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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 เทา่ของกําลงัการผลติในปีแรก และบริษัทฯ ยงั

มีผลิตภณัฑ์พลอยได้เป็นเกลือโซเดียมซลัเฟต ซึง่มีกําลงัการผลติ 126,000 ตนัตอ่ปี บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทยในปี 2527 โดยมีมลูคา่เงินลงทนุตามราคาตลาด 6,804 ล้านบาท (หรือประมาณ 209 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2557 

โรงงานผลติเส้นใยเรยอนของบริษัทฯ ตัง้อยูริ่มฝ่ังแมนํ่า้เจ้าพระยา ในจงัหวดัอ่างทอง และโรงงานผลติก๊าซคาร์บอนได

ซลัไฟด์ซึง่ใช้ก๊าซธรรมชาติตัง้อยูท่ี่อตุสาหกรรมเอสไอแอล จงัหวดัสระบรีุ กระบวนการผลิตของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน

อตุสาหกรรม ISO9002 และ ISO14001 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้รับรางวลั TPM Excellence Award จาก JIPM ประเทศญ่ีปุ่ นอีก

ด้วย  

ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ภายใต้ตราสนิค้า “Birla Cellulose” ประกอบด้วยเส้นใยเรยอนมากมายหลายชนิดซึง่มีคณุสมบติั

ตา่งๆ เช่น สมัผสันุ่มสบาย ดดูซบัความชืน้สงู ยอ่ยสลายได้เองตามธรรมชาติ และมีรูปแบบท่ีทนัสมยั เส้นใยเหลา่นีส้ามารถนําไป

แปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ตา่งๆ เช่น เคร่ืองนุ่งหม่ ของแตง่บ้าน เคร่ืองประดบั ไหมพรม ผ้าสําหรับเช็ดทําความสะอาด ของใช้สว่นบคุคล 

และของใช้ในโรงพยาบาล  

บริษัทฯ ได้ประสบความสําเร็จจากการปรับปรุงผลติภณัฑ์เส้นใยพิเศษแบบใหม ่ “เบอร์ลา่โมดาล” ซึง่เป็นท่ียอมรับอยา่งดี

สําหรับผลติภณัฑ์เคร่ืองแตง่กายตามแฟชัน่มากกวา่ 12 ประเทศ  

 บริษัทฯ ยงัได้ผลติเกลือโซเดียมซลัเฟต เป็นผลผลติพลอยได้ ซึง่เป็นวตัถดิุบท่ีสําคญัในอตุสาหกรรมผงซกัฟอก ผลติเย่ือ

กระดาษ ผลติกระจก ผลติเคร่ืองหนงั และอตุสาหกรรมสิง่ทอ 

 ผลติภณัฑ์เส้นใยเรยอนของบริษัทฯ มากกวา่ร้อยละ 80 สง่มีการออกโดยตรงไปยงักวา่ 30 ประเทศทัว่โลก มีการทํา

การตลาดภายใต้ตราสนิค้า “Birla Cellulose” ซึง่มีคณุภาพท่ีเข้มงวดตามความต้องการของลกูค้าในสหรัฐอเมริกา จีน ยโุรป ตรุกี 

แคนาดา เกาหลีใต้ ฟิลปิปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม อินเดีย ปากีสถาน บงัคลาเทศ ศรีลงักา และตะวนัออกกลาง 

 บริษัทฯ ตอบสนองตอ่ความต้องการทัง้ในอตุสาหกรรมสิง่ทอและอตุสาหกรรมท่ีไมใ่ช่สิง่ทอ โดยทําการผลติเส้นใยเรยอนท่ี

มีความหลากหลายตัง้แต่ 0.9 ถึง 5.5 Denier เส้นใยท่ีมีความยาวตัง้แต ่32 ม.ม. ถงึ 120 ม.ม. ระดบัความแวววาวของการฟอกย้อม 

และกึง่ทบึ เส้นใยเรยอนของบริษัทฯ ได้รับการรับรองจาก Oeko-Tex Standard 100 

 หลายปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ ได้มีขยายธุรกิจทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ โดยการขยายการลงทนุในรูปแบบการ

ขยายตวัไปข้างหลงัและการขยายตวัไปข้างหน้า บริษัทฯ ยงัคงมีความพยายามอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลติและ

คณุภาพของผลติภณัฑ์เพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของตลาดระดบัสงู ในฐานะเป็นผู้สง่ออกรายใหญ่ ผู้ เสียภาษี และผู้ จ้างงาน

รายใหญ่ในจงัหวดัอา่งทอง บริษัทฯมีสว่นสําคญัตอ่เศรษฐกิจของประเทศไทย 
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1.1 วสัิยทัศน์ พันธกจิ และเป้าหมาย 

• วิสยัทศัน์ (Vision) เป็นผู้ นําระดบัโลกในอตุสาหกรรมเส้นใยเซลลโูลส 

• พนัธกิจ (Mission) เรามุง่มัน่ท่ีจะสร้างคณุคา่ท่ีเหนือกวา่และยัง่ยืนสําหรับผู้ มีสว่นได้เสียของเราทัง้หมด อีกทัง้ยงัคงรักษา

สว่นแบง่ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสดุในอตุสาหกรรมเส้นใยเซลลโูลสทัว่โลก โดยผา่นช่องทางดงัตอ่ไปนี ้

- นวตักรรมในผลิตภณัฑ์และกระบวนการ 

- ความเป็นเลิศในคณุภาพการบริการ การพฒันาบคุลากร และ 

- มุง่เน้นการเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมในทกุกิจกรรมของเรา 

 
1.2  การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญในรอบปีที่ผ่านมา  

• 1 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้นายประสาน กมุาร สปิานิ เป็นประธานบริษัท  

• 26 สงิหาคม 2556 ท่ีประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 95 ได้มีมติอนมุติัให้บริษัทฯ ออกหนงัสือคํา้ประกนัเงินกู้  (Standby 
Letter of Credit – SBLC) ให้กบัธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC) ประเทศจีน ในวงไมเ่กิน 35 ล้านดอล
ลา่ร์สหรัฐฯ (เทียบเทา่ 1,120 ล้านบาท) ให้แก่บริษัท เบอร์ลา่ จิงเวย์่ ไฟเบอร์ จํากดั สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สําหรับใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน สําหรับเง่ือนไขและข้อกําหนดให้เป็นไปตามข้อตกลง
ระหวา่งบริษัทฯ และบริษัท เบอร์ลา่ จิงเวย์่ ไฟเบอร์ จํากดั 

• 18 กันยายน 2556 สหภาพแรงงานของบริษัทฯ ได้ทําการนดัหยดุงานในระหวา่งการเจรจาเก่ียวกบัสทิธิประโยชน์และ
สวสัดิการของพนกังาน ทางบริษัทฯ จงึได้ประกาศปิดโรงงานในวนัท่ี 19 กนัยายน 2556 เป็นต้นมา
ทําให้บริษัทฯ ไมส่ามารถท่ีจะดําเนินการผลติได้ในช่วงการนดัหยดุงาน บริษัทฯ และสหภาพแรงงาน
ได้บรรลขุ้อตกลงร่วมกนั และได้ยกเลิกการนดัหยดุงานโดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 20 มกราคม 2557 และ
ได้เร่ิมดําเนินการผลิตในสายอ่ืนๆ ในวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2557 

• 27 พฤษภาคม 2557 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 98 ได้มีมติเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัให้จดัสรร
เงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท โดยเงินปันผลจํานวน 40.32 ล้านบาท จะถกูตดัจากบญัชีกําไร
สะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรและกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 สงิหาคม 2557 

• การลงทุน -  บริษัทฯ ได้ลงทนุเพิ่มเติมในหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์ (บริษัทย่อย) เป็น
จํานวนเงิน  12  ล้านเหรียญแคนาดา หรือเทียบเท่าประมาณ 361 ล้านบาท เพ่ือรักษาสดัสว่นการ
ลงทุนในบริษัทดังกล่าวให้อยู่ท่ีร้อยละ 60 ของทุนเรียกชําระแล้ว โดยบริษัทฯ ได้ลงทุนไปแล้ว
ทัง้หมดจํานวน 39 ล้านเหรียญแคนาดา หรือเทียบเทา่ประมาณ 1,201 ล้านบาท 

- ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามญัของบริษัท เบอร์ล่า ลาว พลัพ์ แอนด์ แพลน
เทชัน่ จํากดั เป็นจํานวนเงิน 1.07 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 33 ล้านบาท เพ่ือ
รักษาสดัส่วนการลงทนุในบริษัทดงักล่าวให้อยู่ท่ีร้อยละ 30  โดยบริษัทฯ ได้ลงทนุไปแล้วทัง้หมด
จํานวน 13.59 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเทา่ประมาณ 446 ล้านบาท  

- บริษัทฯ ได้โอนเงินจํานวน 15,000,000.- ดอลล่าร์สหรัฐฯ (เทียบเท่า 482.93 ล้านบาท  ท่ีอตัรา
แลกเปล่ียน 1 ดอลลา่ร์สหรัฐฯ  เทา่กบั 32.195 บาท)  เพ่ือเป็นเงินให้กู้ ยืมแก่บริษัท เบอร์ลา่ จิงเว่ย์ 
ไฟเบอร์ จํากดั (บริษัทร่วม) ประเทศจีน อตัราดอกเบีย้อยู่ท่ีร้อยละ 2.25 ต่อปี สําหรับระยะเวลา 3 
ปี หรือไมเ่กินวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  



แบบ 56-1-2557                      3 
บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน)    
 

 

 
 

1.3 โครงสร้างการลงทุน 
 

ธุรกิจผลิตเยื่อกระดาษ
(Dissolving Grade Wood Pulp)

ผงัแสดงโครงสรางการลงทนุ  (Investment Structure)

ธุรกิจผลิตเสนใยเรยอน
(Viscose Staple Fibre)

ผลิตเสนดาย
(Yarn)

ผลิตสารเคมีและผงเขมาดํา
(Chemical Products & 

Carbon Black)

บมจ.ไทยเรยอน
THAI RAYON PLC.

60.0%

19.0%

19.0%

49.5%

49.5%

33.33%

33.33%

40.0%

7.56%

ผลิตเสนใยอครลิิค
(Acrylic Fiber)

30.0%

14.4% 24.98%

29.98%

49.0%

บจ.เอว ีเทอเรซ เบย์ อิงค์
AV Terrace Bay Inc.

บริษัท เอวี เซลล์ อิงค์
AV Cell Inc.

บจ.เอว ีแนคคาวิค อิงค์
AV Nackawic Inc.

บจ.เบอร์ล่า ลาว แอนด์ แพลนเทชั่น
Birla Lao & Plantation  Co.,Ltd.

