drought, the market demand will drop sharply causing negative effect to the Company’s 
sale. Therefore, the Company’s performance may not meet expectation.

  Risk management  The Company minimizes impact happened to the Company by control 
inventory at the optimum level according to market demand time to time to avoid too much inventory kept at 
the Company during drought or shortage of fertilizer when drought has been eased. The Company shall monitor 
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and analyze market situation closely to stipulate inventory control management policy to be suitable for each 
period. The Company also enters into short term and long term agreements with the company’s trading partners 
ensuring appropriate risk management and the company’s business plan conformity.

 3. Risk from flood   In year 2011, there was severe flood happened in area of various provinces in 
Thailand causing business interruption and damage to place of business in such area. The industrial sector has 
been severely damaged from such incident. The Company having Nakhonluang Plant Site located in Ayutthaya 
Province which is a risky area could be affected from flood if happened as previously. The effect would be 
flood in and around the plant area causing interruption of normal operation and transportation difficulty. In this 
regard, the government has laid down several measures to prevent flood disaster in the future. Nevertheless, 
such measures are unclear and have not been conducted substantially. Therefore, there will be uncertainty 
on chance of flood disaster happening again and the company may risk encountering flood disaster which 
could affect in loss of revenue while there is business interruption at Nakhonluang Plant Site. The capacity of 
production at Nakhonluang Plant Site is around 20% of the total production capacity of the Company.    

  Risk management   The company has another plant site, Phrapradaeng Plant Site, located 
in Samut Prakan Province which is not a risky area. In case there is severe flood disrupting operation of 
Nakhon Luang Plant Site totally, the company will increase production capacity at Phrapradaeng Plant Site for 
substitution and will arrange goods delivery at Phrapradaeng Plant Site instead. The company, furthermore, insures 
its properties and inventories against flood (and fire) so that the damage caused by flood can be covered by 
such insurance. However, an insurance premium will be increased drastically in contrast with sharp decrease 
of compensation because of 2011 flood. In addition, the plant floor where stock is kept has been risen up to 
prevent damage from flood. For long term protection of the plant site, the company has built the dyke all 
around Nakhonluang plant site which can protect flood at the same severe level as the 2011 flood.  

 4. Dependent on limited number of suppliers   Some raw material in production line can be 
produced and supplied by limited number of suppliers. Use of such raw material is considered as one of risk. 
Forming a group of such limited number suppliers in order to manipulate the price of raw material with disregard 
of the actual price would affect in an increase of production cost causing lower performance of profit making 
ability than expectation. Moreover, dependence on limited number of suppliers may be a risk in supply of such 
raw material if such supplier could not supply raw material as much as requirement of the company and this 
could affect the company production line. 

  Risk Management  The company has anticipated and planned the necessity of raw 
material usage in advance and entered into raw material purchase agreements in both short term and long 
term with suppliers by setting up goal of suitable risk management to be aligned with the company business 
plan. Fur thermore, the company has searched and contacted other suppliers to share raw material procure 
ment to such other suppliers in order to diminish dependence on limited number of suppliers.
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ปุ๋ยผลไม้ / Orchard Fertilizer

สูตร
Formulas

อัตรา 
Rate

ระยะที่ใส่
Application

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

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

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

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

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

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

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

สูตร
Formulas

อัตรา 
Rate

วิธีใช้
Application

15-15-15 รัสเซีย
16-16-16 รัสเซีย

30-50 กก./ไร่*
รองก้นหลุม

ครั้งแรกหว่านให้ทั่วแปลงหรือรองก้นหลุม ก่อนปลูกหรือ ห่างจากต้น 25-50 ซม. ครั้งต่อ
ไปหว่านให้ทั่วแปลง หลังจากใส่ปุ๋ย ครั้งแรก 15-30 วัน

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

30-50 kgs./rai*
basal application

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

ปุ๋ยผัก-ไม้ดอกไม้ประดับ / Vegetable and Ornamental Fertilizer

สูตร
Formulas

อัตรา 
Rate

วิธีใช้
Application

16-12-8, 18-12-6
15-15-15 พรีเมียม

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

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

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

12-9-21, 15-7-18
13-13-21 พรีเมียม
12-10-18 พรีเมียม

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

12-9-21, 15-7-18
13-13-21 Premium
12-10-18 Premium

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

ปุย๋อ้อย / Sugarcane Fertilizer

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

ปุ๋ยเคมี N-P-K ผลิตภัณฑ์คุณภาพตราหัววัว-คันไถ
N-P-K Chemical Fertilizer : Quality Product  of OX-Brand Fertilizer
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ปุ๋ยข้าว-ข้าวโพด /  Rice - Maize Fertilizer

ปุ๋ยมันส�าปะหลัง / Cassava Fertilizer

สูตร
Formulas

อัตรา 
Rate

วิธีใช้
Application

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

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

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

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

ดินเหนียว
และดินทราย
46-0-0

25-40 กก./ไร่ หรอื 
10-15 กก./ไร่

ครั้งที่2
ใส่หลังจากใส่ปุ๋ยครั้งแรก 35-45 วัน

Clay
and Sandy Soil
46-0-0

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

2nd time 35-45 days after frist application

สูตร
Formulas

อัตรา 
Rate

วิธีใช้
Application

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

30-40 กก./ไร่ ครั้งที่ 1
ใส่รองพื้นแล้วกลบดินก่อนวางท่อนมัน หรือหลังปลูก 1 เดือน

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

12-9-21
15-7-18
15-15-15 พรีเมยีม
12-10-18 พรีเมยีม

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

12-9-21
15-7-18
15-15-15 Premium
12-10-18 Premium

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

อัตรา 
Rate

อายุยางพารา
Age of Para rubber

16-8-4 200-400
กรัม/ต้น/ปี

ต�่ากว่า 3-5 ปี

200-400
gm./unit/year

less than 3 - 5 years.

18-4-5
14-4-9

600-800
กรัม/ต้น/ปี

3.5-7 ปี

600-800
gm./unit/year

3.5-7 years.

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

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

ปุ๋ยยางพารา / Para rubber Fertilizer

ปีที่
Year

สูตร
Formulas

อัตรา 
Rate

ปุ๋ยเสริม
Enhance Fertilizer

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

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

2-4 13-13-21 พรเีมยีม
12-9-21

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

13-13-21 Premium
12-9-21

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

5 ปี
ขึ้นไป

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

Over 
5 year

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

ปุ๋ยปาล์มน�้ามัน / Oil palm Fertilizer

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

13-13-21
12-9-21

ปุ๋ยเคมี N-P-K ผลิตภัณฑ์คุณภาพตราหัววัว-คันไถ
N-P-K Chemical Fertilizer : Quality Product  of OX-Brand Fertilizer
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1,763

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทเปรียบเทียบปี 2553 - 2555
Financial Highlights 2010-2012 Comparison

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

จุดส�าคัญทางการเงนิ ของ บมจ. ไทยเซน็ทรลัเคมี
Financial Highlights of Thai Central Chemical PCL.

 2555/2012 2555/2012 2554/2011 2553/2010
   

 รายได้จากการขายและบริการ / Sales and Services 16,134,785 14,462,380 14,465,752

 รายได้รวม / Total Revenues 16,343,988 14,576,990 14,540,276

 ก�าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น / Gross Profit (Loss) 2,106,472 1,704,859 2,869,935

 ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ / Net Profit (Loss) 1,436,569 1,001,141 1,762,550

 ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) / Profit (Loss) Per Share (Baht) 2.46 1.71 3.01

 เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) * / Dividend Per Share (Baht) * 1.00 1.80 0.90

 สินทรัพย์รวม / Total Assets 7,660,899 7,123,021 7,521,971

 หนี้สินรวม / Total Liabilities 1,741,681 2,055,658 2,403,264

 ส่วนของผู้ถือหุ้น / Shareholders’ Equity 5,919,218 5,067,363 5,118,707

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

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

 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) / Book Value Per Share (Baht) 10.12 8.67 8.75

หมายเหตุ  :   * เงินปันผลต่อหุ้น จ่ายจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา

Remark  :  * Dividend per share paid on previous year operation.
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500

0 2555/2012 2554/2011 2553/2010

8,000

6,000

4,000

2,000

0 2555/2012 2554/2011 2553/2010

20,000

15,000

10,000

5,000
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(หน่วย: ล้าน บาท)
(Unit: million Baht)

(หน่วย: ล้าน บาท)
(Unit: million Baht)

16,344 
7,661

รายได้รวม
Total Revenues

สินทรัพย์รวม
Total Assets

14,577 

7,123

14,540

7,522

(หน่วย: ล้าน บาท)
(Unit: million Baht)

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ
Net Profit (Loss)

1,437

1,001
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รายงานสรุปอัตราส่วนงบการเงิน ของ บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี
Ratios of Financial Statements of Thai Central Chemical PCL.

 ส�าหรบัปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 / For The Year Ended December 31, 2012

 อัตราส่วนสภาพคล่อง / Current Ratio เท่า / Times 3.32 2.48  2.27

 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว / Quick Ratio เท่า / Times 1.55 1.51   1.52

 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า / Receivable Turnover รอบ / Times 23.36 22.03   18.71

 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย / Collection Period วัน / Days 15 16   19

 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ / Inventory Turnover รอบ / Times 6.30 7.64   7.32

 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย / Inventory Turnover Period วัน / Days 57 47   49

 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ / Account Payable Turnover รอบ / Times 20.80 20.81   28.16

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

 เงินหมุนเวียน / Cash Cycle วัน / Days 55 46   56

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร / Profitability Ratios
 

 อัตราก�าไรขั้นต้น / Gross Profit Ratio % 13.06 11.79   19.84

 อัตราก�าไรสุทธิ / Net Profit Ratio % 8.79 6.87   12.12

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น / Return on Equity % 26.15 19.66   39.16

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน / Efficiency Ratios

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม / Return on Total Assets % 19.43 13.67   25.53

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร / Return on Fixed Assets % 110.75 78.08   125.50

 อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม / Total Assets Turnover รอบ / Times 2.21 1.99   2.11

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน / Financial Policy Ratios

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น / Debt to Equity Ratio เท่า / Times 0.29 0.41   0.47

 อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย / Interest Coverage เท่า / Times 89.81 27.88   66.01

 อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล / Dividend Payout Ratio % 58.40 59.71   59.20

 2555/2012 2555/2012 2554/2011 2553/2010
อัตราส่วนสภาพคล่อง / Liquidity Ratios 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทเปรียบเทียบปี 2553 - 2555
Financial Highlights 2010-2012 Comparison
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รายงานสรปุอัตราส่วนงบการเงนิ ของ บมจ. ไทยเซน็ทรลัเคม ีและบรษิทัย่อย
Ratios of Financial Statement of Thai Central Chemical PCL., and Subsidiaries

 ส�าหรบัปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 / For The Year Ended December 31, 2012

 อัตราส่วนสภาพคล่อง / Current Ratio เท่า / Times 2.26  1.99  1.96 

 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว / Quick Ratio เท่า / Times 1.26  1.32   1.36

 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า / Receivable Turnover รอบ / Times 12.39 12.28   11.55 

 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย / Collection Period วัน / Days 29  29   31 

 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ / Inventory Turnover รอบ / Times 7.22  8.49   7.93 

 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย / Inventory Turnover Period วัน / Days 50  42   45 

 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ / Account Payable Turnover รอบ / Times 16.84  17.30   19.39 

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

 เงินหมุนเวียน / Cash Cycle วัน / Days 58  51   58 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร / Profitability Ratios
 

 อัตราก�าไรขั้นต้น / Gross Profit Ratio % 11.62  11.16   17.42 

 อัตราก�าไรสุทธิ / Net Profit Ratio % 6.54  5.06   9.39 

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น / Return on Equity % 25.75  19.16   38.44 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน / Efficiency Ratios

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม / Return on Total Assets % 15.21  10.93   20.74 

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร / Return on Fixed Assets % 97.21  68.14   109.68 

 อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม / Total Assets Turnover รอบ / Times 2.33  2.16   2.21 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน / Financial Policy Ratios

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น / Debt to Equity Ratio เท่า / Times 0.60  0.69   0.70 

 อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย / Interest Coverage เท่า / Times 32.96  18.54   44.26

 อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล / Dividend Payout Ratio % 57.83  58.70  57.00  

 2555/2012 2555/2012 2554/2011 2553/2010
อัตราส่วนสภาพคล่อง / Liquidity Ratios
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โครงสร้างรายได้และการถือหุ้น 
Structure of Revenue and Shareholding

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 / as at December 31, 2012

หมายเหตุ : * ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม   ** ถือหุ้นทางอ้อม

Remark :   * Direct and Indirect Shareholding    ** Indirect Shareholding

(หน่วย : ล้านบาท) / (Unit : Million Baht)

ชื่อบริษัท
Company

ก่อตั้งเมื่อ
Established

ประเภท
กิจการ

Type of
Business

% 
การถือหุ้น

Shareholding

ทุนจดทะเบียน
Registered

Capital

เรียก
ช�าระ

Capital 
Paid 
Up

2555 / 2012 2554 / 2011 2553 / 2010

รายได้
Revenue

ร้อยละ    
%

รายได้
Revenue

ร้อยละ   
%

รายได้
Revenue

ร้อยละ   
%

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน)

Thai Central Chemical PCL.

6 มีนาคม 2516

March 6, 1973

ปุ๋ยเคมี

Chemical 

Fertilizer 

- 1,754 1,754 16,343.99  71.74 14,576.99  71.78 14,540.28 74.69

บริษัทย่อย (Subsidiary Companies)

1. บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จ�ากัด

   MC Agro-Chemicals Co., Ltd.

22 มกราคม 2531

January 22, 1988

โรงงานผสม

และบรรจุ

Repacking and

Formulating

99.99 50 50  403.73  1.77 547.68  2.70 385.22 1.98

2. บรษัิท เอม็ซ ีอนิดสัเทรยีล เคมคิลั จ�ากัด

   MC Industrial Chemical Co., Ltd.

26 มกราคม 2531

January 26, 1988

เคมีภัณฑ์

Industrial

Chemicals

*22.87/

28.31

200 200 4,470.29  19.62  3,974.80 19.57 3,498.55 17.97

3. บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จ�ากัด

   MC Solvents Co., Ltd.

22 มกราคม 2531

January 22, 1988

เคมีภัณฑ์เหลว

Liquid Chemicals

51.00 50 50  16.68  0.07  35.41  0.17  37.61  0.19

4. บริษัท เอ็มซี พลาสติก จ�ากัด 

   MC Plastics Co., Ltd.

13พฤศจกิายน 2530

November 13,1987

พลาสติก

Plastics

51.00 50 50 1,330.72  5.84  957.15  4.71 778.67 4.00

5. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ากัด

   N.I.M. Co., Ltd.

14 กุมภาพันธ์ 2517

February 14, 1974

คลังสินค้าเคมีเหลว

Chemical TankYard

51.00 125 125  129.36  0.57 116.94  0.58 106.38 0.55

6. บรษิทั เซน็ทราปิค (ประเทศไทย) จ�ากดั 

   Central Pacific (Thailand) Corp., Ltd.

16 มกราคม 2518

January 16, 1975

ซื้อขาย

Trading

*49.00/

25.50

200 200  1.37  0.01  1.20  0.01  1.35 0.01

บริษัทร่วม (Associated Company)

1. บริษัท เมโทรแทน จ�ากัด

   Metro Tan Co., Ltd.

