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สวนที่ 1 การประกอบธรุกจิ 
  

 

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกจิ 
 

บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2517 เพ่ือดําเนินธุรกิจผลิตเส้นใยเรยอน (VSF) โดย
เร่ิมทําการผลติเชิงพาณิชย์ในวนัท่ี 14 กนัยายน 2519 เร่ิมจากกําลงัผลิต 9,000 ตนัตอ่ปี จากการขยายการผลิตอยา่งสม่ําเสมอทํา
ให้ปัจจบุนับริษัทฯ มีกําลงัการผลติเส้นใยเรยอนถงึ 151,000 ตนัตอ่ปี หรือคิดเป็น 17 เทา่ของกําลงัการผลิตเร่ิมแรก และบริษัทฯ มี
ผลติภณัฑ์พลอยได้เป็นเกลือโซเดียมซลัเฟต ซึง่มีกําลงัการผลติ 126,000 ตนัตอ่ปี บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยในปี 2527 โดยมีมลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด 10,685 ล้านบาท (หรือประมาณ 340 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2561 

บริษัทฯ มีโรงงานผลติเส้นใยเรยอนตัง้อยูริ่มฝ่ังแมนํ่า้เจ้าพระยา จงัหวดัอา่งทอง และโรงงานผลติก๊าซคาร์บอนไดซลัไฟด์ซึง่
ใช้ก๊าซธรรมชาติตัง้อยูท่ี่อตุสาหกรรมเอสไอแอล จงัหวดัสระบรีุ กระบวนการผลติของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานอตุสาหกรรม 
ISO9002 และ ISO14001 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้รับรางวลั TPM Excellence Award จาก JIPM ประเทศญ่ีปุ่ นอีกด้วย  

ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Birla Cellulose” ประกอบด้วยเส้นใยเรยอนมากมายหลายชนิดซึง่มี
คณุสมบติัตา่งๆ เช่น สมัผสันุ่มสบาย ดดูซบัความชืน้สงู ยอ่ยสลายได้เองตามธรรมชาติ และมีรูปแบบท่ีทนัสมยั เส้นใยเหลา่นี ้
สามารถนําไปแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ตา่งๆ เช่น เสือ้ผ้า/เคร่ืองแตง่กาย ของตกแตง่บ้าน เคร่ืองประดบั ไหมพรม ผ้าสําหรับเช็ดทํา
ความสะอาด ของใช้สว่นบคุคล และของใช้ในโรงพยาบาล 

บริษัทฯ ประสบความสําเร็จจากการปรับปรุงผลิตภณัฑ์เส้นใยพิเศษแบบใหม ่ เรียกวา่ “เบอร์ลา่โมดาล” ซึง่เป็นท่ียอมรับ
อยา่งดีสําหรับผลติภณัฑ์เคร่ืองแตง่กายตามแฟชัน่มากกวา่ 12 ประเทศ  

 บริษัทฯ ได้ผลิตเกลือโซเดียมซลัเฟตเป็นผลผลิตพลอยได้ ซึง่เป็นวตัถดิุบท่ีสําคญัในอตุสาหกรรมผงซกัฟอก ผลติเย่ือ
กระดาษ ผลติกระจก ผลติเคร่ืองหนงั และอตุสาหกรรมสิง่ทอ 

 ผลติภณัฑ์เส้นใยเรยอนของบริษัทฯ มากกวา่ร้อยละ 85 มีการสง่ออกโดยตรงไปยงักวา่ 38 ประเทศทัว่โลก มีการทํา
การตลาดภายใต้ตราสนิค้า “Birla Cellulose” ซึง่มีคณุภาพท่ีเข้มงวดตามความต้องการของลกูค้าในสหรัฐอเมริกา จีน ยโุรป ตรุกี 
แคนาดา เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่ น เวียดนาม ไต้หวนั อนิเดีย ปากีสถาน บงัคลาเทศ ศรีลงักา และตะวนัออกกลาง 

 บริษัทฯ ตอบสนองตอ่ความต้องการทัง้ในอตุสาหกรรมสิง่ทอและอตุสาหกรรมท่ีไมใ่ช่สิง่ทอ โดยทําการผลติเส้นใยเรยอนท่ี
มีความหลากหลายตัง้แต่ 0.8 ถึง 5.5 Denier เส้นใยท่ีมีความยาวตัง้แต ่32 ม.ม. ถงึ 120 ม.ม. ระดบัความแวววาวของการฟอกย้อม 
และกึง่ทบึ เส้นใยเรยอนของบริษัทฯ ได้รับการรับรองจาก Oeko-Tex Standard 100 เม่ือเร็วๆ นีบ้ริษัทฯ ได้เพิ่มสว่นแบง่ตลาดใน
ผลติภณัฑ์พิเศษ เช่น ผลิตภณัฑ์ท่ีไมใ่ช่สิง่ทอ (non-woven) ไมโครดีเนียร์ (micro denier) และ coarser deniers 

 หลายปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ มีขยายธุรกิจทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ โดยการขยายการลงทนุทัง้ในรูปแบบการ
ขยายตวัไปข้างหลงัและการขยายตวัไปข้างหน้า บริษัทฯ ยงัคงมีความพยายามอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลติและ
คณุภาพของผลติภณัฑ์เพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของตลาดระดบัสงู ในฐานะเป็นผู้สง่ออกรายใหญ่ ผู้ เสียภาษี และผู้ จ้างงาน
รายใหญ่ในจงัหวดัอา่งทอง บริษัทฯ มีสว่นสําคญัในการสง่เสริมเศรษฐกิจของประเทศไทย 
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1.1 วสัิยทศัน์ พันธกจิ และเป้าหมาย 

 วิสยัทศัน์ (Vision) เป็นผู้ นําระดบัโลกในอตุสาหกรรมเส้นใยเซลลโูลส 
 พนัธกิจ (Mission) เรามุ่งมัน่ท่ีจะสร้างคณุค่าท่ีเหนือกว่าและยัง่ยืนสําหรับผู้ มีส่วนได้เสียของเราทัง้หมด อีกทัง้ยงัคงรักษา

สว่นแบง่ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสดุในอตุสาหกรรมเส้นใยเซลลโูลสทัว่โลก โดยผา่นช่องทางดงัตอ่ไปนี ้
- นวตักรรมในผลติภณัฑ์และกระบวนการ 
- ความเป็นเลศิในคณุภาพการบริการ การพฒันาบคุลากร และ 
- มุง่เน้นการเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมในทกุกิจกรรมของเรา 

 
1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญในรอบปีที่ผ่านมา  

 24 พฤษภาคม 2561 ท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2561 ได้มีมติดงัตอ่ไปนี ้

- เสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1.15 
บาทสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ซึง่จ่ายจากกําไรจากงวดดําเนินงาน 1 เมษายน 
2560 ถงึวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เป็นจํานวนเงิน 231.84 ล้านบาท เงินปันผลทัง้สิน้ 1.15 บาท
ตอ่หุ้น เป็นการจ่ายจากกําไรท่ีได้รับยกเว้นภาษีจากสทิธิประโยชน์สง่เสริมการลงทนุเลขท่ี 
59-0424-0-04-1-0 ในอตัราหุ้นละ 0.74 บาท และจ่ายจากกิจการท่ีไมไ่ด้รับการสง่เสริมการ
ลงทนุในอตัราหุ้นละ 0.41 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 7 สงิหาคม 
2561 

- อนมุติัการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัท เบอร์ลา่ ลาว พลัพ์ แอนด์ แพลนเทชัน่ จํากดั (BLPP) 
ซึง่เป็นบริษัทร่วมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ในราคา 4.068 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญาซือ้ขายหุ้น (SPA) ตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ 
อยูท่ี่ร้อยละ 30)  บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนๆ ได้แก่  บริษัท กราซิม อินดสัตรียส์ จํากดั (ถือ
หุ้นร้อยละ 40)  และบริษัท พีที อินโด บารัต เรยอน (ถือหุ้นร้อยละ 30) ได้ลงนามในสญัญา
ซือ้ขายหุ้น (SPA) กบับริษัท ซนัเปเปอร์ โฮลดิง้ ลาว จํากดั  เพ่ือจําหน่ายเงินลงทนุใน BLPP 
ในสดัสว่นร้อยละ 100 เป็นเงินจํานวน 15,200,000.- เหรียญสหรัฐฯ (เหรียญสหรัฐฯ : สิบห้า
ล้านสองแสนถ้วน) ภายหลงัจากการชําระคืนเงินกู้และคา่ใช้จ่ายคา่หุ้น 
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1.3 โครงสร้างการลงทุน 
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รายช่ือ สัดส่วนการถือหุ้นและมูลค่าการลงทุนในการร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง 
หน่วย : ลา้นบาท 

สดัสว่น 
การถือหุ้น 

ช่ือ 
บริษัทร่วม 

ประเทศ ประเภทธุรกิจ /  
ผลติภณัฑ์ 

เงินลงทนุ 
ในราคาทนุ 

เงินลงทนุ 
ตามวิธีสว่นได้เสีย 

60.00% AVTB แคนาดา ผลติเย่ือสําหรับทํากระดาษ 1,289 - 

  รวมเงนิลงทุนในการร่วมค้า  1,289  

29.98% ABCT ไทย ผลติสารเคมี 510 3,734 

33.33%  ABES ตรุกี ผลติเส้นใยเรยอน 3 7 
33.33% AGAB สวีเดน บริษัทเพ่ือการลงทนุและ 

โรงกลัน่ชีวภาพ 
1,824 1,348 

42.53% BJFC สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลติเส้นใยเรยอน 1,388 503 
30.00% BLPP1/ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
ผลติเย่ือกระดาษ - - 

40.00% ILT อินโดนีเซีย ผลติเส้นด้าย 198 303 
30.00% TAF ไทย ผลติเส้นใยอคริลคิ 407 384 
24.98% TCB ไทย ผลติผงเขมา่ดํา 236 4,082 
49.00% TPL ไทย บริษัทเพ่ือการลงทนุ 64 2,942 
 รวมเงนิลงทุนในบริษัทร่วม  4,631 13,304 

19.00% AVG แคนาดา ผู้ผลติเย่ือกระดาษ 628 n/a 
14.40% AFCO2/ อียิปต์ ผู้ผลติเส้นใยอคริลคิ - n/a 
7.56% ITS ไทย ผู้ผลติเส้นด้าย 42 n/a 
0.02% TPC ไทย ผู้ผลติไฮโดรเจนเปอร์ออ็กไซด์ 7 n/a 
33.33% AGAB สวีเดน บริษัทเพ่ือการลงทนุและ 

โรงกลัน่ชีวภาพ 
260 n/a 

 รวมเงนิลงทุนในบริษัทที่เก่ียวข้อง  937  
หมายเหต ุ:  1/ อยู่ภายใตสิ้นทรพัย์รอการขาย 
  2/  อยู่ระหว่างการชําระบญัชี 

 
นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทัง้ในธุรกิจผลิตเย่ือกระดาษและธุรกิจผลติเส้นใยเรยอน 
ทัง้นีใ้นการซือ้ขายวตัถดิุบและเส้นใยเรยอนระหวา่งบริษัทในกลุม่ เป็นการกําหนดราคาซือ้ขายตามราคาตลาดท่ีซือ้ขายกบัลกูค้า/ผู้
จดัจําหน่ายปกติทัว่ไป 
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2 ลกัษณะการประกอบธรุกจิ 
 
โครงสร้างรายได้ 

 บริษัท ไทยเรยอน จาํกัด (มหาชน)         หน่วย : ลา้นบาท 
ผลติภณัฑ์ / บริการ ดําเนินการ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 

 โดย 2561 % 2560 % 2559 % 
รายได้จากการขาย – เส้นใยเรยอน        
- ยอดขายในประเทศ บริษัทฯ 1,244 12 1,655 18 1,922 21 
- ยอดขายตา่งประเทศ บริษัทฯ 8,341 81 7,027 76 6,761 73 
เกลือโซเดียมซลัเฟต บริษัทฯ 397 4 346 4 405 4 
รายได้อ่ืน บริษัทฯ 289 3 200 2 204 2 

รวมรายได้  10,271 100.00 9,228 100.00 9,292 100.00 
 

 โครงสร้างรายได้ของธุรกจิที่บริษัทฯ ถือหุ้นเกนิร้อยละ 10  หน่วย : ลา้นบาท 
ช่ือบริษัท  สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 

  2561 2560 2559 
บริษัท เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์  (AVTB) 7,319 6,973 7,393 
บริษัท อดิตยา เบอร์ลา่ เคมีคลัส์ (ประเทศไทย) จํากดั  (ABCT) 17,200 15,963 15,962 
Aditya Birla Elyaf Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi  (ABES) 3 84 25 
บริษัท อดิตยา กรุ๊ป เอบี  (AGAB) 8,273 9,815 11,031 
บริษัท เอวี กรุ๊ป เอน็บี อิงค์ (AVG) 8,774 8,832 8,577 
บริษัท เบอร์ลา่ จิงเวย์่ ไฟเบอร์ จํากดั  (BJFC) 6,893 6,434 5,616 
บริษัท เบอร์ลา่ ลาว พลัพ์ แอนด์ แพลนเทชัน่ จํากดั  (BLPP)* - 1 2 
บริษัท พีที อินโด ลเิบอร์ตี ้เทก็ซ์ไทล์  (ILT) 4,253 4,339 4,047 
บริษัท ไทย อคริลคิ ไฟเบอร์ จํากดั  (TAF) 6,906 6,682 11,016 
บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน)  (TCB) 7,769 5,467 5,247 
บริษัท ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภณัฑ์ จํากดั  (TPC) 624 503 534 

รวม  68,014 65,093 69,450 
หมายเหต ุ:  * อยู่ภายใตสิ้นทรพัย์รอการขาย 
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2.1 ลักษณะของผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ บริษัทร่วม และการร่วมค้า 

ธุรกจิเส้นใย 

 

 บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) – ผลิตภณัฑ์หลกัคือ เส้นใยเรยอน (Viscose Staple Fibre) ซึง่เป็น
วตัถดิุบหลกัของอตุสาหกรรมป่ันด้ายและทอผ้า และเกลือโซเดียมซลัเฟต ซึง่ใช้ในอตุสาหกรรม
ผงซกัฟอกและสิ่งทอ 

 บริษัท เบอร์ลา่ จิงเวย์่ ไฟเบอร์ จํากดั (ประเทศจีน) เป็นผู้ผลิตเส้นใยเรยอน 
 Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (ประเทศตรุกี) เป็นผู้ผลติเส้นใยเรยอน 

(ลดทนุจดทะเบียนจากเดิม 60 ลา้นลีร่าตรุกี เป็น 0.5 ลา้นลีร่าตรุกี โดยไม่มีการเปลีย่นแปลงใดๆ ใน
โครงสร้างการถือหุน้) 

 บริษัท ไทยอคริลคิ ไฟเบอร์ จํากดั ผู้ผลิตเส้นใยอคริลคิแหง่เดียวในประเทศไทย 

ธุรกจิเย่ือกระดาษ  บริษัท เอวี กรุ๊ป เอน็บี อิงค์ (ประเทศแคนาดา) เป็นผู้ผลติเย่ือกระดาษ 
(ควบรวมกิจการระหว่าง AVC และ AVN ภายใตชื้อ่ “บจ.เอวี กรุ๊ป เอ็นบี อิงค์”  มีผลตัง้แต่วนัที ่1 
เมษายน 2559)  

 บริษัท เบอร์ลา่ ลาว พลัพ์ แอนด์ แพลนเทชัน่ จํากดั (ประเทศลาว) เป็นผู้ผลติเย่ือกระดาษ 
(พืน้ทีเ่พาะปลูก)    *อยู่ภายใตสิ้นทรพัย์รอการขาย 

 AV Terrace Bay Inc. (ประเทศแคนาดา) เป็นผู้ผลติเย่ือสําหรับทํากระดาษ 

ธุรกจิผงเขม่าดาํ 
 

 บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) มีผลติภณัฑ์หลกัคือ ผงเขมา่ดํา ซึง่เป็นวตัถดิุบของ
อตุสาหกรรมยางรถยนต์ วตัถดิุบหลกัในการผลิตผงเขมา่ดําคือ นํา้มนัดิบ ในกระบวนการผลิตจะทํา
ให้เกิดไอนํา้และพลงังานความร้อน โดยบริษัทฯ สามารถนําพลงังานไอนํา้และความร้อนท่ีได้จาก
ขบวนการผลิตผงเขมา่ดํามาใช้เป็นสว่นหนึง่ในกระบวนการผลติเส้นใยเรยอนได้ 

ธุรกจิสิง่ทอ 

 

 บริษัท อินโด-ไทย ซินเทติคส์ จํากดั 
 บริษัท พีที อินโด ลเิบอร์ตี ้เทก็ซ์ไทล์ จํากดั (ประเทศอินโดนีเซีย) 
     บริษัทในกลุม่ธุรกิจนีเ้ป็นโรงงานผลติเส้นใยและป่ันด้าย ซึง่เป็นฐานลกูค้าสําคญัของบริษัทฯ  

ธุรกจิเคมีภัณฑ์ 
 

 บริษัท อดิตยา เบอร์ลา่ เคมีคลัส์ (ประเทศไทย) จํากดั - ผลิตโซดาไฟ, อีพอ็กซ่ีเรซ่ิน,  
โซเดียมซลัไฟต์, เอพิคลอโรไฮดริน, โซเดียม ไทรโพลีฟอสเฟต  

     บริษัทนีเ้ป็นผู้ผลติเคมีท่ีสําคญัท่ีนํามาใช้เป็นวตัถดิุบหลกัในการผลติเส้นใยเรยอน ตลอดจนเป็นลกูค้า
ของบริษัทฯ สําหรับผลิตภณัฑ์เกลือโซเดียมซลัเฟตด้วย 

บริษัทเพ่ือการลงทุน 
 

 บริษัท อดิตยา กรุ๊ป เอบี (ประเทศสวีเดน) - เป็นบริษัทท่ีถือหุ้นในกลุม่บริษัท Domsjo Fabriker AB ซึง่
เป็นหนึง่ในผู้ นําด้านโรงกลัน่ชีวภาพและเช่ียวชาญทางด้านเซลลโูลส  

 บริษัท ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภณัฑ์ จํากดั 

ลกูค้าของบริษัทฯ   นอกจากจะเป็นกลุม่ลกูค้าในอตุสาหกรรมสิ่งทอแล้ว      ผลติภณัฑ์เส้นใยเรยอนยงัใช้เป็นวตัถดิุบใน
อตุสาหกรรมอ่ืนด้วย โดยสามารถจําแนกตามลกัษณะการใช้งานได้ดงันี ้ 
ของใช้ส่วนตัว 
 

ผ้าหม่ใช้แล้วทิง้, ผ้าเช็ดตวั, ผ้าเช็ดปากและเช็ดมือ, พรมปพืูน้, ผ้าปโูต๊ะ, ผ้ามา่น,  
แปรงปัดฝุ่ น, กระดาษบฝุาผนงั, ผ้าเช็ดถใูนครัว 

ของใช้ในโรงพยาบาล 
 

ผ้าปท่ีูนอน, ปลอกหมอน, เสือ้คลมุของแพทย์, หมวกคลมุผมและหน้ากาก, พลาสเตอร์ปิดแผล, 
ผ้าเช็ดตวัอนามยั, ผ้าอ้อมแบบใช้แล้วทิง้, แผน่ซบันํา้นม, ผ้าซบัของเหลว 

ของใช้ในอุตสาหกรรม 
 

กรองอากาศ, ไส้กรองนํา้มนั, พรม, แผ่นดิสก์คอมพิวเตอร์, แผน่กัน้แบตเตอร่ี,  
ไส้กรองของปากกา, ฉนวนกนัความร้อน 

เบด็เตลด็ ซองจดหมาย, เต้นท์, ถงุนอน, แผน่ป้าย, เสือ้ชดุหมี, ผ้าคลมุเบาะ, ผ้าซบัใน, ผ้ารองซบัใน 
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2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

 โครงสร้างอุตสาหกรรม 
อตุสาหกรรมสิ่งทอประกอบด้วยอตุสาหกรรมย่อยหลายอตุสาหกรรมด้วยกนั คือ อตุสาหกรรมเส้นใย ซึง่เป็นอตุสาหกรรม

ข้ันต้น อตุสาหกรรมป่ันด้าย อตุสาหกรรมทอผ้า อตุสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์ และตกแต่งสําเร็จ เป็นอตุสาหกรรมข้ันกลาง และ
อตุสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม เป็นอตุสาหกรรมข้ันปลาย โดยทกุอตุสาหกรรมย่อยเหลา่นีมี้ความสมัพนัธ์กนัทัง้ระบบ โดยแต่ละขัน้ตอน
การผลติจะมีลกัษณะของการใช้แรงงานหนาแน่นและการใช้ทนุหนาแน่นท่ีแตกตา่งกนั  

1. อุตสาหกรรมขัน้ต้น (Upstream) 
เส้นใย - เส้นใยธรรมชาติ (Natural Fibers)  ฝ้าย และไหม เป็นวตัถดิุบสําคญัท่ีใช้ในการผลติเส้นใยธรรมชาติ 

 - เส้นใยประดิษฐ์ (Man-made Fibers) ประกอบด้วยเส้นใยประดิษฐ์จากธรรมชาติ และเส้นใยสงัเคราะห์ 
 สําหรับประเทศไทย มีการผลิตเส้นใยเรยอน ไนล่อน อคริลิก และ โพลีเอสเตอร์ ซึ่งเป็นขัน้ตอนท่ีใช้ทุน
เข้มข้นท่ีสดุในกระบวนการผลติสิง่ทอ และมีการใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั   

2. อุตสาหกรรมขัน้กลาง (Midstream) 
ป่ันด้าย  - โดยนําผลิตภัณฑ์เส้นใยมาผลิตต่อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งก็คือ ด้าย ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีทัง้

ประเภทท่ีนําไปใช้เป็นวตัถดิุบในอตุสาหกรรม ถกัทอ และใช้ในการตดัเยบ็เคร่ืองนุ่งหม่โดยตรง  
ถัก ทอผ้า  - ผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากอตุสาหกรรมนี ้ได้แก่ ผ้าถกั และผ้าทอ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ ฝ้ายล้วน ฝ้ายถกั ผ้า

สงัเคราะห์ และผ้าถกัสงัเคราะห์   
ฟอก ย้อม พิมพ์ และตกแต่งสําเร็จ - เป็นอตุสาหกรรมท่ีเพิ่มมลูค่าให้กบัผ้าผืนดิบ โดยผ้าผืนท่ีผ่านกระบวนการฟอก

ย้อม พิมพ์ และแต่งสําเร็จแล้วจะมีมูลค่าเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมฟอกย้อมในไทยเป็น
อตุสาหกรรมท่ีมีการใช้นํา้ สี และสารเคมี พลงังาน รวมทัง้แรงงานในปริมาณท่ีสงู และเป็นกระบวนการ
ผลิตท่ีก่อให้เกิดนํา้เสียเป็นจํานวนมาก ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีระดับสูงในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพดี 
และมีความสม่ําเสมอ อยา่งไรก็ตาม การพฒันานี ้ต้องใช้เงินทนุเป็นจํานวนมาก  

3. อุตสาหกรรมขัน้ปลาย (Downstream) 
เส้ือผ้าสําเร็จรูป - การผลิตของอุตสาหกรรมนีจ้ะมีความเก่ียวเน่ืองสัมพันธ์กันทัง้ระบบ คือ ความต้องการจาก

อตุสาหกรรมผ้าสําเร็จรูป เป็นตวักําหนดทัง้ปริมาณและคณุภาพของการผลิตในอตุสาหกรรมขัน้ต้น และ
อุตสาหกรรมขัน้กลาง เน่ืองจากอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยในแต่ละขัน้ตอนการผลิต ตัง้แต่ขัน้ต้น ขัน้
กลาง จนถึงเสือ้ผ้าสําเร็จรูป ยังไม่สามารถพึ่งพากันได้อย่างสมบูรณ์และต่อเน่ือง ทําให้ผู้ ผลิตใน
อุตสาหกรรมเสือ้ผ้าสําเร็จรูปบางส่วนมีการนําเข้าวตัถุดิบโดยเฉพาะผ้าผืนจากต่างประเทศ ลกัษณะ
เด่นชัดของอุตสาหกรรมนี  ้คือ การใช้แรงงานมากไม่จําเป็นต้องลงทุนสูง และเทคโนโลยีการผลิตไม่
ซบัซ้อน และมีโรงงานขนาดตา่งๆ  

 
 กลยุทธ์ทางการตลาด 

จากการเป็นผู้ผลิตเส้นใยเรยอนเพียงรายเดียวในประเทศ บริษัทฯ จึงสามารถรองรับความต้องการเส้นใยเรยอนในตลาด
ภายในประเทศทัง้หมดตลอดมา และยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ ผลิตภายในประเทศทําการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีเพิ่มมูลค่าสําหรับ
อตุสาหกรรมสิ่งทอ ด้วยการติดตัง้เคร่ืองจกัรใหม ่บริษัทฯ ได้จําหน่ายเส้นใยเรยอนพิเศษท่ีมีช่ือว่า “เบอร์ลา่ โมดาล” ในตลาดโลก ซึง่
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีสําหรับผลิตภณัฑ์สิ่งทอระดบับน บริษัทฯ มีความพร้อมอย่างเต็มท่ีในการให้บริการทางเทคนิคแก่ลกูค้า
เพ่ือช่วยพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่ทัง้นีย้อดขายในรอบระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมาเป็นดงันี ้
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ปริมาณขาย สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 
(หน่วย: เมตริกตนั) 2561 2560 2559 

เส้นใยเรยอน - ในประเทศ 18,434 24,417 31,713 
เส้นใยเรยอน - ตา่งประเทศ 121,565 101,049 106,736 