บจ.อดิตยา กรุ๊ป เอบี
Aditya Group AB

บจ.เบอร์ล่า จิงเว่ย์ ไฟบอร์ 
Biral Jingwei Fibres Co.,Ltd.

Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve
Ticaret Anonim Sirketi

บจ.พีท ีอินโด ลิเบอร์ตี ้เท็กซ์ไทล์
PT Indo Liberty Textiles

บจ.อินโด-ไทย ซินเทติคส์
Indo-Thai Synthetics Co.,Ltd.

บจ.ไทยอคริลิค ไฟเบอร์
Thai Acrylic Fiber Co.,Ltd.

อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร์ เอส.เอ.อี.
Alexandria Fiber S.A.E.

บมจ.ไทย คาร์บอน แบล็ค
Thai Carbon Black Plc.

บจ.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย)
Aditya Birla Chemicals(Thailand) Co.,Ltd.

บจ.ไทยโพลีฟอสเฟตและเคมีคัลส์
Thai Poly Phosphate & Chemicals Co.,Ltd.  
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รายช่ือ สัดส่วนการถือหุ้นและมูลค่าการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทที่เก่ียวข้อง 
หน่วย : ลา้นบาท 

สดัส่วน 
การถือหุน้ 

ชือ่ 
บริษัทร่วม 

ประเทศ ประเภทธุรกิจ /  
ผลิตภณัฑ์ 

เงินลงทนุ 
ในราคาทนุ 

เงินลงทนุ 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

29.98% ABCT ไทย ผู้ผลติสารเคมี 510 2,503 

33.33%  ABES ตรุกี ผู้ผลติเส้นใยเรยอน 330 319 
33.33% AGAB สวีเดน บริษัทเพ่ือการลงทนุในโรง

กลัน่ชีวภาพ 
1,824 1,982 

49.5% BJFC สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ผลติเส้นใยเรยอน 1,389 302 
30.0% BLPP สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
ผู้ผลติเย่ือกระดาษ 446 386 

40.0% ILT อินโดนีเซีย ผู้ผลติเส้นด้าย 198 431 
30.0% TAF ไทย ผู้ผลติเส้นใยอคริลคิ 407 883 
24.98% TCB ไทย ผู้ผลติผงเขมา่ดํา 236 2,846 

49.0% TPC ไทย บริษัทเพ่ือการลงทนุ 64 2,054 
 รวมเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 5,404 11,706 

19.0% AVC แคนาดา ผู้ผลติเย่ือกระดาษ 204 n/a 
19.0% AVN แคนาดา ผู้ผลติเย่ือกระดาษ 424 n/a 
14.4% AFCO* อียิปต์ ผู้ผลติเส้นใยอคริลคิ 70 n/a 
7.56% ITS ไทย ผู้ผลติเส้นด้าย 42 n/a 
0.02% TPL ไทย ผู้ผลติไฮโดรเจนเปอร์ออ็กไซด์ 6 n/a 

 รวมเงนิลงทุนในบริษัทที่เก่ียวข้อง 746  
หมายเหต ุ:  * หลงัจากตัง้ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทนุจํานวน 197 ลา้นบาท 

 

นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 
บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทัง้ในธุรกิจผลิตเย่ือกระดาษและธุรกิจผลติเส้นใยเรยอน 

ทัง้นีใ้นการซือ้ขายวตัถดิุบและเส้นใยเรยอนระหวา่งบริษัทในกลุม่ เป็นการกําหนดราคาซือ้ขายตามราคาตลาดท่ีซือ้ขายกบัลกูค้า/ผู้

จดัจําหน่ายปกติทัว่ไป 
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2 ลกัษณะการประกอบธรุกจิ 
 
โครงสร้างรายได้ 

• บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย         หน่วย : ลา้นบาท 

 
ผลิตภณัฑ์ / บริการ 

ดําเนินการโดย 
/ %การถือหุน้ 

สําหรบัปีส้ินสดุ 
31 มีนาคม 

สําหรบัปีส้ินสดุ 
31 มีนาคม 

สําหรบั 6 เดือนส้ินสดุ 
31 มีนาคม 

 ของบริษัทฯ 2557 % 2556 % 2555 % 
รายได้จากการขาย – เส้นใยเรยอน        
     - ยอดขายในประเทศ TR 927 8 1,554 13 759 14 
     - ยอดขายตา่งประเทศ TR 3,759 32 7,657 63 4,224 77 
รายได้จากการขาย – เย่ือกระดาษ 
(บริษัทย่อย) 

AVTB 
(60.00%) 

6,557 55 1,992 17 - - 

เกลือโซเดียมซลัเฟต TR 231 2 409 3 202 4 
รายได้อ่ืน TR 387 3 471 4 267 5 

รวมรายได้  11,861 100.00 12,083 100.00 5,452 100.00 
 

• โครงสร้างรายได้ของธุรกิจท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นเกินร้อยละ 10  หน่วย : ลา้นบาท 

 
ผลิตภณัฑ์ / บริการ 

 
 

สําหรบัปีส้ินสดุ  
31 มีนาคม 

สําหรบัปีส้ินสดุ 
31 มีนาคม 

สําหรบั 6 เดือนส้ินสดุ 
31 มีนาคม 

  2557 2556 2555 
บริษัท อดิตยา เบอร์ลา่ เคมีคลัส์ (ประเทศไทย) จํากดั  ABCT 14,285 12,063 6,159 

Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi  ABES 17 59 19 

บริษัท อเลก็ซานเดรีย ไฟเบอร์ จํากดั  AFCO 1,934 2,259 1,032 

บริษัท อดิตยา กรุ๊ป เอบี  AGAB 8,859 9,025 5,002 

บริษัท เอวี เซลล์ อิงค์  AVC 3,177 3,339 2,184 

บริษัท เอวี แนคคาวิค อิงค์  AVN 4,504 4,831 3,017 

บริษัท เบอร์ลา่ จิงเวย์่ ไฟเบอร์ จํากดั  BJFC 4,197 3,924 1,868 

บริษัท เบอร์ลา่ ลาว พลัพ์ แอนด์ แพลนเทชัน่ จํากดั  BLPP 5 2 - 

บริษัท พีที อินโด ลเิบอร์ตี ้เทก็ซ์ไทล์  ILT 3,744 2,690 1,141 

บริษัท ไทย อคริลคิ ไฟเบอร์ จํากดั  TAF 8,864 8,184 4,468 

บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน)  TCB 8,217 9,746 5,324 

บริษัท ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภณัฑ์ จํากดั  TPC 308 144 109 

รวม  58,108 56,266 30,323 
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2.1 ลักษณะของผลติภัณฑ์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

ธุรกจิเส้นใย 

 

• บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) – ผลิตภณัฑ์หลกัคือ เส้นใยเรยอน (Viscose Staple Fibre) 

ซึง่เป็นวตัถดิุบหลกัของอตุสาหกรรมป่ันด้ายและทอผ้า และเกลือโซเดียมซลัเฟต ซึง่ใช้ใน

อตุสาหกรรมผงซกัฟอกและสิง่ทอ 

• บริษัท เบอร์ลา่ จิงเวย์่ ไฟเบอร์ จํากดั (ประเทศจีน) เป็นผู้ผลิตเส้นใยเรยอน 

• Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (ประเทศตรุกี) เป็นผู้ผลติเส้นใยเรยอน 

• บริษัท ไทยอคริลคิ ไฟเบอร์ จํากดั ผู้ผลิตเส้นใยอคริลคิแหง่เดียวในประเทศไทย 

• บริษัท อเลก็ซานเดรีย ไฟเบอร์ เอส.เอ.อี ผู้ผลิตเส้นใยอคริลคิแห่งเดียวในประเทศอิยิปต์ 

ธุรกจิเย่ือกระดาษ • บริษัท เอวี เซลล์ อิงค์ (ประเทศแคนาดา) เป็นผู้ผลติเย่ือกระดาษ  

• บริษัท เอวี แนคคาวิค อิงค์ (ประเทศแคนาดา) เป็นผู้ผลติเย่ือกระดาษ  

• บริษัท เบอร์ลา่ ลาว พลัพ์ แอนด์ แพลนเทชัน่ จํากดั (ประเทศลาว) เป็นผู้ผลติเย่ือกระดาษ 

• AV Terrace Bay, Inc. (ประเทศแคนาดา) เป็นผู้ผลติเย่ือกระดาษ 

ธุรกจิผงเขม่าดาํ 
 

• บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) มีผลติภณัฑ์หลกัคือ ผงเขมา่ดํา ซึง่เป็นวตัถดิุบของ

อตุสาหกรรมยางรถยนต์ วตัถดิุบหลกัในการผลิตผงเขมา่ดําคือ นํา้มนัดิบ ในกระบวนการผลิตจะ

ทําให้เกิดไอนํา้และพลงังานความร้อน โดยบริษัทฯ สามารถนําพลงังานไอนํา้และความร้อนท่ีได้

จากขบวนการผลติผงเขมา่ดํามาใช้เป็นสว่นหนึ่งในกระบวนการผลติเส้นใยเรยอนได้ 

ธุรกจิสิง่ทอ 

 

• บริษัท อินโด-ไทย ซินเทติคส์ จํากดั 

• บริษัท พีที อินโด ลเิบอร์ตี ้เทก็ซ์ไทล์ จํากดั (ประเทศอินโดนีเซีย) 

     บริษัทในกลุม่ธุรกิจนีเ้ป็นโรงงานผลติเส้นใยและป่ันด้าย ซึง่เป็นฐานลกูค้าสําคญัของบริษัทฯ  

ธุรกจิเคมีภัณฑ์ 
 

• บริษัท อดิตยา เบอร์ลา่ เคมีคลัส์ (ประเทศไทย) จํากดั - ผลิตโซดาไฟ, อีพอ็กซ่ีเรซ่ิน, โซเดียมซลั

ไฟต์, เอพิคลอโรไฮดริน, โซเดียม ไทรโพลีฟอสเฟต  

     บริษัทนีเ้ป็นผู้ผลติเคมีท่ีสําคญัท่ีนํามาใช้เป็นวตัถดิุบหลกัในการผลติเส้นใยเรยอน ตลอดจนเป็น

ลกูค้าของบริษัทฯ สําหรับผลติภณัฑ์เกลือโซเดียมซลัเฟตด้วย 

บริษัทเพ่ือการลงทุน 
 

• บริษัท อดิตยา กรุ๊ป เอบี (ประเทศสวีเดน) - เป็นบริษัทท่ีถือหุ้นในกลุม่บริษัท Domsjo Fabriker 

AB ซึง่เป็นหนึง่ในผู้ นําด้านโรงกลัน่ชีวภาพและเช่ียวชาญทางด้านเซลลโูลส  

• บริษัท ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภณัฑ์ จํากดั 
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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 