1 มีนาคม  2537

March 1, 1994

ธุรกิจเคมี

Chemical Dealer

**-/24.99 5 5  84.93  0.37  96.85  0.48 118.51 0.61

รวม (Total Revenue)  100.00 20,307.02 100.00 19,466.57 100.00 22,781.07 
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โครงสร้างของผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Structure

ณ	วันที่	16	พฤศจิกายน	2555	/	as	of	November	16,	2012

หมายเหตุ     
* ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จ�ากัด มี บริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในสัดส่วน 49% ของทุนจดทะเบียน มีสิทธิออกเสียง 6,370 จากจ�านวน
เสียง 11,470 เสียง ประกอบกิจการซื้อขาย น�าเข้า ส่งออก ผลิตสินค้า และให้บริการเกี่ยวเนื่องกับสินค้า ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  เช่น อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมพลังงานและแร่ธาตุ อุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ และอุตสาหกรรมเครื่องอุปโภคบริโภค บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จ�ากัด เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 17/2551       

Remark     
* As of November 16, 2012. Sojitz Corporation is a major shareholder of ISTS (Thailand) Co., Ltd. who holds 49% of registered capital and has 6,370 voting rights out of 11,470. 
The main business of ISTS (Thailand) Co, Ltd. is trading, import, export, production of goods including providing service in relation to such goods in many industry groups such 
as machinery, energy & metal, chemicals & functional materials and consumer lifestyle business. ISTS (Thailand) Co., Ltd. is a related person with Sojitz Corporation according to 
Notification of SEC no. Kor Jor 17/2551.   

ชื่อบริษัท
Company

สัญชาติ
Nationality

จ�านวนหุ้น
Number of 

Shares

ร้อยละ
%

1.  บริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น
    Sojitz Corporation.   

ญี่ปุ่น
Japanese

256,833,457  43.93 

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

ไทย
Thai

231,159,816  39.53 

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

ไทย
Thai

16,614,500  2.84 

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

ไทย
Thai

13,314,500  2.28 

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

ไทย
Thai

13,180,850  2.25 

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

ญี่ปุ่น
Japanese

12,617,141  2.16 

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

ไทย
Thai

11,292,800  1.93 

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

ไทย
Thai

7,176,500  1.23 

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

ไทย
Thai

2,747,514  0.47 

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

ไทย
Thai

1,994,341  0.34 

11. รายย่อยอื่นฯ
    Other shareholders

ไทย
Thai

 17,782,649  3.04 

   รวมจ�านวนหุ้น
   Total Shares

 584,714,068  100.00 

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

1,754,142,204 
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บริษัทย่อย / Subsidiary Companies

บริษัท
Company

ลักษณะการท�าธุรกิจ
Business Line

ที่อยู่
Address

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

พืช ที่ใช้ในการเกษตร สาธารณสุข และปศุสัตว์ 

บริการผสม บรรจุ ตรวจสอบคุณภาพเคมีเกษตร

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	: ยังไม่มีนโยบายที่จะ

จ่ายเงินปันผล

581  หมู่ 4  นิคมอุตสาหกรรมบางปู  ซอย 12 บี  

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

10280

MC Agro-Chemicals Co., Ltd. Import and distribute both technical pesticide 

and finished product which used in Agriculture, 

Public Health and Livestock. The business 

sector includes the marketing of formulated, 

finished products, repacking service and quality 

control checks by  modern laboratory.

Policy	on	Dividends	: No policy on Dividend

581 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate, Soi 

12B, Sukhumvit Road, Praekasa Sub-district, 

Muang District, Samutprakarn  10280

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

ต่างๆ	มากมาย,	สารละลายส�าหรับอุตสาหกรรม	

วัตถุดิบที่ใช้ในขบวนการปั่นทอ	เม็ดพลาสติก

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	 :	 ถ้ามีก�าไรโดยทั่วไป	

จะจ่ายเงินปันผล

180-184 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ

เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 

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

basic chemicals, Solvents for Industrial uses, 

Textiles, Plastics.

Policy	 on	 Dividends	 : Dividend will be       

allocated depending upon Company’s profit

180-184 Ratchawong Road, Chakrawad, 

Samphanthawong, Bangkok 10100.

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ถ้ามีก�าไรโดยทั่วไป 

จะจ่ายเงินปันผล

180-184 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ

เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

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

Policy on Dividends : Dividend will be       

allocated depending upon Company’s profit

180-184 Ratchawong Road, Chakrawad, 

Samphanthawong, Bangkok 10100.

บริษัท เอ็มซี พลาสติก จ�ากัด ด�าเนนิธรุกจิการค้าเมด็พลาสตกิและมโีรงงานผลติ

ถุงในพลาสติก, แผ่นชีท เป็นต้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	 : ถ้ามีก�าไรโดยทั่วไป 

จะจ่ายเงินปันผล

822 ซอย 13 หมู่ที่ 4 ถนนพัฒนา 1

ต�าบลแพรกษา อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

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

are plastic bags and plastic sheets.

Policy	 on	 Dividends	 : Dividend will be       

allocated depending upon Company’s profit

822 Soi 13 Moo 4 Pattana 1 Road, Praeksa 

Sub-District, Muang Samutprakarn District, 

Samutprakarn Province 10280. 

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

บริษัท
Company

ลักษณะการท�าธุรกิจ
Business Line

ที่อยู่
Address

บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ�ากัด ด�าเนนิธรุกจิน�าเข้า ส่งออกและจดัจ�าหน่ายปุย๋ เคมี
เกษตร ผลิตภัณฑ์เคมี โลหะ เป็นต้น
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

180-184 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ 
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

Central Pacific (Thailand) Corp., Ltd. Importer and distributor of fertilizers, agro-
chemicals, minerals and etc.
Policy on Dividends : None

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

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

205 อาคารยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ ชั้น 8 ถนนราชวงศ์ 

แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 
10100

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

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

บริษัทร่วม / Associated Company

บริษัท
Company

ลักษณะการท�าธุรกิจ
Business Line

ที่อยู่
Address

บริษัท เมโทรแทน จ�ากัด ตัวแทนในการจ�าหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ finishing 

ของบริษัท ซอมเมอร์ (Sommer) บริษัท เอฟจี

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	 : ถ้ามีก�าไรโดยทั่วไป

จะจ่ายเงินปันผล

180-184 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ

เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

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

and machinery used in tannery business. 

The Company is an exclusive sole agent of 

“Sommer” and “FGL” from Italy.

Policy on Dividends : Dividend will be       

allocated depending upon Company’s profit

180-184 Ratchawong Road, Chakrawad,  

Samphanthawong, Bangkok 10100.
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การด�าเนินงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

 ปี 2555 นับเป็นอีกปีที่ บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจ โดยผลการด�าเนินงาน

ในปี 2555 บริษัทฯสามารถสร้างรายได้รวมเป็นมูลค่า 16,135 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมาเป็นจ�านวน 1,672 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12 การเพิ่มขึ้นของรายได้รวมเกิดจากตลาดและราคาปุ๋ยเคมีกลับมามีเสถียรภาพและบริษัทฯจัดกิจกรรมทางการ

ตลาดและส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดควบคู่กันไป เป็นผลให้ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 31,792  เมตริกตัน หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 3 เทียบกับปีที่ผ่านมา ในขณะที่ความต้องการปุ๋ยเคมีของประเทศไทยโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลง และมีความต้องการลดลงใน

บางกลุ่มการใช้เช่นยางพารา ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการจ�านวน 14,028 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจ�านวน 

1,271 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ต้นทุนขายและบริการเพิ่มขึ้นนี้ผันแปรตามจ�านวนปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของค่าใช้

จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขายและบริหารจัดการในปีนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น 432 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 76 ล้านบาทหรือคิด

เป็นร้อยละ 21 การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดจาก ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและการส่งมอบสินค้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการ

แข่งขันในตลาดปุ๋ยเคมี ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นั้น บริษัทฯ ระมัดระวังและควบคุมการใช้อย่างรัดกุมตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่วางไว้ 

โดยเฉพาะดอกเบี้ยจ่ายสามารถควบคุมให้ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาทั้งสิ้น 31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60  จากปัจจัยข้างต้นส่ง

ผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯมีก�าไรสุทธิจ�านวน 1,437 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43 

 ด้วยอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในปัจจุบันเริ่มมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ สามารถด�ารงศักยภาพ 

ในการแข่งขนัในอตุสาหกรรมนีไ้ด้อย่างต่อเนือ่ง ฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ จงึได้ก�าหนดนโยบายการด�าเนนิงานโดยแบ่งออกเป็น 2 แนวทางหลกั 

 นโยบายประการแรก เป็นการมุ่งด�าเนินการเพื่อให้กิจกรรมทางธุรกิจสามารถด�าเนินเป็นได้ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยเฉพาะอย่างย่ิงการให้ความส�าคัญกับกระบวนการผลิตปุ๋ยเคมี ส่งผลให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการผลิต

ปุ๋ยเคมีชนิดเม็ดได้มากถึงกว่าแปดแสนตัน และให้ความส�าคัญกับการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าตรงตามเวลาและทันต่อความต้องการ  

รวมทั้ง รักษาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องในด้านกลยุทธ์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย  ควบคู่ไปกับการให้ความส�าคัญต่อการวิจัย

และพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ 

 นโยบายส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก อันได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย 

นโยบายภาครัฐ อัตราดอกเบี้ย และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน ตลอดจนภัยธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พยายาม

อย่างยิ่งที่จะลดระดับความเสี่ยงในส่วนที่จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้า เช่น นโยบายปริวรรตเงินตราต่างประเทศ การเพิ่มสภาพคล่อง 

การบริหารสินค้าคงคลัง และการบริหารหนี้สิน เป็นต้น รวมถึงในส่วนที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและยั่งยืนของธุรกิจบริษัท ทั้งนี้เพื่อ

ด�ารงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

 

 ดว้ยความมุง่มัน่ต่อการด�าเนนิงานตามทีก่ล่าวมาแลว้ข้างต้น ฝ่ายจดัการมคีวามเชือ่มัน่เป็นอย่างยิง่ว่า บรษิทัฯยงัคงด�ารงศกัยภาพ

ในการด�าเนนิธรุกจิผลติและจัดจ�าหน่ายปุย๋เคมีของประเทศไทยได้เป็นอย่างด ีและสามารถสร้างความเจรญิเติบโตในธรุกิจได้อย่างยัง่ยนืสืบไป 
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The Business Operation and Analysis of the Management

 The year 2012 was one of the great achievements for Thai Central Chemical Public Company Limited. The 

Company’s operation for the year 2012 has achieved total revenue of 16,135 Million Baht increasing in 1,672 Million 

Baht or 12% from the previous year. The increase of total revenue has come from the stability of fertilizer market price 

and the proper sales and marketing activity to gain market share. Thus, the sales volume has increased 31,792 metric 

tons or 3% from the previous year, while overall Thailand fertilizer demand remains unchanged or even lower in some 

agricultural sections (e.g. Para rubber). In the meantime, the Company has total cost of goods sold and services 

rendered at 14,028 Million Baht increasing 1,271 Million Baht or 10% from the previous year. Total cost of goods sold 

for the year 2012 increasing varied according to the volume of sales.  As for the selling& administration expenses in 

the year 2012, the Company has those expenses incurred at 432 Million Baht increasing in 76 Million Baht or 21% from 

the previous year. The raised of expenditures mainly come from sales promotion and distribution cost. As for the other 

expenses, the Company well managed business plan and budget. Especially, interest expenses reduced in 60% lower 

than previous year.  As a result, the Company has achieved net profit at 1,437 Million Bath increasing from previous 

year representing in 43%.       

 As the competition in fertilizer industry has gotten more severe, in order to assure the company’s competitive 

advantages, the management has entrenched two main operational policies  

 The first operational policy aims to enhance efficiency and productivity of business operation to maximize the 

benefit. For example, the Company strives the effective manufacturing management which enables to work well for 

fertilizer production over 800,000 metric tons and more timely sales and delivery to meet customers’ needs. Also, the 

Company has kept effective sales promotion in addition to research & development activity to develop quality product 

continuously. 

 The second main operational policy is to prepare for the changes of external factors, such as, recession, 

government policy, interest rate, fluctuation of exchange rate including natural disasters. The Company tries to reduce 

the financial risks which would impact to the cost, i.e. a hedge of foreign exchange risk, enhancement of liquidity, 

higher inventory turn-over and well managed credit control. The Company tries to control risks which should negatively 

impact business continuity and stability, and assure the best benefit to the shareholders. 

 

 From the above determination with a strong will, the Company believes that the Company will maintain potential 

in chemical fertilizer business and has ability to keep growing sustainably with prosperity. 
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การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการด้วยความ
โปร่งใสว่าจะช่วยเพิม่ความสามารถในการแข่งขนั และประสทิธภิาพในการจดัการ สง่ผลใหอ้งค์กรมกีารเตบิโตอยา่งยัง่ยนืและมเีสถยีรภาพ 
การที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�า
ของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายได้ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ยุติธรรม และ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ การด�าเนินงาน
อย่างโปร่งใส ตลอดจนการสร้างกลไกควบคุมและถ่วงดุลอ�านาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ คณะกรรมการ
บริษัทฯ จะร่วมกันดูแลให้ค�าแนะน�าและพัฒนาทุกระบบเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่วางไว้ การเคารพในสิทธิความเท่าเทียม
กันของผู้ถือหุ้น และการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และผลตอบแทนสูงสุด
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
 ดังนั้น ตลอดปี 2555 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด โดยสรุปดังนี้
 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ ซึ่งจะท�าให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ และ
มัน่ใจในการลงทนุในบรษิทั โดยก�าหนดนโยบายและการด�าเนนิการเพือ่รกัษาสทิธพิืน้ฐานทีผู่ถ้อืหุน้พงึไดร้บัโดยเทา่เทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ทกุ
รายอย่างเป็นธรรม ตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งการมีส่วนแบ่งในผลก�าไร และเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิ
ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการแสดงความเห็นและ
ซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ  โดย
บริษัทฯ ได้ด�าเนินการเพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

 1.1 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ครบถ้วน โดยในปี 2554 
ที่ผ่านมานั้น บริษัทได้มีการจัดส่งเอกสารและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ในฐานะ
นายทะเบียนบริษัท เป็นระยะเวลา 7 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และอ�านวยความสะดวกต่างๆ ในการประชุม อีกทั้งเพิ่มช่องทางให้ผู้ถือ
หุน้ไดร้ับทราบข้อมลูการประชมุอยา่งรวดเร็วผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัทฯ และจดัส่งเผยแพร่ส�าเนารายงานการประชุมให้แกผู่้ถือหุน้ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม

 1.2 เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ได้ส่งค�าถามและเสนอวาระการประชมุในการประชมุผู้ถือหุน้ล่วงหน้าก่อนการประชมุ โดยผู้ถือหุน้สามารถ
ส่งค�าถามหรือเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทได้โดยตรงหรือผ่านทางเว็บไซท์ของบริษัทก็ได้

 1.3 ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการที่เป็นอิสระคนใดคนหนึ่ง หรือประธาน
กรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใด ๆ เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน

 1.4 ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายคนไป ทั้งนี้
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

 1.5 จัดให้มีการด�าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการพิจารณาตัดสินใจได้
อย่างมีประสิทธิผล โดยมีการเปิดเผยข้อมูลตามระเบียบปฏิบัติผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวม
ทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 1.6 เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้ถ้ือหุ้นม่ันใจว่ามีโครงสร้างการด�าเนินงานที่มี
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้

 1.7 จัดให้ผู้ลงทุนรายย่อยที่สนใจในกิจการบริษัทฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการและสามารถติดต่อขอข้อมูลโดยตรงจากเลขานุการบริษัทฯ 
หรือ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัและดแูลให้มีการปฏิบตัต่ิอผู้ถอืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกันและเป็นธรรม โดยได้ด�าเนนิการต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้

โครงสร้างการจัดการและหลักการก�ากับดูแลกิจการ
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 2.1 จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและพิจารณาลงคะแนนเสียง
ตามล�าดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

 2.2 ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและ
รับฟังความคิดเห็นหรือค�าแนะน�าที่เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 เมื่อ
วันที่ 30 มีนาคม 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น.ถึง 14.00 น. และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 
ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.05 น. การพิจารณาและการลงคะแนนเสียงเป็นไปตามล�าดับวาระที่ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดย
ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งมีเลขานุการท�า
หน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุมและการออกเสียงในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน และได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และทางเว็บไซต์ 

 2.3 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า  คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบุคคลภายในที่เกี่ยวข้อง จะไม่น�าข้อมูลภายในที่ได้
ล่วงรู้และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน  บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดแนวทางในการดูแลและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
โดยปฏิบัติตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ แจ้งการถือครองหลักทรัพย์
บริษัทฯ เมื่อแรกเข้ารับต�าแหน่งและต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามข้อก�าหนดและขั้นตอนปฏิบัติที่ระบุไว้ในพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 ส�าหรับนโยบายการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ย่อยไม่ได้ก�าหนดเป็นระเบยีบปฏบิตั ิแตกรรมการและผู้บรหิารของบรษัิทฯย่อย ได้ยดึหลกัปฏบัิติตามข้อก�าหนดท่ีได้ระบุไว้ในพระราชบญัญตัิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัดเสมอมา

3. สิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 บรษิทัมนีโยบายในการด�าเนนิธุรกจิโดยยึดมัน่ในความรบัผดิชอบต่อผู้มส่ีวนได้เสยี ทัง้ภายในและภายนอกบรษิทัเพือ่ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน ซึ่งหมายความรวมถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ลูกค้า ตลอดจนสังคมและชุมชนแวดล้อม  โดยมีแนวทางการปฏิบัติ
งานอยูบ่นพืน้ฐานของความซือ่สตัย์และเป็นธรรม ดว้ยความโปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตวัทีข่ดัแย้งกบัประโยชน์ของบรษิทัและผู้
มีส่วนได้เสีย ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับการดูแลตามสิทธิและข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทอย่างเป็น
ธรรม บริษัทจึงได้ก�าหนดแนว ทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังนี้

 3.1 ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงความเจริญเติบโตของบริษัท
อย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 3.2 พนกังาน : บรษิทัฯ ใหค้วามส�าคญักบัพนกังาน ซึง่ถอืเปน็ทรพัยากรอนัมค่ีาสงูสดุ และเปน็ปจัจยัส�าคญัสูค่วามส�าเรจ็ของบรษิทั 
จึงได้มุ่งพัฒนาให้พนักงานมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านทักษะความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง โดยได้มีการจัดหลักสูตรการอบรม
และสัมมนาที่เหมาะสมแก่พนักงานแต่ละคน ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมเป็นธรรม เช่น จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
สวสัดกิารตรวจสขุภาพประจ�าปี และดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มคีวามปลอดภยั และเอือ้ต่อการท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
โดยมกีารก�าหนดเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภยัระหว่างการปฏบิตังิาน รบัฟังข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะพนกังานทกุระดบัอย่างเท่าเทยีม
และเสมอภาค รวมถึงมุ่งมั่นในการเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมและบรรยากาศการท�างานที่ดี 

 3.3 ลูกค้า : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ
ในระดับราคาที่เหมาะสม และจะให้ข้อมูลต่างๆ แก่ลูกค้าโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งจะรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า โดยจะไม่
เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

 3.4 คู่ค้า/เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ค�านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีก เลี่ยงสถานการณ์ที่ท�าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ตกลงกันไว้  

 3.5 คูแ่ข่งทางการค้า : บรษิทัฯ ก�าหนดเป็นนโยบายและการปฏบิตัต่ิอคูแ่ข่งทางการค้า ทีจ่ะปฏบิตัต่ิอคูแ่ข่งทางการค้าให้สอดคล้อง
กับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกีย่วกบัหลกัปฏบิตักิารแข่งขนัทางการค้า มกีารแข่งขนัอย่างเป็นธรรม ไม่ละเมดิความลบัหรือล่วง
รู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า และมีความร่วมมือกันในสิ่ง
ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้ง 2 ฝ่าย

 3.6 สังคมและชุมชนแวดล้อม : บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญในการดูแลและรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม โดยมีการจัด

ตั้ง “คณะกรรมการและอนุกรรมการมวลชนสัมพันธ์” ขึ้นเพื่อก�าหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึง 

การให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานราชการและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูล
ทัว่ไปตลอดจนข้อมูลส�าคญัทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพ่ือให้ผู้ลงทนุและผูเ้กีย่วข้องได้
รบัทราบผ่านช่องทางตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และท่ี Website ของบริษทัฯ www.tcccthai.com รวมถงึสามารถ
ติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-639-8888 ต่อ 1412 หรือ E-mail : mailbox@thaicentral.
co.th ซึ่งให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป

 4.1 รายละเอียดของข้อมูลในส่วนของรายชื่อ ประวัติ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถหา
รายละเอียดได้จากรายงานคณะกรรมการในรายงานประจ�าปี 2555

 4.2 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้จดัให้มกีารประชมุ โดยมกีารก�าหนดวาระพจิารณาและตดิตามผลการด�าเนนิงานเป็นระยะตามความ
เหมาะสมและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม โดยใน
ปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอความคิด
เหน็ได้โดยอสิระและเสร ีมกีารบนัทกึจดัท�าเป็นรายงานการประชมุเสนอเพือ่คณะกรรมการผ่านการรบัรองและจดัเกบ็เพือ่ผูเ้กีย่วข้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ส�าหรับกรรมการตรวจสอบมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุก
ไตรมาส

 4.3 จ�านวนเงนิค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิาร บรษิทัฯ ได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส โดย
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ ส�าหรับปี 2555ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนผู้บริหารแล้ว

 4.4 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎใน
รายงานประจ�าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
ถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียง
พอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบรษิัทมีความเห็นว่าระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและ
สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดย
สามารถหารายละเอียดได้จากรายงานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบรษิทั ตระหนกัถงึภาระหน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลกจิการเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ โดยคณะกรรมการฯ มบีทบาท 
หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องค�านึงถึงหลักการตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
โดยด�าเนินการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม รับผิดชอบ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ก�ากับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายจัดการเป็น
ไปตามเป้าหมาย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งในด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

	 5.1	คณะกรรมการบริษัท
 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยผูท้รงคณุวฒุ ิซึง่มปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญในสาขาต่างๆ และเพือ่เป็นการถ่วงดุลอ�านาจ
ในการบริหาร บริษัทฯ ได้ก�าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการตรวจสอบอิสระซึ่งได้รับแต่ง
ตัง้ให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบทัง้หมด โดยมคีณุสมบตัติามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคบัของบรษัิทก�าหนด
ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 7 คน โดยในคณะกรรมการจ�านวนนี้จะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คนและกรรมการ
จากภายนอกอีก 1 คน อย่างไรก็ดี ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ�านวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน ซึ่งในจ�านวนนี้เป็นกรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
   (คิดเป็นจ�านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ)
   ดังรายนามต่อไปนี้

 1. นายมาซาโตะ ทาเคอิ    ประธานกรรมการ
 2. นายชิกาฮิเด โมริ    กรรมการผู้จัดการใหญ่

 3. นายเออิจิ ฮามาดา    กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

 4. นายนาโอยูกิ ฟูจิวารา   กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

โครงสร้างการจัดการและหลักการก�ากับดูแลกิจการ
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 5. นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์   กรรมการ
 6. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 7. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 8. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ	: รายละเอียดการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการแสดงอยู่ในหัวข้อการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ�านาจควบคุม
ในบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 1. คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกันก�าหนดวิสัยทัศน์ และให้ความเห็นชอบต่อ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณ
ของบริษัทฯ ตลอดจนก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และงบประมาณที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจสูงสุดแก่บริษัทฯ และความมั่งคั่งสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น      

 2. จัดให้มีระบบตรวจสอบภายใน และมีการติดตามการด�าเนินการอย่างสม�่าเสมอ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดและแบ่งแยก
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานระหว่างคณะกรรมการบรษิทัฯ และฝ่ายบรหิาร มกีารก�าหนดระดบัอ�านาจด�าเนนิการแต่ละด้าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก�าหนดอ�านาจทางการเงินอย่างชัดเจน 

 3. จดัการบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทีช่อบด้วยกฎหมาย 
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

 4. ก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุม ก�ากับ ดูแล และติดตามผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย โดยก�าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการด�าเนินงานและ
ผลประกอบการของบริษัททุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อก�าหนดต่างๆ จึงได้ก�าหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานเรื่องที่ส�าคัญต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้การด�าเนินกิจการเป็นไปอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

 5. พจิารณาอนมุตัริายการทีส่�าคญั เช่น โครงการลงทนุในธรุกิจใหม่ การซือ้ขายทรัพย์สิน ตลอดจนการด�าเนนิการใดๆ ทีก่ฎหมายก�าหนด

 6. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ด�าเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อ
ให้บุคคลดงักลา่วมอี�านาจตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรและภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรและ คณะกรรมการอาจยกเลกิ 
เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ ได้

 7. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงของบริษัทให้เป็นไปตามประกาศ ข้อก�าหนด หรือ แนวทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 8. พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี 
พื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/
หรือ ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอันอาจส่งผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์

 การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท

 ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการของบริษัทจะถูกเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจ�านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยในคณะกรรมการจ�านวนนี้จะต้องมีกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 2 คนและกรรมการจากภายนอกอีก 1 คน 

 บริษัทก�าหนดให้การเลือกตั้งกรรมการเป็นการลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative Voting) โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการคือ 
 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือคูณด้วยกรรมการที่จะเลือกตั้ง 
 (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
 (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ง

นั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด         

 ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ ให้คณะกรรมการของบรษิทัพ้นจากต�าแหน่งทัง้คณะ และให้ทีป่ระชมุเลอืกกรรมการของบรษัิท

ขึน้ใหม่ตามวธิกีารข้างต้น โดยกรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่งอาจได้รบัเลอืกตัง้ใหม่ได้ และให้กรรมการชดุเดมิรกัษาการในต�าแหน่งเพือ่ด�าเนิน

กิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จ�าเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่         
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 นอกจากนี้ กรรมการบริษัทจะพ้นจากต�าแหน่งได้หากกรรมการตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 
แห่งหระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด ในกรณีที่มีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุข้างต้น

 ข้อบงัคบับรษิทัก�าหนดให้คณะกรรมการเลือกบคุคลคนหนึง่ซึง่มคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 พระราชบญัญตัิ
มหาชน พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน 
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน  

 ข้อบังคับบริษัทยังก�าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถถอดถอนกรรมการบริษัทได้ โดยลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจาก
ต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 การสรรหากรรมการ

 เมื่อต�าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจากการลาออกจากต�าแหน่งหรือตามวาระหรือเหตุอื่นใด คณะกรรมการบริษัทจะสรรหาบุคคล
ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติแล้วแต่กรณีตามที่ข้อบังคับบริษัทก�าหนด บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา

	 5.2	คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมจี�านวน 3 ท่าน จากคณะกรรมการบรษิทั  มคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542 โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
บริษัท กรรมการตรวจสอบสามารถได้รับแต่งตั้งกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อได้ ส�าหรับปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

 1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร  กรรมการตรวจสอบ 
 3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช  กรรมการตรวจสอบ

 อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะ
สมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของส�านักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย 
เลิกจ้างหัวหน้าส�านักตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

 3. สอบทานให้บรษิทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

 6. รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าในช่วงที่เหมาะสม

 7. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้
ลงนาม ครอบคลุมถึงสารสนเทศต่อไปนี้

  7.1 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  7.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังนี้
 1) ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 2) ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 3) การปฏบิตัติามกฏหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ
  กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 4) ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 5) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

โครงสร้างการจัดการและหลักการก�ากับดูแลกิจการ
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 6) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่

 7) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
  จากคณะกรรมการบริษัทฯ

 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย

บริษัทฯ มีส�านักตรวจสอบภายใน มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความอิสระในการตรวจสอบการด�าเนิน
งานของสายงานต่างๆ โดยส�านกัตรวจสอบภายในมหีน้าทีส่อบทานความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลต่างๆ รวมถึงการประเมินความเพยีง
พอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งวางแผนการตรวจสอบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้การด�าเนินของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

	 5.3	คณะกรรมการบริหาร

 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารเพื่อท�าหน้าที่บริหารจัดการกิจการภายในบริษัท คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บริหาร
จ�านวน 9 ท่าน ดังนี้

 1. นายชิกาฮิเด โมริ   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 2. นายเออิจิ ฮามาดา  ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ - ด้านการเงินและบัญชี

 3. นายนาโอยูกิ ฟูจิวาร่า เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	-	ด้านจัดซื้อ
 4. นายไพโรจน์ ปัญญวุฒิ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการผลิต (โรงงานพระประแดง)
 5. นายทาคูจิ นาคากาว่า เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านบริหารวางแผนองค์กร
 6. นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรพัยากรมนษุย์และส�านกัตรวจสอบภายใน
 7. นายวัชระ ปิงสุทธิวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการธุรกรรมการค้า
 8. นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการผลิต (โรงงานนครหลวง)
 9. นายทาดาฮิโกะ ซูกิโอะ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการเงิน

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

 1. บริหารจัดการงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย โดยมีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจการอนุมัติในเรื่องส�าคัญๆ เป็นลายลักษณ์
อักษรไว้อย่างชัดเจนในตารางอ�านาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ เช่นการจัดซื้อ การผลิตและการจัดจ�าหน่ายปุ๋ยเคมี บีญชีและการเงิน ทรัพยากร
บุคคล ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

 2. ให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในการตัดสินใจในประเด็นที่ส�าคัญต่อ
กลยุทธ์องค์กรและทิศทางการด�าเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณการจัดสรรทรัพยากรให้กับบริษัท 

 3. กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท

	 5.4	การแยกต�าแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 ประธานกรรมการบรษิทัฯ ไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบัประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และไม่มคีวามสมัพนัธ์ใดๆ
กับฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ มีการแยกอ�านาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน ส�าหรับการอนุมัติรายการที่มีความส�าคัญ บริษัทฯได้มีการก�าหนด
ล�าดับขั้นในการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรูปเล่มที่ชัดเจน นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการ
รายงานการด�าเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถซักถามตรวจสอบการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้
จัดการใหญ่ ในเรื่องที่เป็นสาระ ส�าคัญได้

	 5.5	เลขานุการบริษัท

 ตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้แต่งตั้งนายพชระ วรรธนวินิจ เป็นเลขานุการบริษัท 
ท�าหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร จัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัด
ประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ�าปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประชุมผู้ถือหุ้น และ
รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ตลอดจนให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ 
เพื่อสนับสนุนการท�างานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
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Management Structure and Corporate Governance

Corporate Governance

 Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC) is well aware that good corporate governance and 
transparent management will increase the company’s competitive capability and management efficiency which will 
be the key to long-term success and growth of the organization. TCCC thereby arranges the management system 
with ethical principles of having competent Board of Directors and management equipped with vision, accountability, 
responsibility, fairness and integrity, transparency as well as the creation on control mechanism and balance of power. 
The Company’s Board of Directors will jointly take care, recommend and improve every system to operate according 
to the set policy and strategies, the respect for rights of all shareholders and stakeholders with equitable treatments, 
which would be the key factor maximizing the Company’s value and the returns to shareholders. 
 Throughout 2012, the Company duly complied with the principles of Good Corporate Governance for Listed 
Companies announced by the SET in these following five topics:
 1. Rights of Shareholders
 2. Equitable Treatment to Shareholders
 3. Roles of Stakeholders
 4. Disclosure and Transparency
 5. Responsibilities of the Board

1. Rights of Shareholders

 The company is highly aware of and always grants precedence to the rights of shareholders in order to
encourage their trust and confidence in investing with the Company. Therefore, the Company has issued policies and 
guidelines to maintain the equal basic rights to every shareholder in compliance with the Articles of Association of the 
Company and related laws. For example, shareholders have the right to receive profits/dividends equally, the right to 
attend the Annual General Meeting of Shareholders, the right to appoint a proxy to attend and vote on their behalf 
at the Annual General Meeting of Shareholders, the right to express their opinions and ask questions to the Board, and 
the right to receive sufficient and up-to-date information. Moreover, the Company has also implemented suitable and 
effective management measures for our shareholders by performs the following activities in order to support their rights:

 1.1 The Company disseminates meeting notices and relative documents meeting to shareholders 7 days in
advance via the Thailand Securities Depository Centre (TSD) in capacity as the Company’s Registrar. Also, the meeting’s 
information will be posted on the Company website within reasonable timing.

 1.2 The Company provides opportunity to the shareholders to submit question or propose additional agenda to 
be consider in the share holder meeting in advance by sending such question or additional agenda directly to the 
Company or via the Company’s website.