ปริมาณขายเส้นใยเรยอนทัง้หมด 140,000 125,466 138,449 
เกลือโซเดียมซลัเฟต 105,729 97,896 112,514 

 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ประกอบด้วยเส้นใยเรยอนท่ีมีคุณลักษณะพิเศษหลายประการ เช่น สัมผัสท่ีนุ่มสบาย ซึมซับ

ความชืน้ได้สงู การย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ความสบายในการสวมใสแ่ละมีรูปแบบท่ีทนัสมยั ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ สามารถ
นําไปทําผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองนุ่งห่ม ของแต่งบ้าน เสือ้ผ้า ไหมพรม ผลิตภัณฑ์เช็ดทําความสะอาด 
สขุอนามยัสว่นบคุคล รวมทัง้การใช้ทางการแพทย์ นอกจากนีเ้กลือโซเดียมซลัเฟตซึง่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต บริษัทฯ 
ยงัสามารถนําไปใช้ในการผลติสารซกัล้าง แก้ว เย่ือกระดาษและกระดาษ รวมทัง้อตุสาหกรรมการย้อมผ้า  
 ผลิตภัณฑ์เส้นใยเรยอนของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 85 มีการส่งออกโดยตรงไปยังกว่า 87 ประเทศทั่วโลก มีการทํา
การตลาดภายใต้ตราสินค้า “Birla Cellulose” ซึ่งมีคณุภาพท่ีเข้มงวดตามความต้องการของลกูค้าในสหรัฐอเมริกา จีน ยโุรป ตรุกี 
แคนาดา เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่ น เวียดนาม ไต้หวนั อินเดีย ปากีสถาน บงัคลาเทศ ศรีลงักา และตะวนัออกกลาง 
 บริษัทฯ ตอบสนองตอ่ความต้องการทัง้ในอตุสาหกรรมสิ่งทอและอตุสาหกรรมท่ีไมใ่ช่สิ่งทอ โดยทําการผลิตเส้นใยเรยอนท่ี
มีความหลากหลายตัง้แต่ 0.8 ถึง 5.5 Denier เส้นใยท่ีมีความยาวตัง้แต่ 32 ม.ม. ถึง 120 ม.ม. ระดบัความแวววาวของการฟอกย้อม 
และกึ่งทึบ เส้นใยเรยอนของบริษัทฯ ได้รับการรับรองจาก Oeko-Tex Standard 100 ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เพิ่มส่วนแบ่งตลาดใน
ผลติภณัฑ์พิเศษ เช่น ผลติภณัฑ์ท่ีไมใ่ช่สิง่ทอ (non-woven) ไมโครดีเนียร์ (micro denier) และ coarser deniers 
 

 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
การผลิตเส้นใยในอตุสาหกรรมสิ่งทอโดยรวมของโลกคาดวา่จะเพิ่มขึน้เป็น 98.3 ล้านตนัในปี 2560 เม่ือเทียบกบั 96.1 

ล้านตนัในปี 2559 ซึง่มีอตัราการเติบโตร้อยละ 2.3 การผลิตใยฝ้ายซึง่คิดเป็นร้อยละ 26 ของเส้นใยโดยรวม เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.2 ในปี 
2560 เป็น 26.04 ล้านตนั เส้นใยเรยอน (VSF) ยงัคงมีการเติบโตอยา่งตอ่เน่ืองเกือบร้อยละ 8 ในช่วงปี 2556-2558 และเร่ิมชะลอตวั
ในปี 2559-2560 การผลติเส้นใยเรยอน (VSF)  เพิ่มขึน้เป็น 5.3 ล้านตนัในปี 2560 ซึง่มีอตัราการเติบโตร้อยละ 1.9 กําลงัการผลติ
เส้นใยเรยอน (VSF)  ณ สิน้ปี 2560 อยูท่ี่ประมาณ 6.3 ล้านตนัซึง่มีสว่นเกินเกือบหนึง่ล้านตนั คิดเป็นร้อยละ 16 ของกําลงัการผลติ 
กําลงัการผลิตเส้นใยเรยอน (VSF) คาดวา่จะเพิ่มขึน้ร้อยละ 19 ในปี 2561 โดยมีสว่นเกินร้อยละ 27 ประเทศจีนยงัคงครองการผลติ
เส้นใยเรยอน (VSF) ทัว่โลก โดยมีสว่นแบง่เกือบร้อยละ 66 ของกําลงัการผลิตทัง้หมดทัว่โลก 

คาดวา่ความต้องการใช้เส้นใยเรยอน (VSF)  จะเพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 4 ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า สถานการณ์นีค้าดวา่จะ
สง่ผลตอ่ราคาและอตัรากําไรของบริษัทฯ ในระยะสัน้ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า อยา่งไรก็ตามแนวโน้มการเติบโตของความต้องการเส้น
ใยท่ีไมใ่ช่สิง่ทอและเส้นใยโมดาลคาดวา่จะสงูขึน้ในระยะสัน้และระยะปานกลาง 
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การผลติเส้นใยเรยอนทั่วโลกในปี 2560 (ตามประมาณการล่าสุด) เป็นดังนี ้
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อตุสาหกรรมสิง่ทอในประเทศไทยยงัคงเป็นเร่ืองยากท่ีจะรักษาความสามารถในการแข่งขนัเน่ืองจากต้นทนุแรงงานและ

พลงังานท่ีสงูขึน้ ทําให้สญูเสียความสามารถในการแข่งขนัในหว่งโซด้่านสิง่ทอ เป็นผลทําให้ในช่วงไมก่ี่ปีท่ีผา่นมาโรงงานผลติ
เส้นด้ายจํานวนมากได้ปิดตวัลง ซึง่สง่ผลให้การนําเข้าเส้นใยฝ้ายซึง่เป็นวตัถดิุบสําคญัสําหรับอตุสาหกรรมป่ันด้ายลดลงโดยเฉลี่ย
ร้อยละ 16 ในปี 2560 และ 2559 ในทํานองเดียวกนั การสง่ออกสิง่ทอและเคร่ืองนุ่งหม่จากประเทศไทยลดลงเฉล่ียร้อยละ 3.3 ในปี 
2560 และ 2559 

 
 สถานการณ์การตลาด 

รายได้จากการขายสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 อยูท่ี่ 10,032 ล้านบาทเม่ือเทียบกบัปีก่อน 9,080 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จากปีก่อน 952 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 เป็นผลมาจากปริมาณขายท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 12 ปริมาณการขายเส้นใยเรยอน 
(VSF) ในตลาดสง่ออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 20 ในขณะท่ีตลาดภายในประเทศลดลงร้อยละ 25 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
ปริมาณการขายท่ีลดลงในปีท่ีแล้วเกิดจากการลดกําลงัการผลิตเน่ืองจากเง่ือนไขจากบนัทกึความเข้าใจ (MOU) กบัหน่วยงานใน
ท้องถ่ิน แม้วา่ราคาเส้นใยเรยอน (VSF) จะเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 5 ในสว่นของสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ แตล่ดลงร้อยละ 1 เม่ือเทียบ
กบัสกลุเงินบาทเน่ืองมาจากคา่เงินบาทท่ีแข็งคา่ขึน้ในปี 2560-2561 เม่ือเทียบกบัปี 2559-2560 ถงึร้อยละ 6 ในด้านการกระจาย
ทางภมิูศาสตร์ การสง่ออกครอบคลมุทัว่โลกมากกวา่ 38 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยโุรป ตรุกี เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่ นไต้หวนั ฟิลปิปินส์ 
อินโดนีเซีย ปากีสถาน เวียดนาม จีน อินเดีย และศรีลงักา ความหลากหลายนีช้่วยให้บริษัทฯ สามารถป้องกนัความเส่ียงทาง
การเมืองและความเส่ียงทางการเงินท่ีต้องเผชิญกบัเพียงไมก่ี่ประเทศเป็นครัง้คราว 

บริษัท ประสบความสําเร็จอยา่งตอ่เน่ืองในผลิตภณัฑ์ระดบัสงูในตลาดตา่งประเทศ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัมีความ
พยายามอยา่งต่อเน่ืองในการสง่เสริมการขายเส้นใยท่ีความละเอียดและเส้นใยพิเศษอ่ืนๆ เพ่ือมลูคา่ท่ีดีขึน้ บริษัทฯ ยงัให้
ความสําคญัอย่างตอ่เน่ืองในการผลิตและคณุภาพเพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาว 

Global Fibre Production 2017 

Source : Fiber Year 2017 Figure in Million MT 
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2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
 
1.  ปริมาณการผลิตและการจัดจาํหน่าย 

 สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2561 2560 2559 
 จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
ปริมาณการผลิตจริง (เมตริกตนั)       
      เส้นใยเรยอน 138,800  124,225  139,367  
      เกลือโซเดียมซลัเฟต 105,597  98,027  114,439  
ปริมาณขายจริง (เมตริกตนั)       
      เส้นใยเรยอน - ในประเทศ 18,434  24,417 19.46 31,713 22.91 
      เส้นใยเรยอน - ตา่งประเทศ   121,565  101,049 80.54 106,736 77.09 

รวม 140,000  125,466 100.00 138,449 100.00 

ยอดขายในประเทศ (ลา้นบาท)       
      เส้นใยเรยอน 1,244 12.40 1,655 18.23 1,922 20.84 
      เกลือโซเดียมซลัเฟต 397 3.96 346 3.81 405 4.39 
      อ่ืนๆ 29 0.29 52 0.57 112 1.21 

รวม 1,670 16.65 2,053 22.61 2,439 26.44 

 
ยอดขายตา่งประเทศ (ลา้นบาท) 

      

      เส้นใยเรยอน 8,341 83.14 7,027 77.39 6,761 73.31 
      เกลือโซเดียมซลัเฟต - - - - - - 
      อ่ืนๆ 21 0.21 - - 23 0.25 

รวม 8,362 83.35 7,027 77.39 6,784 73.56 

ยอดขายรวม (ลา้นบาท)       
      เส้นใยเรยอน 9,585 95.54 8,682 95.62 8,683 94.15 
      เกลือโซเดียมซลัเฟต 397 3.96 346 3.81 405 4.39 
      อ่ืนๆ 50 0.50 52 0.57 135 1.46 

รวม 10,032 100.00 9,080 100.00 9,223 100.00 
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 การผลิต 

บริษัทไทยเรยอนมี 5 สายการผลิต ด้วยกําลงัการผลิตรวม 151,000 ตันต่อปี เกลือโซเดียมซลัเฟตเป็นผลิตผลพลอยได้จาก
กระบวนการผลติเส้นใยเรยอน (VSF) นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CS2) และกรดกํามะถนัท่ีใช้ในการผลิต
เส้นใยเรยอน (VSF) ของบริษัทฯ 

ปริมาณการผลิต สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 
(หน่วย : เมตริกตนั) 2561 2560 2559 

เส้นใยเรยอน 138,800 124,225 139,367 
เกลือโซเดียมซลัเฟต 105,597 98,027 111,439 

 
2. วัตถุดบิ และผู้จาํหน่ายวัตถุดบิ (SUPPLIER) 

วตัถดิุบถือเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัเป็นอย่างย่ิงต่อโครงสร้างต้นทนุของบริษัทฯ รายละเอียดและประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบั
วตัถดิุบหลกัมีดงัตอ่ไปนี ้

 เย่ือกระดาษชนิดละลายน้ําได้ 
บริษัทฯ มีการนําเข้าเย่ือกระดาษชนิดนีจ้ากตา่งประเทศทัง้หมด  โดยสว่นใหญ่สัง่ซือ้จากแอฟริกาใต้และประเทศแคนาดา 
บริษัทฯ มีสญัญาการจดัซือ้ระยะยาวท่ีเช่ือมโยงกบัดชันีระหวา่งประเทศ เพ่ือเป็นหลกัประกนัความต้องการเย่ือกระดาษในราคา
ตลาดท่ีแข่งขนัได้ และเพ่ือให้มัน่ใจวา่มีความพร้อมในการจดัหาเย่ือกระดาษเพ่ือใช้ในการผลิตได้อยา่งตอ่เน่ือง ในปีนีต้้นทนุ
เฉล่ียเพิ่มขึน้เลก็น้อยร้อยละ 1 เม่ือเทียบกบัปี คาดวา่ราคายงัคงอยูใ่นระดบัเดิมในปีถดัไปจากอปุทานท่ีคงท่ีของเย่ือกระดาษ 

 โซดาไฟ 
ราคาโซดาไฟยงัคงปรับเพิ่มขึน้ตลอดทัง้ปี ดงันัน้ต้นทนุเฉล่ียปรับเพิ่มขึน้อยา่งมากร้อยละ 37 เม่ือเทียบกบัปีก่อน คาดวา่ราคา
ยงัคงแข็งแกร่งในช่วงปีหน้าเน่ืองจากความต้องการใช้สารคลอรีนลดลง ทําให้การผลติโซดาไฟลดลง และต้นทนุด้านพลงังานท่ี
สงูขึน้ ประกอบกบัความต้องการท่ีเพิ่มขึน้จากบางกลุม่ โซดาไฟเกือบร้อยละ 85 มีการจดัซือ้จากแหลง่ภายในประเทศภายใต้
สญัญาระยะยาว สว่นท่ีเหลือจะเป็นการจดัหาในราคาตลาด ณ ขณะนัน้  

 กาํมะถัน 
วตัถดิุบชนิดนีจ้ะถกูนําไปใช้ในกระบวนการผลิตคาร์บอนไดซลัไฟด์ (CS2) และกรดซลัฟริูค (H2SO4) บริษัทฯ นําเข้าวตัถดิุบชนิด
นีท้ัง้จากการนําเข้าและแหลง่ในประเทศ การจดัหากํามะถนัสว่นใหญ่อยูภ่ายใต้สญัญาท่ีเช่ือมโยงกบัดชันีระหวา่งประเทศ 
ต้นทนุเฉล่ียเพิ่มขึน้ร้อยละ 18 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

 ก๊าซธรรมชาต ิ
ก๊าซธรรมชาติถกูนํามาใช้ในกระบวนการผลติ CS2 โรงงานตัง้อยูท่ี่จงัหวดัสระบรีุ โดยมีการจดัซือ้ภายใต้สญัญาระยะยาว ราคา
ก๊าซมีการเช่ือมโยงกบัสตูรขึน้อยู่กบัราคานํา้มนัในสงิคโปร์และอตัราแลกเปล่ียนของเงินบาทตอ่ดอลลา่ร์สหรัฐฯ เช่นเดียวกบั
ผู้บริโภคก๊าซรายอ่ืนๆ ราคาก๊าซปรับสงูขึน้ในระหวา่งปีเน่ืองจากราคานํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีปรับเพิ่มขึน้ 
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3. การดาํเนินการและค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

 ภารกจิการดูแลด้านสิง่แวดล้อม 
ในภารกิจด้านนี ้บริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดในการดําเนินธุรกิจ   บริษัทฯ ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO9002 ตัง้แต่ปี 2537 และปรับเป็น ISO9001:2008  ในเดือนพฤศจิกายน 2553  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ISO14001 ในปี 2546 และได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวลั TPM Special Award ในเดือนมีนาคม 2550 มี
การนําเทคโนโลยีใหม่ล่าสดุเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีการทํางานร่วมกนัอย่าง
ใกล้ชิดกบัหน่วยงานกํากบัดแูลตา่งๆ เพ่ือการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

 ความปลอดภัยและการบาํบัดของเสีย 
ภารกิจเพ่ือนําไปสูก่ารป้องกนัด้านสิง่แวดล้อมถือเป็นสิง่ท่ีบริษัทฯ จะต้องดําเนินการเป็นลําดบัต้นๆ  นอกเหนือจากเป้าหมายใน
เชิงพาณิชย์และการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ความปลอดภยัในการทํางานและการป้องกนัด้านสิ่งแวดล้อมก็มีความสําคญัอย่าง
มากสําหรับบริษัทฯ ในระหว่างปีบริษัทฯ ได้มีการจัดตัง้โครงการความปลอดภัยเพ่ือสร้างเสริมวินัยในการทํางานเพ่ือความ
ปลอดภัยและสภาพการทํางานท่ีปลอดภัย ความคืบหน้าในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยมีการตรวจสอบโดยผู้บริหาร
ระดับสงูในการประชุมด้านความปลอดภัยซึ่งจัดขึน้เป็นประจํา หลากหลายของกิจกรรมและเทคโนโลยีใหม่ท่ีนํามาใช้อย่าง
ตอ่เน่ืองในการบําบดันํา้เสียและการปลอ่ยก๊าซเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

o น้ําเสีย: นํา้เสียจากกระบวนการผลิตและจากแหล่งอ่ืนๆ จะได้รับการบําบดัในโรงบําบดันํา้เสียในชัน้ต้นท่ีมีประสิทธิภาพ
สูง จากนัน้จะมีการบําบัดในระยะท่ีสองโดยใช้ระบบจุลินทรีย์ย่อยสลาย ปัจจัยดังกล่าวได้มีการเฝ้าติดตามอย่างมี
ประสทิธิผล 

o มลพิษทางอากาศ: ระบบบําบดัมลพิษ (Scrubber) จากการปล่อยของเสียได้รับการออกแบบสําหรับการดแูลขดัถแูบบ
สองขัน้ตอน ขัน้ตอนแรกให้สามารถดูดซึมและทําปฎิกิริยาเคมีท่ีเกิดจากการรวมตัวของไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)  จน
ไฮโดรเจนซลัไฟด์กลายเป็นกํามะถัน ซึ่งกํามะถนัท่ีได้จากกระบวนการนีจ้ะถกูนํากลบัมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต ใน
ขัน้ตอนท่ีสองเป็นการระบายของขัน้ตอนแรกจะได้รับการบําบดัโดยการขดัถดู้วยการกดักร่อนของก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์  
(H2S) และก๊าซคาร์บอนซลัไฟด์ (CS2) ผ่านขัน้ตอนการดดูซบัโดยใช้ถ่านกมัมนัต์ หลงัจากการขดัถแูล้วก๊าซจะถกูระบาย
ออกสูช่ัน้บรรยากาศผา่นปลอ่งระบายที่มีความสงู 175 เมตร จากความความสําเร็จในการทดสอบการทํางานของระบบใน
ขัน้ตอนท่ีสองของโครงการบําบัดก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์  (H2S) และโครงการฟื้นฟูก๊าซคาร์บอนซลัไฟด์ (CS2) ระดบัการ
ปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดซลัไฟด์และก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ลดลงเป็นอย่างมาก และได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชมุชนและ
หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามขัน้ตอนต่างๆ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพอากาศโดยรอบ
โรงงานเพ่ือแก้ไขปัญหาเร่ืองกลิน่ 

o ขยะมูลฝอย: ขยะมลูฝอยทุกประเภทท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการผลิตและกิจกรรมอ่ืนๆ จะมีการคดัแยกและส่งไปกําจัด
อย่างเหมาะสมต่อไปโดยผู้ประกอบการท่ีได้รับอนญุาต เม่ือไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา การกําจดัขยะมลูฝอยบางส่วนถกูนําไปเป็น
สว่นหนึง่ของวตัถดิุบในกระบวนการผลติซีเมนต์ ซึง่ทําให้เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมมากย่ิงขึน้ 

o การปล่อยก๊าซ: โรงงานผลติกรดกํามะถนัได้รับการออกแบบบนหลกัการ DCDA โดยใช้ระบบกําจดัไอนํา้ท่ีมีประสทิธิภาพ 
จากนัน้จะเข้าสูร่ะบบบําบดัมลพิษ (Scrubber) เพ่ือควบคมุปริมาณซลัเฟอร์ไดออกไซด์ท่ีปลอ่ยออกไป 
 

2.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบ เฉพาะงานโครงการ หรือซือ้ขายที่มีมูลค่าสูง 

- ไมมี่- 
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3 ปจจยัความเสีย่ง 
 

บริษัทฯ มีวิธีการท่ีเป็นระบบของการระบุความเส่ียง การประเมินผลกระทบและการบรรเทา ผู้บริหารระดบัสงูทําหน้าท่ีกํากบั
ดแูลการบริหารความเส่ียง นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนความเสี่ยงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจและให้คําแนะนําใน
การบริหารเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมของนโยบายการบริหารความเส่ียงและมาตรการตา่งๆ ของบริษัทฯ 
บริษัทฯ มีการระบคุวามเส่ียงท่ีสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ ดงันี ้
 
1. ความเส่ียงจากรายได้และผลกาํไร 

 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ 
ราคาของวตัถดิุบหลกั 3 ชนิด คือ เย่ือกระดาษ โซดาไฟ และกํามะถนั เป็นปัจจยัหลกัท่ีสง่ผลต่อต้นทนุการผลิต ราคาของ
วตัถดิุบเหล่านีจ้ะแตกต่างตามผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัอปุสงค์อปุทาน และส่งผลต่อผลกําไรของบริษัทฯ การท่ีจะผลกัภาระ
ต้นทนุทัง้หมดท่ีเพิ่มสงูขึน้โดยการปรับขึน้ราคาขายเส้นใยเรยอนนัน้ไม่สามารถกระทําได้อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากความผนั
ผวนในตลาดอุตสาหกรรมสิ่งทอ การแข่งขันจากผู้ผลิตเส้นใยเรยอนรายอ่ืน รวมไปถึงเส้นใยทดแทน บริษัทฯ ได้ดําเนิน
นโยบายท่ีสอดคล้องในการจัดซือ้เย่ือกระดาษและโซดาไฟเป็นประจําทุกเดือนตามสัญญาซือ้ขาย และมีการจัดซือ้
กํามะถนัทัง้ท่ีเป็นราคา spot และจากการทําสญัญา การจําหน่ายผลติภณัฑ์สําเร็จรูปมีการทําธุรกรรมสว่นใหญ่เป็นประจํา
ทุกเดือน การจัดซือ้เย่ือกระดาษ โซดาไฟ และกํามะถันท่ีเช่ือมโยงกับดัชนีตลาดรายเดือนช่วยในการรักษาความสมดุล
ระหวา่งต้นทนุการนําเข้าและรายได้จากการสง่ออก  

 ความเส่ียงจากราคาขายของเส้นใยทดแทน 
เส้นใยฝ้ายและโพลีเอสเตอร์ถูกนํามาใช้ทดแทนเป็นหลกัของเส้นใยเรยอน (VSF) แม้ว่าเส้นใยเรยอนถูกนํามาใช้ในการ
ผลิตเส้นใยทัง้หมด และใช้ผสมกบัเส้นใยอ่ืนๆ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัราคาและความต้องการของผู้บริโภค ราคาเส้นใยฝ้ายได้รับ
ผลกระทบเป็นอย่างมากจากปริมาณผลผลิตและพืน้ท่ีเพาะปลกูภายใต้นโยบายการกําหนดราคาและการควบคุมโดย
รัฐบาล ในขณะท่ีราคาของโพลีเอสเตอร์ได้รับอิทธิพลจากนํา้มนัดิบและตลาดผลติภณัฑ์ปิโตรเคมี เส้นใยอ่ืนๆ ก็มีศกัยภาพ
ท่ีมีอิทธิพลตอ่ราคาเส้นใยเรยอน สถานการณ์เช่นนีถื้อได้วา่เป็นความเส่ียงแตใ่นขณะเดียวกนัก็ถือเป็นโอกาสด้วย  

 
2. ความเส่ียงจากการตลาด 

 ความเส่ียงจากลูกค้า 

บริษัทฯ ได้ขยายระยะเวลาการให้เครดิตเป็นหนึง่สปัดาห์ถึงสามเดือนสําหรับลกูค้าภายในประเทศสว่นใหญ่ การขายให้กบั
ลกูค้าในประเทศทัง้หมดจึงไม่มีหลกัประกนั บริษัทฯ ส่งออกสินค้าส่วนใหญ่ไปยงัหลายประเทศโดยส่วนใหญ่ใช้ตราสาร
เครดิต (L/C : เล็ตเตอร์ออฟเครดิต) หรือการชําระเงินบางส่วนหรือเต็มจํานวนล่วงหน้า ขึน้อยู่กับสถานะทางธุรกิจของ
ลกูค้าและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบความเส่ียงท่ีเกิดจากลกูหนีอ้ยา่งใกล้ชิด โดย 

 ความเส่ียงจากประเทศคู่ค้า 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ยโุรป และประเทศตรุกี เป็นตลาดส่งออกหลกัสําหรับผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ 
มีนโยบายในการส่งเสริมผลิตภณัฑ์ไปยงัประเทศใหม่ๆ เพ่ือขยายฐานลกูค้า บริษัทฯ ส่งออกสินค้าไปยงักว่า 38 ประเทศ
ดงันัน้ปริมาณการขายของบริษัทฯ จึงเป็นผลติภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลายได้เป็นอยา่งดี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงเผชิญ
กบัความเส่ียงทางการเมืองและทางการเงินซึง่เกิดขึน้กบัไมก่ี่ประเทศเป็นครัง้คราว 
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 ความเส่ียงจากนวัตกรรมใหม่ของผลติภัณฑ์ 
ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีประโยชน์ใช้สอยให้มีความหลากหลายมากขึน้ ด้วย
เคร่ืองจักรป่ันเส้นด้ายท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึน้ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์สิ่งทอท่ีใช้เทคโนโลยีระดับสูง และการป่ันด้ายด้วย
เคร่ืองจักร air jet vortex ท่ีทําจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ถูกนํามาใช้ด้วยเคร่ืองจักรทอและถัก ดังนัน้ความเส่ียงจาก
นวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์จึงอยู่ในระดับต่ํา โดยมีขัน้ตอนการปรับปรุงอย่างยั่งยืนด้วยความเช่ียวชาญและ
ความสามารถ บริษัทฯ จึงมีความสามารถในการจดัการตามความต้องการของกลุ่มต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทัง้บริษัทฯ ได้
เร่งพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  ให้มีคณุภาพคงท่ี ซึง่เป็นการลดความเส่ียงท่ีเกิดจากการร้องเรียนของลกูค้า  