 
2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

• โครงสร้างอุตสาหกรรม 
อตุสาหกรรมสิง่ทอประกอบด้วยอตุสาหกรรมยอ่ยหลายอตุสาหกรรมด้วยกนั คือ อตุสาหกรรมเส้นใย ซึง่เป็นอตุสาหกรรม

ข้ันต้น อตุสาหกรรมป่ันด้าย อตุสาหกรรมทอผ้า อตุสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์ และตกแตง่สําเร็จ เป็นอตุสาหกรรมข้ันกลาง และ

อตุสาหกรรมเคร่ืองนุ่งหม่ เป็นอตุสาหกรรมข้ันปลาย โดยทกุอตุสาหกรรมยอ่ยเหลา่นีมี้ความสมัพนัธ์กนัทัง้ระบบ โดยแตล่ะขัน้ตอน

การผลิตจะมีลกัษณะของการใช้แรงงานหนาแน่นและการใช้ทนุหนาแน่นท่ีแตกตา่งกนั  
1. อุตสาหกรรมขัน้ต้น (Upstream) 

เส้นใย - เส้นใยธรรมชาติ (Natural Fibers)  ฝ้าย และไหม เป็นวตัถดิุบสําคญัท่ีใช้ในการผลติเส้นใยธรรมชาติ 

 - เส้นใยประดิษฐ์ (Man-made Fibers) ประกอบด้วยเส้นใยประดิษฐ์จากธรรมชาติ และเส้นใยสงัเคราะห์ 

 สําหรับประเทศไทย มีการผลติเส้นใยเรยอน ไนลอ่น อคริลกิ และ โพลีเอสเตอร์ ซึง่เป็นขัน้ตอนท่ีใช้ทนุ

เข้มข้นท่ีสดุในกระบวนการผลติสิง่ทอ และมีการใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั   
2. อุตสาหกรรมขัน้กลาง (Midstream) 

ป่ันด้าย  - โดยนําผลิตภณัฑ์เส้นใยมาผลติตอ่เป็นผลติภณัฑ์ใหม ่ ซึง่ก็คือ ด้าย ท่ีใช้ในอตุสาหกรรมสิง่ทอ มีทัง้

ประเภทท่ีนําไปใช้เป็นวตัถดิุบในอตุสาหกรรม ถกัทอ และใช้ในการตดัเยบ็เคร่ืองนุ่งหม่โดยตรง  

ถัก ทอผ้า  - ผลติภณัฑ์ท่ีได้จากอตุสาหกรรมนี ้ได้แก่ ผ้าถกั และผ้าทอ แบง่เป็น 4 ประเภท คือ ฝ้ายล้วน ฝ้ายถกั ผ้า

สงัเคราะห์ และผ้าถกัสงัเคราะห์   

ฟอก ย้อม พิมพ์ และตกแต่งสาํเร็จ - เป็นอตุสาหกรรมท่ีเพิ่มมลูคา่ให้กบัผ้าผืนดิบ โดยผ้าผืนท่ีผา่นกระบวนการฟอก

ย้อม พิมพ์ และแตง่สําเร็จแล้วจะมีมลูคา่เพิ่มขึน้ อยา่งไรก็ตาม อตุสาหกรรมฟอกย้อมในไทยเป็น

อตุสาหกรรมท่ีมีการใช้นํา้ สี และสารเคมี พลงังาน รวมทัง้แรงงานในปริมาณท่ีสงู และเป็นกระบวนการ

ผลติท่ีก่อให้เกิดนํา้เสียเป็นจํานวนมาก ต้องพึง่พาเทคโนโลยีระดบัสงูในการผลติสนิค้าให้มีคณุภาพดี 

และมีความสม่ําเสมอ อยา่งไรก็ตาม การพฒันานี ้ต้องใช้เงินทนุเป็นจํานวนมาก  
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3. อุตสาหกรรมขัน้ปลาย (Downstream) 
เส้ือผ้าสาํเร็จรูป - การผลติของอตุสาหกรรมนีจ้ะมีความเก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์กนัทัง้ระบบ คือ ความต้องการจาก

อตุสาหกรรมผ้าสําเร็จรูป เป็นตวักําหนดทัง้ปริมาณและคณุภาพของการผลติในอตุสาหกรรมขัน้ต้น และ

อตุสาหกรรมขัน้กลาง เน่ืองจากอตุสาหกรรมสิ่งทอของไทยในแตล่ะขัน้ตอนการผลิต ตัง้แตข่ัน้ต้น ขัน้

กลาง จนถงึเสือ้ผ้าสําเร็จรูป ยงัไมส่ามารถพึง่พากนัได้อย่างสมบรูณ์และตอ่เน่ือง ทําให้ผู้ผลติใน

อตุสาหกรรมเสือ้ผ้าสําเร็จรูปบางสว่นมีการนําเข้าวตัถดิุบโดยเฉพาะผ้าผืนจากต่างประเทศ ลกัษณะ

เดน่ชดัของอตุสาหกรรมนี ้ คือ การใช้แรงงานมากไมจํ่าเป็นต้องลงทนุสงู และเทคโนโลยีการผลติไม่

ซบัซ้อน และมีโรงงานขนาดตา่งๆ  

 

• กลยุทธ์ทางการตลาด 
จากการเป็นผู้ผลติเส้นใยเรยอนเพียงรายเดียวในประเทศ บริษัทฯ จงึสามารถรองรับความต้องการเส้นใยเรยอนในตลาด

ภายในประเทศทัง้หมดตลอดมา และยงัเป็นการสง่เสริมให้ผู้ผลิตภายในประเทศทําการผลิตผลติภณัฑ์ท่ีเพิ่มมลูคา่สําหรับ

อตุสาหกรรมสิง่ทอ ด้วยการติดตัง้เคร่ืองจกัรใหม ่บริษัทฯ ได้เร่ิมจําหน่ายเส้นใยเรยอนพิเศษท่ีมีช่ือวา่ “เบอร์ลา่ โมดาล” ในตลาดโลก 

ซึง่ได้รับการตอบรับเป็นอยา่งดีสําหรับผลติภณัฑ์สิง่ทอระดบับน บริษัทฯ มีความพร้อมอยา่งเตม็ท่ีในการให้บริการทางเทคนิคแก่

ลกูค้าเพ่ือช่วยพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม ่ทัง้นีย้อดขายในรอบระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมาเป็นดงันี ้

 
ปริมาณขาย 

สําหรบัปีส้ินสดุ  
31 มีนาคม 

สําหรบัปีส้ินสดุ  
31 มีนาคม 

สําหรบั 6 เดือนส้ินสดุ 
31 มีนาคม 

(หน่วย: เมตริกตนั) 2557 2556 2555 
เส้นใยเรยอน - ในประเทศ 16,038 22,829 10,085 
เส้นใยเรยอน - ตา่งประเทศ 62,542 112,197 56,906 
เกลือโซเดียมซลัเฟต 64,039 113,706 56,666 
เย่ือกระดาษ – บริษัทยอ่ย 307,258 106,185 - 

 

ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ประกอบด้วยเส้นใยเรยอนท่ีมีคณุลกัษณะพิเศษหลายประการ เช่น สมัผสัท่ีนุ่มสบาย ซมึซบั

ความชืน้ได้สงู การยอ่ยสลายได้เองตามธรรมชาติ ความสบายในการสวมใสแ่ละมีรูปแบบท่ีทนัสมยั ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ สามารถ

นําไปทําผลติภณัฑ์ได้อยา่งหลากหลาย ไมว่า่จะเป็นเคร่ืองนุ่งหม่ ของแตง่บ้าน เสือ้ผ้า ไหมพรม ผลติภณัฑ์เช็ดทําความสะอาด 

สขุอนามยัสว่นบคุคล รวมทัง้การใช้ทางการแพทย์ นอกจากนีเ้กลือโซเดียมซลัเฟตซึง่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลติ บริษัทฯ 

ยงัสามารถนําไปใช้ในการผลติสารซกัล้าง แก้ว เย่ือกระดาษและกระดาษ รวมทัง้อตุสาหกรรมการย้อมผ้า  

 ผลติภณัฑ์เส้นใยเรยอนของบริษัทฯ มากกวา่ร้อยละ 80 สง่มีการออกโดยตรงไปยงักวา่ 30 ประเทศทัว่โลก มีการทํา

การตลาดภายใต้ตราสนิค้า “Birla Cellulose” ซึง่มีคณุภาพท่ีเข้มงวดตามความต้องการของลกูค้าในสหรัฐอเมริกา จีน ยโุรป ตรุกี 

แคนาดา เกาหลีใต้ ฟิลปิปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม อินเดีย ปากีสถาน บงัคลาเทศ ศรีลงักา และตะวนัออกกลาง 

 บริษัทฯ ตอบสนองตอ่ความต้องการทัง้ในอตุสาหกรรมสิง่ทอและอตุสาหกรรมท่ีไมใ่ช่สิง่ทอ โดยทําการผลติเส้นใยเรยอนท่ี

มีความหลากหลายตัง้แต่ 0.9 ถึง 5.5 Denier เส้นใยท่ีมีความยาวตัง้แต ่32 ม.ม. ถงึ 120 ม.ม. ระดบัความแวววาวของการฟอกย้อม 

และกึง่ทบึ เส้นใยเรยอนของบริษัทฯ ยงัได้รับการรับรองจาก Oeko-Tex Standard 100 อีกด้วย 
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• ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
อตุสาหกรรมสิง่ทอทัว่โลกมีการผลติเส้นใยเรยอนโดยรวมคาดว่าจะเพิ่มขึน้เป็น 88.7 ล้านตนัในปี 2556 เม่ือเทียบกบั 84.9 

ล้านตนัในปี 2555 การผลติฝ้ายในปี 2556 คาดวา่จะเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.4 สูร่ะดบั 23.3 ล้านตนั เม่ือเทียบกบั 22.8 ล้านตนัในปี 2555 

การผลิตเส้นใยเรยอน (VSF) ของโลกคาดวา่อยูท่ี่ 4.3 ล้านตนัในปี 2556 เม่ือเทียบกบั 3.8 ล้านตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 13 สว่นใหญ่

เน่ืองมาจากความต้องการท่ีเพิ่มขึน้จากประเทศจีน เน่ืองจากนโยบายของการสร้างกลยทุธ์สํารองสนิค้าจากฝ้าย โดยให้เงินอดุหนนุ

แก่เกษตรกรโดยตรง ประเทศจีนซึง่เป็นผู้ผลติเส้นใยเรยอน (VSF) รายใหญ่ของโลก มีการผลติท่ีมีสว่นแบง่ตลาดเกือบร้อยละ 65 

ของกําลงัการผลติรวมทัว่โลก กําลงัการผลติสว่นเกินในประเทศจีนมีการใช้เพียงร้อยละ 78 ซึง่มีผลกระทบตอ่ราคาเป็นอยา่งมาก  