 1.3 Enabling shareholders who are unable to attend the meeting themselves to appoint one of the Independent 
Directors, Chairman, President or any relevant person to attend the meeting and vote.

 1.4 For election of directors in the shareholders meeting, the Company proposes directors to be elected
individually; thus, give chance to the shareholders to actually elect director whom they wish.

 1.5 The Company regularly disseminates information under the Regulations to shareholders in a timely manner in 
order to support their effective decision-making through the Stock Exchange of Thailand (SET)’s channel including the 
Company ’s website.

 1.6 The Company clearly discloses structure of revenue and shareholding in subsidiary and associated companies, 
such that shareholders could be confident on the transparent and auditable operation. 

 1.7 The Company arranges plant-site visit for interested investors and information can be obtained directly from
Corporate Secretary or Investor Relations Office.

2. Equitable Treatment to Shareholders
The Company places great importance on its shareholders and manages to treat all with equitability and fairness by:
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 2.1 Arranging transparent and efficient Annual General Meetings of Shareholders by running the meeting and 
holding votes in accordance with the sequence of the meeting agenda as notified in the invitation letter.

 2.2 At the Annual General Meeting of shareholders (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 2012, the
Company held AGM No. 40 on March 30, 2012 during 10:00 hours to 14:00 hours and the Extraordinary General Meeting 
of shareholders (EGM) No. 1/2555 on June 20, 2012 during 10:00 hours to 12:05 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 ’s website. 

 2.3 To assure shareholders that directors, management, employees an relevant insiders would not use undisclosed 
inside information for their personal benefits, the Company proceeds the policy and measure taking care on the use 
of inside information according to the SET regulation, such that all directors and the management must report their 
TCCC shareholding when first appointed to the position and disclose on every change in shareholding according to 
rules and procedures set in the Securities and Exchange Act. B.E 2535. However, though policy and measure taking 
care on the use of inside information has not been set internally, the directors and management of affiliates will take 
the same procedures according to those set in the Securities and Exchange Act. B.E. 2535 and 2551

3. Rights and Roles of Stakeholders

 The Company conducts business by adhering to responsibility for the rights of both internal and external
stakeholders for sustainable benefits which including shareholders, employees, suppliers, competitors, creditors, customers, 
including society and surrounding community on the basis of honesty, fairness and transparency. The Company will not 
seek any personal benefit which may cause conflict of interests with the Company’s or the stakeholders, In order to 
ensure that fair treatment is provided for each group of stakeholders in accordance with their rights and agreements, 
the Company prescribed the code of conduct for dealing with each group of stakeholders as follows:

 3.1 Shareholders : the Company is committed to responsibility to create the highest satisfaction for shareholders 
on the basis of sustainable growth, continually suitable returns on investment and transparent action along with good 
corporate governance policy.

 3.2 Employees : the Company values employees as the most valuable resource and a key to success of the 
Company. Therefore, continuous human resource development in term of skill and self-improvement by training courses 
and useful seminars have been provided and satisfactory remuneration and benefits to its staff including medical
allowances and annual physical check-ups. Moreover, the Company has policy on work safety and security by setting 
safety standard operation procedure to create a safe and convenient working atmosphere that helps employees work 
effectively and the Company pays attention to the opinions and suggestions of employees at every level.

 3.3 Customers : the Company focuses on customers’ satisfaction by assure that customers would receive good 
quality product at reasonable price, with various useful and truthful information including to maintain good relationship 
as well as keep customers’ information as confidential.

 3.4 Suppliers and/or Creditors : the Company has a policy that will equally and fairly treat them by taking 
into consideration company’s maximum benefits and by making sure that suppliers and creditors are enjoying a fair 
return. The company will do everything to avoid a situation that may lead to a conflict of interest and will honor any
commitment it has made.

 3.5 Competitors : the Company set policy and procedures relating to business competition according to
international principles under competition practice legal frame of a fair trade competition,  without violating their 
secrets or acquiring their secrets in dishonest or inappropriate way that adversely affect competitors’ reputations and 
give cooperation where could be of mutual benefit. 

 3.6 Social and Public : the Company gives high priority towards social responsibilities by set up “Community 
Relationship Committee” to co-ordinate regarding safety standard concerning health and environment including
cooperate with government sector to support on social activities with in the community.
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4. Disclosure and Transparency

 The Company gives importance to the disclosure of information of which to be accurate, complete, transparent
and comprehensive, in reports of both financial and general information, and including the essence of information 
which may effected to the Company’s share price. Various information and news had been disseminated to investors 
and interested parties through various outlets and media of the Stock Exchange of Thailand (www.set.or.th) and the 
Company ’s websites; www.tcccthai.com, and call center 02-639-8888 Ext. 1412 or e-mail address: mailbox@thaicentral.
co.th which Investor Relations and Public Relations provide services of information and news of the Company’s activities 
to investors, analysts and general public.

 4.1 For biography of the Board of Directors and the Audit Committee for the year 2012 has already been
disclosed in Annual Report.

 4.2 The Board of Directors held the Meetings with a clearly specified agenda some of which items to regularly 
monitor the Company’s business operations. Notice has been sent to all directors together with agenda and supporting 
documents at least 7 days prior to the meeting date. In the year 2012, the Board of Directors held 5 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 2012 has already been disclosed under the 
heading of Executive Remuneration. 

 4.4 The Board of Directors is responsible for the Company’s financial statements, consolidated financial statements 
and the financial information appear in the Annual Report. These financial statements are prepared in accordance 
with generally accepted accounting principles recognized in Thailand. Suitable accounting policies have been chosen 
and applied consistently, with discretion used cautiously and the best estimates used. There has also been adequate 
disclosure of important information in the notes to the financial statements. The Board of Directors has the opinion that 
the Company’s overall internal control systems are at a satisfactory level, and can give reasonable confidence in the 
credibility of the Company and its subsidiary’s financial statements as of December 31, 2012 that already been disclosed 
in Annual Report. 

5. Roles and Responsibilities of the Board

 The Company’s Board of Directors is responsible for managing the business to create the maximum benefits for 
the Company. The roles, duties and responsibilities of the Board of Directors are to act within the laws, the Company’s 
regulations, resolution of the Annual General Meeting of Shareholders and good corporate governance principles with 
honesty, integrity, responsibility and transparency. Furthermore, the Company’s management performance to meet 
corporate goals, create the highest returns for shareholders and uphold benefits of stakeholders in order to implement 
the Company’s good corporate governance more efficiency.

 5.1 The Board of Directors
 Composition of the Board of Directors

 The Board of Directors comprised of high competent and experienced professionals and to balance the
authority of management, The Company’s Director structure has been set up with the Executive Directors, Non-Executive 
Directors and Independent Directors, who are appointed to be the Audit Committee and possess the qualifications 
according to the SET’s regulation. The Company’s Article of Association states that the Board of Directors shall consist 
of at least 7 directors and there shall be at least 2 Independent Directors and 1 Director from outside. However, there 
are 3 members of Audit Committee at present.

 The Board of Directors comprised of 8 directors as follows :-
   Three Executive Directors
   Five Non-Executive Directors in which three directors are Independent Directors and the Audit
   Committee (1 in 3 of entire Board).

Management Structure and Corporate Governance
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 List of the Board of Directors

 1. Mr. Masato Takei    Corporate Board Chairman
 2. Mr. Chikahide Mori   Director & President
 3. Mr. Eiji Hamada    Director & Executive Vice President
 4. Mr. Naoyuki Fujiwara   Director & Senior Vice President
 5. Miss Kanokporn Aungsoontornsarid   Director
 6. Mr. Suvat Suebsantikul   Independent Director & Audit Committee Chairman
 7. Mr. Opas Sripornkijkachorn   Independent Director & Audit Committee Member
 8. Mr. Kasemsak Masayavanij   Independent Director & Audit Committee Member

Details of position holding of each director are showed in topic Position held by Directors, Executives and Authorized 
Controllers in the Company, Subsidiary Companies and Associated Company.

 Roles and Responsibilities of the Board of Directors

 1. The Board of Directors participates in setting direction of the Company’s vision, mission, objective, business 
plans and budget as well as supervises the management to conduct operations according to the predetermined
strategic plans and budgets, efficiently and effectively, to maximize the Company’s value and shareholders wealth. 

 2. The Board of Directors has also established internal control system and monitoring their implementation in a 
consistent, ever manner. The Board of Directors has stipulated a strict segregation of operational responsibilities and
duties amongst members of the Board and Management clearly defined each aspect of managerial authority,
particularly financial authority. 

 3. To carry out duties in accordance with the laws, the objectives, the Articles of Association of the Company, 
and the resolutions of the shareholders’ meetings in good faith and with care to preserve the interests of the Company.

 4. To  determine vision, policy, operational plan and budget of the Company as well as to oversee and
superintend the management to be in line with the assigned policy. The Board of Directors also supervises the
performance of the Company’s management by requiring them to report on business progress and the Company’s 
earnings on a monthly basis at the Board of Directors’ Meeting. Furthermore, the Board is fully aware of pertinent laws 
and regulations and requires management to report every important issue related to the Company in order to run the 
business efficiently and correctly.

 5. To consider and approve important transactions, such as new business investment project, asset acquisition 
or disposition and other transactions specified by the law specification.

 6. To appoint or delegate any power to any other persons to conduct the Company’s business subject to the 
control of and within the time as may be specified by the Board, whereby such appointment or delegation of power 
may, at anytime, be canceled, revoked, withdrawn or amended.

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

 8. In the past, the Company has placed high priority with careful, reasonable transparent and independent 
under good corporate governance policy in considering items, which may create conflicts of interest, to avoid personal 
benefit or having any relation in financial and/or in person with outsiders which may cause any conflict of interest and 
damage to the Company. 

 Appointment and Dismissal of Director

 According to the Company’s Article of Association, director shall be appointed by the shareholder meeting or 
the Corporate Board of Directors meeting. The Company’s Board of Directors shall consist of at least 7 directors and 
at least half of which must have residence in the Kingdom.  The Board of Directors must have at least 2 Independent 
Directors and 1 Director from outside.
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 The Company’s Article of Association stipulates that the voting of directors shall be Cumulative Voting and the 
following rules and procedures apply:

 (1) Each shareholder shall have votes equal to the number of shares held multiplied by number of Directors to 
be elected.
 (2) Each shareholder may exercise all the votes he or she has under (1) to elect one or several persons as
directors.  In the event of electing several persons as directors, he may allot his votes to any such person at any number.
 (3) Persons who gain the highest vote and the following order, equal to the number of directors to be appointed, 
shall be the Company’s directors.  If the number of the following order of the same vote exceeding the number of 
directors to be appointed then the Chairman shall a casting vote.

 At each Annual General Meeting, all members of the Board of Directors shall vacate their office and the meeting 
shall vote for the new members of the Board of Directors according to the above mention voting. The Director retired 
on term may be re-elected.  However, the former Board of Directors shall remain in office to carry on the business of 
the Company only as necessary until the new Board of Directors assumes office.

 In addition, directors shall vacate office upon death, resignation, loss of qualifications or disqualification under 
Section 68 of the Public Company Act. For any vacancy in the Board of Directors as the previous mention, the
Company’s Article of Association stipulates that Board of Directors may select duly qualified person without disqualification
under Section 68 of the Public Company Act to replace the vacating director at the next board meeting except where 
the remaining term of office of such director is less than two months.  The person who becomes a director in place of 
the vacating director shall hold office only for the remaining term of the director whom he/she replaces. 

 The Company’s Article of Association also states the mean of dismissal of director by having shareholders pass 
a resolution to remove any director prior to his/her end of the term by a vote of not less than three-fourths of the 
number of shareholders attending the meeting and entitled to vote and holding shares in an aggregate number of no 
less than half of the shares held by shareholders attending the meeting and entitled to vote.

        Nomination of Director

 In case of vacancy of Director(s), either by resignation or by term, the Corporate Board of Directors will select 
person(s) who is qualified without disqualification under the law, competent and suitable to fit the directorship and 
propose to the Corporate Board of Directors Meeting or Shareholder Meeting as the case maybe stipulated in the 
Company’s Article of Association. There is no the Nomination Committee for selection of Director(s). 

 5.2 Audit Committee

 The Board of Directors has resolved and appointed the first Audit Committee in August 1999, consisted of 3 
directors from the Board whose fully qualified in accordance with the Stock Exchange of Thailand’s Audit Committee 
specification. The term of Audit Committee will be same as the Company directors’ term. The Audit Committee member 
is eligible for re-election. In the year 2012, the Audit Committee consisted of : 

 1. Mr. Suvat Suebsantikul  Audit Committee Chairman
 2. Mr. Opas Sripornkijkachorn  Audit Committee Member
 3. Mr. Kasemsak Masayavanij  Audit Committee Member

	 Authorities	and	responsibility	of	the	Audit	Committee	has	been	assigned	as	follows	:-

 1. To review the Company’s financial reporting process to ensure that is accurate and adequate.

 2. To review the Company’s internal control system and internal audit system to ensure that they are suitable 
and efficient, to determine the internal audit office’s independence, as well as to approve the appointment, transfer 
and dismissal of the chief of the internal audit office or any other unit in charge of the internal audit.

 3. To review the Company’s compliance with the law on securities and exchange, the Stock exchange of
Thailand regulations, and the laws relating to the Company’s business.

Management Structure and Corporate Governance
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 4. To consider, select and nominate an independent person to be the Company’s auditor, and to propose such 
person’s remuneration, as well as to attend a non-management meeting with an auditor at least once a year.  

 5. To review the Connected Transactions, or the transactions that may lead to conflicts of interests, follow up 
to the Stock Exchange of Thailand regulations, as well as to ensure that their transactions are reasonable and highest 
benefit of the Company.

 6. Report on progress of the Audit Committee’s operation frequently as deem appropriate. 

 7. To prepare and disclose in the Company’s annual report, an audit committee’s report which must be signed 
by the audit committee’s chairman and consist of the following information:

 7.1  The number of the audit committee meetings, and the attendance of such meetings by each committee member.

 7.2 Opinion of audit committee as to the following,

 1) The accuracy, completeness and creditability of the Company’s financial report.
 2) The adequacy of the Company’s internal control system.
 3) The compliance with the law on securities and exchange, the Stock Exchange of Thailand Regulations,
  or the laws relating to the Company’s business
 4) The suitability of an auditor.
 5) The transactions that may lead to conflicts of interests.
 6) An opinion or overview comment received by the audit committee from its performance
 7) Other transactions which according to the audit committee’s opinion, should be known to the 
  shareholders and general investors.
 8. Other assignments as resolved by the Board of Directors.

 5.4 The Company has an Internal Audit Office reports directly to the Audit Committee. The Internal Audit Office 
works independently in auditing the operation of various departments. Furthermore, the Internal Audit duties are to 
inspect and review the accuracy and completeness of data including assessing an adequate and efficiency of the 
internal control systems. The Internal Audit Office will audit and monitor the procedures in compliance with the
objectives to achieve the efficient and effective Company’s operations. 

 5.3 Executive Board

 The Executive Board performs management of internal affair of the Company. There are 9 members of the
Executive Board as follow;

 1. Mr. Chikahide Mori   Chief Executive Officer & President
 2. Mr. Eiji Hamada   Chief Financial Officer & Executive Vice President
      - Finance & Accounting Group
 3. Mr. Naoyuki Fujiwara  Executive Officer & Senior Vice President
      - Procurement Group
 4. Mr. Pairoj Punyavut   Executive Officer & Senior Vice President
      - Production Group (Phrapradaeng Plant Site)
 5. Mr. Takuji Nakagawa  Executive Officer & Senior Vice President
      - Administration and Corporate Planning Group
 6. Mrs. Montha Kasadesinchai  Executive Officer & Senior Vice President
      - Human Resource Group and Internal Audit Office
 7. Mr. Watchara Pingsuthiwong  Executive Officer & Senior Vice President
      - Commercial Group, Research and Development Division
 8. Mr. Somruk Likitcharoenphan  Executive Officer & Senior Vice President
      - Production Group (Nakhon Luang Plant Site)
 9. Mr. Tadahiko Sugio   Executive Officer & Senior Vice President
      - Finance
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 Roles and responsibilities of the Executive Board

 1. Administrate the Company’s affair to align with the Company’s policy by having clear specific scope of authority
in writing in the Schedule of Authority i.e. procurement, production and selling, accounting and finance and human 
resources according to plan or budget which is approved by the Corporate Board of Directors with strict compliance, 
honesty and considering the best interest of the Company and shareholders.