 ความเส่ียงจากการเส่ือมความนิยมในผลติภัณฑ์ 
บริษัทฯ ได้ติดตามการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ในกลุ่มเซลลโูลส โดยผ่านศนูย์วิจยัและพฒันาของกลุ่มในประเทศอินเดีย 
บริษัทฯ ไมเ่หน็ความเส่ียงจากการเส่ือมความนิยมในกลุม่ผลติภณัฑ์ในปัจจบุนั 

 
3. ความเส่ียงจากการบริหารจัดการทางการเงนิ 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนที่เงนิตราต่างประเทศ 
บริษัทฯ มีการส่งออกประมาณร้อยละ 85 ของปริมาณการผลิตเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ เป็นหลกั ในขณะเดียวกนัมี
การนําเข้าวัตถุดิบหลักซึ่งส่วนใหญ่นําเข้าเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ บริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงด้านเงินตรา
ต่างประเทศทัง้ธุรกรรมการส่งออกและนําเข้า โดยการ matching เงินสกลุดอลล่าร์สหรัฐฯ ขาเข้าและขาออกให้สมดลุกนั 
ในกรณีมีการแข็งค่าของเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ในระยะยาว จะทําให้รายได้จากการส่งออกของบริษัทฯ ได้รับ
ผลกระทบในเชิงลบ ซึง่บริษัทฯ ไม่ได้มีการป้องกนัความเส่ียงจากการลงทนุในหุ้นระยะยาวและเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือ
ขายซึง่บริษัทฯ ถือไว้เพ่ือการลงทนุระยะยาว 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียจากเงนิกู้ยืม 
บริษัทฯ มีการกู้ ยืมเงินเป็นสกลุเงินบาทและสกลุเงินตา่งประเทศเพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนในบางครัง้ การเปลี่ยนแปลงของ
อตัราดอกเบีย้สง่ผลกระทบตอ่คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ของบริษัทฯ 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียและเครดติจากการลงทุนระยะส้ัน 
อตัราดอกเบีย้มีความผนัผวนบ้างเป็นบางครัง้ตามตามภาวะเงินบาทในประเทศและตามปัจจยัในต่างประเทศ บริษัทฯ มี
เงินสดสว่นเกินบางสว่นซึง่อยู่ในรูปของเงินฝากระยะสัน้กบัธนาคาร อตัราดอกเบีย้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อรายได้ดอกเบีย้รับ
ของบริษัทฯ  
บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามอย่างมากท่ีจะใช้ความระมดัระวงัท่ีสดุในการคดัเลือกสถาบนัทางการเงินท่ีมีความมัน่คง และ
กําหนดขอบเขตความเส่ียงสําหรับสถาบนัการเงินแต่ละแห่งโดยมีอายสุญัญาการลงทนุท่ีแตกต่างกนั แต่สว่นใหญ่แล้วจะ
ไมเ่กิน 1 ปีสําหรับการลงทนุดงักลา่ว 
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4.  ความเส่ียงจากการประกอบธุรกจิ 

 ความเส่ียงจากสิง่แวดล้อม 
ในกระบวนการผลิตเส้นใยเรยอน จะก่อให้เกิดมลพิษทัง้ในรูปแบบของเหลวและการปนเปือ้นในอากาศ บริษัทฯ มีอปุกรณ์
และเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมสําหรับการรักษาของสารมลพิษก่อนปลอ่ยออก บริษัทฯ ได้ลงทนุเป็นจํานวนมากในช่วงหลายปีท่ี
ผ่านมาเพ่ือเสริมสร้างระบบควบคุมมลภาวะและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ผ่านมาตรฐานต่างๆ ท่ี
กําหนดโดยกระทรวงอตุสาหกรรม ขยะมลูฝอยทัง้หมดของบริษัทฯ ได้ผ่านการคดัแยกอย่างเหมาะสม และสง่ไปกําจดัโดย
ผู้ จําหน่ายท่ีได้รับใบอนญุาตอย่างถกูต้องและผู้ผลติปนูซีเมนต์ บริษัทฯ มีการปลอ่ยของเสียและการปลอ่ยนํา้เสียเป็นอยา่ง
ดีตามมาตรฐานทางกฎหมายและมีการตรวจสอบอยา่งสม่ําเสมอโดยบริษัทฯ และหน่วยงานท่ีกํากบัดแูล เม่ือเร็วๆ นี ้ 
บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการดําเนินการโครงการระยะท่ีสองเพ่ือเพิ่มการฟื้นตวัของก๊าซคาร์บอนไดซลัไฟด์ (CS2) 
นบัเป็นก้าวสําคญัในการพฒันาความยัง่ยืนด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยงัได้ให้ความสําคญักบักระบวนการทํางานในการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามขัน้ตอนต่างๆ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพอากาศในบริเวณใกล้เคียงโดย
คํานึงถึงความห่วงใยและใสใ่จตอ่ชมุชน ถงึแม้วา่ความสามารถในการฟืน้ตวัของระบบและการปรับปรุงอ่ืนๆ อยา่งต่อเน่ือง 
แต่การรับรู้กลิ่นของแต่ละบคุคลมีความแตกต่างกนัออกไป โดยบริษัทฯ ได้มีการชีแ้จงให้ชมุชนทราบถึงการริเร่ิมโครงการ
ตา่งๆ รวมทัง้ให้สมาชิกในชมุชนได้เข้าเย่ียมชมโรงงานอยา่งสม่ําเสมอ จากท่ีกลา่วมาทัง้หมดข้างต้น บริษัทฯ จึงได้ประเมิน
ความเส่ียงท่ีจะเกิดการปนเปือ้นสิง่แวดล้อมเน่ืองมาจากอบุติัเหตอุยูใ่นระดบัปานกลางถงึระดบัสงู 

 ความเส่ียงจากการจัดเกบ็และการใช้งาน 
บริษัทฯ และผู้ รับเหมาได้ทําการขนสง่สารเคมีอนัตราย เช่น โซดาไฟ กํามะถนั คาร์บอนไดซลัไฟด์ และกรดซลัฟริูค สารเคมี
เหล่านีจ้ะถกูเก็บไว้ในสถานท่ีของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามมาตรฐานต่างๆ ท่ีควบคมุการขนส่งและการจดัเก็บ
สารเคมีอนัตราย แม้วา่จะไม่เคยมีอบุติัเหตรุ้ายแรงเก่ียวกบัการขนสง่และการจดัเก็บสารเคมีเหลา่นี ้บริษัทฯ ยงัตระหนกัถึง
ความเส่ียงท่ีจะเกิดอบุติัเหตจุากความผิดพลาดในการปฏิบติังานซึง่เป็นเหตท่ีุไม่สามารถคาดเดาได้ 

 ความเส่ียงจากการจัดหาวัตถุดบิ 
บริษัทฯ ได้ทําสัญญาระยะยาวสําหรับการจัดซือ้เย่ือกระดาษชนิดละลายนํา้ได้และโซดาไฟกับผู้ จัดจําหน่ายหลัก 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้เร่ิมจดัซือ้กํามะถนัภายใต้สตูรท่ีเช่ือมโยงกบัดขันีเป็นหลกั จึงเป็นการลดความเส่ียงด้านความขาด
แคลนของวตัถุดิบสําหรับการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจมีการจัดซือ้เย่ือกระดาษ โซดาไฟ และ
กํามะถนัตามท่ีเหน็วา่เหมาะสม  

 ความเส่ียงจากกระบวนการผลติ 
บริษัทฯ มีระบบการบํารุงรักษาท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือป้องกนัและบํารุงรักษาอปุกรณ์การผลิตให้อยู่ในสภาพท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่า
อุปกรณ์การผลิตทัง้หมดสามารถใช้การได้ดีตลอดอายุการใช้งาน นอกจากนีย้งักําหนดให้มีระบบการจัดการอุปกรณ์ท่ี
ทดแทนกนัได้สําหรับอปุกรณ์ท่ีหมดอายกุารใช้งาน บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสําคญัของความปลอดภยัอย่างมากสําหรับ
พนกังานบริษัทฯ และผู้ รับเหมาโดยได้รับการดแูลจากเจ้าหน้าท่ีมืออาชีพ นอกเหนือไปจากจิตสํานกึด้านความปลอดภยัใน
ระดบัสงูของพนกังาน การฝึกอบรมอย่างเข้มงวด และการลงทนุในอปุกรณ์เพ่ือความปลอดภยัทกุชนิดแล้ว บริษัทฯ ยงัได้
ดําเนินการฝึกซ้อมจําลองเพ่ือสร้างมาตรฐานความต่ืนตวัให้อยูใ่นระดบัสงูสดุ  
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5. ความเส่ียงจากภายนอก 

 ความเส่ียงทางการเมือง 
เหตกุารณ์จากความขดัแย้งทางการเมือง เช่น การก่อการร้ายได้ส่งผลกระทบไปทัว่โลก ทําให้ต้นทนุและความเส่ียงของ
ธุรกิจเพิ่มขึน้ รวมไปถงึสง่ผลกระทบตอ่วฎัจกัรอปุสงค์และอปุทาน 

 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงระเบียบกฎหมายในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปมีการลงทุน 
บริษัทฯ ได้ลงทนุเชิงกลยทุธ์ทัง้แบบขยายตวัไปข้างหน้าและข้างหลงั โดยการลงทนุในบริษัทท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 
ร่วมกบับริษัทอ่ืนในกลุม่เบอร์ลา่ แม้ว่าบริษัทฯ จะเลง็เหน็ความเส่ียงทัว่ไปของธุรกิจในการลงทนุดงักลา่ว การเปล่ียนแปลง
ระเบียบกฎหมายในประเทศเหลา่นัน้อาจมีผลกระทบตอ่ผลประกอบการทางการเงินได้ 

 ความเส่ียงจากตลาดการเงนิโลก 
เศรษฐกิจโลกกําลงัฟืน้ตวัตามการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจก้าวหน้า โดยมีการเติบโตอยา่งตอ่เน่ืองในตลาดเกิดใหมใ่นเอเซีย 
และมีสญัญาณการฟืน้ตวัในหลายประเทศท่ีสง่ออกสนิค้าอปุโภคบริโภค การเติบโตของเศรษฐกิจทัว่โลกคาดวา่จะยงัคง
เป็นแรงผลกัดนัการเติบโตอยา่งตอ่เน่ืองจากความเช่ือมัน่ในตลาดท่ีดีขึน้และการฟืน้ตวัอยา่งตอ่เน่ืองในหลายประเทศท่ี
พฒันาแล้ว 
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4 ทรพัยสนิทีใ่ชในการประกอบธรุกจิ 
 

4.1 สินทรัพย์ถาวร 

บริษัทฯ มีท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของสํานกังานใหญ่และโรงงาน ดงันี ้
 สาํนักงานใหญ่ :  888/160-1 อาคารมหาทนุพลาซ่า ชัน้ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

โรงงาน 1 :  36 หมู ่2 ถนนอยธุยา-อา่งทองไฮเวย์ ตําบลโพสะ อําเภอเมือง จงัหวดัอา่งทอง 14000  
โรงงาน 2 :  19 หมู ่7 ถนนหนองปลากระด่ี ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอหนองแค จงัหวดัสระบรีุ 

 
1. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ประกอบด้วยที่ดนิ อาคาร และเคร่ืองจักร เป็นต้น ดังนี ้

ท่ีดินแสดงมลูค่าตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณ์แสดงมลูค่าตามราคาทนุหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผ่ือการด้อยค่า
ของสนิทรัพย์ (ถ้ามี) 

คา่เส่ือมราคาของอาคารและอปุกรณ์คํานวณจากราคาทนุโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณดงันี ้
 บริษัทฯ 

อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 10 และ 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 3 - 25 ปี 
เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้ และอปุกรณ์สํานกังาน 3 และ 5 ปี 
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

- คา่เส่ือมราคารวมอยูใ่นการคํานวณผลการดําเนินงาน 
- ไมมี่การคิดคา่เส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้างและติดตัง้ 

 
 รายละเอียดของที่ดนิของบริษัทฯ 

 ประเภท / ลกัษณะทรัพย์สนิ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มลูคา่  
(ล้านบาท) 

ภาระผกูพนั 

1. ท่ีดิน 241 ไร่ 
36 หมู่ 2 ถนนอยธุยา-อ่างทองไฮเวย์ ตําบลโพสะ อําเภอเมือง 
จงัหวดัอ่างทอง 14000 

บริษัทฯ  
เป็นเจ้าของ 

80.20 -ไมมี่- 

2. ท่ีดิน 34 ไร่ 
19 หมู่ 7 ถนนหนองปลากระดี ่ตําบลหนองปลาหมอ  
อําเภอหนองแค จงัหวดัสระบรีุ 

บริษัทฯ  
เป็นเจ้าของ 

72.30 -ไมมี่- 

3. ท่ีดิน 21 ไร่ 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

บริษัทฯ  
เป็นเจ้าของ 

63.70 -ไมมี่- 

 รวม  216.20  
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 รายละเอียดของอาคารและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ 
 ประเภท / ลกัษณะทรัพย์สนิ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มลูคา่  

(ล้านบาท) 
ภาระผกูพนั 

1. อาคารสํานกังาน 
- สํานกังานใหญ่ 
888/160-1 อาคารมหาทนุพลาซ่า ชัน้ 16 ถนนเพลินจิต  
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

ทําสญัญาเช่าเป็น 
ระยะเวลา 5-10 ปี 

 

บริษัทฯ  
ชําระคา่เช่า 
เป็นรายเดือน 

-ไมมี่- 

2. อาคารโรงงาน 35 หลงั - พืน้ท่ี 106,813.72 ตรม. 
36 หมู่ 2 ถนนอยธุยา-อ่างทองไฮเวย์ ตําบลโพสะ อําเภอเมือง 
จงัหวดัอ่างทอง 14000 

บริษัทฯ 
เป็นเจ้าของ 

989.12 -ไมมี่- 

3. อาคารโรงงาน  - พืน้ท่ี 8,730.50 ตรม.  
- สําหรับผลิตก๊าซคาร์บอนไดซลัไฟด์ 
19 หมู่ 7 ถนนหนองปลากระดี ่ตําบลหนองปลาหมอ  
อําเภอหนองแค จงัหวดัสระบรีุ 

บริษัทฯ 
เป็นเจ้าของ 

55.01 -ไมมี่- 

4. อาคารบ้านพกัคนงาน 48 หลงั - พืน้ท่ี 3,193.90 ตรม. 
36 หมู่ 2 ถนนอยธุยา-อ่างทองไฮเวย์ ตําบลโพสะ อําเภอเมือง 
จงัหวดัอ่างทอง 14000 

บริษัทฯ 
เป็นเจ้าของ 

30.76 -ไมมี่- 

5. อาคารบ้านพกัพนกังาน 124 หลงั - พืน้ท่ี 10,771.50 ตรม. 
36 หมู่ 2 ถนนอยธุยา-อ่างทองไฮเวย์ ตําบลโพสะ อําเภอเมือง 
จงัหวดัอ่างทอง 14000 

บริษัทฯ 
เป็นเจ้าของ 

28.77 -ไมมี่- 

6. อาคารสํานกังานและปฐมพยาบาล 4 หลงั - พืน้ท่ี 863.44 ตรม. 
36 หมู่ 2 ถนนอยธุยา-อ่างทองไฮเวย์ ตําบลโพสะ อําเภอเมือง 
จงัหวดัอ่างทอง 14000 

บริษัทฯ 
เป็นเจ้าของ 

6.52 -ไมมี่- 

7. อาคารสโมสร  - พืน้ท่ี 695.32 ตรม. 
36 หมู่ 2 ถนนอยธุยา-อ่างทองไฮเวย์ ตําบลโพสะ อําเภอเมือง 
จงัหวดัอ่างทอง 14000 

บริษัทฯ 
เป็นเจ้าของ 

4.26 -ไมมี่- 

 รวม  1,114.44  
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 รายละเอียดของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ของบริษัทฯ 
 ประเภท / ลกัษณะทรัพย์สนิ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มลูคา่  

(ล้านบาท) 
ภาระผกูพนั 

1. เคร่ืองจกัร - ฝ่ายเตรียมนํา้ยา (Viscose Preparation Plant) 
จํานวน 3 เคร่ือง 

บริษัทฯ  
เป็นเจ้าของ 

1,077.80 -ไมมี่- 

2. เคร่ืองจกัร - ประเภทฝ่ายทําเส้นใย (Viscose Spinning) 
จํานวน 5 เคร่ือง 

บริษัทฯ  
เป็นเจ้าของ 

1,827.28 -ไมมี่- 

3. เคร่ืองจกัร - ฝ่ายผลิตโซเดียมซลัเฟตและให้การสนบัสนนุ  
(Anhydrous Sodium Sulphate & Auxiliary Plant)  
จํานวน 10 เคร่ือง 

บริษัทฯ  
เป็นเจ้าของ 

1,069.40 -ไมมี่- 

4. เคร่ืองจกัร - ฝ่ายผลิตกรดกํามะถนั (Sulphuric Acid Plant)  
จํานวน 3 เคร่ือง 

บริษัทฯ  
เป็นเจ้าของ 

199.23 -ไมมี่- 

5. เคร่ืองจกัร - ฝ่ายผลิต CS2 (Carbon Disulphide Plant) 
จํานวน 1 เคร่ือง 

บริษัทฯ  
เป็นเจ้าของ 

728.80 -ไมมี่- 

6. โรงงานฟืน้ฟสูภาพก๊าซคาร์บอนไดซลัไฟด์ (CS2 Recovery Plant) บริษัทฯ  
เป็นเจ้าของ 

348.82 -ไมมี่- 

7. เคร่ืองจกัร - ฝ่ายผลิตนํา้ประปา (Water Treatment) 
จํานวน 1 เคร่ือง 

บริษัทฯ  
เป็นเจ้าของ 

46.28 -ไมมี่- 

8. เคร่ืองจกัร - ฝ่ายบํารุงรักษานํา้เสีย (Effluent Treatment)  
จํานวน 3 เคร่ือง 

บริษัทฯ  
เป็นเจ้าของ 

184.73 -ไมมี่- 

9. เคร่ืองจกัร - H2S Scrubber  จํานวน 5 เคร่ือง บริษัทฯ  
เป็นเจ้าของ 

59.68 -ไมมี่- 

10. ปลอ่งไฟ (Chimney) จํานวน 2 ปลอ่ง บริษัทฯ  
เป็นเจ้าของ 

182.87 -ไมมี่- 

11. ฝ่ายบริการทัว่ไป (แผนกไฟฟ้า, เคร่ืองมือ, ห้องปฏิบติัการฝ่าย
คณุภาพ, Boiler, สิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั,  
แผนกดบัเพลงิ, แผนกฝึกอบรม เป็นต้น 

บริษัทฯ  
เป็นเจ้าของ 

1,590.01 -ไมมี่- 

 รวม  7,317.90  
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2. เคร่ืองหมายการค้าที่สาํคัญ ลิขสิทธ์ิ หรือทรัพย์สินทางปัญญา 
รูปแบบ 

เคร่ืองหมายการค้า 
ช่ือเจ้าของ ประเภทสนิค้า/ 

บริการ 
เลขทะเบียน/ 

ประเทศท่ีจดทะเบียน 
ระยะเวลาคุ้มครอง 

เคร่ืองหมายการค้า 
(Birla Cellulose) 

บจ.ไทยอคริลคิ ไฟเบอร์ เส้นใยเรยอน ค371120 
ประเทศไทย 

10 ปี  
 (15/05/2555 – 15/05/2565) 

เคร่ืองหมายการค้า 
(LIVA) 

บมจ.ไทยเรยอน เส้นใยสงัเคราะห์ ค389194 
ประเทศไทย 

10 ปี  
 (04/03/2557 – 04/03/2567) 

เคร่ืองหมายการค้า 
(Birla Viscose) 

บจ.ไทยอคริลคิ ไฟเบอร์ สิง่ทอท่ีเป็นเส้นใยดิบ 
เชือก เชือกสายป่าน 

ค399550 
ประเทศไทย 

10 ปี  
 (11/09/2555 – 11/09/2565) 

เคร่ืองหมายการค้า 
(Birla Excel) 

บจ.ไทยอคริลคิ ไฟเบอร์ เส้นใยเรยอน ค399551 
ประเทศไทย 

10 ปี  
 (11/09/2555 – 11/09/2565) 

เคร่ืองหมายการค้า 
(Birla Spun Shades) 

บจ.ไทยอคริลคิ ไฟเบอร์ เส้นใยดิบย้อมสี ค401044 
ประเทศไทย 

10 ปี  
(05/02/2557 – 05/02/2567) 

เคร่ืองหมายการค้า 
(Birla Modal) 

บจ.ไทยอคริลคิ ไฟเบอร์ ด้ายท่ีทําจาก 
เส้นใยเรยอน 

ค403535 
ประเทศไทย 

10 ปี  
(25/11/2556 – 25/11/2566) 

 
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตเส้นใยเรยอน เพ่ือท่ีจะสามารถรองรับและเป็น
หลกัประกนัการเจริญเติบโตในการดําเนินธุรกิจในระยะยาว  นอกจากบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัแล้ว  บริษัทฯ ยงัไม่
มีนโยบายท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในการลงทนุใหม ่โดยมีนโยบายการลงทนุดงันี ้
1. แผนการลงทนุของบริษัทฯ จะต้องได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท   หลกัของการพิจารณาสําหรับการลงทนุใน

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมคือ จะต้องเป็นประโยชน์และสามารถเช่ือมต่อกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนเป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัทในเครือเดียวกนั 

2. ขนาดของการลงทุนจะเป็นไปตามความจําเป็นของธุรกิจ ดงันัน้ บริษัทฯ ดําเนินกลยุทธ์โดยการกระจายการลงทุนทัง้ใน
รูปแบบการขยายตวัไปข้างหน้า เช่น การลงทนุในอตุสาหกรรมเย่ือกระดาษและโซดาไฟ และในรูปแบบขยายตวัไปข้างหลงั
เช่น การลงทนุในอตุสาหกรรมป่ันด้าย  

3. ลงทนุในธุรกิจท่ีผู้ ร่วมทนุมีสว่นร่วมในการบริหาร ไมใ่ช่เป็นเพียงผู้ ถือหุ้นเทา่นัน้ 
4. นอกจากผลตอบแทนทางด้านการเงินแล้ว บริษัทฯ ยงัได้รับผลประโยชน์กลยทุธ์ทางการค้าจากการลงทนุ 
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5 ขอพพิาททางกฎหมาย 
 
 --ไมมี่-- 
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6 ขอมลูทัว่ไปและขอมลูสําคญัอืน่ 
 
6.1 ข้อมูลทั่วไป 

1.  ช่ือ สถานที่ตัง้ของบริษัท ไทยเรยอน จาํกัด (มหาชน) 
ช่ือบริษัท บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) 
ช่ือย่อ “TR “ – บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
เวบ็ไซต์ www.thairayon.com; www.birlacellulose.com; www.adityabirla.com 
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107536001125 
ทุนจดทะเบียน 201,600,000.00  บาท (201,600,000 หุ้น) มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 
ทุนชาํระแล้ว 201,600,000.00  บาท (201,600,000 หุ้น) มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 
ประเภทธุรกจิ อตุสาหกรรมผลิตเส้นใยเรยอนและเกลือโซเดียมซลัเฟต  
กาํลังการผลติ เส้นใยเรยอน – 151,000 เมตริกตนัตอ่ปี และเกลือโซเดียมซลัเฟต 126,000 เมตริกตนัตอ่ปี 
ผลติภัณฑ์ ประเภท – เส้นใยเรยอน, เส้นใยโมดาล 

ความยาว – 32 มม. ถงึ 120 มม. 
ความสวา่ง– ชนิดมนัวาว กึง่ทบึ  
Denier – 0.9 ถึง 5.5 

ประโยชน์ เส้นใยเรยอน – อตุสาหกรรมสิง่ทอและอตุสาหกรรมท่ีไมใ่ช่สิง่ทอ 
เกลือโซเดียมซลัเฟต – อตุสาหกรรมผงซกัฟอก, ผลติกระจก, ผลิตเย่ือกระดาษ, เคร่ืองหนงั, ซีเมนต์, 
และสิง่ทอ 

สถานที่ต้ัง สาํนักงานใหญ่กรุงเทพฯ : 
888/160-1 อาคารมหาทนุพลาซ่า ชัน้ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ :   0-2253-6745-54  โทรสาร :  0-2254-3181 

 โรงงาน : 
- 36 หมู่ 2 ถนนอยธุยา-อา่งทอง ตําบลโพสะ อําเภอเมือง จงัหวดัอา่งทอง 14000 
โทรศพัท์ :   0-3561-1227-30  โทรสาร :  0-3561-1908 

 - 19 หมู่ 7 ถนนหนองปลากระด่ี  ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอหนองแค จงัหวดัสระบรีุ 
โทรศพัท์ :   0-3637-3217-19  โทรสาร :  0-3637-3220 

จาํนวนพนักงาน 930 คน  (ณ วนัที ่31 มีนาคม 2561) 
เลขานุการบริษัทและ 
นักลงทุนสัมพันธ์ 

นางสวุรรณา เฉลมิวฒัน์ 
โทรศพัท์ :   0-2253-6745-54 ต่อ 2250  โทรสาร :  0-2254-3181 
อีเมล์ :  suwanna.c@adityabirla.com 



แบบ 56-1-2561                    23 
บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน)    
 
 

 
 

2.  ช่ือ สถานที่ตัง้ของนิตบุิคคลที่บริษัทฯ ถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ การถือหุ้น 

ของบริษัทฯ 
ท่ีอยู ่ โทรศพัท์ โทรสาร 

การร่วมค้า      
บริษัท เอวี เทอเรซ  
เบย์ อิงค์ 
(ประเทศแคนาดา) 