การผลิตเส้นใยเรยอนทัว่โลกในปี 2556 (ตามประมาณการลา่สดุ) เป็นดงันี ้

 

 

 

 
 

 

สิง่ทอและเสือ้ผ้าท่ีสง่ออกจากประเทศไทยมีอตัราการเจริญเติบโตเพียงร้อยละ 3.6 ในปี 2556 สาเหตหุลกัมาจากการ

สง่ออกของเส้นด้ายฝ้ายและผ้าฝ้าย การนําเข้าลดลงร้อยละ 4 การนําเข้าของเส้นด้ายและสิง่ทอลดลงร้อยละ 7.1 ในปี 2556 เป็น

การสง่สญัญาณการเปล่ียนแปลงในการผลิตสิง่ทอไปยงัประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีต้นทนุแรงงานท่ีต่ํากวา่มาก อตุสาหกรรมสิง่ทอใน

ประเทศไทยกําลงัเผชิญภาวะท่ียากลําบากมากท่ีจะรักษาการแข่งขนัให้คงอยูไ่ด้ในระยะยาวเน่ืองจากต้นทนุแรงงานและคา่ใช้จ่าย

พลงังานท่ีสงูขึน้ 

Global Fibre Production 2013 

Source : Fiber Year 2014 
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• สถานการณ์การตลาด 

รายได้จากการขายลดลงร้อยละ 47 จาก 5,196 ล้านบาทเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากการลดลงของ

ราคาขายร้อยละ 14 และปริมาณการขายร้อยละ 42 เน่ืองจากการปิดโรงงานระหวา่งการนดัหยดุงาน ตลาดเส้นใยเรยอนในประเทศ

ยงัคงออ่นแออย่างตอ่เน่ือง ซึง่สอดคล้องท่ีบริษัทฯ ได้พยายามเพ่ิมปริมาณการสง่ออกให้มากขึน้ ในระหวา่งหยดุการผลตินัน้ บริษัทฯ 

พยายามท่ีจะรักษาลกูค้าโดยการให้บริการลกูค้าผา่นการจดัหาเส้นใยจากบริษัทร่วมท่ีผลติเส้นใยด้วยเช่นกนั และจากประสบการณ์

อนัยอดเย่ียมของเส้นใยของเราในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการตอบรับการกลบัมาของลกูค้าสว่นใหญ่ ในแง่ของการ

กระจายตวัทางภมิูศาสตร์การสง่ออกครอบคลมุพืน้ท่ีมากกวา่ 30 ประเทศ รวมถงึสหรัฐอเมริกา, ยโุรป, ตรุกี, เกาหลีใต้, ฟิลปิปินส์, 

อินโดนีเซีย, ปากีสถาน, เวียดนาม, จีน, อินเดีย และศรีลงักา ความหลากหลายนีช้่วยให้บริษัทฯ สามารถป้องกนัความเส่ียงทาง

การเมืองและทางการเงินต้องเผชิญเพียงไมก่ี่ประเทศเป็นครัง้คราว 

บริษัทฯ ยงัคงรักษาการประสบความสําเร็จในตลาดระดบัสงูในตา่งประเทศ บริษัทฯ ยงัพยายามอยา่งตอ่เน่ืองในการ

สง่เสริมยอดขายในเส้นด้ายท่ีมีความละเอียดสงู และเส้นใยพิเศษอ่ืนๆ ซึง่ให้ผลกําไรท่ีดีกวา่ บริษัทฯ ยงัคงให้ความสําคญักบัผลผลติ

และคณุภาพเพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาว 

ธุรกิจเส้นใยเรยอน (VSF) ได้เผชิญกบัสถานการณ์ตลาดท่ียากลําบากและความกดดนัในเชิงปริมาณ สถานการณ์เช่นนี ้

คาดวา่จะดําเนินการตอ่ไปสําหรับระยะเวลาหนึ่ง ราคาเส้นใยเรยอน (VSF) ยงัคงมีแนวโน้มลดลงในช่วงปีนี ้โดยลดลงเฉล่ียตอ่ปีร้อย

ละ 14 เม่ือเทียบกบัท่ีลดลงร้อยละ 20 ในช่วงปีท่ีผา่นมา สง่ผลให้มีกําลงัการผลติเกินความต้องการในประเทศจีนและภาวะออ่นแอ

ในตลาดสิง่ทอ แม้จะมีการเร่ิมต้นการประมลูสํารองสว่นเกินของสนิค้าคงคลงัในประเทศจีน ทําให้ความกดดนัในราคาฝ้ายลดลงซึง่

อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่การบริโภค VSF และราคาในอนาคตอนัใกล้ 

อยา่งไรก็ตาม หากไมคํ่านงึถงึความออ่นแออยา่งตอ่เน่ืองในอตุสาหกรรมเส้นใยเรยอน (VSF)  และเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ

มหภาค บริษัทฯ ยงัคงมีความมัน่ใจตามแผนธุรกิจในระยะยาว 
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2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 
1.  ปริมาณการผลิตและการจัดจาํหน่าย 

 
สําหรบัปีส้ินสดุ 

31 มีนาคม 
สําหรบัปีส้ินสดุ 

31 มีนาคม 
สําหรบั 6 เดือนส้ินสดุ 

31 มีนาคม 
 2557 2556 2555 
 จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
ปริมาณการผลิตจริง (เมตริกตนั)       

      เส้นใยเรยอน 78,939  134,210  65,234  

      เกลอืโซเดียมซลัเฟต 64,956  113,561  55,781  
      เย่ือกระดาษ 299,053  130,256    
ปริมาณขายจริง (เมตริกตนั)       
      เส้นใยเรยอน - ในประเทศ 16,038 20.41 22,829 16.91 10,085 15.05 
      เส้นใยเรยอน - ตา่งประเทศ   62,542 79.51 112,197 83.09 56,906 84.95 

รวม 78,580 100.00 135,026 100.00 66,991 100.00 
      เย่ือกระดาษ – บริษัทยอ่ย   307,258  106,185  - - 
ยอดขายในประเทศ (ลา้นบาท)       
      เส้นใยเรยอน 927 7.89 1,554 13.23 759 14.35 
      เกลอืโซเดียมซลัเฟต 231 1.97 405 3.45 183 3.46 
      อ่ืนๆ 253 2.15 134 1.14 17 0.32 
      เย่ือกระดาษ – บริษัทยอ่ย   - - - - -  

รวม 1,411 12.01 2,093 17.82 959 18.13 
ยอดขายตา่งประเทศ (ลา้นบาท)       

      เส้นใยเรยอน 3,759  31.99 7,657 65.20 4,224 79.86 

      เกลอืโซเดียมซลัเฟต - - 4 0.03 19 0.36 
      อ่ืนๆ 26 0.22 15 0.13 87 1.65 
      เย่ือกระดาษ – บริษัทยอ่ย   6,553 55.78 1,975 16.82 - - 

รวม 10,338 87.99 9,651 82.18 4,330 81.87 
ยอดขายรวม (ลา้นบาท)       
      เส้นใยเรยอน 4,686 39.88 9,211 78.43 4,983 94.21 
      เกลอืโซเดียมซลัเฟต 231 1.97 409 3.48 202 3.82 
      อ่ืนๆ 279 2.37 149 1.27 104 1.97 
      เย่ือกระดาษ – บริษัทยอ่ย   6,553 55.78 1,975 16.82 - - 

รวม 11,749 100.00 11,744 100.00 5,289 100.00 
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• การผลติ 

บริษัทไทยเรยอนมี 5 สายการผลติ ด้วยกําลงัการผลติรวม 151,000 ตนัตอ่ปี เกลือโซเดียมซลัเฟตเป็นผลติผลพลอยได้จาก

กระบวนการผลิตเส้นใยเรยอน นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้ทําการผลิตคาร์บอนไดซลัไฟด์และกรดซลัฟริูค ซึง่นํามาใช้ในกระบวนการ

ผลติเส้นใยเรยอนของบริษัทฯ ในปี 2557 บริษัทฯ มีกําลงัการผลติเส้นใยเรยอนเพียงร้อยละ 57 สาเหตเุน่ืองจากการปิดโรงงานเป็น

ผลมาจากการนดัหยดุงาน ในขณะท่ีเกลือโซเดียมซลัเฟตมีการฟืน้ตวัโดยมีกําลงัการผลติอยูท่ี่ร้อยละ 82 สว่นบริษัทยอ่ยมีปริมาณ

การผลิตเย่ือกระดาษท่ีเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อน เป็นผลมาจากบริษัทยอ่ยมีการดําเนินงานเตม็ปี  

 
ปริมาณการผลิต 

สําหรบัปีส้ินสดุ  
31 มีนาคม 

สําหรบัปีส้ินสดุ  
31 มีนาคม 

สําหรบั 6 เดือนส้ินสดุ  
31 มีนาคม 

(หน่วย : เมตริกตนั) 2557 2556 2555 
เส้นใยเรยอน 78,936 134,210 65,234 
เกลือโซเดียมซลัเฟต 64,956 113,561 55,781 
เย่ือกระดาษ – บริษัทยอ่ย 299,053 130,256 - 

 
2. วัตถุดบิ และผู้จาํหน่ายวัตถุดบิ (SUPPLIER) 

วตัถดิุบถือเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัเป็นอยา่งย่ิงตอ่โครงสร้างต้นทนุของบริษัทฯ รายละเอียดและประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบั

วตัถดิุบหลกัมีดงัตอ่ไปนี ้

• เย่ือกระดาษชนิดละลายน้ําได้ 
 บริษัทฯ มีการนําเข้าเย่ือกระดาษชนิดนีจ้ากตา่งประเทศทัง้หมด โดยสว่นใหญ่สัง่ซือ้จากแอฟริกาใต้ ประเทศแคนาดา และ

ประเทศสวีเดน บริษัทฯ มีสญัญาการจดัซือ้ระยะยาวเพ่ือเป็นการประกนัความต้องการเย่ือกระดาษจากความผนัผวนของราคา 

spot ให้มากท่ีสดุ และเพ่ือให้แน่ใจวา่มีความพร้อมในการจดัหาเย่ือกระดาษเพ่ือใช้ในการผลิตได้อยา่งตอ่เน่ือง ในปีนีต้้นทนุ

เฉล่ียต่ํากวา่ร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบัปีก่อน  คาดการณ์วา่ราคายงัอยูใ่นช่วงขาลงจากอปุทานท่ีเพิ่มขึน้ของเย่ือกระดาษและความ

ต้องการน้อยกว่าท่ีคาดไว้ 

• โซดาไฟ 
 ราคาโซดาไฟได้แสดงให้เหน็แนวโน้มลดลงในระหวา่งปี ต้นทนุเฉลี่ยของปีลดลงร้อยละ 23 เม่ือเทียบกบัปีก่อน  สว่นใหญ่