 2. Provide advice and suggestion to the President & CEO in decision making of the important issues relating to 
strategy and direction of business operation, business plan, budget and resources allocation.

 3. Initially consider the meeting agenda before proposal to the Corporate Board of Directors.

 5.4 Segregation of the Chairman and the President & CEO Positions

 The Chairman of the Board of Directors shall not be the Chief Executive Officer, in order to clearly segregate 
duties in setting corporate policy and daily management. Schedules of Authorities for the Board of Directors is setting 
for approve on major and material matters. The Company operating performance is reported to the Board of Directors 
Meetings, and the Board is able to review and question the operating performance and the management.

 5.5 Corporate Secretary

 To comply with the Securities and Exchange Act, the Company appointed Mr. Photchara Wattanawinij to be a 
corporate secretary to take care the Corporate Board of Directors meeting and the Executive Board meeting, prepare 
and maintain critical documents including notice of the Corporate Board of Directors meeting, Annual Report, notices 
of shareholders meeting, minutes of shareholders meeting and Report on Interest of Directors and Executives, including 
providing advice on law, rules and regulations to support compliance of the Corporate Board of Directors and the 
Executive Board. 

Management Structure and Corporate Governance
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ผังองค์กร
TCCC Organization Chart

คณะกรรมการอ�านวยการ 
Corporate Board

คณะกรรมการบริหาร 
Executive Board

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และ กรรมการผู้จัดการใหญ่

CEO & President

เลขานุการบริษัท 
Corporate Secretary

สายงานวิจัยและพัฒนา
Research & Development Division

ส�านักงานกฏหมาย
Legal Office

ด้านทรัพยากรมนุษย์
Human Resources
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ด้านวางแผนองค์กร 
Corporate Planning
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Administration
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ด้านจัดซื้อ 
Procurement
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ด้านการเงินและบัญชี 
Finance & 
Accounting
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ด้านธุรกรรมการค้า
Commercial
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ด้านการผลิต 
Production

Group

ผู้ถือหุ้น 
Shareholders

คณะกรรมการตรวจสอบ 
Audit Committee

ส�านักตรวจสอบภายใน 
Internal Audit Office

เจ้าหน้าที่บริหารและ
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ 
EO & Senior 

Vice President

เจ้าหน้าที่บริหารและ
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ 
EO & Senior 

Vice President

เจ้าหน้าที่บริหารและ
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ 
EO & Senior 

Vice President

เจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้ช่วย
ผู้จัดการใหญ่ 
EO & Senior 

Vice President

ประธานเจ้าหน้าทีก่ารเงนิ
และกรรมการ

รองผูจ้ดัการใหญ่ 
CFO & Executive
Vice President

เจ้าหน้าทีบ่รหิารและ
ผูช่้วยกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ - งานการเงนิ
EO & Senior Vice 
President - Finance

เจ้าหน้าที่บริหารและ
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
EO & Senior 

Vice President

สายงาน
ทรัพยากรมนุษย์ 

Human Resources
Division

สายงาน
วางแผนองค์กร 
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สายงาน
กิจการทั่วไป 

General Affairs 
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สายงานจดัซือ้วตัถดุบิ
Fertilizer Procurement 

Division

สายงานขาย
Sales Division

เจ้าหน้าที่บริหารและ
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ 
EO & Senior 

Vice President

เจ้าหน้าที่บริหารและ
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ 
EO & Senior 

Vice President

โรงงานพระประแดง 
Phrapradaeng

Plant Site

สายงาน
สนับสนุนการผลิต 
Contribution Div.

สายงาน
สนับสนุนการผลิต 
Contribution Div.

สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

Information Technology 
Division

สายงานการเงิน 
Finance Division

สายงานสนับสนุน
การขาย

Commercial
Operation Division

สายงานบัญชี 
Accounting Division

โรงงานนครหลวง
Nakhon Luang

Plant Site

สายงานการผลิต 
Production

Management Div.

สายงานการผลิต 
Production

Management Div.
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นายมาซาโตะ ทาเคอิ / ประธานกรรมการ
Mr. Masato Takei / Director & Corporate Board Chairman

 เกดิปี 2495 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร์ จาก Hokkaido University ในปี 2519 เข้า
ท�างานที ่Nissho Iwai Corp. ในปี 2527 ด�ารงต�าแหน่ง Manager of Minerals Dept., Nissho 
Iwai (Thailand) ในปี 2532 ด�ารงต�าแหน่ง Manager of Minerals and Chemical Products 
Section, Nissho Iwai Corp., Tokyo ในปี 2541 Director and Executive Chairman & 
CEO of NI Mineral Sands (Australia) Pt. ในปี 2550 - 2555 ด�ารงต�าแหน่ง President 
& CEO บริษัท ไทยเซน็ทรลัเคม ีจ�ากัด (มหาชน) ปี 2555 - ปัจจบุนั ด�ารงต�าแหน่ง Senior 
Vice President, Consumer Lifestyle Business Division และ Senior General Manager, 
Agriculture & Forest Resources Unit, Sojitz Corporation และในปี 2555 ได้รบัการแต่งต้ัง
ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจ�ากัด (มหาชน) จนถึงปัจจบุนั 

 Born in 1952. Graduated Bachelor Degree of Economics from Hokkaido 
University. In 1976, Joined Nissho Iwai Corp. In 1984, Manager of Minerals Dept., of 
Nissho Iwai (Thailand). In 1991, Manager of Minerals and Chemical Products Section, 
Nissho Iwai Corp., Tokyo. In 1998, Director and Executive Chairman & CEO of NI 
Mineral Sands (Australia) Pt. In 2007 - 2012, President & CEO, Thai Central Chemical 
PCL. In 2012 - present, Senior Vice President, Consumer Lifestyle Business Division 
and Senior General Manager, Agriculture & Forest Resources Unit, Sojitz Corporation. 

In 2012, he has been appointed to be the Corporate Board of Chairman of Thai 

Central Chemical PCL until present.

นายชิกาฮิเด  โมริ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
Mr. Chikahide   Mori / Director & Chief Executive Officer & President
 เกิดปี 2498 ปริญญาตรี สาขา Social Engineering from Tokyo Institute of 
Technology ในปี 2521 เริ่มเข้าท�างานกับ Nissho Iwai Corp., Marine & Industries 
Dept. ต่อมาในปี 2529 ได้เข้าปฏิบัติงานใน Nissho Iwai Machinery Corp. และในปี 2530 
ปฏิบัติงานใน Nissho Iwai Corp., Marine Engineering Dept. ในปี 2533 ได้ไปปฏิบัติ
หน้าที่ที่ Nissho Iwai Deutschland GmbH, Hamburg. และในปี 2537 เข้าด�ารงต�าแหน่ง 
General Manager ในปี 2540 เข้าด�ารงต�าแหน่ง Manager, Section 1 Marine Dept., 
Nissho Iwai Corp. ในปี 2545 และ 2547 เข้าด�ารงต�าแหน่ง General Manager, New 
Building Group, Nissho Iwai Marine Corp. และ Sojitz Marine & Engineering Corp. 
ตามล�าดับ ในเดือนมกราคมปี 2552 เข้าด�ารงต�าแหน่ง Deputy General Manager for 
Food Unit, Planning & Administration Office Consumer Lifestyle Business Div., Sojitz 
Corp., และในเดือนเมษายนปีเดียวกัน ด�ารงต�าแหน่ง General Manager of Agribusiness 
Dept. of Food Resources Unit ปี 2552 - 2555 ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท 
ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ด�ารงต�าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

 Born in 1955. Bachelor Degree of Social Engineering from Tokyo Institute of Technology. In 1978, Joined Nissho 
Iwai Corp., Marine & Industries Dept. In 1986, worked at Nissho Iwai Machinery Corp. In 1987, Nissho Iwai Corp., Marine 
Engineering Dept. In1990, Nissho Iwai Deutschland GmbH, Hamburg. In 1994, General Manager. In 1997, Manager,
Section 1 Marine Dept., Nissho Iwai Corp. In 2002 and 2004, General Manager, New Building Group, Nissho Iwai Marine 
Corp., and Sojitz Marine & Engineering Corp. In January 2009, he was appointed as Deputy General Manager for Food 
Unit, Planning & Administration Office Consumer Lifestyle Business Div., Sojitz Corp., then in April as General Manager 
of Agribusiness Dept. of Food Resources Unit. In 2009 – 2012, the Corporate Board Chairman of Thai Central Chemical
PCL. In 2012, he has been appointed as  Director & Chief Executive Officer & President of Thai Central Chemical Public 

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

 เกิดปี 2494 ปริญญาตรีสาขา Commerce จาก Otaru University of 

Commerce ในปี 2516 เข้าท�างานที่ Nissho Iwai Corp. ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2517 ด�ารง

ต�าแหน่ง General Accounting Dept., Nissho Iwai Corp. ในปี 2526 ด�ารงต�าแหน่ง General 

Manager of Administration Dept., Nissho Iwai (Thailand). ในปี 2538  ด�ารงต�าแหน่ง 

Manager of General, Accounting Sect. ของ Nissho Iwai Corp., ประเทศญี่ปุ่น ในปี 

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

ในปี 2551 ด�ารงต�าแหน่ง General Manager of Finance and Accounting Dept., of 

Sojitz Foods Corp. และ Standing  Corporate Auditor of Sojitz Meat and Agri Corp.  

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ - ด้านการ

เงินและบัญชี ของ บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด(มหาชน)

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

 เกิดปี 2501 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาภาษาจีน จาก Kobe City 
University of Foreign Studies ปี 2525 เริ่มงานกับ Nissho Iwai Corp. แผนก China 
Trading Business Office ต่อมา ปี 2527 ประจ�าที่ Nissho Iwai Corp., Shanghai Liaison 
Office ต่อมา ปี 2530 Nissho Iwai Corp. แผนก China Trading Business Office และ 
แผนก Inorganic Chemical & Fertilizer Dept. ปี 2534 ประจ�าที่ บริษัท ไทยเซ็นทรัล
เคมี จ�ากัด (มหาชน) ต�าแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป แผนกจัดซื้อต่างประเทศ ปี 2538 ปฏิบัติงาน
ใน Nissho Iwai Corp. แผนก Inorganic Chemical & Fertilizer Dept. ปี 2542 ประจ�า
ที่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ต�าแหน่งผู้จัดการทั่วไป สายงานปฏิบัติการการ
ตลาด ปี 2546 ประจ�าที่ Japan Vietnam Fertilizer Company ต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ ปี 2549 ประจ�าที่ Osaka Specialty Chemicals Dept. ต�าแหน่งผู้จัดการทั่วไป
ประจ�าโครงการ ปี 2552 ประจ�าที่ Sojitz Corp. ต�าแหน่งผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจปุ๋ยเคมี 
ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และกรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ - ด้านจดัซือ้ ของ 

บริษัท ไทยเซน็ทรลัเคม ีจ�ากัด (มหาชน)

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

Iwai Corp., Japan. In 1974, General Accounting Dept., Nissho Iwai Corp., In 1983, General Manager of Administration 

 Dept. of Nissho Iwai (Thailand). In 1995, Manager of General Accounting Sect., of Nissho Iwai Corp., Tokyo. 

 In 1997, Director of Nissho Iwai Mineral Sands (Australia) Pty., Ltd., In 2008, General Manager of Finance 

and Accounting Dept. of Sojitz Foods Corp., and Standing Corporate Auditor of Sojitz Meat & Agri Corp. 

At present taking office as Director & Chief Financial Officer & Executive Vice President - Finance and 

Accounting Group of Thai Central Chemical Public Company Limited.

 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, taking office as Executive Officer & Senior Vice President -  

Procurement Group of Thai Central Chemical Public Company Limited. 
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์ / กรรมการ
Miss Kanokporn Aungsoontornsarid / Director

 เกิดปี 2514 ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และ ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จาก University of Missouri 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2539 - 2544 ด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าที่อ�านวยสินเชื่อ ธนาคาร

กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ปี 2544 - 2546 ผู้จัดการสินเชื่อ ธุรกิจเคมีภัณฑ์ ธนาคาร

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

ผูจ้ดัการธรุกจิสัมพนัธ์ ธรุกจิเคมภัีณฑ์ ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) ปี 2553 - ปัจจุบัน 

Vice President ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธุรกิจเคมีภัณฑ์ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 

และในปี 2554 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) 

จนถึงปัจจุบัน

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

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

2001 – 2003, Credit Manager, Chemical and Petrochemical, Bangkok Bank Public Company Limited. In 2003 - 2010, 

she was appointed as Assistant Vice President Relationship Manager, Chemical and Petrochemical, Bangkok Bank 

Public Company Limited, and from 2010 to present, Vice President Relationship Manager, Chemical and Petrochemical, 

Bangkok Bank Public Company Limited. In 2011, she was elected to be a member of the Board of Directors of Thai 

Central Chemical Public Company Limited until present.

นายสวุฒัน์  สบืสนัตกิลุ /  กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ
Mr. Suvat  Suebsantikul /  Independent Director
& Audit Committee Chairman

 เกิดปี 2494 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัย 
อาลิการ์ประเทศอินเดีย ในปี 2517- 2521 ท�างานด้านต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ ฝ่ายจัด
องค์การนครหลวงและย้ายไปอยูด้่านธรุกจิการค้าและการเงนิต่างประเทศประจ�าสาขาสรุวงศ์ 
ปี 2521-2525 เข้าท�างานกับธนาคาร Al bank Al Saudi Al Fransi ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
(กลุ่มเดยีวกนักบัธนาคารเครดติ อะกลโิคล ประเทศฝรัง่เศส) ด�ารงต�าแหน่ง Controller สาขา 
Al Jouf ประเทศซาอุดิอาระเบีย ปี 2526-2527 เข้าท�างานกับธนาคาร Indosuez Niugini 
Bank, Port Moresby ประเทศปาปัวนิวกินี ในต�าแหน่งผู้จัดการฝ่ายการเงินและโอนเงินต่าง
ประเทศ ปี 2528-2532 เข้าท�างานที่บริษัท ซี พี อินเตอร์เทรด จ�ากัด (เครือเจริญโภคภัณฑ์) 
ในต�าแหน่งผู้จัดการเอกสารการส่งออกและผู้จัดการการตลาด ปี 2532-2554 เข้าท�างานที่
บริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) ต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารการเงินการธนาคาร
และปี 2546-2554 เป็นกรรมการบริษัท ค๊อสม่าเมดิคอล จ�ากัด (บริษัทในกลุ่มบริษัทเบอร์ลี่
ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจ
สอบ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน)

 Born in 1951, B.A. Economics,  Aligarh Muslim University, India. In 1974 - 1978, he joined Bangkok Bank Public 
Co. Ltd. Bangkok as a Trade Finance Officer and 1978-1982, working at Al Bank Al Saudi Al Fransi (an Affiliate of Credit 
Aricole Indosuez) Al Jouf, Saudi Arabia as a Controller. In 1983-1984, working at Indosuez Niugini Bank Ltd. (an Affiliate 
of Credit Aricole Indosuez) Port Moresby, Papua New Guinea, as Head of Cash & Transfer Department. In 1985-1989, 
C.P. Intertrade Co., Ltd. as Export Documents Manager and the last position is Marketing Manager (Frozen Chicken 
Trader). After that, in 1989-2011, he joined Berli Jucker Public Co. Ltd. (BJC), as a Vice-President (Group Treasurer) and 
during working with BJC, he had been appointed to be a director of Cosma Medical Co. Ltd. At present, he has been 
appointed to be  Independent Director & Audit Committee Chairman at Thai Central Chemical Public Company Limited.
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นายโอภาส   ศรีพรกิจขจร / กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Mr. Opas   Sripornkijkachorn / Independent Director
& Audit Committee Member

 เกิดปี 2512 ปริญญาตรี ทางการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ และ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(NIDA) นอกจากนี้ยังได้รับวุฒิบัตรทางวิชาชีพหลายด้าน อาทิเช่น ผู้ตรวจสอบบัญชีรับ

อนุญาต (ประเทศไทย) ประกาศนียบัตรสากลการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง 

(Certification in Control Self Assessment (CCSA)) ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล 

(Certified Internal Auditor (CIA)) ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในด้านการบริการการ

เงิน  มีประสบการณ์ท�างานทั้งในด้านการตรวจสอบบัญชีและเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจมากกว่า 

15 ปี โดยในอดีตได้เคยร่วมงานกับบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นน�าต่างๆ เช่น บริษัทตรวจสอบ

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

เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จ�ากัด บริษัท เคพีเอ็มจี ที่ปรึกษา (ประเทศไทย) จ�ากัด 

และ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จ�ากัด  ปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน)

 Born in 1969. Bachelor Degree in Accounting (with the 2nd class honors) from Chiang Mai University and a 
Master Degree in business economics from National Institute of Development Administration (NIDA). He has also obtained 
professional certificates such as Certified Public Accountant (CPA), Thailand, Certification in Control Self Assessment 
(CCSA), Certified Internal Auditor (CIA), Certified Financial Services Auditor (CFSA). 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. At present, taking office as 

Independent Director and Audit  Committee Member of Thai Central Chemical Public Company Limited.

นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช / กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Mr. Kasemsak Masayavanij / Independent Director
&  AuditCommitteeMember

 เกิดปี 2494 และในปี 2520 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรม
เครื่องกล จาก Nippon Institute of Technology, ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2535 เข้ารับการศึกษา 
Advanced Management Development Program, จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
ในปี 2554 เข้ารับการอบรม Financial Statements for Directors Program และ Director 
Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในปี 2520-2537 
ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด ในปี 2537-2543 ด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการ บริษัท ไอแอนด์ซี ดีเวลล็อปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด ปัจจุบัน ด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอ็น.อาร์ จ�ากัด  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.เอ.ที 
อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ากัด และกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท

ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน)

 Born in 1951, and In 1977 Bachelor Degree in Faculty of Engineering from Nippon Institute of Technology, 
Japan. In 1992 Training in Advanced Management Development Program from Thammasat University. In 2011 Training in 
Financial Statements for Directors Program and Directors Certification Program, Thai Institute of Directors. In 
1977-1994 He was Manager in Toyota Motor (Thailand) Co.,Ltd., In 1994-2000 Director in I & C Development (Thailand) 
Co.,Ltd., Presently, He is now serving as Managing Director in J.N.R Co.,Ltd., K.A.T International (Thailand)  Co.Ltd., 

Independent Director and Audit Committee Member of  Thai Central Chemical Public Company Limited.
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นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช / ที่ปรึกษาอาวุโส
Mr. Plengsakdi Prakaspesat / Senior Advisor

 เกดิปี 2485  ส�าเรจ็การศกึษาวชิาการค้าจาก Ross College ( Dublin )  ประเทศ

ไอร์แลนด์ ได้รบัปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ วชิาการค้าระหว่างประเทศ จากมหาวทิยาลยั

เคนชงิตัน สหรฐัอเมรกิา สาขาส่ือสารมวลชน จากมหาวิทยลัยรามค�าแหง สาขาศลิปศาสตร์ 

จากสถาบนัราชภฎัล�าปาง และปรญิญาหลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน ( ปรอ. 

รุ่นที่ 1 )	ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) 

กรรมการอสิระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน) 

กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ไอซบีซี ี( ไทย ) จ�ากดั (มหาชน) ทีป่รกึษา บรษิทั 

ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท แอสแพค จ�ากัด นายกองเอก/รอง

ประธานมูลนิธิ กองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายก

สมาคม การค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงเกษตรและ

นายพชระ วรรธนวนิจิ / เลขานกุารบรษิทั
Mr. Photchara Wattanawinij / Corporate Secretary
 เกดิปี 2518 ส�าเรจ็การศกึษาปรญิญาตรนีติศิาสตร์จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และ

ปรญิญาโทนติศิาสตร์สาขากฎหมายธรุกจิจาก The University of Sydney ประเทศออสเตรเลยี 

ปี 2541 เข้าท�างานที่ธนาคารซิตี้แบงก์สาขาประเทศไทยต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและ

ปี 2542 เข้าท�างานที่บริษัท ภัทรธนกิจ จ�ากัด (มหาชน) ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ปี 

2542 - 2548 เข้าท�างานที่บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ากัด ต�าแหน่งนิติกรอาวุโส ปี 

2551 - 2553 เข้าร่วมงานกบับรษิทั โมโตโรล่า (ประเทศไทย) จ�ากดั ต�าแหน่งนกักฎหมาย จาก

นั้นในปี 2554 ได้เข้าร่วมงานกับบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ต�าแหน่งเลขานุการ

บรษิทัและหวัหน้าส�านกักฎหมาย ปี 2554 ผ่านการอบรมหลักสูตรผูป้ฏิบัตงิานเลขานกุารบรษิทั 

รุ่นที่ 23 ซึ่งจัดโดยชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ที่ปรึกษา / Advisor 

เลขานุการบริษัท / Corporate Secretary

สหกรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) กรรมการ/ที่ปรึกษา คณะกรรมการสายงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรม 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อดีตเคยด�ารงต�าแหน่ง สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวง

อุตสาหกรรม กงสลุกติตมิศกัดิไ์อร์แลนด ์ประจ�าประเทศไทย นายกสภา ประจ�าสถาบนัราชภฎัล�าปาง ประธานกรรมการกติตมิศกัดิ ์บรษิทั 

เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 

 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,  Arts from 
Rajabhat Institute Lampang and The Joint State - Private Sector Class 1,  The Nation Defence College of Thailand. 
Presently, he is serving as Senior Advisor - Thai Central Chemical Public Company Limited,Independent Director 
and Chairman of the Audit Committee - Bangkok Insurance Public Co., Ltd., Independent Director/Member of the 
Audit Committee- Bank ICBC (Thai), Advisor - United Flour Mill Plc. (U.F.M.), Director - Aspac Co., Ltd. Volunteer 
Defense Corps Colonel (VDC Col ) / Vice President of the Foundation- The Volunteers defence under the royal 
patronage of her majesty the Queen, President - Thai Fertilizer and Agricultural Supplies Association, Member of Fertilizer 
Committee - The Ministry of Agriculture and Cooperatives Member of the Board - Assumption University of  Thailand (ABAC) 
Director/Advisory Committee of the public and Activities - F.T.I. In the past, he worked for Member of Senator, Member 
of the National Assembly, Advisor of the Minister of Industry, Honorary Consul of Ireland, Chairman Borad of the Rajabhat 

Institue-Lampang Chairman Borad of the Asia Pacific Potash Corporation

 Born in 1975, Bachelor of Laws from Thammasat University and Master of Business Laws from The University 
of Sydney, Australia. In 1998, he joined Citi Bank (Thailand) N.A. as a Legal Officer and in 1999, he moved to Phatra 
Thanakit Public Company Limited as a Legal Officer. In 1999 - 2005, he worked with Internet Thailand Public Company 
Limited as a Senior Lawyer and in 2008 - 2010, Motorola (Thailand) Ltd. as a Lawyer. Then in 2011, he joined Thai 
Central Chemical Public Company Limited as a Corporate Secretary and Legal Head. In 2011, he passed the training 
on Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) # 23, held by The Company Secretary Club, Thai Listed 
Companies Association.
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ส�าหรับปี 2555
Directors' Remuneration in the year 2012

ล�าดับที่
No.

รายนาม
Name

ต�าแหน่ง
Position

รวม
Total

1 นายมาซาโตะ ทาเคอิ

Mr. Masato Takei 

ประธานกรรมการ

Director & Corporate Board Chairman

  978,000 
 

2 นายชิกาฮิเด  โมริ

Mr. Chikahide  Mori

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

Director & Chief Executive Officer & President

  240,000 

3 นายไพบูลย์ รัตนาภรณ์ชัย*

Mr. Phaiboon  Ratanapornchai *

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส

Director & Executive Officer & Senior Executive Vice President

 805,000 

4 นายเออิจิ ฮามาดา

Mr. Eiji Hamada

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่

Director & Chief Financial Officer & Executive Vice President

 672,000 

5 นายนาโอยูกิ  ฟูจิวาร่า

Mr. Naoyuki  Fujiwara

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

Director & Executive Officer & Senior Vice President

  600,000 

6 น.ส.กนกพร อังสุนทรสฤษดิ์

Miss. Kanokporn  Aungsoontornsarid

กรรมการ

Director

  216,000 

7 นายบรรหาร  บัณฑุกุล **

Mr. Banharn  Bandhukul **

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

Independent Director & Audit Committee Chairman

  426,000 

8 นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล

Mr. Suvat Suebsantikul

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

Independent Director & Audit Committee Chairman

  25,200 

9 นายโอภาส  ศรีพรกิจขจร

Mr. Opas  Sripornkijkachorn

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

Independent Director & Audit Committee Member

  342,000 

10 นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช

Mr. Kasemsak Masayavanij

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

Independent Director & Audit Committee Member

  372,000 

          รวม  10  ท่าน / Total  10  persons  4,676,200 

เงินเดือน/โบนัส กรรมการและผู้บริหาร จ�านวน 14 ท่าน

Director and Executive's Bonus/Salary Total 14 persons

  36,412,517 

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 4 ท่าน

Audit Committee fee Total 4 persons

 1,340,000 

ค่าตอบแทนอื่นๆ

Other remuneration

 - 

หมายเหตุ *  นายไพบูลย์ รัตนาภรณ์ชัย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 
 **  นายบรรหาร  บัณฑุกุล ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 

Remark : *  Mr. Phaiboon  Ratanapornchai resigned from the Board of Directors on December 16, 2011 
 **  Mr. Banharn  Bandhukul, passed away on March 12, 2012 

(หน่วย: บาท) / (Unit: Baht)
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1.		 นายชิกาฮิเด		โมริ

	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 Mr. Chikahide  Mori

 Chief Executive Officer & President

2.	 นายเออิจิ		ฮามาดา

	 ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่

 Mr. Eiji  Hamada

 Chief Financial Officer & Executive Vice President 

3.	 นายนาโอยูกิ		ฟูจิวาร่า

	 เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

 Mr. Naoyuki  Fujiwara

 Executive Officer & Senior Vice President

4.	 นายไพโรจน์		ปัญญวุฒิ

	 เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 Mr. Pairoj  Punyavut

 Executive Officer & Senior Vice President

5.	 นายวัชระ		ปิงสุทธิวงศ์

	 เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 Mr. Watchara  Pingsuthiwong

 Executive Officer & Senior Vice President

6.	 นายสมรัก		ลิขิตเจริญพันธ์

	 เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 Mr. Somruk  Likitcharoenphan

 Executive Officer & Senior Vice President 

7.	 นายทาดาฮิโกะ		ซูกิโอะ

	 เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 Mr. Tadahiko  Sugio

 Executive Officer & Senior Vice President 

8.	 นายทาคูจิ		นาคากาว่า

	 เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 Mr. Takuji  Nakagawa

 Executive Officer & Senior Vice President

9.	 นางมณฑา		เกษตรศิลป์ชัย

	 เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 Mrs. Montha  Kasadesinchai

 Executive Officer & Senior Vice President

คณะกรรมการบริหาร
Executive Officers

1
2 3

54 76 98
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ด้านทรัพยากรมนุษย์ / ส�านักตรวจสอบภายใน
Human Resources Group / Internal Audit Office

เลขานุการบริษัท / ส�านักกฎหมาย
Corporate Secretary / Legal Office

นางมณฑา		เกษตรศิลป์ชัย

เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

Mrs. Montha  Kasadesinchai

Executive Officer & Senior Vice President

นายไพฑูรย์		อินอุทัย

ผู้จัดการทั่วไป	-	ส�านักตรวจสอบภายใน

Mr. Phaitoon  Inuthai

General	Manager	-	Internal	Audit	Office

นายพชระ		วรรธนวินิจ

เลขานุการบริษัท	/	หัวหน้าส�านักกฎหมาย	

Mr. Photchara  Wattanawinij

Corporate Secretary / Legal Head  

ด้านวางแผนองค์กร / ด้านบริหาร
Corporate Planning Group / Administration Group

ด้านจัดซื้อ
Procurement Group

นายทาคูจิ		นาคากาว่า

เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

Mr. Takuji  Nakagawa

Executive Officer & Senior Vice President

นายสุรวิชญ์		เจียรพงษ์

ผู้จัดการทั่วไป	-	สายงานวางแผนองค์กร

Mr. Suravich  Chearapong

General	Manager	-	Corporate	Planning	Division

นายณัฐกร		จิตราภัณฑ์

ผู้จัดการทั่วไป	-	สายงานกิจการทั่วไป

Mr. Nuttakorn  Chitraphan

General	Manager	-	General	Affairs	Division

นายกริช		กัจฉปานันท์

ผู้จัดการทั่วไป	-	สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Mr. Kritch  Katchapanan

General	Manager	-	Information	Technology		Division	

นายนาโอยูกิ		ฟูจิวาร่า

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

Mr. Naoyuki  Fujiwara

Executive Officer & Senior Vice President

นายธนณัท		ตั้งควิวิช

ผู้จัดการทั่วไป	-	สายงานจัดซื้อวัตถุดิบ

Mr. Thananat  Tangkavivit

General	Manager	-	Fertilizer	Procurement	Division

ด้านการเงินและบัญชี
Finance & Accounting Group

นายเออิจิ		ฮามาดา

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่

Mr. Eiji  Hamada

Chief Financial Officer & Executive Vice President

นางวิภา		วิชาผลไชยกุล

ผู้อ�านวยการ	-	สายงานบัญชี

Mrs. Wipa  Wichapolchaiyakul

Vice	President	-	Accounting	Division

นายทาดาฮิโกะ		ซูกิโอะ

เจ้าหน้าท่ีบรหิารและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	-	งานการเงนิ

Mr. Tadahiko  Sugio

Executive	Officer	&	Senior	Vice	President	-	Finance

นางลักษมี		หิรัญญะวณิชย์

ผู้จัดการทั่วไป	-	สายงานการเงิน

Mrs. Luksami  Hirunyavanich

General	Manager	-	Finance	Division
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ด้านธุรกรรมการค้า / สายงานวิจัยและพัฒนา
Commercial Group / Research & Development Division

นายวัชระ		ปิงสุทธิวงศ์	
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
Mr. Watchara  Pingsuthiwong
Executive Officer & Senior Vice President

นายกิจ		ประเสริฐชัย	
ผู้จัดการทั่วไป	-	สายงานการขาย
Mr. Kit  Prasertchai
General Manager – Sales  Division

นางเอื้ออารี		คณาจันทร์
ผู้จัดการทั่วไป	-	สายงานสนันสนุนการขาย
Mrs. Euraree  Kanachan
General	Manager	-	Commercial	Operation	Division	

• โรงงานพระประแดง  
   Phrapradaeng  Plant Site
 
 นายไพโรจน์		ปัญญวุฒิ
	 เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 และผู้จัดการโรงงาน
 Mr. Pairoj Punyavut
 Executive Officer & Senior Vice President
 & Plant Manager

	 นายสมรัก		ลิขิตเจริญพันธ์	
	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และรองผู้จัดการโรงงาน
 Mr. Somruk  Likitcharoenphan
 Senior Vice President & Deputy Plant Manager

	 นายนเรศ		ตันพิชัย	
	 ผู้จัดการทั่วไป	–	สายงานสนับสนุนการผลิต
 Mr. Nares  Tunpichai
 General Manager – Operation Support Division
 
	 นายบุญชัย		ก่อเกียรติพิทักษ์	
	 ผู้จัดการทั่วไป	–	สายงานบริหารการผลิต
 Mr. Boonchai  Kokietpitak
 General Manager – Production Management Division

• โรงงานนครหลวง
   Nakhonluang Plant Site

	 นายสมรัก		ลิขิตเจริญพันธ์		
	 เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 และผู้จัดการโรงงาน
 Mr. Somruk  Likitcharoenphan
 Executive Officer & Senior Vice President
 & Plant Manager

	 นายสมพงค์		เลิศวิริยะพันธ์	 	
	 ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส	และรองผู้จัดการโรงงาน
 Mr. Sompong  Lerdviriyapan
 Senior General Manager & Deputy Plant Manager

	 นายทรงยศ			จาตนิลพันธุ์
	 ผู้จัดการทั่วไป		–	สายงานสนับสนุนการผลิต
 Mr. Songyos  Chatnilphan
 General Manager – Operation Support Division

	 นายพลจักร		มิ่งมหากุล
	 ผู้จัดการทั่วไป		–	สายงานบริหารการผลิต
 Mr. Poljak  Mingmahakul

 General Manager – Production Management Division

ด้านการผลิต
Production Group

คณะกรรมการบริหาร
Executive Officers
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ในปี	2555	บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด	5	ครั้ง	ดังมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้.
In	2012,	the	company	held	5	Board	of	Directors	Meetings.	Details	of	the	Meeting	Attendance	are	as	follow:-

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ประจ�าปี 2555
Details of the 2012 Board of Directors Meeting Attendance

หมายเหตุ 1.    เข้าร่วมประชุม       ×   ไม่เข้าร่วมประชุม     -   ลาออก/ยังไม่ได้รับต�าแหน่ง
  2. * นายบรรหาร บัณฑุกุล พ้นจากต�าแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ในวันที่ 12 มีนาคม 2555
  3. ** นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล เข้ารับต�าแหน่งกรรมการในวันที่ 30 มีนาคม 2555

Remark  1.    means Attended ×  means Absent -   means Resigned/not in position
  2. * Mr. Banharn Bandhukul has vacated his office on March 12, 2012.
  3. ** Mr. Suvat Suebsantikul has been elected to be the company director on March 30, 2012.