ผลติเย่ือสําหรับ 
ทํากระดาษ 

ร้อยละ 60.00 1 Germain Street Suite 1500 
Saint John NB, E2L 4V1, 
Canada 

(506) 632-8900 
 

 
 

บริษัทร่วม      
บริษัท ไทย  
โพลีฟอสเฟตและ
เคมีภณัฑ์ จํากดั 
(ประเทศไทย) 

บริษัทเพ่ือการลงทนุ ร้อยละ 49.00 888/167 อาคารมหาทนุพลาซา่  
ชัน้ 16 ถนนเพลินจิต  
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพฯ 10330 

662-253-6745 66-2253-5030 

บริษัท เบอร์ลา่  
จิงเวย์่ ไฟเบอร์ จํากดั  
(ประเทศจีน) 

ผลติเส้นใยเรยอน ร้อยละ 42.53 Huoju Building, No.4 West 
Chunyuan Road, State Level  
Hi-Tech Development Zone, 
Xiangyang City, Hubei 
Province, PR of China 

86-710-
2105755 

 

86-710-
2108538 

บริษัท พีที อินโด  
ลเิบอร์ตี ้เทก็ซ์ไทล์ 
(ประเทศอินโดนีเซีย) 

ผลติเส้นด้าย ร้อยละ 40.00 Menara Batavia, Level 16,  
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav 126, 
Jakarta Pusat 10220. 
Indonesia 

62-21-572-2442 62-21-572-2441 

บริษัท อดิตยา กรุ๊ป 
เอบี (ประเทศสวีเดน) 

บริษัทเพ่ือการลงทนุ ร้อยละ 33.33 SE-891 84 Ornskoldsvik, 
Stockholm, Sweden 

060-18 40 00 060-12 98 40 

Aditya Birla Elyaf 
Sanayi Ve Ticaret 
Anonim Sirketi 
(ประเทศตรุกี) 

ผลติเส้นใยเรยอน ร้อยละ 33.33 Kore Sehitleri Caddesi No.37/6
Esentepe – SISLI / ISTANBUL 

  

บริษัท ไทยอคริลคิ  
ไฟเบอร์ จํากดั 
(ประเทศไทย) 

ผลติเส้นใยอคริลคิ ร้อยละ 30.00 888/168-9 อาคารมหาทนุพลาซ่า 
ชัน้ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี 
เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

662-253-6745 662-253-4679 

บริษัท เบอร์ลา่ ลาว 
พลัพ์ แอนด์  
แพลนเทชัน่ จํากดั 
(ประเทศลาว) 

ผลติเย่ือกระดาษ ร้อยละ 30.00 House No.288, Unit 14, 
Saphanthongthai Village, 
Sisattanak Disctrict, Vientiane, 
Lao PDR 

856-21-315502 856-41-251797 
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ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ การถือหุ้น 
ของบริษัทฯ 

ท่ีอยู ่ โทรศพัท์ โทรสาร 

บริษัท อดิตยา  
เบอร์ลา่ เคมีคลัส์ 
(ประเทศไทย) จํากดั  
(ประเทศไทย) 

ผลติสารเคมี ร้อยละ 29.98 888/167 อาคารมหาทนุพลาซา่  
ชัน้ 16 ถนนเพลินจิต  
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพฯ 10330 

66-2253-6745 66-2253-5030 

บริษัท ไทยคาร์บอน
แบลค็ จํากดั (มหาชน)
(ประเทศไทย) 

ผลติผงเขมา่ดํา ร้อยละ 24.98 888/122,128 อาคารมหาทนุ
พลาซา่ ชัน้ 12 ถนนเพลนิจิต 
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพฯ 10330 

66-2253-6745 66-2254-9031 

กจิการที่เกี่ยวข้องกัน      
บริษัท เอวี กรุ๊ป  
เอน็บี อิงค์  
(ประเทศแคนาดา) 

ผลติเย่ือกระดาษ ร้อยละ 19.00 - 175 Mill Road, Atholville, 
New Brunswick E3N 4S7, 
Canada 
- 103 Pinder Road, Nackawic, 
NB E6G 1W4, Canada 

1-506-789-4133 
 
 

1-506-575-3791 

1-506-789-4136 
 
 

1-506-575-3300 

 
3.  ช่ือ สถานที่ตัง้ของบุคคลอ้างอิงอ่ืนๆ 

นายทะเบียนหลกัทรพัย์   บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ :   0-2009-9000  โทรสาร :  0-2009-9991 

ผูส้อบบญัชี                             1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4958 หรือ  
2.  นางพนูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5238 หรือ  
3.  นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 6011 
บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั   
ชัน้ 30 อาคารเลครัชดาคอมเพลก็ซ์ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ :   0-2264-0777  โทรสาร :  0-2264-0789-90 

สถาบนัการเงินทีติ่ดต่อเป็นประจํา 1.  ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
2.  ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ. 
3.  ธนาคาร ฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 
4.  ธนาคารอินเดียโอเวอร์ซีส์  
5.  ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
6.  ธนาคาร ธนชาต จํากดั (มหาชน) 
7.  ธนาคารเอเอน็แซด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
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6.2 ข้อมูลสาํคัญอ่ืน 

-ไมมี่- 
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สวนที่ 2 การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 
  

 

7 ขอมลูหลกัทรพัยและผูถอืหุน 
 
7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

1.  หุ้นสามัญ 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้ว ดงัตอ่ไปนี ้
 ช่ือบริษัท  : บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) 
 ช่ือภาษาองักฤษ  : Thai Rayon Public Company Limited 
 ช่ือในการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์  : TR 
 ประกอบธุรกิจหลกั : ผลติเส้นใยเรยอน 
 เลขทะเบียนบริษัท : บมจ.  

 ทนุจดทะเบียน :  201,600,000 บาท  
     ประกอบด้วยหุ้นสามญั 201,600,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 ทนุท่ีเรียกชําระแล้ว :  201,600,000 บาท 
     ประกอบด้วยหุ้นสามญั 201,600,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 จํานวนหุ้น : 201,600,000 หุ้น 
 ราคาพาร์ : 1 บาท (หนึง่บาท) 

2. ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกดิจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR : Non-Voting Depository Receipt) 
  ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ออก 
NVDR ให้แก่ผู้ลงทนุของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์อ้างอิงจํานวน 4,183,310 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.08 ของหุ้นท่ีออกและชําระแล้ว ณ 
วนัดงักล่าว ทัง้นีผู้้ ถือหุ้น NVDR จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทฯ ท่ีนําไปอ้างอิงทุกประการ แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออก
เสียงในการประชมุผู้ ถือหุ้นได้ เน่ืองจากมิใช่ผู้ ถือหุ้นโดยตรงของบริษัทฯ แต่ทัง้นีใ้นทางปฏิบติั บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั จะเข้า
ร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นโดยจะออกเสียงลงคะแนนตามดลุยพินิจอิสระของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั มิใช่ออกเสียงตามคําสัง่ของผู้ ถือ 
NVDR  
  ทัง้นี ้จํานวนหุ้นของบริษัทฯ ท่ีผู้ลงทนุเข้ามาลงทนุใน NVDR นัน้อาจมีการเปล่ียนแปลง ซึ่งบริษัทฯ จะไม่สามารถกําหนด
ได้ อย่างไรก็ตามผู้ ลงทุนสามารถตรวจสอบจํานวนหุ้ นท่ีเป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ 
www.set.or.th/nvdr 

 
ข้อจาํกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาต ิ
ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวตา่งชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกนัได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและชําระแล้ว  โดย 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561  หุ้นของบริษัทฯ ท่ีถือครองโดยชาวตา่งชาติมีประมาณร้อยละ 49 ของทนุชําระแล้ว 
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7.2 รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก (ทีม่า : ทะเบียนรายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วันที ่31 มีนาคม 2561) 
 
 รายช่ือผู้ ถือหุ้น สญัชาติ ประเภทธุรกิจ จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1. บริษัท อาเซย ูจํากดั หมูเ่กาะบริติชเวอร์จิน ธุรกิจเพ่ือการลงทนุ 33,582,850 16.658 
2. บริษัท โวลล์ตนั คอมปานี จํากดั หมูเ่กาะบริติชเวอร์จิน ธุรกิจเพ่ือการลงทนุ 22,165,700 10.995 
3. Oneida Services Limited ไลบีเรีย ธุรกิจเพ่ือการลงทนุ 21,600,000 10.714 
4. บริษัท กราซิม อินดสัตรียส์ จํากดั อินเดีย ผู้ผลติเส้นใยเรยอน 

และซีเมนต์ 
13,988,570 6.939 

5. บริษัท รามา เทรดดิง้ จํากดั ไทย ธุรกิจเพ่ือการลงทนุ 12,571,280 6.236 
6. บริษัท ไทย อินดสัเตรียล  

แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิง้ จํากดั 
ไทย ธุรกิจเพ่ือการลงทนุ 9,738,500 4.831 

7. นางสาวศนิตา  คาจิจิ ไทย ธุรกิจสว่นตวั 4,901,385 2.431 
8. นางศิลกิา  มสักาตี ไทย ธุรกิจสว่นตวั 4,901,385 2.431 
9. นางสาววนิตา  ทกัราล ไทย ธุรกิจสว่นตวั 4,823,540 2.393 
10. นายอมร พาณิชย์ไกวลัโกศิล ไทย ธุรกิจสว่นตวั 3,640,740 1.806 
หมายเหต ุ: บริษัทฯ ไม่มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ทีมี่อิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจดัการหรือการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนยัสําคญั 
 
7.3 นโยบายจ่ายเงนิปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 20-35 ของกําไรสทุธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ หลงัจากจดัสรรเป็นทนุสํารองตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาความต้องการเงินทนุสําหรับแผนธุรกิจในอนาคต
ตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ เหน็สมควร 
 
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และในรอบ 4 ปีที่ผ่านมาเป็นดังนี ้

  สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 
 หน่วย 2561 2560 2559 2558 2557 
กําไรสทุธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ลา้นบาท 825 1,034 468 (703) (570) 
จํานวนหุ้น  ลา้นหุน้ 201.60 201.60 201.60 201.60 201.60 
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น  บาท 1.15* 1.05 0.70 0.05 0.20 
รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้  ลา้นบาท 231.84* 211.68 141.12 10.08 40.32 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ร้อยละ 28 20 30 - - 

หมายเหต:ุ *  ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัที ่24 พฤษภาคม 2561 ไดเ้สนอให้มีการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1.15 บาท กําหนด
จ่ายในวนัที ่7 สิงหาคม 2561 โดยจะขออนมุติัต่อทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ในวนัที ่18 กรกฎาคม 2561 
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8 โครงสรางการจดัการ 
 
8.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษัทมีทัง้สิน้ 7 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 คน กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการท่ี
เป็นผู้บริหาร 1 คน 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีคณะกรรมการย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึง่กรรมการทกุคนใน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยรายช่ือดังต่อไปนี ้
1. นายกมุาร มงักาลมั เบอร์ลา่ ประธานกรรมการ  
2. นางราชาสรี เบอร์ลา่ กรรมการ 
3. นายไซยมั ซนุเดอร์ มาฮนัซาเรีย กรรมการอิสระ 
4. นายวินยั สจัเดว กรรมการอิสระ 
5. นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้  กรรมการอิสระ 
6. นายดิลปิ ซิงห์ กอร์* กรรมการ 
7. ดร. บีร์ กาปร์ู* กรรมการ 
 หมายเหต ุ: -  ข้อมูลและประวติัของผูบ้ริหารปรากฎในรายชือ่คณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
  * ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท มีผลตัง้แต่วนัที ่21 กรกฎาคม 2560  
 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอาจกําหนดช่ือกรรมการ

ผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ พร้อมประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ ได้ 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. มีอํานาจและหน้าท่ีในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติของท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้น ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 
2. มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ กํากับควบคุมดูแลฝ่ายบริหารเพ่ือให้

ดําเนินการตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
3. มีหน้าท่ีแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ  
4. มีหน้าท่ีจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ และการประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งน้อยปีละครัง้ 
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ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการเข้าร่วมประชุม เป็นดังนี ้ 
   การเข้าร่วมประชมุ  

รายช่ือกรรมการ  ตําแหน่ง วาระการดํารง
ตําแหน่ง 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

การประชมุ 
ผู้ ถือหุ้น 

หมายเหต ุ

1. นายกมุาร มงักาลมั  
เบอร์ลา่ 

ประธานกรรมการ ก.ค. 2559 - วนั
ประชมุสามญัผู้ ถือ 
หุ้นประจําปี 2562 

0/4 - 0/1 มีถ่ินฐานอยูใ่น
ตา่งประเทศ 

2. นางราชาสรี เบอร์ลา่ 
 

กรรมการ ก.ค. 2560 - วนั
ประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปี 2563 

0/4 - 0/1 มีถ่ินฐานอยูใ่น
ตา่งประเทศ 

3. นายไซยมั ซุนเดอร์  
มาฮนัซาเรีย 

กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

ก.ค. 2559 - วนั
ประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปี 2561 

4/4 4/4 1/1  

4. นายวินยั สจัเดว 
 

กรรมการอิสระ/ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

ก.ค. 2559 - วนั
ประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปี 2561 

4/4 4/4 1/1  

5. นายประบ ูนาเรนท์ 
มาตู้  
 

กรรมการอิสระ/ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

ก.ค. 2558 - วนั
ประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปี 2561 

3/4 3/4 1/1  

6. นายดิลปิ ซิงห์ กอร์1/ กรรมการ ก.ค. 2560 - วนั
ประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปี 2563 

2/3 - 1/1 มีถ่ินฐานอยูใ่น
ตา่งประเทศ  

7. ดร. บีร์ กาปร์ู1/ กรรมการ ก.ค. 2560 - วนั
ประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปี 2563 

3/3 - 1/1  

8. นายคริสนา คิสชอร์ 
มาเฮชวาร่ี2/ 

กรรมการ ก.ค. 2558 - 
30 พ.ค. 2560 

0/1 - 0/1 มีถ่ินฐานอยูใ่น
ตา่งประเทศ 

9. นายแฮร่ี กฤษณะ  
อาการ์วาล2/ 

กรรมการ ก.ค. 2557 - 
30 พ.ค. 2560 

1/1 - 1/1  

หมายเหต ุ: 1/ นายดิลิป ซิงห์ กอร์ และ ดร. บีร์ กาปร์ู ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท มีผลตัง้แต่วนัที ่21 กรกฎาคม 2560 
 2/ นายคริสนา คิสชอร์ มาเฮชวาร่ี และ นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตัง้แต่

วนัที ่30 พฤษภาคม 2560  
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8.2 ผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีทีมผู้บริหารดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้
1. ดร.บีร์ กาปร์ู ประธานบริหารกลุม่ 
2. นายประสาน กมุาร สิปานิ ประธานบริษัท 
3. นายสเุรช ซนุดาราม รองประธานอาวโุส (ฝ่ายเทคนิค) 
4. นายซานจีฟ กมุาร คอลล์* รองประธาน (ฝ่ายวิศวกรรม) 
5. นายปราโมท คานเดลวาล รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 

 หมายเหต:ุ - ข้อมูลและประวติัของผูบ้ริหารปรากฎในรายชือ่คณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
  * นายซานจีฟ กมุาร คอลล์ เกษียณอายเุมือ่วนัที ่21 พฤษภาคม 2560 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริษัท 
ประธานบริษัทรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคญัดงันี ้
1. ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ  ดําเนินงานตามนโยบายของบริษัทฯ  และการมอบหมายงานจาก

คณะกรรมการบริษัท 
2. บริหาร จดัการ และอนมุติัรายการตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ ในการทําธุรกิจให้เป็นไปโดยปกติ 
3. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 
8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ให้นางสวุรรณา เฉลิมวฒัน์ ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 30 มิถนุายน 2553 
โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญั ติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือรับผิดชอบการจัดประชุม
คณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถงึช่วยดแูลให้มีการปฏิบติัตามมติดงักลา่ว ดแูลและให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการ
เก่ียวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีต้องปฏิบัติ การจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการ
ประชมุคณะกรรมการและรายงานประจําปีของบริษัท หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการมีสว่น
ได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศ 
หมายเหต:ุ ข้อมูลและประวติัของเลขานกุารบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1 
 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 
1.1 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท  ในรูปของเบ้ียประชุม บําเหน็จกรรมการ และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
-  ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบงัคบัในหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 14 ได้ระบวุา่กรรมการของบริษัท
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบติัหน้าท่ี รวมทัง้ได้รับเบีย้ประชมุสําหรับการเข้าประชมุคณะกรรมการในแต่ละ
ครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุเป็นจํานวนสงูสดุครัง้ละ 25,000 บาท และ 10,000 บาท สําหรับค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการ
ตรวยสอบ นอกเหนือไปจากเบีย้ประชุมสําหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการดงักล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการของ
บริษัทมีสิทธิได้รับเงินชดใช้คืนในค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดจากการเดินทาง ค่าท่ีพกั และ/หรือค่าอาหาร แล้วแต่กรณีท่ี
เกิดขึน้แก่กรรมการเน่ืองจากการปฏิบติังานตามหน้าท่ีของตนในฐานะกรรมการของบริษัท ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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  คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
 

รายช่ือกรรมการ ตําแหน่ง การเข้าร่วม
ประชมุ 
(ครัง้) 

คา่ 
เบีย้ประชมุ 

(บาท) 

การเข้าร่วม
ประชมุ 
(ครัง้) 

คา่ 
เบีย้ประชมุ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1. นายกมุาร มงักาลมั  
เบอร์ลา่ 

ประธานกรรมการ 0/4 - - - มีถ่ินฐานอยูใ่น
ตา่งประเทศ 

2. นางราชาสรี เบอร์ลา่ 
 

กรรมการ 0/4 - - - มีถ่ินฐานอยูใ่น
ตา่งประเทศ 

3. นายไซยมั ซุนเดอร์  
มาฮนัซาเรีย 

กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4/4 100,000 4/4 40,000  

4. นายวินยั สจัเดว 
 

กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

4/4 100,000 4/4 40,000  

5. นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้  
 

กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

3/4 75,000 3/4 30,000  

6. นายดิลปิ ซิงห์ กอร์1/ 
 

กรรมการ 2/3 50,000 - - มีถ่ินฐานอยูใ่น
ตา่งประเทศ  

7. ดร. บีร์ กาปร์ู1/ กรรมการ 3/3 75,000 - -  
8. นายคริสนา คิสชอร์  
มาเฮชวาร่ี 

กรรมการ 0/1 - - - มีถ่ินฐานอยูใ่น
ตา่งประเทศ 

9. นายแฮร่ี กฤษณะ  
อาการ์วาล2/ 

กรรมการ 1/1 25,000 - -  

 จาํนวนเงนิทัง้หมด (บาท)  425,000  110,000  
หมายเหต ุ: 1/ นายดิลิป ซิงห์ กอร์ และ ดร. บีร์ กาปร์ู ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท มีผลตัง้แต่วนัที ่21 กรกฎาคม 2560 
 2/ นายคริสนา คิสชอร์ มาเฮชวาร่ี และ นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตัง้แต่

วนัที ่30 พฤษภาคม 2560  
 

 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงนิของคณะกรรมการบริษัทในรอบ 3ปีที่ผ่านมาเป็นดังนี ้
รายละเอียดคา่ตอบแทน สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2561 2560 2559 
1. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท 425,000 500,000 400,000 
2. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 110,000 120,000 110,000 
3. บําเหน็จกรรมการและคา่ใช้จ่ายอ่ืน 4,816,814 5,211,728 3,173,673 

ค่าตอบแทนรวม (บาท) 5,351,814 5,831,728 3,683,673 
หมายเหต:ุ ค่าตอบแทนกรรมการไดมี้การพิจารณาอย่างเหมาะสมสําหรับตําแหน่งและความรับผิดชอบ ค่าบําเหน็จกรรมการและค่าใช้จ่าย

อืน่ทีจ่่ายใหแ้ก่กรรมการท่านหน่ึงไดร้บัการอนมุติัจากทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้เมือ่วนัที ่29 มกราคม 2545 



แบบ 56-1-2561                   32 
บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน)    
 
 

 
 

1.2 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงนิของผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นดังน้ี 
 รายละเอียดคา่ตอบแทน สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2561 2560 2559 
จํานวนผู้บริหาร (คน) 5 6 6 
คา่ตอบแทนรวม (บาท) 33,608,488 41,798,938 36,674,677 

หมายเหต:ุ - สําหรบัปีส้ินสดุวนัที ่31 มีนาคม 2561 ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 5 คน  ไดแ้ก่  (1)  ดร.บีร์ กาปร์ู  (2) นายประสาน กมุาร สิปานิ 
(3) นายสุเรช ซุนดาราม (4) นายซานจีฟ กุมาร คอลล์ (เกษียณอายุเมื่อวนัที่ 21 พฤษภาคม 2560)  (5) นายปราโมท      
คานเดลวาล  

 - สําหรับปีส้ินสดุวนัที ่31 มีนาคม 2560 ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 6 คน ไดแ้ก่ (1)  ดร.บีร์ กาปร์ู  (2)  นายประสาน กมุาร สิปานิ     
(3) นายราม โกปาล อกราวาล (เกษียณอายุเมื่อวนัที่ 20 มกราคม 2560) (4) นายสุเรช ซุนดาราม (เร่ิมงานเมื่อวนัที่ 27 
ธนัวาคม 2559) (5) นายซานจีฟ กมุาร คอลล์ (6) นายปราโมท คานเดลวาล 
 

2. ค่าตอบแทนอ่ืน  
 เงนิสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทนุสํารองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดงันี ้ 
 เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2560 2559 2558 
จํานวนผู้บริหาร (คน) 5 6 6 
เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ (บาท) - - - 

หมายเหต:ุ - สําหรบัปีส้ินสดุวนัที ่31 มีนาคม 2561 ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 5 คน  ไดแ้ก่  (1)  ดร.บีร์ กาปร์ู  (2) นายประสาน กมุาร สิปานิ 
(3) นายสุเรช ซุนดาราม (4) นายซานจีฟ กุมาร คอลล์ (เกษียณอายุเมื่อวนัที่ 21 พฤษภาคม 2560)  (5) นายปราโมท      
คานเดลวาล  

 - สําหรับปีส้ินสดุวนัที ่31 มีนาคม 2560 ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 6 คน ไดแ้ก่ (1)  ดร.บีร์ กาปร์ู  (2)  นายประสาน กมุาร สิปานิ     
(3) นายราม โกปาล อกราวาล (เกษียณอายุเมื่อวนัที่ 20 มกราคม 2560) (4) นายสุเรช ซุนดาราม (เร่ิมงานเมื่อวนัที่ 27 
ธนัวาคม 2559) (5) นายซานจีฟ กมุาร คอลล์ (6) นายปราโมท คานเดลวาล 

 
การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561) 
 การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท    กรรมการบริษัทฯ จะรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของ   บริษัท ไทยเรยอน 
จํากดั (มหาชน) ของตนเอง และคู่สมรส รวมทัง้บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทในการประชมุครัง้ถดัไป
หลงัจากกรรมการบริษัทฯ ท่านนัน้ได้รับการเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทฯ หลงัจากนัน้กรรมการบริษัทฯ ท่านใด รวมทัง้คู่สมรส 
และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะมีการทําธุรกรรมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) กรรมการท่านนัน้ก็จะ
รายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์นัน้ต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้ในการประชมุคณะกรรมการครัง้ถดัไป และรายงานการถือ
ครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เป็นดงันี ้
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ช่ือ - นามสกลุ ตําแหน่ง จํานวนหุ้นสามญั 

  
31 มีนาคม 

2561 
31 มีนาคม 

2560 
เพิ่ม (ลด) 

1. นายกมุาร มงักาลมั เบอร์ลา่ ประธานกรรมการ - - - 
2. นางราชาสรี เบอร์ลา่ กรรมการ - - - 
3. นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 2,050 2,050 - 
4. นายวินยั สจัเดว กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 1,449,480 1,449,480 - 
5. นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 9,000 9,000 - 
6. นายดิลปิ ซิงห์ กอร์1/ กรรมการ - - - 
7. ดร. บีร์ กาปร์ู1/  กรรมการ/ประธานบริหารกลุม่ - - - 
8. นายประสาน กมุาร สปิานิ ประธานบริษัท - - - 
9. นายสเุรซ ซนุดาราม รองประธานอาวโุส (ฝ่ายเทคนิค) - - - 
10. นายซานจีฟ กมุาร คอลล์2/ รองประธาน (ฝ่ายวิศวกรรม) - - - 
11. นายปราโมท คานเดลวาล  รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) - - - 
หมายเหต:ุ - จํานวนหุน้ทีแ่สดงนีไ้ดร้วมจํานวนหุน้ทีถื่อโดยคู่สมรส และบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะดว้ย 
 1/ นายดิลิป ซิงห์ กอร์ และ ดร. บีร์ กาปร์ู ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท มีผลตัง้แต่วนัที ่21 กรกฎาคม 2560 
 2/ นายซานจีฟ กมุาร คอลล์ เกษียณอายเุมือ่วนัที ่21 พฤษภาคม 2560 

 
8.5 บุคลากร  

1. จาํนวนพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ประกอบด้วย  
จํานวนพนกังาน : คน สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม  
  2561   2560   2559  
 พนกังาน

ประจํา 
พนกังาน
รายวนั 

รวม พนกังาน
ประจํา 

พนกังาน
รายวนั 

รวม พนกังาน
ประจํา 

พนกังาน
รายวนั 

รวม 

สํานกังานกรุงเทพฯ 30 - 30 30 - 30 29 - 29 
โรงงานท่ีจงัหวดัอา่งทอง 182 669 851 184 648 832 193 666 859 
โรงงานท่ีจงัหวดัสระบรีุ 20 29 49 21 29 50 20 29 49 