เน่ืองจากสถานการณ์ในตลาดอ่อนแรง ราคาท่ีคาดวา่จะมีการปรับขึน้ในปีถดัไปเน่ืองจากความต้องการท่ีลดลงสําหรับตลาดซือ้

ขายคลอรีนซึง่ถกูจํากดัในการการผลติโซดาไฟ และต้นทนุพลงังานท่ีสงูขึน้ โซดาไฟสว่นใหญ่มีการจดัซือ้ภายในประเทศภายใต้

สญัญาระยะยาว สว่นท่ีเหลือจะเป็นการจดัหาในราคาตลาด ณ ขณะนัน้  

• กาํมะถัน 
 วตัถดิุบชนิดนีจ้ะถกูนําไปใช้ในกระบวนการผลิตคาร์บอนไดซลัไฟด์ (CS2) และกรดซลัฟริูค (H2SO4) บริษัทฯ นําเข้าวตัถดิุบชนิด

นีท้ัง้จากการนําเข้าและแหลง่ในประเทศ บริษัทฯ ได้เร่ิมจดัหาแหลง่กํามะถนัภายใต้สญัญาท่ีเช่ือมโยงกบัดชันีระหวา่งประเทศ 

ราคากํามะถนัท่ีแสดงให้เหน็ยงัคงมีแนวโน้มลดลงในระหวา่งปี สว่นใหญ่เน่ืองจากความต้องการลดลงจากประเทศจีน ต้นทนุ

เฉล่ียตอ่ปีลดลงร้อยละ 37 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 
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• ก๊าซธรรมชาต ิ
 ก๊าซธรรมชาติถกูนํามาใช้ในกระบวนการผลติ CS2 โรงงานตัง้อยู่ท่ีจงัหวดัสระบรีุ มีการจดัซือ้ภายใต้สญัญาระยะยาว ราคาก๊าซ

มีการเช่ือมโยงกบัสตูรขึน้อยูก่บัราคานํา้มนัในสงิคโปร์และอตัราแลกเปล่ียนของเงินบาทตอ่ดอลลา่ร์สหรัฐฯเช่นเดียวกบัผู้บริโภค

ก๊าซรายอ่ืนๆ 

 
3. การดาํเนินการและค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพ่ือลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการบํารุงรักษาเพ่ือการป้องกนัและตามกําหนดเวลาอย่างละเอียดถ่ีถ้วน เพ่ือให้แน่ใจวา่อปุกรณ์

การผลิตทัง้หมดสามารถใช้การได้ดีตลอดอายกุารใช้งาน นอกจากนีย้งักําหนดให้มีระบบการจดัการอปุกรณ์ท่ีทดแทนกนัได้สําหรับ

อปุกรณ์ท่ีหมดอายกุารใช้งาน บริษัทฯ ได้เลง็เห็นความสําคญัของความปลอดภยัอยา่งมาก ตลอดทัง้ปี บริษัทฯ ได้ดําเนินโครงการ

สร้างพฤติกรรมเพ่ือความปลอดภยั โดยได้รับการดแูลโดยเจ้าหน้าท่ีมืออาชีพ นอกเหนือไปจากจิตสํานึกด้านความปลอดภยัใน

ระดบัสงูของพนกังาน การฝึกอบรมอยา่งเข้มข้น และการลงทนุในอปุกรณ์เพ่ือความปลอดภยัทกุชนิดแล้ว บริษัทฯ ยงัได้จดัให้มีการ

ซ้อมรับมือเหตกุารณ์ฉกุเฉิน เพ่ือสร้างมาตรฐานความต่ืนตวัให้อยูใ่นระดบัสงูสดุ  

นอกเหนือจากเป้าหมายทางการค้าและการปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูลองค์กรท่ีดีแล้ว การมีสว่นร่วมในการปกป้อง

สิง่แวดล้อมถือเป็นสิง่ท่ีบริษัทฯ จะต้องดําเนินการเป็นลําดบัต้นๆ บริษัทฯ ตระหนกัถงึความสําคญัของความปลอดภยัในการทํางาน

และการปกป้องสิง่แวดล้อม ในปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ  ได้จดัตัง้โครงการสร้างเสริมวินยัในการทํางานเพ่ือความปลอดภยั เพ่ือสง่เสริม

พฤติกรรมการทํางานท่ีมีความปลอดภยัและเป็นการสร้างสิง่แวดล้อมในการทํางานอยา่งปลอดภยั กระบวนการเหลา่นีไ้ด้ผา่นการ

ตรวจสอบเป็นประจําอยา่งสม่ําเสมอโดยผู้บริหารระดบัสงู บริษัทฯ ได้ดําเนินกิจกรรมท่ีหลากหลาย รวมไปถงึการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ  

มาใช้บําบดันํา้เสียและไอเสียเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น 

• น้ําเสีย นํา้เสียจากกระบวนการผลติและจากแหลง่อ่ืนๆ จะได้รับการบําบดัในโรงบําบดันํา้เสียในชัน้ต้นท่ีมีประสทิธิภาพ

สงู จากนัน้จะมีการบําบดัในระยะท่ีสองโดยใช้ระบบจลุนิทรีย์ย่อยสลาย 

• มลพษิทางอากาศ ระบบบําบดัมลพิษ (Scrubber) จากกระบวนการผลติเส้นใยได้รับการออกแบบให้สามารถดดูซบัไฮโดรเจน 

ซลัไฟด์และทําปฏิกิริยากบัออกซิเจน จนไฮโดรเจนซลัไฟด์กลายเป็นกํามะถนั ซึง่กํามะถนัท่ีได้จากกระบวนการนีจ้ะถกูนํา

กลบัมาใช้ใหมใ่นกระบวนการผลติ อากาศท่ีผา่นกระบวนการบําบดัแล้วจะถกูปลอ่ยสูช่ัน้บรรยากาศผา่นปลอ่งท่ีมีความสงูถึง 

175 เมตร 

• ขยะมูลฝอย ขยะมลูฝอยทกุประเภทท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการผลติและกิจกรรมอ่ืนๆ จะมีการคดัแยกและสง่ไปกําจดัอย่าง

เหมาะสมตอ่ไปโดยผู้ประกอบการท่ีได้รับอนญุาต การกําจดัขยะมลูฝอยบางสว่นถกูนําไปเป็นสว่นหนึง่ของวตัถดิุบใน

กระบวนการผลิตซีเมนต์ ซึง่ทําให้เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมมากย่ิงขึน้  

• การปล่อยก๊าซ โรงงานผลติกรดกํามะถนัได้รับการออกแบบบนหลกัการ DCDA โดยใช้ระบบกําจดัไอนํา้ท่ีมีประสทิธิภาพ 

จากนัน้จะเข้าสูร่ะบบบําบดัมลพิษ (Scrubber) เพ่ือควบคมุปริมาณซลัเฟอร์ไดออกไซด์ท่ีปลอ่ยออกไป 

 
2.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบ เฉพาะงานโครงการ หรือซือ้ขายที่มีมูลค่าสูง 

- ไมมี่- 
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3 ปจจยัความเสีย่ง 
 

บริษัทฯ มีวิธีการท่ีเป็นระบบของการระบคุวามเส่ียง การประเมินผลกระทบและการบรรเทา ผู้บริหารระดบัสงูทําหน้าท่ีกํากบั

ดแูลการบริหารความเส่ียง นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนความเส่ียงตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจและให้คําแนะนําใน

การบริหารเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมของนโยบายการบริหารความเส่ียงและมาตรการตา่งๆ ของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีการระบคุวามเส่ียงท่ีสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ ดงันี ้

 
1. ความเส่ียงจากการบริหารจัดการทางการเงนิ 

• ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศจากเงนิกู้ยืม 
บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องกู้ ยืมเงินเป็นเงินตราตา่งประเทศเพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนในบางครัง้ แตเ่น่ืองจากบริษัทฯ มี

รายได้จากการสง่ออกเป็นเงินสกลุเดียวกนั บริษัทฯ จงึไมมี่ความเส่ียงในด้านนี ้

• ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียและเครดติจากการลงทุนระยะส้ัน 
อตัราดอกเบีย้มีความผนัผวนบ้างเป็นบางครัง้ตามตามภาวะเงินบาทในประเทศและตามปัจจยัในตา่งประเทศ บริษัทฯ มี

กระแสเงินสดสว่นเกินบางสว่นซึง่นําไปลงทนุในรูปเงินฝากระยะสัน้บ้างเป็นครัง้คราว โดยเน้นลงทนุในรูปของสกลุเงินบาท

เป็นหลกั และมีสภาพคลอ่งสว่นเกินจํานวนหนึง่นําไปลงทนุในหุ้นกู้สกลุเงินบาท อตัราดอกเบีย้ท่ีแตกตา่งกนัมีผลตอ่รายได้

จากดอกเบีย้ของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามอย่างมากท่ีจะใช้ความระมดัระวงัท่ีสดุในการคดัเลือกสถาบนัทางการเงินท่ีมีความมัน่คง และ

กําหนดขอบเขตความเส่ียงสําหรับสถาบนัการเงินแตล่ะแหง่โดยมีอายสุญัญาการลงทนุท่ีแตกตา่งกนั แตส่ว่นใหญ่แล้วจะ

ไมเ่กิน 1 ปีสําหรับการลงทนุดงักลา่ว 

• ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนที่เงนิตราต่างประเทศ 
บริษัทฯ สง่ออกผลติภณัฑ์ประมาณร้อยละ 80 ของปริมาณการผลติเป็นเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ ในขณะเดียวกนัมีการนําเข้า

วตัถดิุบหลกัซึง่สว่นใหญ่นําเข้าเป็นสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ บริษัทฯ ได้ดําเนินการป้องกนัความเส่ียงภายในของสกลุ

เงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ ท่ีมีทัง้รายได้และคา่ใช้จ่ายในสกลุเงินดงักลา่วข้างต้น บริษัทฯ มีการทบทวนกระแสเงินสดเงินตรา

ตา่งประเทศอยูเ่ป็นประจํา ในกรณีการแข็งคา่ของเงินบาทตอ่เงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ ในระยะยาว จะสง่ผลกระทบตอ่รายได้

จากการสง่ออกของบริษัทฯ ซึง่บริษัทฯ ไมไ่ด้มีการป้องกนัความเส่ียงจากการลงทนุในหุ้นระยะยาวและเงินลงทนุใน

หลกัทรัพย์เผ่ือขายซึง่บริษัทฯ ถือไว้เพ่ือการลงทนุระยะยาว 

 
2. ความเส่ียงจากรายได้และผลกาํไร 

• ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ 
ราคาของวตัถดิุบหลกั 3 ชนิด คือ เย่ือกระดาษ โซดาไฟ และกํามะถนั เป็นปัจจยัหลกัท่ีสง่ผลตอ่ต้นทนุการผลิต ราคาของ