ที่
No.

รายนาม
Name

ต�าแหน่ง
Position

ประชุมครั้งที่
Meeting No.

1 2 3 4 5

1. นายมาซาโตะ  ทาเคอิ

Mr. Masato Takei

ประธานกรรมการ

Corporate Board Chairman
× × × ×

2. นายบรรหาร บัณฑุกุล*

Mr. Banharn  Bandhukul*

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

Independent Director & Audit Committee Chairman
× ─ ─ ─ ─

3. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล**

Mr. Suvat Suebsantikul**

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

Independent Director & Audit Committee Chairman
─

4. นายโอภาส   ศรีพรกิจขจร

Mr. Opas  Sripornkijkachorn

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

Independent Director & Audit Committee Member

5. นายเกษมศักดิ์  มัสยวานิช

Mr. Kasemsak Masayavanij

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

Independent Director & Audit Committee Member

6. นายชิกาฮิเด  โมริ

Mr. Chikahide  Mori

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

Chief Executive Officer & President

7. นายเออิจิ  ฮามาดา

Mr. Eiji Hamada

ประธานเจ้าหน้าฝ่ายการเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่

Chief Financial Officer & Executive Vice President

8. นายนาโอยูกิ  ฟูจิวาร่า

Mr. Naoyuki  Fujiwara

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

Executive Officer & Senior Vice President

9. นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์

Ms. Kanokporn Aungsoontornsarid 

กรรมการ

Director ×
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การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ�านาจควบคุม ในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
Position held by Directors, Executives and Authorized Controllers in the Company,
Subsidiary Companies and Associated Company

ที่
No.

รายนาม
Name TCCC

บริษัทย่อย
Subsidiary Companies

บริษัทร่วม
Associated
Company

1 2 3 4 5 6 1

1 นายมาซาโตะ  ทาเคอิ (1)

Mr. Masato  Takei (1) X

2 นายชิกาฮิเด  โมริ (2)

Mr. Chikahide  Mori (2) 0// X X X X X X

3 นายเออิจิ  ฮามาดา

Mr. Eiji Hamada // // // // // //

4 นายนาโอยูกิ  ฟูจิวาร่า

Mr. Naoyuki  Fujiwara // // // //

5 น.ส.กนกพร อังสุนทรสฤษดิ์

Miss. Kanokporn  Aungsoontornsarid /

6 นายบรรหาร  บัณฑุกุล (3)

Mr. Banharn  Bandhukul (3) #

7 นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล (4)

Mr. Suvat Suebsantikul (4) #

8 นายโอภาส  ศรีพรกิจขจร

Mr. Opas   Sripornkijkachorn #

9 นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช

Mr. Kasemsak Masayavanij #

10 นายไพโรจน์ ปัญญวุฒิ 

Mr. Pairoj Punyavut /// //

11 นายทาคูจิ นาคากาว่า

Mr. Takuji Nakagawa /// // // // // // //

12 นางมณฑา  เกษตรศิลป์ชัย

Mrs. Montha Kasadesinchai /// /

13 นายสมรัก  ลิขิตเจริญพันธ์

Mr. Somruk Likitcharoenphan ///

14 นายวัชระ ปิงสุทธิวงศ์

Mr. Watchara  Pingsuthiwong ///

15 นายทาดาฮิโกะ ซูกิโอะ

Mr.Tadahiko  Sugio
///

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

2. บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จ�ากัด 
 MC Industrial Chemical Co., Ltd.  

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

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

5. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ากัด 
 N.I.M. Co., Ltd.

6. บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ�ากัด
 Central Pacific (Thailand) Corp., Ltd.

บริษัทย่อย	/Subsidiary	Companies

บริษัทร่วม	/	Associated	Company

1. บริษัท เมโทรแทน จ�ากัด 
 Metro Tan Co., Ltd.
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หมายเหตุ :  X  = ประธานกรรมการ   # = กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
   /// = เจ้าหน้าที่บริหาร   //  = กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร
   /  = กรรมการ   0 = กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   (1) นายมาซาโตะ  ทาเคอิ
   - เข้าด�ารงต�าแหน่ง ประธานกรรมการ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ในวันที่ 30 มีนาคม 2555
   - พ้นจากต�าแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี วันที่ 30 มีนาคม 2555
   - พ้นจากต�าแหน่ง ประธานกรรมการในบริษัท เอ็มซี อะโกร- เคมิคัล จ�ากัด วันที่ 25 เมษายน 2555
   - พ้นจากต�าแหน่ง ประธานกรรมการในบริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จ�ากัด วันที่ 11 เมษายน 2555
   - พ้นจากต�าแหน่ง ประธานกรรมการในบริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จ�ากัด วันที่ 11 เมษายน 2555
   - พ้นจากต�าแหน่ง ประธานกรรมการในบริษัท เอ็มซี พลาสติก จ�ากัด วันที่ 11 เมษายน 2555
   - พ้นจากต�าแหน่ง ประธานกรรมการในบริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ากัด วันที่ 18 เมษายน 2555
   - พ้นจากต�าแหน่ง ประธานกรรมการในบริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ�ากัด วันที่ 30 เมษายน 2555

   (2) นายชิกาฮิเด  โมริ  
   - เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี วันที่ 30 มีนาคม 2555
   - พ้นจากต�าแหน่ง ประธานกรรมการ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ในวันที่ 30 มีนาคม 2555
   - เข้าด�ารงต�าแหน่ง ประธานกรรมการในบริษัท เอ็มซี อะโกร - เคมิคัล จ�ากัด วันที่ 25 เมษายน 2555
   - เข้าด�ารงต�าแหน่ง ประธานกรรมการในบริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จ�ากัด วันที่ 11 เมษายน 2555
   - เข้าด�ารงต�าแหน่ง ประธานกรรมการในบริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จ�ากัด วันที่ 11 เมษายน 2555
   - เข้าด�ารงต�าแหน่ง ประธานกรรมการในบริษัท เอ็มซี พลาสติก จ�ากัด วันที่ 11 เมษายน 2555
   - เข้าด�ารงต�าแหน่ง ประธานกรรมการในบริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ�ากัด วันที่ 18 เมษายน 2555
   - เข้าด�ารงต�าแหน่ง ประธานกรรมการในบริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จ�ากัด วันที่ 30 เมษายน 2555 

   (3) นายบรรหาร  บัณฑุกุล พ้นจากต�าแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ในวันที่ 12 มีนาคม 2555

   (4) นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล เข้ารับต�าแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2555

Remarks :  X  = Board Chairman,    #  = Independent Director & Audit Committee Member,
   /// = Executive Officer,   //  = Director & Executive Officer,
   /  = Director   0 = President and Chief Executive Officer

   (1) Mr. Masato  Takei
   - has been elected to be the Chairman of Thai Central Chemical PCL on March 30, 2012
   - has vacated position of President and Chief Executive Officer of Thai Central Chemical PCL on March 30, 2012
   - has vacated his directorship of MC Agro-Chemicals Co., Ltd. on April 25, 2012
   - has vacated his directorship of MC Industrial Chemical Co., Ltd. on April 11, 2012
   - has vacated his directorship of MC Solvents Co., Ltd. on April 11, 2012
   - has vacated his directorship of MC Plastics Co., Ltd. on April 11, 2012
   - has vacated his directorship of N.I.M. Co., Ltd. on April 18, 2012
   - has vacated his directorship of Central Pacific (Thailand) Corp., Ltd. on April 30, 2012

   (2) Mr. Chikahide  Mori
   - has been elected to be President and Chief Executive Officer of Thai Central Chemical PCL on March 30, 2012
   - has vacated position of Chairman of Thai Central Chemical PCL on March 30, 2012
   - has been elected to be Chairman of MC Agro-Chemicals Co., Ltd. on April 25, 2012
   - has been elected to be Chairman of MC Industrial Chemical Co., Ltd. on April 11, 2012
   - has been elected to be Chairman of MC Solvents Co., Ltd. on April 11, 2012
   - has been elected to be Chairman of MC Plastics Co., Ltd. on April 11, 2012
   - has been elected to be Chairman of N.I.M. Co., Ltd. on April 18, 2012
   - has vacated his directorship of Central Pacific (Thailand) Corp., Ltd. on April 30, 2012

   (3) Mr. Banharn  Bandhukul has vacated his office on March 12. 2012

   (4) Mr. Suvat Suebsantikul has been elected to be Independent Director & Audit Committee Chairman on Jun 20, 2012 
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ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้สอบบัญชี
Fee Paid to Public Accountant

ที่
No.

ชื่อบริษัท
Company

ผู้สอบบัญชี
Auditor

ค่าสอบบัญชี
Audit Fee

ค่าบริการอื่น
Non

Audit Fee

รวม
Total

ค่าตอบแทน
ค้างจ่าย

Accrued 
Audit/
Non

Audit Fee

1. บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำ�กัด (มห�ชน)

Thai Central Chemical PCL.

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.

 2,010,000 -  2,010,000  516,000

2. บริษัท เอ็มซี อะโกร - เคมิคัล จำ�กัด

MC Agro - Chemicals Co., Ltd.

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.

  715,000 -  715,000  260,000 

3. บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จำ�กัด

MC Industrial Chemical Co., Ltd.

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.

 1,343,000 -  1,343,000  723,200 

4. บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จำ�กัด

MC Solvents Co., Ltd.

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.

 98,000 -  98,000  34,000

5. บริษัท เอ็มซี พล�สติก จำ�กัด

MC Plastics Co., Ltd.

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.

 222,000 -  222,000  93,600

6. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำ�กัด

N.I.M. Co., Ltd.

บริษัท สหก�รบัญชี พี เค เอฟ จำ�กัด

United Auditing PKF Limited.

 113,000 -  113,000  47,000

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

Central Pacific (Thailand) Corp., Ltd.

สำ�นักง�นภัทรธรรม

Phattharatham Office

 30,000 -  30,000  30,000

รวมท้ังส้ิน

Grand Total

4,531,000 -  4,531,000  1,703,800

สำ�หรับปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 / For The Year 2012, As of December 31, 2012 (หน่วย : บาท) / (Unit : Baht)
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
Policy on Dividends

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) มีนโยบายจัดสรรจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของก�าไรสุทธิ ของ

งบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักส�ารองตามกฎหมาย ภาษีและขาดทุนสะสม (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ�าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

Thai Central Chemical Public Company Limited will allocate dividend payment to shareholders at the rate 

approximately 60% of the net profit after legal reserved, taxed and cumulative loss (if any) derived from normal 

business operation of the Company only basis. However, each dividend payment will be subjected to change 

depending on the Company’s investment plan, necessity as well as other justification and consideration as the Board 

of Directors may deem appropriate.
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กิจกรรมสังคม ปี 2555
Social Activities 2012

เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2555 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด 

(มหาชน) จดักจิกรรมชมุชนสมัพนัธ์ ในวนัเดก็แห่งชาตปิระจ�าปี 2555 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนแสดงออกถึงความสามารถอย่าง

ถูกต้องเหมาะสม พร้อมสนุกสนานไปกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย 

โดยได้รับเกียรติจากนายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ที่ปรึกษาอาวุโส 

ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน 

ณ โรงงาน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

On January 14th, 2012, Thai Central Chemical Public 

Company Limited (TCCC) arranged the community 

relations activities on Children’s day 2012, led by 

Mr. Plengsakdi Prakraspesat, Senior Advisor, accompanied 

with the management and staffs. All the activities provided 

for children in order to entertain and enhance their social 

abilities at TCCC’s Nakhon Luang Plant Site, Phra Nakhon 

Si Ayutthaya Province. 

คณุวชัระ ปิงสทุธวิงศ์ (แถวยนืคนกลาง) เจ้าหน้าทีบ่รหิารและผูช่้วย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) 

ได้น�าคณะลูกค้าจ�านวน38 ท่านทัศนศึกษา ณ ประเทศสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมัน ฝรั่งเศส และสวิสเซอร์แลนด์  ระหว่างวันที่ 

13-19  มีนาคม 2555 เพือ่กระชับความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างบรษิทัฯ

และลูกค้าที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯมาอย่างดีตลอดปี 

Mr. Watchara Pingsuthiwong (row stand center), Executive 

Officer & Senior Vice President of Thai Central Chemical 

Public Company Limited (TCCC), brought our 38 OX-Brand 

Chemical Fertilizer’s dealers to take oversea educational 

tours in 3 countries - Germany, France and Switzerland 

on 13-19 March 2012 in order to enhance and tighten 

great connections between TCCC and dealers, and also 

to thank you our dealers for invaluable support.
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เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 คณะนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และอาจารย์

จากคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าเยี่ยม

ชมและศึกษาดูงาน ณ บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) 

โรงงานนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา การเข้าชมโรงงานครั้ง

นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตปุ๋ย

เคมี และการตลาดปุ๋ยเคมี  โดยมี คุณสมพงษ์  เลิศวิริยะพันธ์ 

(แถวยืนคนกลาง) ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส  และรองผู้จัดการโรงงาน 

และ คณะเจ้าหน้าที่โรงงาน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

On March 21st, 2012, The Group of Lecturers and Students 

from the Faculty of Agricultural Production, Maejo University 

visited Thai Central Chemical Public Company Limited, 

Nakhon Luang Plant Site for visual educational tour. The 

Major aim of the tour was to give emphasis on the study 

of chemical fertilizer’s product processing and marketing. 

All the visitors were cordially welcomed by Mr.Sompong 

Lerdviriyapan (row stand center), Senior General Manager 

& Deputy Plant Manager and plant officers.

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด 

(มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 40 โดยมี 

นายชิกาฮิเด โมริ (แถวนั่งคนที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ 

บริษัทฯ เป็นประธานการประชุมฯ นายเออิจิ ฮามาดา (แถวนั่ง

คนท่ี 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินและกรรมการรองผู้

จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทฯ เข้าร่วม

ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องบันยันบอลล์รูม ชั้น 10 โรงแรม 

บันยัน ทรี กรุงเทพฯ

On March 30th, 2012, Thai Central Chemical Public 

Company Limited, held the 40th Annual General 

Meeting of Shareholders, presided by Corporate Board 

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

Mr.Eiji Hamada (seated 2nd from right), Chief Financial Officer & 

Executive Vice President  together with other Directors and 

Shareholders at the Banyan Ball Room, 10th Floor, Banyan 

Tree Hotel Bangkok.