รวม 232 698 930 235 677 912 242 695 937 
 

2. ค่าตอบแทนของพนักงาน  
2.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของพนกังานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ประกอบด้วยเงินเดือนและ

โบนสั เป็นดงันี ้ 
(หน่วย : ล้านบาท) สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2561 2560 2559 
เงินเดือน  429.00 426.36 442.58 
โบนสั  55.38 41.61 37.49 
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2.2 คา่ตอบแทนอ่ืน : เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 
บริษัทฯ และพนกังานได้ร่วมกนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุสํารองเลีย้งชีพตามพระราชบญัญัติ  กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษัทฯ จ่ายสมทบให้ กองทุนสํารองเลีย้งชีพนีบ้ริหารโดยบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) และจะจ่ายให้กบัพนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุน
สํารองเลีย้งชีพของบริษัทฯ  

(หน่วย : ล้านบาท) สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2561 2560 2559 

เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 11.13 11.22 10.55 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีสวสัดิการในด้านต่างๆ เช่น การประกันสขุภาพหมู่ ตรวจสขุภาพประจําปี หอพักพนักงาน 

ตลอดจนการสง่ไปฝึกอบรม หรือจดัสมัมนาประจําปี เพ่ือพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ ให้มีคณุภาพมากขึน้ 
 

3. การเปล่ียนแปลงจาํนวนพนักงานในรอบระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 
บริษัทฯ ไมมี่การเปล่ียนแปลงจํานวนพนกังานอย่างมีนยัสําคญั 
 

4. ข้อพพิาทด้านแรงงานที่สาํคัญในรอบระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 
-ไมมี่- 
 

5. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
บริษัทฯ ได้ตระหนกัและให้ความสําคญัในการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน เพ่ือเป็นการพฒันาศกัยภาพของ

พนกังานของบริษัทฯ ให้สงูขึน้ จึงได้จดัให้มีแผนการฝึกอบรมประจําปีและแผนพฒันาพนกังานเพ่ือเสริมสร้างความรู้และทกัษะใน
การทํางานตามความต้องการ และความจําเป็นของตําแหน่งงานนัน้ๆ อย่างต่อเน่ือง ซึ่งรวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การ
แนะนําให้พนักงานได้เข้าใจในวิสยัทัศน์ ภารกิจ วฒันธรรมองค์กร เป้าหมาย ตลอดจนการฝึกอบรมให้ความรู้ขัน้พืน้ฐานในการ
ปฏิบัติงาน พร้อมทัง้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงานจะประกอบไปด้วย
หลกัสตูรและแผนการพฒันาในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึง่บริษัทฯ ให้การสง่เสริมและสนบัสนนุบคุลากรทกุระดบัให้ได้รับ
การพฒันาในทกุๆ ด้าน ทัง้เร่ืองการบริหาร การจดัการ (Management) เทคนิคในการปฏิบติังาน (Technical) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology) ระบบคุณภาพ (Quality) สิ่งแวดล้อม (Environment) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety and 
Health) เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการบริหารจัดการหรือการทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลให้บุคลากรของบริษัทฯ ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ (Professional) และก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 
(International Standardization)  ตอ่ไป 
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9 การกาํกบัดแูลกจิการ 
 
9.1 นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 
 
นโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ท่ี  http://thairayon.com 
 
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและให้ความสําคญัถงึสทิธิของผู้ ถือหุ้น ซึง่สทิธิพืน้ฐานท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับโดยเทา่เทียมตามท่ีกําหนด
ไว้ในกฎระเบียบและข้อบงัคบัของบริษัทฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ สทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น สทิธิในการมอบฉนัทะ
ให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน สทิธิในการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบคุคล 
สทิธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการตา่งๆ ท่ีสําคญั สทิธิในการรับเงินปันผล สทิธิในการแสดงความคิดเหน็และซกัถามในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น และสทิธิท่ีจะได้รับสารสนเทศอยา่งเพียงพอและทนัเวลา  
 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปีละครัง้ ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบ
บญัชี  

ในการจดัการประชมุผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสือเชิญ
ประชมุให้ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 14 วนัก่อนการประชมุ โดยมีรายละเอียดวาระการประชมุ พร้อมความเหน็ของ
คณะกรรมการ หนงัสือมอบฉนัทะตามท่ีกฎหมายกําหนด และรายช่ือของกรรมการอิสระพร้อมทัง้คําแนะนําในการมอบฉนัทะ 
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกท่ีจะมอบฉนัทะให้เข้าประชมุแทนได้  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูทนัเวลาและมีเวลาเพียงพอในการ
พิจารณาและตดัสนิใจลงคะแนนในวนัประชมุ หรือทําการมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุแทน และยงัได้ประกาศ
ลงหนงัสือพิมพ์รายวนัติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่ 3 วนั และก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัได้เผยแพร่ข้อมลู
เก่ียวกบักําหนดการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น และวาระการประชมุบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือนกัลงทนุสามารถ
สง่คําถามลว่งหน้าได้ก่อนวนัประชมุ 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ คณะกรรมการบริษัทได้อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงอย่าง
เตม็ท่ี และละเว้นการกระทําใดๆ ท่ีเป็นการจํากดัโอกาสในการเข้าประชมุของผู้ ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดง
ความคิดเหน็ในการประชมุอยา่งอิสระ 

บริษัทฯ ได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวนัศกุร์ท่ี 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องนิวยอร์ค ชัน้ 2 
โรงแรมคอนราด กรุงเทพ ออล ซีซัน่ส์ เพลส เลขท่ี 87 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 โดยมีกรรมการ 5 คนเข้า
ร่วมประชมุ   

 
หมวดที่ 2 การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

บริษัทฯ ตระหนกัถงึความสําคญัในการปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย สทิธิของผู้ ถือหุ้นได้กําหนดไว้ในนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ
และจะได้รับการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมโดยผา่นมาตรการดงัตอ่ไปนี ้

 จดัให้มีกระบวนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นท่ีโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิอยา่งเทา่เทียมกนัในการแสดงความคิดเหน็และตัง้คําถามในท่ีประชมุโดยจดัสรร
เวลาให้อยา่งเพียงพอ 
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 จดัให้มีการพิจารณาและลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล และพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ รวมทัง้แตง่ตัง้ผู้สอบ 
บญัชี และอนมุติัคา่สอบบญัชี และวาระอ่ืนตามท่ีกําหนดในหนงัสือเชิญประชมุ 

 จดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับทกุวาระ 
 กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารมิทําการเพิ่มวาระในท่ีประชมุโดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า ทัง้นี ้ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น

ได้มีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการพิจารณาวาระตา่งๆ อยา่งเพียงพอและเหมาะสม 
 สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ะดวกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ หรือบคุคลใดๆ เข้าประชมุและ

ลงคะแนนเสียงแทน โดยบริษัทฯ ได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะในรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได้ 

 มีการบนัทกึรายงานการประชมุอยา่งครบถ้วน ซึง่ประกอบด้วยข้อมลูสาระสําคญั ได้แก่ มติท่ีประชมุและผลการลงคะแนน
เสียง คําถาม คําชีแ้จงและความคิดเหน็ของท่ีประชมุ 

 กําหนดมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารโดยการแจ้งให้ทราบถึงบทบาท 
ภาระหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตน คูส่มรส  และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะซึง่ถือหลกัทรัพย์ของ
บริษัทฯ และรับทราบการจดัทํารายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ทกุครัง้ท่ีมีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน
หลกัทรัพย์ตอ่คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทําการหลงัจากวนัท่ีซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ 

 กําหนดนโยบายและขัน้ตอนการอนมุติัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยได้ถือ
ปฏิบติัตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยท่ีใช้บงัคบัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัอย่างเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวมอยา่งเทา่เทียมกนั นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ 
และได้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด 
 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทฯ ได้มีการดแูลและพิจารณาในกลุม่ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ เพ่ือให้แน่ใจวา่เป็นการเติบโตอยา่งยัง่ยืนของธุรกิจและมี

ความเป็นธรรมตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทัง้หมด บริษัทฯ ได้พยายามในเสริมสร้างความร่วมมือกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทัง้หมด ซึง่สามารถ
สรุปได้ดงันี ้

ผู้ถือหุ้น - บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นในการดําเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส มีระบบบญัชีและการเงินท่ีมี
ความเช่ือถือได้ สร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยคํานงึถงึการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในระยะ
ยาวและผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง 

ลูกค้า - บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ในการสร้างความพงึพอใจและความมัน่ใจให้กบัลกูค้าท่ีจะได้รับผลติภณัฑ์และบริการ
ท่ีเป็นเลศิ 

คู่ค้า - บริษัทฯ ยดึมัน่ในการดําเนินธุรกิจท่ีสจุริต โปร่งใส และเป็นธรรมกบัคูค้่า โดยคํานงึถงึความเสมอภาคและ
ผลประโยชน์ร่วมกนั  

เจ้าหน้ี - บริษัทฯ ปฏิบติัตามเง่ือนไขสญัญาในการกู้ ยืมเงินตามข้อตกลง และปฏิบติัหน้าท่ีท่ีพงึมีตอ่เจ้าหนี ้ เพ่ือให้
เกิดความเช่ือมัน่และไว้วางใจด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต 

พนักงาน - บริษัทฯ ได้สนบัสนนุการพฒันาให้พนกังานทกุคนมีความรู้ความสามารถ นอกจากนีย้งัมีการดแูลพนกังาน
อยา่งเสมอภาค   มีการให้ผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม และเป็นธรรมตามผลการปฏิบติังาน 
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บริษัทฯ ยงัได้ดแูลพนกังานในเร่ืองของสขุภาพและความปลอดภยั รวมถึงจดัให้มีโปรแกรมการเล่ือน
ตําแหน่งสําหรับพนกังาน  

สังคมและ - บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความสําคญัของทรัพยากรธรรมชาติและการปกป้องสิง่แวดล้อม  
สิง่แวดล้อม  ดงันัน้ บริษัทฯ มีความมุง่มัน่เพ่ือให้แน่ใจวา่การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องรวมถงึการ

ปฏิบติัตามมาตรฐาน ISO 14001 สําหรับการจดัการเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม บริษัทฯ ยงัได้มีการทํางานอยา่ง
ใกล้ชิดร่วมกบัหน่วยงานและชมุชนโดยรอบเพ่ือรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม 

ภาครัฐ - บริษัทฯ ให้ความสําคญัตอ่การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 
 
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม  

 1.  การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
บริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมดังท่ีปรากฏในวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการ
เผยแพร่นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ สามารถรักษามาตรฐาน
ระดบัสงูด้วยคณุธรรมและจริยธรรมตลอดเวลา อนัสง่ผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจเพ่ือประโยชน์ของผู้ มี
สว่นได้เสียของบริษัทฯ  

2.  การต่อตา้นการทจุริตคอร์รปัชัน่ 
 บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางในการป้องกนัการทจุริต การกระทําท่ีเป็นการคอร์รัปชัน่ หรือแม้แต่หนทางท่ีนําไปสูก่ารกระทํา

ดงักล่าว ซึ่งมีการระบุห้ามการให้และรับสินบนและหลีกเล่ียงการรับของขวญัต่างๆ เป็นต้น พนักงานทุกคนของบริษัทฯ 
ได้รับทราบในแนวทางเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมดังกล่าว บริษัทฯ มีนโยบายในการตรวจสอบข้อ
ร้องเรียนท่ีเก่ียวกบัการทจุริตภายในบริษัทฯ โดยผู้บริหารระดบัสงู โดยมีการสืบสวนหาข้อเท็จจริง  และเม่ือพิสจูน์ได้ว่ามี
ความผิด ให้ดําเนินการทําโทษทางวินยั ประเดน็ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จะถกูนํามาเป็นกรณีศกึษาให้กบัพนกังานทกุคนได้รับทราบ 

3. การเคารพสิทธิมนษุยชน 
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน  และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
บริษัทฯ ไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ให้การช่วยเหลือพนักงานโดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถจัดตัง้
สหภาพแรงงานเพ่ือคุ้มครองและดแูลจดัการสวสัดิการและข้อตกลงการทํางานให้กบัพนกังานอยา่งเหมาะสม ทัง้นี ้บริษัทฯ 
มีการประชมุร่วมกบัสหภาพแรงงานเป็นปกติ 

4.  การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทฯ มีความเช่ือว่าความสําเร็จขององค์กรขึน้อยู่กับทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสามารถ แรงจูงใจและความมีระเบียบ
วินยั การให้โอกาสพนกังานทกุเชือ้ชาติ ภาษา และเพศอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกนั การปฏิบติัท่ีเป็นธรรมต่อพนกังานใน
ทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งสําคัญ โดยบริษัทฯ มีการบริหารจัดการท่ีเก่ียวข้อง เช่น ใน
กระบวนการสรรหาคัดเลือกและการเลื่อนตําแหน่งของพนักงาน โดยให้โอกาสกับทุกชนชาติอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่ง
คา่ตอบแทนของพนกังานจะเช่ือมโยงกบัผลการดําเนินงาน  
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5.  การดูแลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม 
การรักษาการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบต่อสงัคมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมถือเป็นความท้าทายท่ี
สําคัญต่อธุรกิจของเรา บริษัทฯ จึงมีการประเมินความเส่ียงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึน้ในทุกโครงการ 
เพ่ือให้สามารถวางแผนผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ี
เหมาะสม  

6.  การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 
บริษัทฯ มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการพฒันาสงัคมและชมุชนโดยรอบ โดยมีเป้าหมายท่ีมุ่งตอบสนอง “ความต้องการท่ี
แท้จริงของชมุชน” บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกในชมุชนได้มีส่วนร่วมเพ่ือยกระดบัชีวิตความเป็นอยู่ของชมุชนให้ดีขึน้
ทัง้ในด้านระบบโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค อาชีพ และการศึกษา ตลอดจนรักษาวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงาม
ของท้องถ่ิน 

7. การมีนวตักรรม 
บริษัทฯ ตระหนักว่านวตักรรมเป็นปัจจัยสําคัญท่ีช่วยให้องค์กรพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้
สง่เสริมนวตักรรมในผลติภณัฑ์และกระบวนการผลิตให้เป็นสว่นหนึง่ของพนัธกิจของบริษัทฯ  

ในกรณีท่ีมีข้อสงสยัประการใดท่ีเก่ียวข้องกบัการละเมิดหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบงัคบัหรือจริยธรรมทาง
ธุรกิจ ผู้ มีสว่นได้เสียทัง้หมดสามารถติดตอ่ได้ท่ีเลขานกุารบริษัท สําหรับช่องทางในการติดตอ่มีรายละเอียดดงันี ้ 

นางสวุรรณา เฉลมิวฒัน์ 
เลขานกุารบริษัท 
บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน)  
888/160-1 อาคารมหาทนุพลาซา่ ชัน้ 16 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์  0-2253-6745-54 ตอ่ 2250  โทรสาร 0-2254-3181  

 e-mail : suwanna.c@adityabirla.com 
 
หมวดที่ 5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอแก่ผู้ เก่ียวข้อง
ทกุฝ่าย พร้อมทัง้ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้อง น่าเช่ือถือ ครบถ้วนและทนัเวลา และทกุฝ่ายสามารถเข้าถงึข้อมลูได้อยา่งเท่า
เทียมกนั  

บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูท่ีมิใช่ทางการเงินตามข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอยา่งถกูต้อง 
ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูอยา่งละเอียดไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) และเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้จดัทํา
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบัรายงานของผู้สอบบญัชีในรายงานประจําปี 

บริษัทฯ ได้ปฎิบติัตามกฎเกณฑ์และข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท่ีเก่ียวกบัการทํารายการท่ี 
เก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาและจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแตก่รณี รวมทัง้กําหนด
นโยบายและวิธีการดแูลไมใ่ห้ผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องนําข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัทในการประสานงานและตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ  ทา่นสามารถ
สอบถามข้อมลูตา่งๆ ของบริษัทฯ ได้ท่ีหมายเลขโทรศพัท์ 0-2253-6745-54 ตอ่ 2250 หรือแฟ๊กซ์ 0-2254-3181 หรือ e-mail 
address: suwanna.c@adityabirla.com ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.thairayon.com  
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลท่ีมีคุณวฒิุ มีความรู้และความสามารถ มีความเช่ียวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มี
ภาวะผู้ นํา วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ตลอดจนกํากับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการบริหารงานให้เป็นไปตาม
นโยบายท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสตัย์สจุริต ระมดัระวงั ตามหลกัการข้อพงึปฏิบติัท่ีดี เพ่ือเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่
กิจการและความมัน่คงสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 7 คน ประกอบด้วย 
 -   กรรมการอิสระ (Independent Director)    3    คน 
 - กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director)  3    คน 
 - กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (Executive Director)   1    คน 
 
 ทัง้นี ้บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการได้มีการแบ่งแยกอํานาจอย่างชดัเจนจากกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัททกุคน 
มีความเป็นอิสระอย่างเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็น คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามและดแูลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ว่าได้มี
การปฏิบติัตามนโยบายของบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบงัคบั กฎระเบียบ และมติของผู้ ถือหุ้น อีกทัง้กรรมการบริษัทได้
ปฏิบติัหน้าท่ีตามความรับผิดชอบอยา่งซ่ือสตัย์สจุริตและมีประสทิธิภาพเพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ตามท่ีได้กลา่วถงึแล้วในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” ข้อ 8.1  
 
5.2 บทบาทหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ และมีความเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบเป็นอยา่งดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีสว่นร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์  ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย 
แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ  
 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือเพิ่มความเช่ือมัน่ระหว่างผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และ
ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทัง้ยังได้จัดทําคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฎิบัติของพนักงาน
เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 นอกจากนัน้ เพ่ือป้องกนัการทํารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการระหวา่งกนั 
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือแบ่งแยกอํานาจอย่างชดัเจน รวมทัง้ได้กําหนดนโยบายระเบียบปฎิบติั 
และกระบวนการในการอนมุติัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้ยึดถือปฎิบติั 
อีกทัง้ คณะกรรมการบริษัทยงัได้กําหนดให้ฝ่ายบริหารประเมินความเส่ียงของกิจการ และกําหนดมาตรการป้องกนัและจดัการความ
เส่ียงและรายงานให้ทราบเป็นประจํา ซึ่งรวมถึงความเส่ียงท่ีมีผลต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามท่ีระบไุว้ในหวัข้อ ”ปัจจยัความ
เส่ียง” 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามท่ีได้กลา่วถงึแล้วในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” ข้อ 8.1  
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5.3 การประชุมคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีการประชมุทกุไตรมาส หรือมีการประชมุพิเศษเพิ่มตามความจําเป็น โดยมีการกําหนดวาระ
การประชุมไว้ชดัเจนและล่วงหน้า เพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงานในแต่ละไตรมาสและติดตามความคืบหน้าการดําเนินงาน โดย
ประธานบริษัทจะพิจารณาเร่ืองท่ีสําคญัและนําเข้าสู่วาระการประชุม นอกจากนัน้กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอ
เร่ืองเข้าสูว่าระการประชมุได้ 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทแต่ละครัง้ ประธานกรรมการได้จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอและมากพอในการพิจารณาวาระ
การประชมุ โดยปกติคณะกรรมการบริษัทมีการประชมุทกุๆ 3 เดือน และจะมีการประชมุพิเศษเพิ่มตามความจําเป็น ในการประชมุ
แต่ละครัง้มีการกําหนดวาระการประชมุท่ีชดัเจน ทัง้วาระเพ่ือทราบและวาระเพ่ือพิจารณา โดยมีการจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุให้แก่
กรรมการเพ่ือพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัประชุม  เว้นแต่ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งในการประชมุทกุคราวจะมีการกําหนดวาระการประชมุท่ีชดัเจน มีเอกสารประกอบการประชมุท่ีครบถ้วน
เพียงพอ โดยจดัสง่ให้กรรมการลว่งหน้า เพ่ือให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ โดยในการประชมุ
คณะกรรมการ กรรมการทกุคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย นอกจากนี ้ยงัมีการจดบนัทึกรายงานการ
ประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษรและจดัเก็บรายงานการประชมุท่ีผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ไว้ท่ีหน่วยงานเลขานกุาร
บริษัทเพ่ือให้กรรมการหรือผู้ เก่ียวข้องสามารถเรียกดขู้อมลูหรือตรวจสอบได้ 

การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการ ตามท่ีได้กลา่วถงึแล้วในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” ข้อ 8.1  
 
5.4 การประเมนิตนเองของกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัทยงัมิได้มีการจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการโดยรวม  
 
5.5 ค่าตอบแทน 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารท่ีสมเหตสุมผล และมีแรงจงูใจท่ีจะรักษาคณุภาพของกรรมการและ
ผู้ บริหารอย่างต่อเน่ือง และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน ทัง้นีค้่าตอบแทนของกรรมการจะเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนมุติัในท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

รายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2561 ตามท่ีได้กลา่วถงึแล้วในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” ข้อ 8.4  
 

5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนบัสนนุให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในระบบการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เช่น 

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่าง
ตอ่เน่ือง และบริษัทฯ ได้จดัทําเอกสารปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม ่เพ่ือเป็นข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบติังาน รวมถงึการจดั
ปฐมนิเทศแนะนําลกัษณะการประกอบธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหมด้่วย 

 คณะกรรมการบริษัทจํานวน 2 ท่าน ได้เข้าร่วมอบรมหลกัสตูร Directors Certification Program ของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD)   
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย  

ถงึแม้ว่าบริษัทฯ จะยงัมิได้จดัตัง้คณะกรรมการชดุย่อยอ่ืน นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบท่ีต้องจดัให้มีตามข้อกําหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยนัน้ การดําเนินการในด้านอ่ืนเพ่ือพิจารณาแต่ละวาระ เช่น การพิจารณาค่าตอบแทน การสรร
หาบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการได้ทําอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั และโปร่งใส ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความ
ซ่ือสตัย์สจุริต 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทัง้ 3 คน มีคณุสมบติัครบถ้วนตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า
ด้วยคณุสมบติัและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ   โดยจะปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุการบริหารของ
กิจการตา่งๆ ของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดความถกูต้อง เป็นธรรม และเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอสิระ 3 คน ดังนี ้
 1. นายไซยมั ซนุเดอร์ มาฮนัซาเรีย ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. นายวินยั สจัเดว กรรมการตรวจสอบ 
 3. นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้ กรรมการตรวจสอบ 
 นางสวุรรณา เฉลมิวฒัน์   เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  
โดยมีนายไซยมั ซนุเดอร์ มาฮนัซาเรีย และนายวินยั สจัเดว เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ด้านบญัชีและการเงินของบริษัทฯ   
 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
2.  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ
ตรวจสอบภายใน 

3.  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

4.  พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทน
ของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5.  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ  

6.  จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วนน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
(ข) ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 
(ค)   ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
(ง)   ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ)  จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
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(ช)   ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร (charter)  
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท 
7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

กรรมการอิสระประกอบด้วย 
1. นายไซยมั ซนุเดอร์ มาฮนัซาเรีย กรรมการอิสระ 
2. นายวินยั สจัเดว กรรมการอิสระ 
3. นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้ กรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อกําหนดขัน้ต่ําของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี  ทจ.4/2552  ลงวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 
2552 เร่ืองคณุสมบติัของกรรมการอิสระ กลา่วคือ “กรรมการอสิระ” หมายถงึ กรรมการท่ีมีคณุสมบติั ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่
สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ  หรือผู้บริหาร ของผู้ ท่ีมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย
กวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของสํานกังานสอบบญัชี 
ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะ
ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จดัการ ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 
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7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ  
 

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
บริษัทฯ ยงัไม่มีการจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา เพ่ือคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตัง้เข้ามาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ แต่เม่ือ

ตําแหน่งกรรมการว่างลง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ทําหน้าท่ีสรรหาและคดัเลือกบคุคลท่ีจะมาดํารงตําแหน่งแทน โดยพิจารณา
จากความรู้และประสบการณ์ นอกจากนี  ้กรรมการและผู้ บริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดโดย
กฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั และประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ ล้มละลาย 
2. การถกูดําเนินคดีโดยหน่วยงานทางราชการ ทัง้ในและตา่งประเทศในเร่ืองร้ายแรง 
3. การกระทําความผิดตามกฎหมายหลกัทรัพย์ในเร่ืองร้ายแรง ไม่สจุริต ฉ้อฉล ไม่เป็นธรรมหรือเอาเปรียบผู้ลงทนุ อํา

พรางฐานะการเงิน/ผลการดําเนินงาน ให้ข้อมลูเทจ็ หรือปกปิดข้อมลู 
4. มีพฤติกรรมขาด  Fiduciary duties   (การทําหน้าท่ีด้วยความระมดัระวงัหรือซ่ือสตัย์สจุริตเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ

บริษัทฯ) อยา่งร้ายแรง 

ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
สว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก สว่น
ปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ในกรณีท่ีมีผู้ ท่ีได้เป็นกรรมการในวนัเดียวกนั ผู้ ท่ี
พ้นจากตําแหน่งให้กระทําโดยการจบัฉลากกรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ 

 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่เสียงหนึง่ 
2. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) ข้างต้น เลือกตัง้บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ

เป็นรายบคุคลไป ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นจะแบง่คะแนนเสียงของตนให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
3. บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนท่ี
จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของ
จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีถือ โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 สําหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งประธานบริษัท และผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบรรษัทจะเป็นผู้
พิจารณาในการกลัน่กรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารท่ีมีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้
บรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ได้ 
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9.4 การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