วตัถดิุบเหลา่นีจ้ะแตกตา่งตามผลติภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัอปุสงค์อปุทาน และสง่ผลตอ่ผลกําไรของบริษัทฯ การท่ีจะผลกัภาระ

ต้นทนุทัง้หมดท่ีเพิ่มสงูขึน้โดยการปรับขึน้ราคาขายเส้นใยเรยอนนัน้ไมส่ามารถกระทําได้อยา่งตอ่เน่ือง เพราะความผนัผวน

ในตลาดอตุสาหกรรมสิง่ทอ การแข่งขนัจากผู้ผลิตเส้นใยเรยอนรายอ่ืน รวมไปถงึเส้นใยทดแทน บริษัทฯ ได้ดําเนินนโยบาย
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ท่ีสอดคล้องในการจดัซือ้เย่ือกระดาษและโซดาไฟเป็นประจําทกุไตรมาส และมีการจดัซือ้กํามะถนัทัง้ spot และการทํา

สญัญา ยอดขายการสง่ออกผลิตภณัฑ์สําเร็จรูปสว่นใหญ่จะทําเป็นประจําทกุเดือน การจดัซือ้เย่ือกระดาษ โซดาไฟ และ

กํามะถนัท่ีเช่ือมโยงกบัดชันีตลาดรายเดือนช่วยในการรักษาความสมดลุระหวา่งต้นทนุการนําเข้าและรายได้จากการ

สง่ออก  

• ความเส่ียงจากราคาขายของเส้นใยทดแทน 
เส้นใยเรยอน (VSF) ถกูนํามาใช้ในการผลิตเส้นใยทัง้หมด และใช้ผสมกบัเส้นใยอ่ืนๆ เช่น โพลีเอสเตอร์ ในบางครัง้นําไป

ผสมกบัเส้นใยฝ้ายได้ เส้นใยเหลา่นีถ้กูนําไปใช้ทดแทนทัง้นีข้ึน้อยูก่บัราคาและความต้องการของผู้บริโภค ราคาเส้นใยฝ้าย

ได้รับผลกระทบเป็นอยา่งมากจากปริมาณผลผลิตและพืน้ท่ีเพาะปลกูเม่ือไมน่านมานี ้ เน่ืองจากนโยบายฝ้ายของประเทศ

จีน โพลีเอสเตอร์เป็นเส้นใยทดแทนอีกชนิดหนึ่งซึง่สามารถใช้หรือนําไปผสมกบัเส้นใยเรยอน ความสมัพนัธ์ระหวา่งราคา

เส้นใยทัง้สามชนิดสง่ผลกระทบตอ่การตดัสนิใจของโรงทอในการเลือกสดัสว่นการผสมระหวา่งเส้นใยตา่งๆ ซึง่จะสง่ผล

กระทบตอ่การเปล่ียนแปลงความต้องการจากเส้นใยชนิดหนึง่ไปเป็นชนิดอ่ืน ในขณะท่ีเส้นใยเรยอนนัน้มีเอกลกัษณ์

เฉพาะตวั ความผนัผวนของราคาของเส้นใยทดแทนยงัคงมีความเป็นไปได้ท่ีจะสง่ผลกดดนัราคาเส้นใยเรยอน สถานการณ์

เช่นนีถื้อได้วา่เป็นความเส่ียงแตใ่นขณะเดียวกนัก็ถือเป็นโอกาสด้วย  

 
3. ความเส่ียงจากการตลาด 

• ความเส่ียงจากประเทศคู่ค้า 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และประเทศตรุกี เป็นตลาดสง่ออกท่ีสําคญัสําหรับผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ซึง่บริษัทฯ มี

นโยบายในการสง่เสริมผลติภณัฑ์ไปยงัประเทศใหม่ๆ  เพ่ือขยายฐานลกูค้า บริษัทฯ สง่สินค้าออกไปยงักวา่ 30 ประเทศ

ดงันัน้ ปริมาณการขายของบริษัทฯ จงึเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลายได้เป็นอยา่งดี อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคง

เผชิญกบัความเส่ียงทางการเมืองและทางการเงินซึง่เกิดขึน้กบัไมก่ี่ประเทศเป็นครัง้คราว 

• ความเส่ียงจากลูกค้า 
บริษัทฯ ได้ขยายระยะเวลาการให้เครดิตตัง้แต่หนึง่สปัดาห์ถงึสามเดือนสําหรับลกูค้าภายในประเทศสว่นใหญ่ การขาย

ให้กบัลกูค้าในประเทศทัง้หมดจึงไมมี่หลกัประกนั บริษัทฯ สง่ออกสนิค้าไปยงัหลายประเทศโดยสว่นใหญ่ใช้ตราสารเครดิต 

หรือการชําระเงินบางสว่นหรือเตม็จํานวนลว่งหน้า ขึน้อยูก่บัสถานะทางธุรกิจของลกูค้าและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง อยา่งไร

ก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบความเส่ียงท่ีเกิดจากลกูหนีอ้ยา่งใกล้ชิด โดยการกําหนดนโยบายการควบคมุสนิเช่ือท่ี

เหมาะสม 

• ความเส่ียงจากนวัตกรรมใหม่ของผลติภัณฑ์ 
ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ ได้มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีมีประโยชน์ใช้สอยให้มีความหลากหลายมากขึน้ ด้วย

เคร่ืองจกัรป่ันเส้นด้ายท่ีมีประสิทธิภาพสงูขึน้ รวมไปถงึผลติภณัฑ์สิง่ทอท่ีใช้เทคโนโลยีระดบัสงู และการป่ันด้ายด้วย

เคร่ืองจกัร air jet vortex ท่ีทําจากผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ถกูนํามาใช้ด้วยเคร่ืองจกัรทอและถกั ดงันัน้ความเส่ียงจาก

นวตักรรมใหมข่องผลติภณัฑ์จึงอยูใ่นระดบัต่ํา โดยขัน้ตอนการปรับปรุงอยา่งยัง่ยืนด้วยความเช่ียวชาญและความสามารถ 

บริษัทฯ จงึมีความสามารถในการจดัการความต้องการตามความต้องการของกลุม่ตา่งๆ ได้เป็นอยา่งดี อีกทัง้บริษัทฯ ได้

เร่งพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  ท่ีมีคณุภาพคงท่ี ซึง่เป็นการลดความเส่ียงท่ีเกิดจากการร้องเรียนของลกูค้า  
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• ความเส่ียงจากการเส่ือมความนิยมในผลติภัณฑ์ 
บริษัทฯ ได้ติดตามการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  ในกลุม่เซลลโูลสผา่นหน่วยงานวิจยัและพฒันาในประเทศอินเดีย บริษัทฯ 

ไมเ่หน็ความเส่ียงจากการเส่ือมความนิยมในกลุม่ผลติภณัฑ์ในปัจจบุนั 

  

4.  ความเส่ียงจากการประกอบธุรกจิ 

• ความเส่ียงจากสิง่แวดล้อม 
ในกระบวนการผลติเส้นใยเรยอน จะก่อให้เกิดมลพิษทัง้ในรูปแบบของเหลวและการปนเปือ้นในอากาศ บริษัทฯ ได้ลงทนุ

เป็นจํานวนมากในช่วงหลายปีท่ีผา่นมาเพ่ือเสริมสร้างระบบควบคมุมลภาวะและสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง ปัจจบุนับริษัทฯ 

ได้ผา่นมาตรฐานตา่งๆ ตามท่ีกระทรวงอตุสาหกรรมได้ประกาศใช้ ขยะมลูฝอยทัง้หมดของบริษัทฯ ได้ผา่นการคดัแยก

อยา่งเหมาะสม และสง่ไปกําจดัโดยหน่วยงานท่ีได้รับอนญุาตตามกฎหมาย ปริมาณขยะท่ีเกิดขึน้จริงได้รับการตรวจสอบ

โดยบริษัทฯ และหน่วยงานราชการอยูเ่ป็นประจํา การจดัการขยะท่ีไมเ่หมาะสมจะก่อให้เกิดความเส่ียงตอ่สิง่แวดล้อม 

บริษัทฯ จงึได้ใช้ความเข้มงวดในการควบคมุมลพิษไมใ่ห้เกินขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนดไว้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้รับการ

รับรองมาตรฐาน ISO14001 สําหรับการปฏิบติังาน และระบบบริหารงานเอกสารด้านสิง่แวดล้อมได้อยา่งเหมาะสม จากท่ี

กลา่วมาทัง้หมดข้างต้น บริษัทฯ จงึได้ประเมินความเส่ียงท่ีจะเกิดการปนเปือ้นสิง่แวดล้อมเน่ืองมาจากอบุติัเหตอุยูใ่นระดบั

ปานกลางถงึระดบัสงู 

• ความเส่ียงจากการจัดเกบ็และการใช้งาน 
บริษัทฯ และผู้ รับเหมาได้ทําการขนสง่สารเคมีอนัตราย เช่น โซดาไฟ กํามะถนั คาร์บอนไดซลัไฟด์ และกรดซลัฟริูค สารเคมี

เหลา่นีจ้ะถกูเก็บไว้ในสถานท่ีของบริษัทฯ ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามมาตรฐานตา่งๆ ท่ีควบคมุการขนสง่และการจดัเก็บ

สารเคมีอนัตราย แม้วา่จะไมเ่คยมีอบุติัเหตรุ้ายแรงเก่ียวกบัการขนสง่และการจดัเก็บสารเคมีเหลา่นี ้บริษัทฯ ยงัตระหนกัถงึ

ความเส่ียงท่ีจะเกิดอบุติัเหตจุากความผิดพลาดในการปฏิบติังานซึง่เป็นเหตท่ีุสามารถคาดเดาได้ 

• ความเส่ียงจากการจัดหาวัตถุดบิ 
บริษัทฯ ได้ทําสญัญาระยะยาวสําหรับการจดัซือ้เย่ือกระดาษชนิดละลายนํา้ได้และโซดาไฟกบัผู้ จําหน่ายท่ีสําคญั บริษัทฯ 

ได้เร่ิมจดัซือ้กํามะถนัเป็นบางสว่นภายใต้สตูรท่ีเช่ือมโยงกบัดขันี จงึเป็นการลดความเส่ียงด้านความขาดแคลนของวตัถดิุบ

สําหรับการดําเนินงานของบริษัทฯ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ อาจมีการจดัซือ้เย่ือกระดาษ โซดาไฟ และกํามะถนัตามท่ีเหน็วา่

เหมาะสม  

• ความเส่ียงจากกระบวนการผลติ 
บริษัทฯ มีระบบการบํารุงรักษาท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือป้องกนัและบํารุงรักษาอปุกรณ์การผลติให้อยูใ่นสภาพท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจวา่