กิจกรรมสังคม ปี 2555
Social Activities 2012
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เม่ือวันที ่ 2 พฤษภาคม 2555 ดร.สุเมธ ตนัตเิวชกลุ (คนที ่ 2 จาก

ขวา) ประธานมลูนธิข้ิาวไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ รบัมอบเงนิจ�านวน 

200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) จากนายชกิาฮเิด โมร ิ(คนที ่3 จาก

ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ไทย

เซน็ทรลัเคม ีจ�ากดั (มหาชน)   เพือ่ สนบัสนนุโครงการ “อนชุนชาวนา

ไทย : ความอยูร่อดของข้าวไทย”  โดยมนีายเปล่งศกัดิ ์ประกาศเภสชั 

(คนที ่3 จากซ้าย) ทีป่รกึษาอาวโุส  นายวชัระ ปิงสทุธวิงศ์ (คนที ่1 จาก

ซ้าย) เจ้าหน้าทีบ่รหิารและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของบริษทัฯ และ 

ดร.ขวญัใจ โกเมศ (คนที ่1 จากขวา) เลขาธกิารมลูนธิฯิ ร่วมเป็นเกยีรติ

ในพิธี ณ มลูนธิชิยัพฒันา พระราม 8

On May 2nd, 2012, Dr .Sumet Tantivejakul (2nd from right), President 

of The Thai Rice Foundation under Royal Patronage, presided 

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

Thousand Baht Only) from Mr.Chikahide Mori (3rd from left), 

Chief Executive Officer & President of  Thai Central Chemical 

Public Company Limited (TCCC), for the purpose of supporting 

the project on “ Young Farmers : the Future of Thai Rice” , on 

this occasion Mr.Plengsakdi Prakaspesat (2nd from left), Senior 

Advisor, Mr.Watchara Pingsuthiwong (1st from left), Executive 

Officer & Senior Vice President, TCCC, and  Dr.Kwanchai A. Gomez 

(1st from right), Secretary General of the Foundation also joined 

the event at  Chaipattana Foundation Office, Rama 8

เมือ่วนัที ่4 พฤษภาคม 2555 นายสรุวชิญ์ เจยีรพงษ์ (คนที ่3 จากขวา) 

ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานวางแผนองค์กร บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคม ี จ�ากดั 

(มหาชน) ร่วมแสดงความยนิดเีนือ่งในโอกาสครบรอบ 70 ปี วนัคล้ายวนั

สถาปนากรมการค้าภายใน พร้อมทัง้บรจิาคเงนิสมทบ “กองทนุสวสัดกิาร

ข้าราชการและลกูจ้าง กรมการค้าภายใน” โดยมนีางวชัร ีวมิกุตายน (คนที่ 

3 จากซ้าย) อธบิดกีรมการค้าภายใน เป็นผูแ้ทนรบัมอบ พร้อมกนันี ้นาย

เปล่งศกัดิ ์ประกาศเภสชั (คนที ่2 จากขวา) ทีป่รกึษาอาวโุส บรษิทัฯ ให้

เกยีรตร่ิวมแสดงความยนิด ีณ ห้องประชมุกรมการค้าภายใน กระทรวง

พาณชิย์ จงัหวดันนทบรุี

On May 4th, 2012, Mr.Suravich Chearapong (3rd from right), 

General Manager, Corporate Planning Division, Thai Central 

Chemical Public Company Limited (TCCC), Congratulations in 

occasions 70th year anniversary, the Internal Trade Department, 

as well as donate contributions on “Office of the Civil Service 

and Employee of Department of Internal Trade” received by Mrs. 

Watcharee Wimuktayont (3rd from left), Director of Department of 

Internal Trade, Mr.Plengsakdi Prakaspesat (2nd from right), Senior 

Advisor, TCCC also joined the event at the Auditiorium  of the 

Internal Trade, Ministry of Commerce, Nonthaburi
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วันที ่30 กรกฎาคม 2555 บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจ�ากดั(มหาชน) โดย 

คณุวชัระ ปิงสทุธิวงศ์(คนที ่ 3 จากซ้าย) เจ้าหน้าทีบ่รหิารและผูช่้วย

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มอบปุย๋เต็มสตูร15-15-15, 16-8-8 ตราหวัววั-คัน

ไถ จ�านวน 2 ตนั ให้แก่คณุหญงิวรวรรณ ชยัอาญา (คนกลาง) เหรญัญกิ

และประธานกรรมการดแูลศนูย์ราชการณุย์สภากาชาดไทย เพือ่ใช้บ�ารงุ

ต้นไม้บรเิวณโดยรอบโครงการพฒันาศนูย์ราชการณุย์ สภากาชาดไทย 

เขาล้าน จังหวดัตราด โดยมนีายเปล่งศกัดิ ์ประกาศเภสชั (คนที ่2 จาก

ซ้าย) ทีป่รกึษาอาวโุสบรษิทั ฯ ให้เกยีรตร่ิวมในพธิ ี ณ อาคารบรูณนนท์  

ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาติ  

On July 30th, 2012, Thai Central Chemical Public Company 

Limited (TCCC), by Mr.Watchara Pingsuthiwong (3rd  from left), 

Executive Officer & Senior Vice President to present 2 metric tons 

of Chemical Fertilizer formula 15-15-15 OX-Premium, 16-8-8 Ox-BB  

to Khunying Voravan Chai - Aya (center), Treasurer  and 

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

maintaining and nourishing trees at the Ratchakarun 

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

Mr.Plengsakdi Prakaspesat, (2nd left) Senior Advisor of TCCC, at 

Chalermburananon Bldg., Thai Red Cross Society.

เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2555บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจ�ากดั (มหาชน) 

โดย คณุทรงยศ จาตนลิพนัธุ ์(แถวยนืคนกลาง) ผูจ้ดัการทัว่ไป สาย

งานสนับสนุนการผลิต พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและพนักงานบริษัทฯ 

ร่วมกันมอบ คอมพิวเตอรและทุนการศึกษาประจ�าปี 2555 ให้แก่

นกัเรยีนโรงเรยีนวดัละมดุ อ�าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

โดยมีคณาจารย์ ผู้ปกครอง และ นักเรียน เข้าร่วมพิธี ณ หัอง

ประชุมโรงเรียนฯ

On August 10th, 2012, Thai Central Chemical Public 

Company Limited, by Mr.Songyos Chatnilphan 

(row stand center) General Manager, Operation Support 

Division, accompanied with the management and staffs 

presented the Computer and the annual scholarships to 

the students of Wat Lamud School in Nakhon Luang District, 

Pra Nakhon Si Ayutthaya Province. On this occasion the 

teachers and student’s parents also joined the event at 

the School’s Auditorium.

กิจกรรมสังคม ปี 2555
Social Activities 2012
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เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2555 บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจ�ากดั (มหาชน) 

โดย นายทาดาฮโิกะ ซกูโิอะ (แถวหลงัคนกลาง) เจ้าหน้าทีบ่รหิารและผู้

ช่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ด้านการเงนิ และ คณุสมรกั ลขิติเจรญิพนัธุ์ 

(แถวหลงัคนที ่5 จากซ้าย) เจ้าหน้าทีบ่รหิารและผูช่้วยกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ ด้านการผลติ โรงงานนครหลวง พร้อมด้วยฝ่ายบรหิารและพนกั

งานบรษัิทฯ ร่วมกนัมอบเครือ่งคอมพวิเตอร์และทนุการศึกษาประจ�าปี 

2555 ให้แก่นักเรยีนโรงเรยีนชมุชนวดัเสดจ็ฯ อ�าเภอนครหลวง จงัหวดั

พระนครศรอียธุยา โดยมคีณาจารย์ ผูป้กครอง และ นกัเรยีน เข้าร่วม

พิธี ณ หอังประชมุโรงเรยีนฯ

On August 10th, 2012, Thai Central Chemical Public Company 

Limited, by Mr.Tadahiko Sugio (back row center) Executive 

Officer and Senior Vice President, Finance, and Mr.Somruk 

Likitcharoenphan (back row 5th from left) Production Group, 

Nakhonluang Plant Site, accompanied with the management 

and staffs presented the computer and scholarships to the 

students of Wat Sadet School in Nakhon Luang District, Pra Nakhon 

Si Ayutthaya Province. On this occasion the teachers and 

student’s parents also joined the event at the School’s Auditorium.

เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2555 บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจ�ากดั (มหาชน) 

โดย นายไพโรจน์ ปัญญวฒุ ิ(แถวหลงัคนที ่2 จากซ้าย) เจ้าหน้าทีบ่รหิาร

และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ด้านการผลติ โรงงานพระประแดง และ 

คณุวชัระ ปิงสทุธวิงศ์ (แถวหลงัคนที ่1 จากซ้าย) เจ้าหน้าทีบ่รหิารและ

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ด้านธรุกรรมการค้าและงานวจิยัและพฒันา 

พร้อมด้วยฝ่ายบรหิารและพนกังานบรษิทัฯ ร่วมกนัมอบ คอมพิวเตอร์

และทนุการศกึษาประจ�าปี 2555 ให้แก่นกัเรยีนโรงเรยีนวดัทองทรงธรรม 

อ�าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรอียธุยา โดยมคีณาจารย์ ผูป้กครอง 

และ นกัเรยีน เข้าร่วมพธิ ีณ หอังประชมุโรงเรยีนฯ

On August 10th , 2012, Thai Central Chemical Public Company 

Limited, by Mr.Pairoj Punyavut (back row 2nd from left) Executive 

Officer and Senior Vice President, Product Group, Phrapradaeng 

Plant Site, and Mr.Watchara Pingsuthiwong (back row 1st  from 

left) Commercial Group, Research & Development, accompanied 

with the management and staffs presented the Computer and 

the Annual Scholarships to the students of Wat Tongsongtham 

School in Nakhon Luang District, Pra Nakhon Si Ayutthaya 

Province. On this occasion the teachers and student’s parents 

also joined the event at the School’s Auditorium.
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เมือ่วนัที ่20 สงิหาคม 2555 บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคมี จ�ากดั (มหาชน) โดย 

นายสรุวชิญ์ เจยีรพงษ์ (คนที ่2 จากซ้าย) ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานวางแผน

องค์กร ร่วมแสดงความยนิดเีนือ่งในโอกาสครบรอบ 92 ปี กระทรวงพาณชิย์ 

พร้อมทัง้บรจิาคเงนิสมทบ “มลูนธิวิสิกุรรม” เป็นจ�านวนเงนิ 50,000บาท

โดยมนีายนพดล สระวาส ี(คนที ่1 จากขวา) ทีป่รกึษาการพาณชิย์ และ 

คณุวบิลูย์ลกัษณ์ ร่วมรกัษ์ (คนที ่2 จากขวา) ทีป่รกึษาการพาณชิย์ เป็น

ผูแ้ทนรบัมอบ พร้อมกนันี ้นายเปล่งศกัดิ ์ประกาศเภสชั (คนที ่1 จาก

ซ้าย) ทีป่รกึษาอาวโุส บรษัิทฯ ให้เกยีรตร่ิวมแสดงความยินด ีณ กระทรวง

พาณชิย์ จังหวดันนทบรุี

On August 20th ,2012, Thai Central Chemical Public 

Company Limited, by Mr. Suravich Chearapong (2nd from left), 

General Manager, Corporate Planning Division, Congratulations in 

occasions 92nd year anniversary the Ministry of Commerce, 

as well as donate contributions in amount of 50,000 Baht to 

"vissukham foundation", received by Mr. Noppadon Sarawasi 

(1st from right), Commercial Advisor, and Miss Wiboonlasana Ruamraksa, 

(2nd from right), Commercial Advisor, also witness by Mr. Plengsak 

prakaspesat (1st from left), Senior Advisor, TCCC, at Ministry of 

Commerce, Nonthaburi.

วนัที ่10 กนัยายน 2555 นายชกิาฮเิด โมร ิ(คนที ่3 จากซ้าย) ประธานเจ้า

หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจ�ากดั 

(มหาชน) นายเปล่งศกัดิ ์ ประกาศเภสชั (คนที ่ 2 ซ้ายมอื) ทีป่รกึษา

อาวโุส และคณุวชัระ ปิงสทุธวิงศ์ (คนที ่ 1 ซ้ายมอื) เจ้าหน้าทีบ่รหิาร

และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บรจิาคปุย๋เคมตีรา “หวัววั-คนัไถ” สตูร 

16-8-8 จ�านวน 3 ตนั ให้แก่ พลตรปีานศริ ิมผีล (คนกลาง) ผูอ้�านวยการ

สถาบนัจติวทิยาความมัน่คงเพือ่ใช้ส�าหรบัปลกูและบ�ารงุต้นไม้ ในงานวนั

ปลกูต้นไม้ประจ�าปี 2555 บรเิวณพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ณ ห้อง 

ประชมุบรษิทัฯ อาคารไทยวา 1 ถนนสาทรใต้ กรงุเทพฯ

On September 10th, 2012, Mr.Chikahide Mori (3rd from the left), 

Chief Executive Officer and President of Thai Central Chemical 

Public Company Limited (TCCC), together with Mr.Plengsakdi 

Prakaspesat (2nd from the left), Senior Advisor and Mr.Wathara 

Pingsuthiwong (1st from the left), Executive Officer and Senior 

Vice President, donated 3 Metric tons of “Ox-Brand” 16-8-8 

formula Chemical Fertilizer to Major General Parnsiri Meephol 

(4th from the right) the Director of Applied Psychology Institute 

for Planting and cultivating on Arbor Day 2012 at TCCC, Thai 

Wah Tower 1, Bangkok.

กิจกรรมสังคม ปี 2555
Social Activities 2012
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เมือ่วนัที ่12 กนัยายน 2012 นายชกิาฮเิด โมร ิ(ซ้าย) ประธานกรรมการ

บรหิาร บรษิทัไทยเซน็ทรลัเคม ี จ�ากดั (มหาชน) รบัมอบ เกยีรตบิตัร 

ธรรมาภบิาลสิง่แวดล้อม จากนายอาทิตย์ วฒุคิะโร (ขวา) รองปลดักระทรวง

อตุสาหกรรม ณ โรงแรมด ิเอเมอรลัด์ กรงุเทพฯ จากการประเมนิของ

สภาอตุสาหรรมจงัหวดัพระนครศรอียธุยา ได้รบัการยนืยนัว่า บมจ. ไทย

เซน็ทรลัเคม ี โรงงานนครหลวงเป็นโรงงานผลติทีม่ปีระสมิธภิาพในการ

บรหิารจัดการทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมและชมุชน มคีวามรบัผดิชอบต่อ

สงัคม และอยูร่่วมกบัชมุชนได้อย่างปลอดภยัและมคีวามสขุ

On September 12th, 2012. Mr.Chikahide Mori (left),  

Chief Executive Officer and President of Thai Central 

Chemical Public Company Limited (TCCC), received a Certificate 

of Environmental governance from Mr.Arthit Wuthikaro (right), 

Duputy Permanent Secretary, Ministry of Industry at the Emerald 

hotel Bangkok. Due to the assessment of The federation of Thai 

industries, Ayutthaya province, TCCC has been confirmed that 

Nakhon Luang plant site is the effective manageable production 

plant which  is eco-friendly to the environment and community, 

social responsibility, and livable with community safely and happily.

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช 

(คนที ่2 แถวยนืจากซ้าย) ทีป่รกึษาอาวโุส บรษิทัไทยเซน็ทรลัเคม ีจ�ากดั 

(มหาชน) พร้อมด้วย ฝ่ายบรหิารและพนกังาน ร่วมกนัเป็นเจ้าภาพในการ

ทอดกฐนิสามคัค ีประจ�าปี 2555 ให้แก่วดัทองทรงธรรม วดัละมดุ และวดั

เสดจ็ ในอ�าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรอียธุยา เป็นจ�านวนเงนิทัง้

สิน้ 150,000บาท (หนึง่แสนบาทถ้าน) เพือ่ใช้บรูณะและปฏสิงัขรณ์อโุบสถ

On November 11th, 2012, Mr.Plengsakdi Prakaspesat 

(2nd stand from left) , Senior Advisor, Thai Central Chemical Public 

Company Limited, accompanied with the Management and Staffs, 

joined in the Kathin harmony harmony annual 2012, presentation 

to Tong Song Tham Temple, Lamud Tample and Sadet Temple 

in Nakhon Luang District, Phra Nakhon Si Ayutthaya province 

together with donation in amount of 150,000 Baht (One hundred 

fifty thousand baht only) as construction and maintenance.