บริษัทฯ บริหารจดัการบริษัทย่อย รวมถึงกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีศกัยภาพ มี
ประสทิธิภาพในด้านตา่งๆ ดงันี ้ 

 นโยบายการลงทุนของบริษัท และบริษัทย่อย 
- ฝ่ายบริหารจะต้องมีการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเบือ้งต้นการลงทนุ แล้วจึงนําเสนอผลการประเมิน พร้อมทัง้สรุป

ภาวการณ์ลงทนุเพ่ือนําเสนอยงัคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุติัโครงการ ซึง่จะต่อเน่ืองถึงการพฒันาโครงการ การ
ขยายการลงทนุ และการอนมุติังบลงทนุ  

- นโยบายท่ีสําคัญของบริษัทย่อย ทัง้นีห้ากมีการต้องจัดตัง้บริษัทย่อย หรือยกเลิกบริษัทย่อยเพ่ือการบริหารจัดการของ
บริษัทให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ มีอํานาจอนมุติัดงักลา่ว 

- คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัรายการลงทนุท่ีมีลกัษณะเข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์  

 นโยบายการควบคุมภายใน และนโยบายการบริหารงานส่วนกลาง 

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ    เพ่ือการทําหน้าท่ี
อยา่งอิสระและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบความคืบหน้าเป็นรายไตรมาส 

สําหรับการบริหารงานในบริษัทย่อยได้บริหารตามสดัส่วนการลงทนุ และคณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีแต่งตัง้ผู้บริหารท่ีจะไป
ปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการในบริษัทต่างๆ เพ่ือให้มีทิศทางท่ีสอดคล้องและเช่ือมโยงในด้านนโยบายและกลยทุธ์ ทัง้นีโ้ดยพิจารณาจาก
ความรู้ ความสามารถของผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทนัน้ๆ  

 
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

 บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการและผู้ บริหารทัง้ทางตรงและทางอ้อมใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ซึ่งมี
มาตรการตา่งๆ เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดการใช้ข้อมลูภายในท่ีผิดกฎหมาย โดยคณะกรรมการผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ มีดงันี ้

- เพ่ือให้มั่นใจว่ากรรมการและผู้ บริหารมีการรายงานการเปล่ียนแปลงใดๆ ในการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อ
สํานกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้ทนัเวลา 

-  ห้ามไมใ่ห้ผู้บริหารหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยข้อมลูภายในแก่บคุคลภายนอก 
- หลีกเล่ียงการให้คําแนะนําในการการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานในช่วงหนึ่งเดือน

ก่อนท่ีงบการเงินจะเปิดเผยตอ่สาธารณชน 
- บริษัทฯ มีระบบท่ีเหมาะสมเพ่ือให้แน่ใจว่าข้อมลูสําคญัท่ีมีการใช้ร่วมกนัโดยผู้ ท่ีมีความรับผิดชอบต่อข้อมลูของบริษัทฯ  

เทา่นัน้ เพ่ือเป็นการหลีกเล่ียงการใช้งานท่ีไมเ่หมาะสมของข้อมลูดงักลา่ว 

ในปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการและผู้บริหารได้มีการปฏิบัติตามมาตรการดงักล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้บริษัทฯ มัน่ใจว่า
พนักงานทุกคนได้รับทราบและเห็นด้วยท่ีจะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในท่ีเป็นความลบัของบริษัทฯ  เพ่ือผลประโยชน์ของตนเองต่อ
บคุคลภายนอก 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินการทางวินยัสําหรับพนกังานของบริษัทฯ ท่ีกระทําการฝ่าฝืนระเบียบข้อบงัคบัหรือประกาศของ
บริษัทฯ ตามท่ีระบไุว้ในกฎระเบียบและข้อบงัคบัในการปฏิบติังานของพนกังาน 
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9.6  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ ได้แก่ ความเป็นอิสระในการ

ปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้ สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  นําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนุมติัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

(1) นายกฤษดา เลศิวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4958 (เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตัง้แตปี่ 2560) และ/หรือ  
(2)  นางพนูนารถ เผา่เจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5238 และ/หรือ  
(3)  นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6011 
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าสอบบญัชีเป็นเงิน 1,409,447.- บาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (ปี 

2560: 1,298,694.- บาท)  
 

2. ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 
-ไมมี่ – 
 

9.7  การปฏบิัตติามหลักการกาํกับดูแลกจิการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

-ไมมี่ – 
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10 
ความรบัผดิชอบตอสงัคม  
(Corporate Social Responsibilities : CSR) 

 
10.1 นโยบายภาพรวม 

นโยบายของบริษัทฯ คือ “การมีสว่นร่วมในการพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจของชมุชนตา่งๆ ในพืน้ท่ีซึง่บริษัทฯ ได้เข้าไป
ประกอบการ ในการนี ้บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะร่วมสร้างสรรค์ชีวิตท่ีดีขึน้อยา่งยัง่ยืน สําหรับกลุม่ผู้ ด้อยโอกาสในสงัคม รวมไปถงึการ
ยกระดบัดชันีการพฒันาประชากรในประเทศ” 

บริษัทฯ มีความเช่ือมัน่อยา่งแรงกล้าในปณิธานหลกัของบริษัทฯ และตระหนกัดีวา่การท่ีจะประสบความสําเร็จในธุรกิจท่ีมีการ
แข่งขนัสงูในปัจจบุนั บริษัทฯ จะต้องมีความรับผิดชอบหลายด้านตอ่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่าย 

บริษัทฯ เช่ือวา่ นอกเหนือไปจากการสร้างผลประกอบการทางการเงินท่ีดีตอ่ผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ควรสร้างสมัพนัธภาพเชิง
กิจกรรมกบัผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

ความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) เป็นสว่นสําคญัในแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอด 44 ปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ ได้พยายาม
อยา่งท่ีสดุท่ีจะดําเนินโครงการและแนวปฏิบติัตา่งๆ ท่ีสะท้อนให้เหน็ถงึความรับผิดชอบตอ่สงัคมและความเอาใจใสข่องบริษัทฯ  

เป้าหมายหลกัคือการพฒันาชมุชนในทกุๆ ด้าน ด้วยหลกัการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืนในชมุชนรอบๆ สถานท่ีตัง้โรงงานของ
บริษัทฯ   

โครงการและกิจกรรมตา่งๆ จะได้รับการวางแผนโดยการประเมินความต้องการ  การมีสว่นร่วมของชมุชนรอบโรงงาน ซึง่จะช่วย
ให้สามารถเข้าถึงคนสว่นใหญ่ของสงัคมได้ดีย่ิงขึน้ ผู้ มีสว่นในการพฒันาของบริษัทฯ ได้แก่ หน่วยงานราชการ หน่วยงานระดบั
อําเภอ ผู้ นําชมุชน และผู้ ท่ีได้รับผลประโยชน์ในท้ายท่ีสดุ ซึง่ก็คือ ชมุชน 

 
จุดมุ่งหมายหลักของบริษัทฯ  

ด้วยเลง็เหน็วา่บริษัทฯ คือสว่นหนึง่ของสงัคมซึง่จะสง่ผลตอบแทนท่ีดีกบัการลงทนุของบริษัทฯ ความรู้ความชํานาญของบริษัทฯ 
และกิจกรรมท่ีมีสว่นสนบัสนนุสวสัดิการและการพฒันาชมุชน จะช่วยสร้างคณุค่าให้กบัสงัคมโดยรวม 

บริษัทฯ มีสว่นร่วมอยา่งแข็งขนักบัชมุชนท้องถ่ินในการดําเนินงานของโครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) ตา่งๆ ท่ีสร้าง
ความแตกตา่งให้กบัชีวิตของพวกเขาได้ บริษัทฯ ได้รับการยอมรับโดยหอการค้าอเมริกนัติดตอ่กนัเป็นเวลาส่ีปีสําหรับโครงการความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) 

บรรทัดฐานความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทฯ มีประเด็นหลักท่ีสําคัญแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการสร้างมูลค่าเพิ่ม
สําหรับลกูค้า ผู้ ถือหุ้น พนกังาน และสงัคมโดยรวม จดุมุง่หมายหลกัของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย 

1. การกํากบัดแูลองค์กร  
2. การปฏิบติัด้านแรงงาน 
3. การดแูลด้านสิง่แวดล้อม 
4. การปฏิบติัท่ีเป็นธรรม 
5. ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 
6. การมีสว่นร่วมและการพฒันาชมุชน 
7. มาตรการป้องกนัการทจุริต 
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10.2 กจิกรรมเพ่ือประโยช์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process) ในปีที่ผ่านมา 
บริษัทฯ ให้ความสําคญัสงูสดุตอ่ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมในทกุพืน้ท่ีท่ีบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ โดยให้การ

สนบัสนนุกิจกรรมท่ีมีสว่นสร้างสรรค์สงัคมอยา่งสม่ําเสมอ และได้จดัสรรงบประมาณสว่นหนึง่จากรายได้ของบริษัทฯ เพ่ือใช้ดําเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) ทัง้ในระดบัท้องถ่ินและระดบัองค์กร  

ในแตล่ะประเด็นหลกั  บริษัทฯ ได้เร่ิมดําเนินการและมีมาตรการตา่งๆ ภายใต้โครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคมบางสว่นท่ี
บริษัทฯ ได้ดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. การศกึษา 
1.1 โครงการอาหารกลางวนัสําหรับโรงเรียน 17 โรงเรียน 
1.2 โครงการให้ทนุการศกึษา 
1.3 กิจกรรมวนัเดก็แหง่ชาติ 
1.4 การมอบอปุกรณ์การศกึษาและการกีฬา 
1.5 คา่ยภาษาองักฤษสําหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา 

2. โครงการสขุภาพและสวสัดิการครอบครัว 
2.1  โครงการตรวจสขุภาพและกลอ่งช่วยเหลือทางการแพทย์ 
2.2  การให้ความสําคญัเก่ียวกบัสขุภาพ 
2.3  โครงการป้องกนัโรค 
2.4  โครงการสนบัสนนุชมุชนในช่วงภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
2.5 โครงการสนบัสนนุกิจกรรมกีฬา 

3. ความยัง่ยืนและการดํารงชีวิต 
3.1  โครงการสนบัสนนุการฝึกอบรมในการสร้างรายได้ 
3.2  โครงการฝึกอบรมผู้ นําและการประชมุเชิงปฏิบติัการสําหรับผู้ นําชมุชน 
3.3  โครงการปรับปรุงความสมัพนัธ์ระหวา่งชมุชนและแก้ไขข้อข้องใจ 

4. การให้ความช่วยเหลือด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  
4.1 โครงการปลกูต้นไม้ 
4.2 โครงการปรับปรุงสิง่อํานวยความสะดวกในโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพของจงัหวดั 
4.3 โครงการซอ่มแซมและบํารุงรักษาสิง่อํานวยความสะดวกของโรงเรียน 
4.4 โครงการซอ่มแซมและบํารุงรักษาสิง่อํานวยความสะดวกของวดั 

5. โครงการบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือสงัคม 
5.1 งานกศุลประจําปี (Red Cross Charity Fair) 
5.2 โครงการเย่ียมชมโรงงานสําหรับสมาชิกชมุชน 
5.3 โครงการดแูลผู้พิการและผู้สงูอายใุนชมุชน 
5.4 โครงการสนบัสนนุชมุชนสําหรับจดุตรวจสอบความปลอดภยัในการจราจรและบริการในช่วงวนัหยดุยาว 
5.5 โครงการเย่ียมเยียนชาวบ้านเพ่ือสอบถามข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคณุภาพชีวิตในชมุชนบริเวณรอบโรงงาน 

6. ทางศาสนา 
6.1 การทําบญุในวนัสําคญัทางพทุธศาสนา 
6.2  โครงการบริจาคในโอกาสพิเศษ (กฐิน, ผ้าป่า) 
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การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม 
 ในภารกิจด้านนี ้ บริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามนโยบายด้านสิง่แวดล้อมอยา่งเคร่งครัดในการดําเนินธุรกิจ   บริษัทฯ ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO9002 ตัง้แตปี่ 2537 และปรับเป็น ISO9001:2008  ในเดือนพฤศจิกายน 2553  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ISO14001 ในปี 2546 และได้รับการคดัเลือกเข้ารับรางวลั TPM Special Award ในเดือนมีนาคม 2550 มีการนํา
เทคโนโลยีใหมล่า่สดุเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพ่ือลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม บริษัทฯ มีการทํางานร่วมกนัอยา่งใกล้ชิดกบั
หน่วยงานกํากบัดแูลตา่งๆ เพ่ือการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

 
ความปลอดภัยและการบาํบัดของเสีย 
 ภารกิจเพ่ือนําไปสูก่ารป้องกนัด้านสิง่แวดล้อมถือเป็นสิง่ท่ีบริษัทฯ จะต้องดําเนินการเป็นลําดบัต้นๆ  นอกเหนือจากเป้าหมายใน
เชิงพาณิชย์และการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ความปลอดภยัในการทํางานและการป้องกนัด้านสิง่แวดล้อมก็มีความสําคญัอยา่งมาก
สําหรับบริษัทฯ ในระหวา่งปีบริษัทฯ ได้มีการจดัตัง้โครงการความปลอดภยัเพ่ือสร้างเสริมวินยัในการทํางานเพ่ือความปลอดภยัและ
สภาพการทํางานท่ีปลอดภยั ความคืบหน้าในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัความปลอดภยัมีการตรวจสอบโดยผู้บริหารระดบัสงูในการประชมุ
ด้านความปลอดภยัซึง่จดัขึน้เป็นประจํา หลากหลายของกิจกรรมและเทคโนโลยีใหมท่ี่นํามาใช้อยา่งตอ่เน่ืองในการบําบดันํา้เสียและ
การปลอ่ยก๊าซเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

 น้ําเสีย 
นํา้เสียจากกระบวนการผลติและจากแหลง่อ่ืนๆ จะได้รับการบําบดัในโรงบําบดันํา้เสียในชัน้ต้นท่ีมีประสิทธิภาพสงู จากนัน้จะมี
การบําบดัในระยะท่ีสองโดยใช้ระบบจลุนิทรีย์ยอ่ยสลาย ปัจจยัดงักลา่วได้มีการเฝ้าติดตามอยา่งมีประสทิธิผล 

 มลพษิทางอากาศ 

ระบบบําบดัมลพิษ (Scrubber) จากการปลอ่ยของเสียได้รับการออกแบบสําหรับการดแูลขดัถแูบบสองขัน้ตอน ขัน้ตอนแรกให้
สามารถดดูซึมและทําปฎิกิริยาเคมีท่ีเกิดจากการรวมตวัของไฮโดรเจนซลัไฟด์ (H2S)  จนไฮโดรเจนซลัไฟด์กลายเป็นกํามะถนั 
ซึง่กํามะถนัท่ีได้จากกระบวนการนีจ้ะถกูนํากลบัมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต ในขัน้ตอนท่ีสองเป็นการระบายของขัน้ตอนแรก
จะได้รับการบําบดัโดยการขดัถดู้วยการกดักร่อนของก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์  (H2S) และก๊าซคาร์บอนซลัไฟด์ (CS2) ผ่านขัน้ตอน
การดูดซบัโดยใช้ถ่านกมัมนัต์ หลงัจากการขดัถูแล้วก๊าซจะถกูระบายออกสู่ชัน้บรรยากาศผ่านปล่องระบายท่ีมีความสงู 175 
เมตร จากความความสําเร็จในการทดสอบการทํางานของระบบในขัน้ตอนท่ีสองของโครงการบําบัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์  
(H2S) และโครงการฟืน้ฟูก๊าซคาร์บอนซลัไฟด์ (CS2) ระดบัการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดซลัไฟด์และก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ลดลง
เป็นอยา่งมาก และได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชมุชนและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ดําเนินการตาม
ขัน้ตอนตา่งๆ เพ่ือปรับปรุงคณุภาพอากาศโดยรอบโรงงานเพ่ือแก้ไขปัญหาเร่ืองกลิน่ 

 ขยะมูลฝอย  
ขยะมลูฝอยทกุประเภทท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการผลิตและกิจกรรมอ่ืนๆ จะมีการคดัแยกและส่งไปกําจดัอย่างเหมาะสมต่อไป
โดยผู้ประกอบการท่ีได้รับอนุญาต เม่ือไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา การกําจัดขยะมูลฝอยบางส่วนถูกนําไปเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบใน
กระบวนการผลติซีเมนต์ ซึง่ทําให้เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมมากย่ิงขึน้  

 การปล่อยก๊าซ  
โรงงานผลิตกรดกํามะถนัได้รับการออกแบบบนหลกัการ DCDA โดยใช้ระบบกําจดัไอนํา้ท่ีมีประสทิธิภาพ จากนัน้จะเข้าสูร่ะบบ
บําบดัมลพิษ (Scrubber) เพ่ือควบคมุปริมาณซลัเฟอร์ไดออกไซด์ท่ีปลอ่ยออกไป 
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11 การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
 

บริษัทฯ ยังคงให้ความสําคัญกับการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองโดยคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้แน่ใจว่าระบบการ
ควบคุมภายในในระดับต่างๆ ขององค์กรมีความเหมาะสมและเพียงพอเพ่ือสนับสนุนให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทัง้มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกต้องน่าเช่ือถือ บริษัทฯ ยังใช้มาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือให้
สอดคล้องกบักฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง อีกทัง้ยงักําหนดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในเป็น
ประจํา 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2561 ได้มีความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมและความ
เพียงพอของระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายในได้มีการดําเนินการจากฝ่ายตรวจสอบบริหารองค์กรโดยฝ่ายตรวจสอบ
ภายในมืออาชีพของกลุ่มอดิตยาเบอร์ล่า และยงัได้จดัทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบ
ควบคมุภายใน ซึง่การควบคมุภายในท่ีสําคญัสามารถจําแนกระบบในด้านตา่งๆ ดงันี ้ 
 
1.  ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม 

บริษัทฯ มีการกําหนดจัดโครงสร้างองค์กร ท่ีแบ่งแยกหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน เพ่ือทําให้
ระบบการควบคมุภายในดีย่ิงขึน้ และสอดคล้องกบัสภาพธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลง โดยรองรับแผนงานระยะสัน้และระยะยาวของ
บริษัทฯ 

 
2. ด้านบริหารความเส่ียง 

บริษัทฯ กําหนดวตัถุประสงค์ระดบัองค์กรท่ีชัดเจน และมีการประเมินปัจจัยความเส่ียงในการประกอบธุรกิจทัง้ท่ีเป็นปัจจัย
ภายในและปัจจยัภายนอก ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การบรรลเุป้าหมายในการดําเนินธุรกิจภายใต้งบประมาณท่ีกําหนด รวมทัง้มี
กระบวนการในการวิเคราะห์สาเหตุท่ีอาจทําให้เกิดปัจจัยความเส่ียงต่างๆ และมีการกําหนดมาตรการจัดการความเส่ียง
ดงักลา่ว  

 
3. ด้านการควบคุมการปฏบัิตงิานของฝ่ายบริหาร 

ระบบการควบคุมในและการประเมินคุณภาพการปฏิบติังานมีการแบ่งแยกหน้าท่ีเพ่ือตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีการกําหนด
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีในแต่ละระดบัไว้อย่างชดัเจน การควบคมุภายในท่ีเหมาะสมของฝ่ายบริหารและมีการสอบทานผลการ
ดําเนินงานของฝ่ายบริหารโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนงาน
ตรวจสอบประจําปีเพ่ือให้มัน่ใจว่าแผนงานตรวจสอบครอบคลมุกิจกรรมท่ีสําคญัของบริษัทฯ รวมถึงการอนมุติัการทําธุรกรรม
ของบริษัทฯ กับผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  กรรมการ ผู้ บริหาร และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้แน่ใจว่าเป็นการป้องกันการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 
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4. ด้านระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
บริษัทฯ มีการพฒันาระบบสารสนเทศและระบบข้อมลูอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัอย่างมากสําหรับการใช้
ระบบ SAP-ERP เพ่ือให้ทีมผู้บริหารได้รับข้อมลูได้ทนัตามเวลา นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีนโยบายในการรักษาความปลอดภยัใน
ระบบสารสนเทศสําหรับข้อมูลท่ีเป็นความลับ พนักงานมีการส่ือสารข้อมูลผ่านระบบ Intranet, การรับส่ง e-mail และการ
ส่ือสารโดยการประชุม  ด้ านการส่ือสารข้อมูลกับบุคคลภายนอก  โดย มีการเผยแพ ร่ข้อมูลผ่ านทางเว็บ ไซ ต์  
www.thairayon.com และการเปิดเผยข้อมลูผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 
5. ด้านระบบการตดิตาม 

บริษัทฯ ยงัคงติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานในทกุระดบัขององค์กร ขัน้ตอนทางธุรกิจถกูกําหนดขึน้อย่างเหมาะสมเพ่ือ
ความต่อเน่ืองของการควบคุมภายใน วิธีการได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าท่ีตามปกติของผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
บริษัทฯ  ได้มีการกําหนดแผนการติดตามและการประเมินผลเพ่ือให้แน่ใจวา่ประสบผลสําเร็จตามเวลาท่ีระบไุว้ ผู้ตรวจสอบภายในท่ี
เป็นอิสระรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและการควบคมุภายในมีการทบทวนเป็นรายไตรมาสและเป็นประจําทกุปี 

 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ําเสมอ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการ

ควบคมุภายในท่ีดี เพียงพอและเช่ือถือได้ และสามารถควบคมุความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจตามปกติขององค์กร 
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12 รายการระหวางกนั
 

1.  รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เก่ียวข้องกัน 
ในระหวา่งปี บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั รายการธุรกิจดงักลา่วเป็นไป
ตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษัทฯ และบคุคลหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องเหลา่นัน้ ซึง่เป็นไปตามปกติ
ธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้ 
ช่ือบริษัท /  
ประเภทธุรกิจ 

ลกัษณะ 
ความสมัพนัธ์ 

รายได้  คา่ใช้จ่าย 

บจ.เอวี เทอเรซ 
เบย์ อิงค์ 
- การร่วมค้า 
- ผู้ผลติเย่ือสําหรับ
ทํากระดาษ 

- บริษัทฯ ถือหุ้น 
   ร้อยละ 60.00 
- มีกรรมการ 
  ร่วมกนั 

- ดอกเบีย้รับจากเงินให้กู้ ยืม 1,499,000 
บาท 
เหตผุลของการทํารายการ 
- ดอกเบีย้ท่ีได้รับเทียบเทา่กบัอตัราตลาด 

-ไมมี่- 
 
เหตผุลของการทํารายการ 
-ไมมี่- 

บจ.เบอร์ลา่ จิงเวย์่ 
ไฟเบอร์  
- ผู้ผลติเส้นใย 
เรยอน 

- บริษัทฯ ถือหุ้น 
  ร้อยละ 42.53 
- มีกรรมการ 
  ร่วมกนั 

- ขายเส้นใยเรยอน 546,480,000 บาท 
- คา่ใช้จ่ายรับคืน 151,000 บาท 
เหตผุลของการทํารายการ 
- การขายเส้นใยเรยอนเป็นไปตามราคา
ตลาด 
- คา่ใช้จ่ายระหวา่งกนัจดัเก็บในราคาทนุ 

- คา่บริการให้คําปรึกษา 18,852,000 บาท 
 
เหตผุลของการทํารายการ 
- บริการให้คําปรึกษาด้านข้อมลู
อตุสาหกรรมสิง่ทอในประเทศจีน ให้การสน
นบัสนนุด้านการตลาด การบริการลกูค้า การ
สนบัสนนุท่ีจําเป็นอ่ืนๆ แก่บริษัทฯ 

บจ.พีที อินโด  
ลเิบอร์ตี ้เทก็ซ์ไทล์  
- ผู้ผลติเส้นด้าย 

- บริษัทฯ ถือหุ้น 
  ร้อยละ 40.00 
- มีกรรมการ 
  ร่วมกนั 

- ขายเส้นใยเรยอน 82,707,000 บาท 
- เงินปันผลรับ 2,579,000 บาท 
เหตผุลของการทํารายการ 
- การขายเส้นใยเรยอนเป็นไปตามราคา
ตลาด 

-ไมมี่- 
 
เหตผุลของการทํารายการ 
-ไมมี่- 

Aditya Birla Elyaf 
Sanayi ve Ticaret  
- ผู้ผลติเส้นใย 
เรยอน 

- บริษัทฯ ถือหุ้น 
  ร้อยละ 33.33 
- มีกรรมการ 
  ร่วมกนั 

- เงินปันผลรับ 15,747,000 บาท 
 
เหตผุลของการทํารายการ 
-ไมมี่- 

-ไมมี่- 
 
เหตผุลของการทํารายการ 
-ไมมี่- 

บจ.ไทย อคริลิค  
ไฟเบอร์  
- ผู้ผลติเส้นใย 
อคริลคิ 

- บริษัทฯ ถือหุ้น 
   ร้อยละ 30.00 
- มีกรรมการ 
  ร่วมกนั 

- เงินปันผลรับ 21,373,000 บาท 
 
เหตผุลของการทํารายการ 
-ไมมี่- 

- คา่ใช้จ่ายชําระคืน 312,000 บาท 
 
เหตผุลของการทํารายการ 
- คา่ใช้จ่ายระหวา่งกนัจดัเก็บในราคาทนุ 

 
 
 
 
 



แบบ 56-1-2561                     52 
บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน)    
 
 

 
 

ช่ือบริษัท /  
ประเภทธุรกิจ 

ลกัษณะ 
ความสมัพนัธ์ 

รายได้  คา่ใช้จ่าย 

บจ.อดิตยา  
เบอร์ลา่ เคมีคลัส์ 
(ประเทศไทย)  
- ผู้ผลติเคมีภณัฑ์ 

- บริษัทฯ ถือหุ้น 
  ร้อยละ 29.98 
- มีกรรมการ   
  ร่วมกนั 

- เงินปันผลรับ 25,480,000 บาท 
- ขายวสัดอุปุกรณ์ 12,000 บาท 
 
 
 