อปุกรณ์การผลิตทัง้หมดสามารถใช้การได้ดีตลอดอายกุารใช้งาน นอกจากนีย้งักําหนดให้มีระบบการจดัการอปุกรณ์ท่ี

ทดแทนกนัได้สําหรับอปุกรณ์ท่ีหมดอายกุารใช้งาน บริษัทฯ ได้เลง็เหน็ความสําคญัของความปลอดภยัอยา่งมากสําหรับ

พนกังานบริษัทฯ และผู้ รับเหมาโดยได้รับการดแูลจากเจ้าหน้าท่ีมืออาชีพ นอกเหนือไปจากจิตสํานกึด้านความปลอดภยัใน

ระดบัสงูของพนกังาน การฝึกอบรมอยา่งเข้มงวด และการลงทนุในอปุกรณ์เพ่ือความปลอดภยัทกุชนิดแล้ว บริษัทฯ ยงัได้

ดําเนินการฝึกซ้อมจําลองแผนฉกุเฉิน เพ่ือสร้างมาตรฐานความต่ืนตวัให้อยูใ่นระดบัสงูสดุ  
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5. ความเส่ียงจากภายนอก 

• ความเส่ียงทางการเมือง 
เหตกุารณ์จากความขดัแย้งทางการเมือง เช่น การก่อการร้ายได้สง่ผลกระทบไปทัว่โลก ทําให้ต้นทนุและความเส่ียงของ

ธุรกิจเพิ่มขึน้ รวมไปถงึสง่ผลกระทบตอ่วฎัจกัรอปุสงค์และอปุทาน 

• ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงระเบียบกฎหมายในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปมีการลงทุน 
บริษัทฯ ได้วางแผนการลงทนุทัง้แบบขยายตวัไปข้างหน้าและข้างหลงั โดยการลงทนุในบริษัทท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 

ร่วมกบับริษัทอ่ืนในกลุม่เบอร์ลา่ แม้วา่บริษัทฯ จะเลง็เหน็ความเส่ียงทัว่ไปของธุรกิจในการลงทนุดงักลา่ว การเปล่ียนแปลง

ระเบียบกฎหมายในประเทศเหลา่นัน้อาจมีผลกระทบตอ่ผลประกอบการทางการเงินได้ 

• ความเส่ียงจากตลาดการเงนิโลก 
ตลาดการเงินและตลาดสนิค้าทัว่โลกเกิดความผนัผวนเป็นอยา่งมากในช่วงปีท่ีผ่านๆ มา ในขณะท่ีเศรษฐกิจของประเทศ

สหรัฐอเมริกาได้สง่สญัญาณการฟืน้ตวั เศรษฐกิจยโุรปยงัต้องดิน้รนเน่ืองจากวิกฤติการคลงั เศรษฐกิจเอเชียท่ีสําคญั เช่น 

ประเทศจีนและอินเดีย ยงัคงเติบโตอยา่งช้าๆ ในสว่นนีเ้องเศรษฐกิจโลกก็ยงัคงเปราะบางด้วยความเส่ียงสงู เน่ืองจาก

ความไมส่มดลุของโครงสร้างและในระดบัภมิูภาคและความผนัผวนของราคาสนิค้าและอตัราแลกเปล่ียน ปัจจยัทัง้หมด

เหลา่นีส้ร้างความไมแ่น่นอนและไมส่ามารถคาดการณ์ได้สําหรับธุรกิจซึง่จะมีผลในเชิงลบตอ่ความต้องการสําหรับ

ผลติภณัฑ์สิง่ทอและในอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกนั  
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4 ทรพัยสนิทีใ่ชในการประกอบธรุกจิ 
 

4.1 สนิทรัพย์ถาวร 

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 2557 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ประกอบด้วยที่ดนิ อาคาร และเคร่ืองจักร เป็นต้น ดังน้ี 

ท่ีดินแสดงมลูค่าตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณ์แสดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่เส่ือมราคาสะสม และคา่เผ่ือการด้อยคา่

ของสนิทรัพย์ (ถ้ามี) 

คา่เส่ือมราคาของอาคารและอปุกรณ์คํานวณจากราคาทนุโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณดงันี ้

 บริษัทฯ บริษัทย่อย 
อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 5, 20 ปี 1 - 25 ปี 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 5 - 25 ปี 1 - 40 ปี 
เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้ และอปุกรณ์สํานกังาน 4, 5 ปี 1 - 10 ปี 
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี 3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ 3, 5 ปี 1 - 6 ปี 
- คา่เส่ือมราคารวมอยูใ่นการคํานวณผลการดําเนินงาน 

- ไมมี่การคิดคา่เส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 
 

• รายละเอียดของที่ดนิของบริษัทฯ 

 ประเภท / ลกัษณะทรพัย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่า (ลา้นบาท) ภาระผูกพนั 
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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• รายละเอียดของอาคารและสิง่ปลูกสร้างของบริษัทฯ 

 ประเภท / ลกัษณะทรพัย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่า (ลา้นบาท) ภาระผูกพนั 
1. อาคารสํานกังาน 

- สํานกังานใหญ่ 
888/160-1 อาคารมหาทนุพลาซ่า ชัน้ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี 

เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

ทําสญัญาเช่าเป็น 
ระยะยาว 5-10 ปี 
 

บริษัทฯ ชําระคา่เช่า
เป็นรายเดือน 

-ไมมี่- 

2. อาคารโรงงาน 32 หลงั - พืน้ท่ี 106,813.72 ตรม. 
36 หมู่ 2 ถนนอยธุยา-อ่างทองไฮเวย์ ตําบลโพสะ อําเภอเมือง  

จงัหวดัอ่างทอง 14000 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 798.98 -ไมมี่- 

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

จงัหวดัสระบรีุ 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 57.42 -ไมมี่- 

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

จงัหวดัอ่างทอง 14000 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 29.79 -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  925.74  
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• รายละเอียดของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ของบริษัทฯ 

 ประเภท / ลกัษณะทรพัย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่า (ลา้นบาท) ภาระผูกพนั 
1. เคร่ืองจกัร - ฝ่ายเตรียมนํา้ยา (Viscose Preparation Plant) 

จํานวน 4 เคร่ือง 
บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 1,031.07 -ไมมี่- 

2. เคร่ืองจกัร - ประเภท ฝ่ายทําเส้นใย (Viscose Spinning) 
จํานวน 5 เคร่ือง 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 1,711.18 -ไมมี่- 

3. เคร่ืองจกัร - ฝ่ายผลิตโซเดียมซลัเฟตและให้การสนบัสนนุ  
(Anhydrous Sodium Sulphate & Auxiliary Plant)  
จํานวน 8 เคร่ือง 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 868.28 -ไมมี่- 

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

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 195.60 -ไมมี่- 

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

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 711.92 -ไมมี่- 

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

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 33.69 -ไมมี่- 

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

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 172.41 -ไมมี่- 

8. เคร่ืองจกัร - H2S Scrubber 
จํานวน 5 เคร่ือง 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 52.98 -ไมมี่- 

9. ปลอ่งไฟ (Chimney) 
จํานวน 2 ปลอ่ง 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 64.07 -ไมมี่- 

10. ฝ่ายบริการทัว่ไป (แผนกไฟฟ้า, เคร่ืองมือ, ห้องปฏิบติัการฝ่าย
คณุภาพ, Boiler, สิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั,แผนกดบัเพลิง, 
แผนกฝึกอบรม เป็นต้น 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 1,275.17 -ไมมี่- 

 รวม  6,116.37  
 

2. เคร่ืองหมายการค้าที่สาํคัญ ลิขสทิธ์ิ หรือทรัพย์สนิทางปัญญา 

รูปแบบ 
เคร่ืองหมายการคา้ 

ชือ่เจ้าของ ประเภทสินคา้/ 
บริการ 

เลขทะเบียน/ 
ประเทศทีจ่ดทะเบียน 

ระยะเวลาคุม้ครอง 

เคร่ืองหมายการค้า 
(Birla Cellulose) 

บจ.ไทยอคริลคิ ไฟเบอร์ เส้นใยเรยอน ค371120 
ประเทศไทย 

10 ปี  
(15/05/2012 – 14/05/2022) 
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4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

บริษัทฯ มีนโยบายมุง่เน้นการลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการผลติเส้นใยเรยอน เพ่ือท่ีจะสามารถรองรับและเป็น

หลกัประกนัการเจริญเติบโตในการดําเนินธุรกิจในระยะยาว นอกจากบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัแล้ว บริษัทฯ ยงัไม่มี

นโยบายท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในการลงทนุใหม่ โดยมีนโยบายการลงทนุดงันี ้

1. แผนการลงทนุของบริษัทฯ จะต้องได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท   หลกัของการพิจารณาสําหรับการลงทนุใน

บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมคือ จะต้องเป็นประโยชน์และสามารถเช่ือมตอ่กบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนเป็น

ประโยชน์ตอ่บริษัทในเครือเดียวกนั 

2. ขนาดของการลงทนุจะเป็นไปตามความจําเป็นของธุรกิจ ดงันัน้ บริษัทฯ ดําเนินกลยทุธ์โดยการกระจายการลงทนุทัง้ใน

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 สถานที่ต้ังของบริษัท ไทยเรยอน จาํกัด (มหาชน) 

ช่ือบริษัท บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) 

ช่ือยอ่ “TR “ – บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

เวบ็ไซต์ www.thairayon.com; www.birlacellulose.com; www.adityabirla.com 

ทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0107536001125 

ทนุจดทะเบียน 201,600,000.00  บาท (201,600,000 หุ้น) มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 

ทนุชําระแล้ว 201,600,000.00  บาท (201,600,000 หุ้น) มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 

ประเภทธรุกิจ อตุสาหกรรมผลิตเส้นใยเรยอนและเกลือโซเดียมซลัเฟต  

กําลงัการผลิต เส้นใยเรยอน – 151,000 เมตริกตนัตอ่ปี และเกลอืโซเดียมซลัเฟต 126,000 เมตริกตนัตอ่ปี 

ผลิตภณัฑ์ ประเภท – เส้นใยเรยอน, เส้นใยโมดาล 

ความยาว – 32 มม. ถงึ 120 มม. 