 
เหตผุลของการทํารายการ 
- การขายวสัดเุรียกเก็บในราคาทนุ 
 
 

- ซือ้โซดาไฟ, วสัดแุผนกอ๊อกซิลาล่ี 
60,246,000 บาท 
- ซือ้วสัดอุปุกรณ์ 59,000 บาท 
- คา่ธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าสําหรับแทงก์
โซดาไฟ 15,000 บาท 
- คา่ใช้จ่ายชําระคืน 1,345,000 บาท 
เหตผุลของการทํารายการ 
- ABCT เป็นผู้ผลติโซดาไฟรายใหญ่ใน 
ประเทศไทย และเป็นหนึง่ในสองผู้ จําหน่าย
ผลติภณัฑ์นีใ้นประเทศไทย สําหรับวตัถดิุบ
หลกัท่ีบริษัทฯ ได้จดัซือ้จาก ABCT เป็นราคาท่ี
เทียบเทา่กบัราคาตลาด การจดัซือ้วสัดแุผนกอ๊
อกซิลาล่ีเป็นราคาท่ีเทียบเทา่กบัราคาตลาด 
- การซือ้วสัดเุป็นไปตามราคาทนุ 
- การจ่ายคา่ธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าเรียกเก็บ
ตามราคาทนุ 
- คา่ใช้จ่ายระหวา่งกนัจดัเก็บในราคาทนุ 

บมจ.ไทยคาร์บอน 
แบลค็   
- ผู้ผลติผงเขมา่ดํา 

- บริษัทฯ ถือหุ้น 
   ร้อยละ 24.98 
- มีกรรมการ 
  ร่วมกนั 

- คา่เช่าบ้านพกัรับรอง 3,240,000 บาท  
- เงินปันผลรับ 59,950,000 บาท 
- คา่ใช้จ่ายรับคืน 2,437,000 บาท 
เหตผุลของการทํารายการ 
- บริษัทฯ ให้เช่าบ้านพกัรับรอง และ
สาธารณปูโภคอ่ืนๆ แก่ TCB เพ่ือใช้เป็น
บ้านพกัพนกังานและลกูค้าของ TCB 
- คา่ใช้จ่ายระหวา่งกนัจดัเก็บในราคาทนุ 

- ซือ้ไอนํา้และพลงังาน 326,882,000 บาท  
- คา่ใช้จ่ายชําระคืน 643,000 บาท 
 
เหตผุลของการทํารายการ 
- TCB ผลิตไอนํา้และพลงังานซึง่เป็นสว่นหนึง่
ในกระบวนการผลติ คือการผลิตไอนํา้และ
พลงังาน บริษัทฯ จดัซือ้สาธารณปูโภคท่ีสําคญั
นีจ้าก TCB ตามราคาตลาด 
- คา่ใช้จ่ายระหวา่งกนัจดัเก็บในราคาทนุ 

บจ.เอวี กรุ๊ป เอ็นบี 
อิงค์  
- ผู้ผลติเย่ือกระดาษ
ชนิดละลายนํา้ได้ 
 

- บริษัทฯ ถือหุ้น 
   ร้อยละ 19.00 
- มีกรรมการ 
  ร่วมกนั 

- ดอกเบีย้รับจากเงินให้กู้ ยืมจากผู้ ถือหุ้น 
4,103,000 บาท 
เหตผุลของการทํารายการ 
- ดอกเบีย้ท่ีได้รับเทียบเทา่กบัอตัราตลาด 

- ซือ้เย่ือกระดาษ 2,018,340,000 บาท 
 
เหตผุลของการทํารายการ 
- บริษัทฯ มีสญัญาระยะยาวในการรับซือ้เย่ือ
กระดาษชนิดละลายนํา้ได้ซึง่เป็นวตัถดิุบท่ี
สําคญั และเป็นราคาท่ีเทียบเคียงกบัราคาของ
ผู้ จําหน่ายอิสระ 
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ช่ือบริษัท /  
ประเภทธุรกิจ 

ลกัษณะ 
ความสมัพนัธ์ 

รายได้  คา่ใช้จ่าย 

บจ.อินโด-ไทย  
ซินเทติคส์   
- ผู้ผลติเส้นด้าย 

- บริษัทฯ ถือหุ้น 
   ร้อยละ 7.56 
- มีกรรมการ 
  ร่วมกนั 

- ขายเส้นใยเรยอน 545,990,000 บาท 
- เงินปันผลรับ 159,000 บาท 
เหตผุลของการทํารายการ 
- ITS เป็นลกูค้าในประเทศรายใหญ่ของ
บริษัทฯ การขายเส้นใยเรยอนเป็นไปตาม
ราคาตลาด 

-ไมมี่- 
 
เหตผุลของการทํารายการ 
-ไมมี่- 

บจ.ไทยเปอร์ออ็ก
ไซด์  
- ผู้ผลติไฮโดรเจน
เปอร์ออ็กไซด์ 

- บริษัทฯ ถือหุ้น 
  ร้อยละ 
0.0233  
- มีกรรมการ 
  ร่วมกนั 

- เงินปันผลรับ 520,000 บาท 
เหตผุลของการทํารายการ 
-ไมมี่- 

- ซือ้วสัดแุผนกอ๊อกซิลาล่ี 19,000 บาท 
เหตผุลของการทํารายการ 
- การซือ้วสัดแุผนกอ๊อกซิลาล่ีเป็นไปตามราคา
ตลาด 

บจ.กราซิม 
อินดสัตรีส์ 
- ผู้ผลติเส้นใยและ
ซีเมนต์ 

- ถือหุ้นใน 
  บริษัทฯ  
  ร้อยละ 0.532 
- มีกรรมการ    
  ร่วมกนั 

- เงินปันผลรับ 6,556,000 บาท 
- คา่ใช้จ่ายรับคืน 737,000 บาท 
เหตผุลของการทํารายการ 
- คา่ใช้จ่ายระหวา่งกนัจดัเก็บในราคาทนุ 

- คา่ใช้จ่ายชําระคืน 173,000 บาท 
 
เหตผุลของการทํารายการ 
- คา่ใช้จ่ายระหวา่งกนัจดัเก็บในราคาทนุ 

บจ.พีที เอลลแิก๊นท์
เทก็ซ์ไทล์ อินดสัตรี 
- ผู้ผลติเส้นด้าย 

- มีกรรมการ 
  ร่วมกนั 

- ขายเส้นใยเรยอน 163,583,000 บาท 
เหตผุลของการทํารายการ 
- การขายเส้นใยเรยอนเป็นไปตามราคา
ตลาด 

-ไมมี่- 
เหตผุลของการทํารายการ 
-ไมมี่- 

บจ.พีที ซนัไร้ซ์  
บิวไม เทก็ซ์ไทล์ 
- ผู้ผลติเส้นด้าย 

- มีกรรมการ 
  ร่วมกนั 

- ขายเส้นใย 61,655,000 บาท 
เหตผุลของการทํารายการ 
- การขายเส้นใยเรยอนเป็นไปตามราคา
ตลาด 

ไมมี่- 
เหตผุลของการทํารายการ 
-ไมมี่- 

บจ.พีที อินโด  
บารัต เรยอน 
- ผู้ผลติเส้นด้าย 

- มีกรรมการ 
  ร่วมกนั 

- ขายวสัดอุปุกรณ์ 1,351,000 บาท 
- คา่ใช้จ่ายรับคืน 9,000 บาท 
เหตผุลของการทํารายการ 
- การขายวสัดเุป็นไปตามราคาทนุ 
- คา่ใช้จ่ายระหวา่งกนัจดัเก็บในราคาทนุ 

- ซือ้โซเดียมซลัเฟต 1,341,000 บาท 
 
เหตผุลของการทํารายการ 
- การซือ้โซเดียมซลัเฟตเป็นไปตามราคาตลาด 
 

บจ.อินโดฟิล เท็กซ์
ไทล์ มิลส์ อิงค์ 
- ผู้ผลติเส้นด้าย 

- มีกรรมการ 
  ร่วมกนั 

- ขายเส้นใยเรยอน 3,141,000 บาท 
เหตผุลของการทํารายการ 
- การขายเส้นใยเรยอนเป็นไปตามราคา
ตลาด 

-ไมมี่- 
เหตผุลของการทํารายการ 
-ไมมี่- 

บจ.เบอร์ลา่  
แมเนจเม้นท์  
เซน็เตอร์ เซอร์วิส 
- ท่ีปรึกษาด้านการ
จดัการ 

- มีกรรมการ 
  ร่วมกนั 

-ไมมี่- 
เหตผุลของการทํารายการ 
-ไมมี่- 

- คา่ใช้จ่ายอ่ืน 1,136,000 บาท 
เหตผุลของการทํารายการ 
- คา่ใช้จ่ายอ่ืนเป็นการให้บริการตา่งๆ ตาม
ราคาตลาด 

Aditya Birla Nuvo 
Ltd. 

- มีกรรมการ 
  ร่วมกนั 

-ไมมี่- 
เหตผุลของการทํารายการ 
-ไมมี่- 

ไมมี่- 
เหตผุลของการทํารายการ 
-ไมมี่- 
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2. รายการระหว่างกันอ่ืนๆ ของบริษัทฯ กับบริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องกัน  
 ได้แสดงอยูใ่นหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 6 
 
3.  ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
 รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ระหวา่งบริษัทฯ บริษัทร่วม และกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั เป็นไปตามการดําเนินธุรกิจตามปกติและตาม

เง่ือนไขทางการค้าโดยทัว่ไป เง่ือนไขและราคาท่ีทําการซือ้ขายเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กบัรายการท่ี
เกิดขึน้กบัลกูค้าอ่ืนๆ และเพ่ือประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทัง้หมดของบริษัทฯ  

 
4. มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 
 บริษัทฯ เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติรายการท่ีเก่ียวโยงกันให้เป็นไปอย่าง

เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ มีส่วนได้เสียทัง้หมด เช่นเดียวกบัการมีนโยบายในการกําหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยกรรมการผู้ มี
สว่นได้เสียจะไมมี่สทิธิในการออกเสียงในรายการดงักลา่ว 

 
5. นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 
 -ไมมี่- 
 
6. รายงานความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการระหว่างกัน 
 -ไมมี่- 
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สวนที่ 3 ฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงาน 
  

 

13 ขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั 
 
1. งบการเงนิ 
 
1.1 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 ความเหน็ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึง่
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 งบกําไรขาดทนุ งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
สว่นของผู้ ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมถงึหมายเหตสุรุปนโยบาย
การบญัชีท่ีสําคญั และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั 

ข้าพเจ้าเหน็วา่งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิน้สดุ
วนัเดียวกนัของบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

 เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ในวรรค ความรบัผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯตามข้อกําหนดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบติัตาม
ข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามท่ีระบใุนข้อกําหนดนัน้ด้วย ข้าพเจ้าเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

 เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองตา่งๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสดุตามดลุยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบ
การเงินสําหรับงวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหลา่นีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเหน็ของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไมไ่ด้แสดงความเหน็แยกต่างหากสําหรับเร่ืองเหลา่นี ้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีได้กลา่วไว้ในวรรคความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน
ของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหลา่นีด้้วย การปฏิบติังานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือ
ตอบสนองตอ่การประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเร่ืองเหลา่นีด้้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตล่ะเร่ืองมีดงัตอ่ไปนี ้
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การรับรู้รายได้ 

รายได้จากการขายสนิค้าของบริษัทฯเป็นรายการท่ีสําคญัท่ีสดุต่องบกําไรขาดทนุ ซึง่รายได้ของบริษัทฯประกอบด้วยการขายให้
ลกูค้าจํานวนมากรายด้วยข้อตกลงทางการค้าท่ีแตกตา่งกนั โดยรายได้สว่นใหญ่เป็นการขายให้กบัลกูค้าในต่างประเทศ ดงันัน้ 
บริษัทฯจงึมีความเส่ียงท่ีจะมีการรับรู้รายได้ด้วยมลูคา่ท่ีไมเ่หมาะสมหรือรับรู้ก่อนเวลาท่ีควร 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯท่ีเก่ียวข้องกบัวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้ รับผิดชอบ ทําความ
เข้าใจและเลือกตวัอยา่งมาสุม่ทดสอบการปฏิบติัตามการควบคมุท่ีบริษัทฯออกแบบไว้ และให้ความสําคญัในการทดสอบ
เป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสําหรับการควบคมุภายในท่ีตอบสนองตอ่ความเส่ียงดงักลา่วข้างต้น 

• สุม่ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งปีและช่วงใกล้สิน้รอบระยะเวลาบญัชี 

• สอบทานใบลดหนีท่ี้บริษัทฯออกภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี   

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูบญัชีรายได้จากการขายแบบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติท่ี
อาจเกิดขึน้ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีทําผา่นใบสําคญัทัว่ไป (Journal voucher) 

 ข้อมูลอ่ืน  

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอ่ืนซึง่ รวมถึงข้อมลูท่ีรวมอยู่ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ (แตไ่มร่วมถงึงบการเงิน และรายงาน
ของผู้สอบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนัน้) ซึง่คาดวา่จะถกูจดัเตรียมให้กบัข้าพเจ้าภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีนี ้

ความเหน็ของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินไมค่รอบคลมุถงึข้อมลูอ่ืน และข้าพเจ้าไมไ่ด้ให้ข้อสรุปในลกัษณะการให้ความเช่ือมัน่ในรูปแบบ
ใดๆ ตอ่ข้อมลูอ่ืนนัน้ 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอา่นและพิจารณาวา่ข้อมลูอ่ืนนัน้มีความขดัแย้งท่ีมี
สาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม ่ หรือปรากฏวา่ข้อมลูอ่ืนแสดงขดัตอ่ข้อเทจ็จริง
อนัเป็นสาระสําคญัหรือไม ่ 

เม่ือข้าพเจ้าได้อา่นรายงานประจําปีของบริษัทฯตามท่ีกลา่วข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้วา่มีการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนั
เป็นสาระสําคญั ข้าพเจ้าจะส่ือสารเร่ืองดงักลา่วให้ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลทราบเพ่ือให้มีการดําเนินการแก้ไขท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

 ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลต่องบการเงนิ 

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงินเหลา่นีโ้ดยถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาวา่จําเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูท่ี
ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจดัทํางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการดําเนินงานตอ่เน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัการดําเนินงานตอ่เน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักลา่ว และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงานตอ่เน่ืองเว้นแต่
ผู้บริหารมีความตัง้ใจท่ีจะเลกิบริษัทฯหรือหยดุดําเนินงานหรือไมส่ามารถดําเนินงานตอ่เน่ืองอีกต่อไปได้ 

ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลมีหน้าท่ีในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ  
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 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูท่ี
ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม ่ ไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึง่รวม
ความเหน็ของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสงูแตไ่มไ่ด้เป็นการรับประกนัวา่การ
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยูไ่ด้เสมอไป 
ข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาดและถือวา่มีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตสุมผลได้วา่
รายการท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงแตล่ะรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้
งบการเงินเหลา่นี ้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานดงัตอ่ไปนีด้้วย 

• ระบแุละประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ไมว่า่จะเกิดจากการ
ทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง  ตอ่ความเส่ียงเหลา่นัน้ และได้หลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไมพ่บข้อมลูท่ีขดัต่อ
ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุริตจะสงูกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทจุริตอาจ
เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูท่ีไมต่รงตาม
ข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

• ทําความเข้าใจเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไมใ่ช่เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ตอ่ความมีประสทิธิผลของ การควบคมุภายในของบริษัทฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารจดัทํา 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงานตอ่เน่ืองของผู้บริหาร และสรุปจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับวา่มีความไมแ่น่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตใุห้เกิด
ข้อสงสยัอยา่งมีนยัสําคญัตอ่ความสามารถของบริษัทฯในการดําเนินงานตอ่เน่ืองหรือไม ่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปวา่มีความไม่
แนน่อนท่ีมีสาระสําคญั ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถงึการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง
ในงบการเงิน หรือหากเหน็วา่การเปิดเผยดงักลา่วไมเ่พียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถงึวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้บริษัทฯต้องหยดุการดําเนินงานตอ่เน่ืองได้ 

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนประเมินวา่
งบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้โดยถกูต้องตามท่ีควรหรือไม ่ 

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลในเร่ืองตา่งๆ ซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ 
ประเดน็ท่ีมีนยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่องท่ีมีนยัสําคญัในระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้พบใน
ระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
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ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลวา่ข้าพเจ้าได้ปฏิบติัตามข้อกําหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกบัความเป็นอิสระ
และได้ส่ือสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซึง่ข้าพเจ้าเช่ือวา่มีเหตผุลท่ี
บคุคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบตอ่ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ข้าพเจ้าขาดความ
เป็นอิสระ 

จากเร่ืองทัง้หลายท่ีส่ือสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองตา่งๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสดุในการตรวจสอบงบการเงินใน
งวดปัจจบุนัและกําหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหลา่นีไ้ว้ในรายงานของผู้สอบบญัชี เว้นแตก่ฎหมาย
หรือข้อบงัคบัห้ามไมใ่ห้เปิดเผยเร่ืองดงักลา่วตอ่สาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาวา่ไมค่วรส่ือสารเร่ือง
ดงักลา่วในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักลา่วสามารถคาดการณ์ได้อยา่งสมเหตสุมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่
ผลประโยชน์ท่ีผู้ มีสว่นได้เสียสาธารณะจะได้จากการส่ือสารดงักลา่ว 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนําเสนอรายงานฉบบันี ้

กฤษดา เลศิวนา 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4958 

บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 
กรุงเทพฯ: 24 พฤษภาคม 2561 
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1.2 ตารางสรุปงบการเงนิ 
งบแสดงฐานะการเงนิ  (ตรวจสอบแล้ว)        
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

 2561 2560 2559 
 จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
สนิทรัพย์ 
สนิทรัพย์หมุนเวียน   
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 834,833 3.33 220,271 0.94 5,438 0.03 
เงินลงทนุชัว่คราว – ตัว๋แลกเงิน 2,123,282 8.46 1,882,050 7.99 170,000 0.80 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 1,337,891 5.33 1,111,392 4.72 1,276,255 6.00 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 69,696 0.28 76,961 0.33 78,695 0.37 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
   ท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 

- - 114,800 0.49 524,633 2.46 

สนิทรัพย์รอการขาย 109,801 0.44 - - - - 
สนิค้าคงเหลือ 1,440,598 5.74 1,923,393 8.17 1,735,152 8.16 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 147,853 0.59 96,965 0.41 161,805 0.76 
รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 6,063,954 24.17 5,425,833 23.04 3,951,978 18.58 
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 13,303,822 53.02 12,264,355 52.08 11,455,528 53.85 
เงินจ่ายลว่งหน้าสําหรับเงินลงทนุระยะยาว - - 12,143 0.05 - - 
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 2,502,113 9.97 2,530,605 10.75 2,136,656 10.04 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - - - 120,498 0.57 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 3,112,454 12.40 3,285,157 13.95 3,422,542 16.09 
สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน  - - - - 36 0.00 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 108,365 0.43 29,739 0.13 182,380 0.86 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 2,400 0.01 2,496 0.01 2,815 0.01 
รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 19,029,154 75.83 18,124,494 76.96 17,320,455 81.42 
รวมสนิทรัพย์ 25,093,108 100.00 23,550,327 100.00 21,272,433 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงนิ  (ตรวจสอบแล้ว) (ต่อ) (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

 2561 2560 2559 
 จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนีส้นิหมุนเวียน       
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - - 443,394 1.88 917,412 4.31 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 1,248,016 4.98 1,135,887 4.82 856,651 4.03 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 92,981 0.37 - - - - 
หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 37,863 0.15 71,722 0.31 33,179 0.16 
รวมหนีส้นิหมุนเวียน 1,378,860 5.50 1,651,004 7.01 1,807,242 8.50 
หนีส้นิไม่หมุนเวียน       
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 152,823 0.61 145,881 0.62 121,135 0.57 
หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 371,753 1.48 374,070 1.59 289,157 1.36 
รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 524,576 2.09 519,951 2.21 410,292 1.93 
รวมหนีส้นิ 1,903,436 7.59 2,170,955 9.22 2,217,534 10.43 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุเรือนหุ้น       
ทนุจดทะเบียน  
    หุ้นสามญั 201,600,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 

 
201,600 

  
201,600 

  
201,600 

 

ทนุออกจําหน่ายและชําระเตม็มลูคา่แล้ว 
    หุ้นสามญั 201,600,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 

 
201,600 

 
0.80 

 
201,600 

 
0.86 

 
201,600 

 
0.95 

กําไรสะสม        
    จดัสรรแล้ว       
        สํารองตามกฎหมาย 20,160 0.08 20,160 0.09 20,160 0.09 
        สํารองทัว่ไป 2,500,000 9.96 2,500,000 10.62 2,500,000 11.75 
    ยงัไมไ่ด้จดัสรร 20,313,830 80.96 18,398,556 78.12 16,232,177 76.31 
 องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น     154,082 0.61 259,056 1.10 100,962 0.47 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 23,189,672 92.41 21,379,372 90.78 19,054,899 89.57 
รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 25,093,108 100.00 23,550,327 100.00 21,272,433 100.00 
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งบกาํไรขาดทุน (ตรวจสอบแล้ว)      (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2561 2560 2559 
 จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
รายได้       
รายได้จากการขาย 10,031,860 97.67 9,080,184 98.40 9,222,833 99.26 
เงินปันผลรับ 7,235 0.07 10,575 0.11 4,866 0.05 
กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน 169,635 1.65 87,967 0.95 - - 
รายได้อ่ืน 62,567 0.061 49,543 0.54 63,883 0.69 
รวมรายได้ 10,271,297 100.00 9,228,268 100.00 9,291,582 100.00 
ค่าใช้จ่าย       
ต้นทนุขาย 8,807,170 85.75 7,587,770 82.22 8,178,179 88.02 
คา่ใช้จ่ายในการขาย 385,816 3.76 280,502 3.04 285,995 3.08 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 241,043 2.35 182,064 1.97 158,178 1.70 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุ - - - - 145,567 1.57 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน - - - - 5,994 0.06 
ขาดทนุจากการับคืนเงินลงทนุในบริษัทร่วมท่ีลดทนุ - - 103,190 1.12 - - 
รวมค่าใช้จ่าย 9,434,029 91.85 8,153,526 88.35 8,773,913 94.43 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุน 
   ในการร่วมค้าและบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทาง
การเงนิ 
   และรายได้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 

837,268 8.15 1,074,742 11.65 517,669 5.57 

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้า - - - - - - 
สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 1,382,883 13.46 1,434,701 15.55 1,028,532 11.07 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
   และรายได้ (ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงนิได้ 

2,220,151 21.62 2,509,443 27.19 1,546,201 16.64 

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (3,477) (0.03) (6,620) (0.07) (33,994) (0.37) 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงนิได้ 2,216,674 21.58 2,502,824 27.12 1,512,207 16.28 
รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (89,123) (0.87) (177,518) (1.92) (126,674) (1.36) 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 2,127,551 20.71 2,325,305 25.20 1,385,533 14.91 
     
กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน      
กําไร (ขาดทนุ) สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 10.55 11.53 6.87  
     
จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั (หุ้น) 201,600,000 201,600,000 201,600,000  
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ตรวจสอบแล้ว)    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2561           2560         2559 
 จํานวนเงิน       จํานวนเงิน จํานวนเงิน  
       
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี   2,325,305  1,385,533  
       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:       
รายการทีจ่ะถูกบนัทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทนุใน   
   ภายหลงั 

      

ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 
   ท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ 

(78,074)  (260,255)  261,991  

ผลสะสมของผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 
   ท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศของบริษัทร่วมท่ีจะขาย 

(41,283)  -  -  

ผลสะสมของผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 
   ท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศของบริษัทร่วมท่ีลดทนุ 

-  103,190  -  

ผลกําไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย  17,980  393,949  95,806  
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (3,597)  (78,790)  (19,161)  
รายการท่ีจะถกูบนัทกึในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ 
   ในภายหลงั – สทุธิจากภาษีเงินได้ 

(104,974)  158,094  338,636  

       
รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทนุใน 
   ภายหลงั 

      

ผลกําไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกั 
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

(1,588)  (22,257)  -  

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 318  4,451  -  
รายการท่ีจะไมถ่กูบนัทกึในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ 
   ในภายหลงั – สทุธิจากภาษีเงินได้ 

(1,270)  (17,806)  -  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี (106,244)  140,288  338,636  
       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 2,021,307  2,465,593  1,724,169  
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งบกระแสเงนิสด  (ตรวจสอบแล้ว)           (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2561 2560 2559 

 จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน    
กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี 2,216,674 2,502,824 1,512,207 
รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี 
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน : 

   

     คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 370,676 391,000 386,859 
     สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้า - - - 
     สว่นแบง่ขาดทนุ (กําไร) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม   (1,382,883) (1,434,701) (1,028,533) 
     ขาดทนุจากการรับคืนเงินลงทนุในบริษัทร่วมท่ีลดทนุ - 103,189 - 
     การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ(โอนกลบั) - - (18,515) 
     ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุ - - 145,567 
     ขาดทนุ (กําไร) จากการจําหน่ายอปุกรณ์ 1,270 2,949 1,577 
     ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง (49) (10,863) 94,378 
     สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มขึน้ 16,695 17,555 14,801 
     รายได้เงินปันผล (7,235) (10,575) (4,866) 
     ดอกเบีย้รับ (50,592) (40,443) (52,879) 
     คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 3,477 6,620 33,994 
กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง 
     ในสนิทรัพย์และหนีส้นิดําเนินงาน 

1,168,033 1,527,555 1,084,590 

สนิทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง     
     ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (234,781) 167,088 (374,248) 
     สนิค้าคงเหลือ 482,796 (188,241) (308,562) 
     สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (44,931) 68,699 (5,645) 
     สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 96 319 (575) 
หนีส้นิดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)    
     เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 118,761 367,293 221,030 
     หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน (19,587) 25,315 15,547 
     จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (9,753) (15,067) (20,343) 
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 1,460,634 1,952,961 611,794 
     เงินปันผลรับ 132,364 154,046 80,853 
     ดอกเบีย้รับ 52,761 34,222 63,845 
     จ่ายดอกเบีย้ (3,477) (6,620) (33,994) 
     จ่ายภาษีเงินได้ (80,681) (14,303) - 
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,561,601 2,120,306 722,498 
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งบกระแสเงนิสด (ตรวจสอบแล้ว) (ต่อ)      (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2561 2560 2559 

 จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    
เงินลงทนุชัว่คราวลดลง (เพิ่มขึน้)                          (241,232) (1,712,050) 1,115,000 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการทีเก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้ - - (80,235) 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัลดลง (เพิ่มขึน้)  114,800 537,280 12,900 
เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทนุในบริษัทร่วม - (2,110) (15,777) 
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทนุในบริษัทร่วมท่ีลดทนุ - 224,258 - 
เงินจ่ายลว่งหน้าสําหรับเงินลงทนุระยะยาว - (12,143) - 
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืนเพิ่มขึน้ (3,528) - - 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 50,000 - - 
เงินรับจากการจําหน่ายอปุกรณ์ 3,530 435 1,274 
ซือ้ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (202,773) (339,889) (565,548) 
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (279,203) (1,304,219) 467,614 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ    
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) (443,394) (474,017) (1,463,615) 
เงินปันผลจ่าย (224,442) (127,237) (10,080) 
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (667,836) (601,254) (1,473,695) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 614,562 214,833 (283,582) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี 220,271 5,438 289,020 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 834,833 220,271 5,437 

 
ข้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินสดเพิ่มเติม:    
   รายการท่ีไมใ่ช่เงินสด    
     เงินปันผลค้างจ่าย - 13,884 - 
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1.3 อัตราส่วนทางการเงนิ (งบการเงนิรวม) 
อตัราสว่นทางการเงิน สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2561 2560 2559 
อัตราส่วนสภาพคล่อง    
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 4.40 3.29 2.19 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 3.35 2.12 1.23 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 1.03 1.23 0.31 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 8.19 7.61 8.42 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 44 47 43 
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่) 5.24 4.15 5.20 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วนั) 69 87 69 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่) 7 8 11 
ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั) 49 47 33 
Cash Cycle (วนั) 64 87 79 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร    
อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 12.21 16.44 11.33 
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 7.65 11.17 6.45 
อตัรากําไรอ่ืน (%) 14.11 16.13 9.88 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (%) 203.47 208.97 121.53 
อตัรากําไรสทุธิ (%)  20.71 25.20 14.91 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 9.55 11.50 7.61 
อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน    
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 8.75 10.38 6.61 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) 78.10 80.99 53.15 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เท่า)  0.42 0.41 0.44 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ    
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.08 0.10 0.12 
อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา่) 473.37 321.31 22.25 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 28 20 30 

  



แบบ 56-1-2561                    66 
บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน)    
 
 

 
 

14 การวเิคราะหและคาํอธบิายของฝายจดัการ 
(Management Discussion and Analysis : MD&A) 

 
1. การผลิต 

ปริมาณการผลิตเส้นใยเรยอนสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 อยูท่ี่ 138,800 ตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 12 เม่ือเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อน เกลือโซเดียมซลัเฟตมีปริมาณการผลิตอยูท่ี่ 105,597 ตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 8 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อน การผลิตในปีท่ีแล้วลดลงเน่ืองจากการลดกําลงัการผลิตตามเง่ือนไขของบนัทกึความเข้าใจ (MOU) กบัหน่วยงานของ
จงัหวดั 
 

2. รายได้จากการขาย 
สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจํานวน 10,032 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปีก่อนจํานวน 
9,080 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 952 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10  สาเหตหุลกัมาจากปริมาณขายเพิ่มขึน้ ปริมาณขายเส้น
ใยเรยอนในตลาดสง่ออกไปต่างประเทศเพิ่มขึน้ร้อยละ 20 ในขณะท่ีปริมาณขายในตลาดภายในประเทศลดลงร้อยละ 25  เม่ือ
เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ปริมาณขายเกลือโซเดียมซลัเฟตซึง่เป็นผลิตภณัฑ์พลอยได้อยูท่ี่ 105,729 ตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 8 
เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีปริมาณขายอยูท่ี่ 97,896 ตนั 
 

3. ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสียจํานวน 1,383 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัสว่นแบง่กําไรจํานวน 1,435 
ล้านบาทของปีก่อน ลดลงจํานวน 52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 เน่ืองมาจากผลกําไรท่ีปรับตวัลงของบริษัทร่วมบางแหง่  
 

4. รายได้อ่ืน  

 กําไรจากอตัราแลกเปล่ียนเพิ่มขึน้จํานวน 82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93 เน่ืองมาบริษัทฯ มีการปฏิบติัตามนโยบายท่ี
สอดคล้องกบัการป้องกนัความเส่ียงภายใน 

 เงินปันผลรับลดลงจํานวน 3.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32 เน่ืองมาจากรายได้เงินปันผลท่ีลดลงจากบริษัทท่ีลงทนุ 
 รายได้อ่ืนเพิ่มขึน้จํานวน 13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26 สาเหตหุลกัเกิดจากดอกเบีย้รับท่ีเพิ่มขึน้จากเงินฝากธนาคาร

เน่ืองจากเงินสดเพิ่มขึน้ 
 

5. ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

 ต้นทนุขายเพิ่มขึน้จํานวน 1,219 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16 สาเหตหุลกัเน่ืองมาจากปริมาณขายเพิ่มขึน้และราคา
ต้นทนุวตัถดิุบหลกัท่ีสงูขึน้ 

 คา่ใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้จํานวน 105 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38 สาเหตหุลกัเน่ืองมาจากปริมาณขายเพ่ิมขึน้และ
คา่ขนสง่สนิค้าสง่ออกท่ีสงูขึน้ 

 คา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้จํานวน 59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32 สว่นใหญ่เป็นผลมาจากคา่ใช้จ่ายด้าน
สิง่แวดล้อม, CSR และด้านกฎหมาย 

 ขาดทนุจากการรับคืนเงินลงทนุในบริษัทร่วมท่ีลดทนุลดลงจํานวน 103 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เป็นผลมาจาก
ผลขาดทนุจากบริษัทร่วมในปีท่ีแล้ว 
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 คา่ใช้จ่ายทางการเงินลดลงจํานวน 3.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47 เน่ืองจากเงินกู้ ยืมลดลง 
 คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงจํานวน 88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 เน่ืองมาจากกําไรทางภาษีท่ีลดลง 
 บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นเงินจํานวน 1,409,447.- บาท สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 

2561 (สําหรับปี 2560 : 1,298,694.- บาท)  ซึง่รวมคา่ใช้จ่ายอ่ืนด้วย  
 
6. กาํไรสุทธิ 

บริษัทฯ มีกําไรสทุธิสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 จํานวน 2,128 ล้านบาท เม่ือเทียบกบักําไรสทุธิจํานวน 2,325 ล้าน
บาทของปีก่อน ลดลงจํานวน 197 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9 สว่นใหญ่เน่ืองมาจากต้นทนุการผลติท่ีปรับตวัสงูขึน้ ราคา
ขายลดลง และกําไรท่ีลดลงจากบริษัทร่วมบางแหง่ 
 

7. ฐานะทางการเงนิ 

 สนิทรัพย์  
สนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีมลูค่า 25,093 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 1,543 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 เม่ือ
เทียบกบัปีก่อน รายละเอียดเก่ียวกบัสนิทรัพย์ท่ีสําคญัๆ มีดงันี ้

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้จํานวน 615 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 279 เน่ืองจากกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงาน 

 เงินลงทนุชัว่คราว-ตัว๋แลกเงินเพิ่มขึน้จํานวน 241 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13 เน่ืองจากกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงาน 

 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้จํานวน 226 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 เน่ืองจากปริมาณขายสง่ออกท่ีเพิ่มขึน้
ในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี 

 เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปีลดลงจํานวน 115 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
100 มาจากการชําระคืนเงินกู้ ยืมท่ีได้รับในระหวา่งปี 

 สนิค้าคงเหลือลดลงจํานวน 483 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 เน่ืองจากการลดลงของสนิค้าสําเร็จรูปและวตัถดิุบ
บางสว่น 

 สนิทรัพย์รอการขายเพิ่มขึน้จํานวน 110 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองมาจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมแหง่หนึง่ซึง่
จดักลุม่ใหมจ่ากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 

 สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้จํานวน 51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52 สาเหตหุลกัเกิดจากลกูหนีภ้าษีมลูคา่เพิ่มเพิ่มขึน้ 
 เงินจ่ายลว่งหน้าสําหรับเงินลงทนุระยะยาวลดลงจํานวน 12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองมาจากเงินลงทนุใน

บริษัทร่วมแหง่หนึง่ซึง่จดักลุม่ใหมเ่ป็นสนิทรัพย์รอการขาย 
 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเพิ่มขึน้จํานวน 79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 264 เน่ืองมาจากการด้อยคา่ของเงิน

ลงทนุในบริษัทร่วมแหง่หนึง่ในภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
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หน้ีสนิ 
หนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 จํานวน 1,903 ล้านบาท ลดลงจํานวน 268 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12 เม่ือเทียบกบั
ปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลงจํานวน 443 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองมาจากการลดลงของเงิน
กู้ ยืมหมนุเวียน 

 ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึน้จํานวน 93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองจากมีกําไรทางภาษีในระหวา่งงวด 
 หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืนลดลงจํานวน 34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47 สว่นใหญ่มาจากเจ้าหนีร้ายอ่ืนลดลง 
 องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงจํานวน 105 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41 สาเหตหุลกัมาจากผลกระทบของ

การเปล่ียนแปลงในมลูคา่ของหลกัทรัพย์เผ่ือขาย และผลกระทบจากการแปลงคา่งบการเงินของบริษัทร่วม 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เป็นจํานวน 23,190 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 1,810 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
82 เม่ือเทียบกบัปีก่อน สว่นใหญ่เป็นผลมาจากกําไรสทุธิในระหวา่งปี 
 

8. การวเิคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งของบริษัทฯ เพิ่มขึน้มาอยู่ท่ี 4.40 เทา่ เม่ือเทียบกบั 3.29 เทา่ในปีก่อน โดยสนิทรัพย์หมนุเวียนเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 12 และหนีส้ินหมนุเวียนลดลงร้อยละ 16   
อัตราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ ยงัคงรักษาอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นให้อยูใ่นระดบัต่ํามาก โดยอตัราสว่นของหนีส้นิทัง้หมดตอ่สว่นของผู้ ถือ
หุ้นลดลงมาอยู่ท่ี 0.08:1 เม่ือเทียบกบัปีท่ีก่อนอยูท่ี่ 0.10:1 เน่ืองมาจากเงินกู้ ยืมท่ีลดลง 
อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการทาํงาน 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ในปีนีอ้ยูท่ี่ 0.42 เทา่ เม่ือเทียบกบัปีก่อนอยูท่ี่ 0.41 เทา่ สนิทรัพย์รวมเฉล่ียเพิ่มขึน้ร้อยละ 7 
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลืออยูท่ี่ 5.24 เท่า เม่ือเทียบกบัปีก่อนอยูท่ี่ 4.15 เทา่  
อัตราความสามารถในการทาํกาํไร 
อตัรากําไรสทุธิต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ 20.71 เม่ือเทียบกบัปีก่อนอยูท่ี่ร้อยละ 25.20 สาเหตหุลกัเน่ืองจากราคาขายท่ีลดลง 
ต้นทนุการผลติท่ีปรับตวัสงูขึน้ และผลกําไรท่ีลดลงของบริษัทร่วมบางแหง่ อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเฉล่ียเม่ือเทียบ
กบักําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเพิ่มขึน้อยูท่ี่ร้อยละ 9.55 เม่ือเทียบกบัร้อยละ 11.50 ในปีท่ีก่อน สาเหตหุลกัมาจากกําไรท่ีลดลงและ
กําไรจากสว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมบางแหง่ลดลง 
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การรบัรองความถกูตองของขอมลู 
  

 
 

“บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับนีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทฯ ขอรับรองว่า 
ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไมทํ่าให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั นอกจากนี ้บริษัทฯ 
ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้องครบถ้วนใน
สาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนท่ีเป็นสาระสําคญัทัง้
ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษัทฯ ได้
แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การ
กระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัทฯ ได้
มอบหมายให้ (1) นายประสาน กุมาร สิปานิ หรือ (2) นายปราโมท คานเดลวาล เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย  
หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ (1) นายประสาน กมุาร สปิานิ หรือ (2) นายปราโมท คานเดลวาล กํากบัไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไมใ่ช่
ข้อมลูท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 
 

 ช่ือ   ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 
 
1.   นายบีร์ กาปร์ู                     กรรมการบริษัท                                                                      
 
2.   นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้.         กรรมการบริษัท                                                                     
  
ผู้ รับมอบอํานาจ         
                      
 ช่ือ   ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 
 
นายประสาน สปิานิ        ประธานบริษัท                                                          
 
นายปราโมท คานเดลวาล       รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)                                                       
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการ ผูบริหาร  ผูมอีาํนาจควบคุม  
และเลขานกุารบรษิทั 

  

 
 ช่ือ-สกลุ / ตําแหน่ง อาย ุ วฒิุการศกึษา การถือหุ้น ประสบการณ์ 
  (ปี)  ในบริษัทฯ ตําแหน่ง บริษัท 
1 นายกมุาร มงักาลมั  

เบอร์ลา่ 
- ประธานกรรมการ 
- เป็นบตุรของบคุคลใน 
ลําดบัท่ี 2 

51 - F.C.A.  
(Institute of Chartered  
Accountants of India) 
- M.B.A. 
(London Business 
School) 

-  
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

บริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
- บมจ.ไทยคาร์บอนแบลค็ 
บริษัทท่ีไมไ่ด้อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
- บจ.อินโด-ไทย ซินเทติคซ์ 
- บจ.อดิตยา เบอร์ลา่ เคมีคลัส์ (ประเทศไทย) 
- บจ.ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภณัฑ์ 
- บจ.ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ 

2 นางราชาสรี เบอร์ลา่ 
- กรรมการ 
- เป็นมารดาของบคุคล
ในลําดบัท่ี 1 
 

73 - Bachelor of Arts 
(Chennai University, 
India) 

-  
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

บริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
- บมจ.ไทยคาร์บอนแบลค็ 
บริษัทท่ีไมไ่ด้อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
- บจ.อินโด-ไทย ซินเทติคซ์ 
- บจ.อดิตยา เบอร์ลา่ เคมีคลัส์ (ประเทศไทย) 
- บจ.ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภณัฑ์ 
- บจ.ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ 

3 นายไซยมั ซนุเดอร์  
มาฮนัซาเรีย 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 

83 - B.Com. 
- F.C.A.  
(Institute of Chartered 
Accountants of India) 
- อบรมหลกัสตูร 
Director Certification 
program (DCP 
#21/2002), IOD 

0.001% 
 

 
- กรรมการอิสระ 
 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

บริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
- บมจ.ไทยคาร์บอนแบลค็ 
บริษัทท่ีไมไ่ด้อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
- บจ.อินโด-ไทย ซินเทติคซ์ 
- บจ.ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ 
- บจ.ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภณัฑ์ 
- บจ.ไทยเปอร์อ๊อกไซด์  

4 นายวินยั สจัเดว 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
 

83 - Senior Cambridge 
- อบรมหลกัสตูร Director
Certification program 
(DCP #21/2002), IOD 

0.72%  
 
 
- กรรมการ 

บริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
-ไมมี่- 
บริษัทท่ีไมไ่ด้อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
- บจ.อินโด-ไทย ซินเทติคซ์ 

5 นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 

84 - B.Tech.  
(Advanced Chemical 
Engineering), 
(University of Nagpur, 
India) 

0.004%  
- กรรมการอิสระ 
 
 

บริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
- บมจ.ไทยคาร์บอนแบลค็ 
บริษัทท่ีไมไ่ด้อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
-ไมมี่- 

6 นายดิลิป ซิงห์ กอร์1/ 
- กรรมการ 
 

61 - B.Tech.  
(Advanced Chemical 
Engineering),  
(University of Nagpur, 
India) 

-  บริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
-ไมมี่- 
บริษัทท่ีไมไ่ด้อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
-ไมมี่- 
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บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน)    
 
 

 
 

 ช่ือ-สกลุ / ตําแหน่ง อาย ุ วฒิุการศกึษา การถือหุ้น ประสบการณ์ 
  (ปี)  ในบริษัทฯ ตําแหน่ง บริษัท 
7 ดร. บีร์ กาปร์ู1/ 

- กรรมการ 
- ประธานบริหารกลุม่  

54 - B.Tech, M.Tech. 
(Chem.Engg.), 
( I.I.T.,Kanpur, 
India) 
- Ph.D. 
(Chem.Engg.), 
(The City University 
of New York, U.S.A.) 

-  
 
 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 

บริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
-ไมมี่- 
บริษัทท่ีไมไ่ด้อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
- บจ.ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ 
- บจ.อดิตยา เบอร์ลา่ เคมีคลัส์  
(ประเทศไทย)  
- บจ.ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภณัฑ์ 

8 นายประสาน กมุาร  
สิปานิ 
- ประธานบริษัท 
 
 

54 - B.Com. (Hons) 
(Calcutta University, 
India) 
- A.C.A. (Institute of 
Chartered  
Accountants of 
India) 

- - ประธานร่วม  
(ฝ่ายโรงงาน) 
- ประธานร่วม  
(ฝ่ายการเงินและ
พาณิชย์) 
- Internal Auditor  
- Global Sourcing 
Leader 

- บมจ.ไทยเรยอน  
 
- บมจ.ไทยเรยอน  
 
 
- บจ.กราซิม อินดสัตรีส์ ประเทศอินเดีย 
- บมจ.ไทยคาร์บอนแบลค็ 

9 นายสเุรช ซนุดาราม 
- รองประธานอาวโุส  
(ฝ่ายเทคนิค) 

58 - B.Tech. (Chem), 
(Madras University, 
India) 

 - รองประธานอาวโุส 
(ฝ่ายเทคนิค) 
- ผู้จดัการทัว่ไป 

- บจ.กราซิม อินดสัตรีส์ ประเทศอินเดีย 
 
- บจ.ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ 

10 นายซานจีฟ กมุาร คอลล์2/ 
- รองประธาน  
(ฝ่ายวิศวกรรม) 

61 - B.E. (Mech.), 
(S.G.S.I.TS. Indore) 

- -ผู้ช่วยรองประธาน
(ฝ่ายวิศวกรรม) 
- หวัหน้าแผนก
วิศวกร 

- บมจ. ไทยเรยอน 
 
- บจ. กราซิม อินดสัตรีส์ ประเทศอินเดีย 

11 นายปราโมท คานเดลวาล 
- รองประธาน 
(ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 

49 - B.Com. (Hons) 
(Calcutta University) 
- A.C.A.  
(Institute of 
Chartered 
Accountants of 
India) 

- - ผู้ช่วยรองประธาน
(ฝ่ายการเงินและ
พาณิชย์) 
- ผู้จดัการทัว่ไป 
(ฝ่ายการเงินและ
พาณิชย์) 
- รองผู้จดัการทัว่ไป 
(การพาณิชย์) 
- ผู้จดัการ  
(การพาณิชย์) 

- บมจ.ไทยเรยอน  
 
 
- บมจ.ไทยเรยอน  
 
 
- บจ.เบอร์ลา่ ลาว พลัพ์ แอนด์ แพลนเทชัน่ 
ประเทศลาว 
- บจ.อลัฟ่าสปินน่ิง  
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บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน)    
 
 

 
 

 ช่ือ-สกลุ / ตําแหน่ง อาย ุ วฒิุการศกึษา การถือหุ้น ประสบการณ์ 
  (ปี)  ในบริษัทฯ ตําแหน่ง บริษัท 

12 นางสวุรรณา เฉลมิวฒัน์ 
 - เลขานกุารบริษัท 
(เร่ิม 30 มิถนุายน 2553) 

47 - บริหารธรุกิจบณัฑิต 
(การเงินและการ
ธนาคาร) 
มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 
- อบรมหลกัสตูร
พืน้ฐานสําหรับ
ผู้ปฏิบติังาน
เลขานกุารบริษัท จดั
โดยตลท.และ กลต. 

- - เลขานกุารบริษัท 
 

- บมจ. ไทยเรยอน  
 

หมายเหต ุ: - ไม่มีประวติักระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรพัย์ซ่ึงไดก้ระทําโดยสจุริต และไม่มีประวติัการทํารายการทีอ่าจเกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีทีผ่่านมา 

 1/ นายดิลิป ซิงห์ กอร์ และ ดร. บีร์ กาปร์ู ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท มีผลตัง้แต่วนัที ่21 กรกฎาคม 2560 
 2/ นายซานจีฟ กมุาร คอลล์ เกษียณอายเุมือ่วนัที ่21 พฤษภาคม 2560 
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บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน)    
 
 

 
 

  

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัรวมและการรวมคา
  

 
 บริษัทฯ การ

ร่วม
ค้า 

บริษัทร่วม 
(ตา่งประเทศ) 

บริษัทร่วม 
(ในประเทศ) 

รายช่ือบริษัท 
รายช่ือกรรมการ TR

 

AV
TB

 

AG
AB

 

AB
ES

 

AV
C 

AV
N 

BJ
FC

 

BL
PP

 

ILT
 

AB
CT

 

ITS
 

TA
F 

TC
B 

TP
C 

TP
L 

1. นายกมุาร มงักาลมั เบอร์ลา่ X         / /  / / / 
2. นางราชาสรี เบอร์ลา่ /         / /  / / / 
3. นายไซยมั ซนุเดอร์ มาฮนัซาเรีย ///          / / / / / 
4. นายวินยั สจัเดว ///          /     
5. นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้ ///            /   
6. นายดิลปิ ซงิห์ กอร์* /               
7. ดร. บีร์ กาปร์ู* /         /  /  /  

X = ประธานกรรมการ    / = กรรมการ  // = กรรมการบริหาร  /// = กรรมการอิสระ 
หมายเหต ุ:  * ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท มีผลตัง้แต่วนัที ่21 กรกฎาคม 2560  
 
ช่ือยอ่ ประเทศ ช่ือบริษัท (ภาษาองักฤษ) ช่ือบริษัท (ภาษาไทย) 

AVTB แคนาดา AV Terrace Bay Inc. บริษัท เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์ 

ABCT ไทย Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd. บริษัท อดิตยา เบอร์ลา่ เคมีคลัส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ABES ตรุกี Aditya Birla Elyaf Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Aditya Birla Elyaf Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 

AGAB สวีเดน Aditya Group AB บริษัท อดิตยา กรุ๊ป เอบ ี

AFCO อียิปต์ Alexandria Fiber Co.,S.A.E. บริษัท อเลก็ซานเดรีย ไฟเบอร์ เอส.เอ.อี. 

AVC แคนาดา AV Cell Inc. บริษัท เอวี เซลล์ อิงค์ 

AVN แคนาดา AV Nackawic Inc. บริษัท เอวี แนคคาวิค อิงค์ 

AVG แคนาดา AV Group NB Inc. บริษัท เอวี กรุ๊ป เอ็นบ ีอิงค์ 

BJFC จีน Birla Jingwei Fibres Co.,Ltd. บริษัท เบอร์ลา่ จิงเวย์่ ไฟเบอร์ จํากดั 

BLPP ลาว Birla Lao Pulp & Plantations Co.,Ltd. บริษัท เบอร์ลา่ ลาว พลัพ์ แอนด์ แพลนเทชัน่ จํากดั 

ILT อินโดนีเซีย PT. Indo Liberty Textile บริษัท พีที อินโด ลิเบอร์ตี ้เทก็ซ์ไทล์ 

ITS ไทย Indo-Thai Synthetics Co.,Ltd. บริษัท อินโด-ไทย ซินเทติกซ์ จํากดั 

TAF ไทย Thai Acrylic Fibre Co.,Ltd. บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จํากดั 

TCB ไทย Thai Carbon Black Public Co.,Ltd. บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) 

TPC ไทย Thai Polyphosphate & Chemicals Co.,Ltd. บริษัท ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภณัฑ์ จํากดั 

TPL ไทย Thai Peroxide Co.,Ltd. บริษัท ไทย เปอร์อ๊อกไซด์ จํากดั 

TR ไทย Thai Rayon Public Co.,Ltd. บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) 
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บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน)    
 
 

 
 

  

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่วกบัหัวหนางานตรวจสอบภายในและ 
หัวหนางานกาํกบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิัท 
(compliance) 

  

 
  ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 50 เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติ
อนุมัติแต่งตัง้ผู้บริหาร ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มอดิตยาเบอร์ล่า เข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยทํา
หน้าท่ีในการตรวจสอบภายในองค์กรในด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงาน รวมทัง้การควบคมุภายใน และจดัส่งรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุไตรมาส  
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บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน)    
 
 

 
 

  

เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรพัยสนิ 
  

 
 
 --ไมมี่-- 
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บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน)    
 
 

 
 

  

เอกสารแนบ 5 อืน่ๆ 
  

 
 
 --ไมมี่-- 
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