ความสวา่ง– ชนิดมนัวาว กึ่งทบึ  

Denier – 0.9 ถงึ 5.5 

ประโยชน์ เส้นใยเรยอน – อตุสาหกรรมสิ่งทอและอตุสาหกรรมท่ีไมใ่ช่สิ่งทอ 

เกลือโซเดียมซลัเฟต – อตุสาหกรรมผงซกัฟอก, ผลติกระจก, ผลิตเย่ือกระดาษ, เคร่ืองหนงั, ซีเมนต์ และสิ่งทอ 

สถานท่ีตัง้ สาํนักงานกรุงเทพฯ : 
888/160-1 อาคารมหาทนุพลาซา่ ชัน้ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท์ :   0-2253-6745-54  โทรสาร :  0-2254-3181 

 โรงงาน : 
- 36 หมู ่2 ถนนอยธุยา-อ่างทอง  ตําบลโพสะ อําเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง 14000 

โทรศพัท์ :   0-3561-1227-30  โทรสาร :  0-3561-1908 

 - 19 หมู ่7 ถนนหนองปลากระด่ี  ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอหนองแค จงัหวดัสระบรีุ 

โทรศพัท์ :   0-3637-3217-19  โทรสาร :  0-3637-3220 

จํานวนพนกังาน 928 คน  (ณ วนัที ่31 มีนาคม 2557) 

เลขานกุารบริษัทและ 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

นางสวุรรณา เฉลมิวฒัน์ 

โทรศพัท์ :   0-2253-6745-54 ตอ่ 2250  โทรสาร :  0-2254-3181 

อีเมล์ :  suwanna.c@adityabirla.com 
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2.  ช่ือ สถานที่ต้ังของนิตบุิคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

ชือ่บริษัท ประเภทธุรกิจ การถือหุน้ 
ของบริษัทฯ 

ทีอ่ยู่ โทรศพัท์ โทรสาร 

บริษัทย่อย      
AV Terrace Bay Inc. 
(ประเทศแคนาดา) 

ผลิตเย่ือกระดาษ ร้อยละ 60.00 1 Germain Street Suite 1500 

Saint John NB, E2L 4V1, Canada 

(506) 632-8900 

 

 

 
บริษัทร่วม      
บริษัท เบอร์ลา่ จิงเวย์่ 

ไฟเบอร์ จํากดั 
(ประเทศจีน) 

ผลิตเส้นใยเรยอน ร้อยละ 49.50 Huoju Building, No.4 West 

Chunyuan Road, State Level  

Hi-Tech Development Zone, 

Xiangyang City, Hubei Province, 

Peoples Republic of China 

86-710-2105755 

 

86-710-2108538 

บริษัท ไทยโพลีฟอสเฟต 

และเคมีภณัฑ์ จํากดั 
(ประเทศไทย) 

บริษัทเพ่ือการลงทนุ ร้อยละ 49.00 888/167 อาคารมหาทนุพลาซา่  

ชัน้ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี 

เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

662-253-6745 66-2253-5030 

บริษัท พีที อินโด  

ลิเบอร์ตี ้เทก็ซ์ไทล์ 
(ประเทศอินโดนีเซีย) 

ผลิตเส้นด้าย ร้อยละ 40.00 Menara Batavia, 16th Floor, Jl. 

K.H. Mas Masnyur Kav 126, 

Jakarta Pusat 10220. Indonesia 

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

บริษัท อดิตยา กรุ๊ป  

เอบ ี
(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) 

ผลิตเส้นใยเรยอน ร้อยละ 33.33 Kore Sehitleri Caddesi No.37/6 

Esentepe – SISLI / ISTANBUL 

  

บริษัท ไทย อคริลคิ  

ไฟเบอร์ จํากดั 
(ประเทศไทย) 

ผลิตเส้นใยอคริลคิ ร้อยละ 30.00 888/168-9 อาคารมหาทนุพลาซา่ 

ชัน้ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี  

เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

662-253-6745 662-253-4679 

บริษัท เบอร์ลา่ ลาว 

พลัพ์ แอนด์  

แพลนเทชัน่ จํากดั 
(ประเทศลาว) 

ผลิตเย่ือกระดาษ ร้อยละ 30.00 House No.288, Unit 14, 

Saphanthongthai Village, 

Sisattanak Disctrict, Vientiane, 

Lao PDR 

856-21-315502 856-41-251797 

บริษัท อดิตยา เบอร์ลา่ 

เคมีคลัส์ (ประเทศไทย) 

จํากดั  
(ประเทศไทย) 

ผลิตสารเคมี ร้อยละ 29.98 888/167 อาคารมหาทนุพลาซา่  

ชัน้ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี 

เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

66-2253-6745 66-2253-5030 
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ชือ่บริษัท ประเภทธุรกิจ การถือหุน้ 
ของบริษัทฯ 

ทีอ่ยู่ โทรศพัท์ โทรสาร 

บริษัทร่วม (ต่อ)      
บริษัท ไทยคาร์บอน

แบลค็ จํากดั (มหาชน)  
(ประเทศไทย) 

ผลิตผงเขมา่ดํา ร้อยละ 24.98 888/122,128 อาคารมหาทนุพลาซา่ 

ชัน้ 12 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี 

เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

66-2253-6745 66-2254-9031 

บริษัท เอวี เซลล์ อิงค์  
(ประเทศแคนาดา) 

ผลิตเย่ือกระดาษ ร้อยละ 19.00 175 Mill Road, Atholville, New 

Brunswick E3N 4S7, Canada 

1-506-789-4133 1-506-789-4136 

บริษัท เอวี แนคคาวิค 

อิงค์  
(ประเทศแคนาดา) 

ผลิตเย่ือกระดาษ ร้อยละ 19.00 103 Pinder Road, Nackawic, NB 

E6G 1W4, Canada 

1-506-575-3791 1-506-575-3300 

บริษัท อเลก็ซานเดรีย 

ไฟเบอร์ จํากดั 
(ประเทศอียิปต์) 

ผลิตเส้นใยอคริลคิ ร้อยละ 14.40 El Nahda Road, Amreya, 

Alexandria, Egypt 

20-3 477 0181 20-3 477 0178 

 
3.  ช่ือ สถานที่ต้ังของบุคคลอ้างองิอ่ืนๆ 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์   บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ชัน้ 4,6-7 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์ :   0-2229-2800, 0-2229-2888  โทรสาร :  0-2654-5427 

ผู้สอบบญัชี                             1. นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4501 และ/หรือ 

2. นางสาวทิพวลัย์ นานานวุฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3459 และ/หรือ  

3. นายกฤษดา เลศิวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4958  

บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั  (เดิมช่ือบริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั) 

ชัน้ 30 อาคารเลครัชดาคอมเพลก็ซ์ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์ :   0-2264-0777  โทรสาร :  0-2264-0789-90 

สถาบนัการเงินท่ีติดตอ่เป็นประจํา ธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงินทัง้ในและต่างประเทศ ประมาณ 22 แหง่ 

 
 
6.2 ข้อมูลสาํคัญอ่ืน 

-ไมมี่- 
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สวนที่ 2 การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 
  

 

7 ขอมลูหลกัทรพัยและผูถอืหุน 
 
7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

1.  หุ้นสามัญ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 201.60 ล้านบาท เรียกชําระแล้ว 201.60 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 

201,600,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 
2. ตราสารแสดงสทิธิในผลตอบแทนที่เกดิจากหลักทรัพย์อ้างองิ (NVDR : Non-Voting Depository Receipt) 

  ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2557 บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ออก 

NVDR ให้แก่ผู้ลงทนุของบริษัทฯ  เป็นหลกัทรัพย์อ้างอิงจํานวน 1,839,801 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  0.91 ของหุ้นท่ีออกและชําระแล้ว ณ 

วนัดงักลา่ว ทัง้นีผู้้ ถือหุ้น NVDR จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทฯ ท่ีนําไปอ้างอิงทกุประการ แตจ่ะไม่สามารถใช้สทิธิออก

เสียงในการประชมุผู้ ถือหุ้นได้ เน่ืองจากมิใช่ผู้ ถือหุ้นโดยตรงของบริษัทฯ แตท่ัง้นีใ้นทางปฏิบติั บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั จะเข้า

ร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นโดยจะออกเสียงลงคะแนนตามดลุยพินิจอิสระของบริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั มิใช่ออกเสียงตามคําสัง่ของผู้ ถือ 

NVDR  

  ทัง้นี ้ จํานวนหุ้นของบริษัทฯ ท่ีผู้ลงทนุเข้ามาลงทนุใน NVDR นัน้อาจมีการเปล่ียนแปลง ซึง่บริษัทฯ จะไมส่ามารถกําหนด

ได้ อยา่งไรก็ตามผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบจํานวนหุ้นท่ีเป็น NVDR ได้จากเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย คือ 

www.set.or.th/nvdr 

 
7.2 รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก (ที่มา : ทะเบียนรายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557) 
 

 รายชือ่ผูถื้อหุน้ สญัชาติ ประเภทธุรกิจ จํานวนหุน้ ร้อยละ 
1. บริษัท อาเซย ูจํากดั หมูเ่กาะบริติชเวอร์จิน ธุรกิจเพ่ือการลงทนุ 33,582,850 16.66 
2. บริษัท โวลล์ตนั คอมปานี จํากดั หมูเ่กาะบริติชเวอร์จิน ธุรกิจเพ่ือการลงทนุ 22,165,700 10.99 
3. Oneida Services Limited ไลบีเรีย ธุรกิจเพ่ือการลงทนุ 21,600,000 10.71 
4. บริษัท กราซิม อินดสัตรียส์ จํากดั อินเดีย ผู้ผลติเส้นใยเรยอน 

และซีเมนต์ 
13,988,570 6.94 

5. บริษัท ไทย อินดสัเตรียล  
แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิง้ จํากดั 

ไทย ธุรกิจเพ่ือการลงทนุ 9,738,500 4.83 

6. บริษัท รามา เทรดดิง้ จํากดั ไทย ธุรกิจเพ่ือการลงทนุ 6,645,580 3.30 
7. นายกมล  พิชิตสงิห์ ไทย ธุรกิจสว่นตวั 5,925,700 2.94 
8. นางสาววนิตา  ทกัราล ไทย ธุรกิจสว่นตวั 4,892,040 2.43 
9. นางรัชนี  คาจิจิ ไทย ธุรกิจสว่นตวั 4,858,770 2.41 
10. นายอมร พาณิชย์ไกวลัโกศิล ไทย ธุรกิจสว่นตวั 3,640,740 1.81 
หมายเหต ุ:  บริษัทฯ ไม่มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ทีมี่อิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจดัการหรือการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนยัสําคญั 
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7.3 นโยบายจ่ายเงนิปันผล 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 20-35 ของกําไรสทุธิจากงบการเงิน

เฉพาะกิจการ หลงัจากจดัสรรเป็นทนุสํารองตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาความต้องการเงินทนุสําหรับแผนธุรกิจในอนาคต

ตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ เหน็สมควร 
 
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และในรอบ 4 ปีที่ผ่านมาเป็นดังน้ี 

  สําหรบัปี 
 31 มีนาคม 

สําหรบั 6 เดือน 
31 มีนาคม 

สําหรบัปี 
30 กนัยายน 

 หน่วย 2557 2556 2555 2554 2553 
กําไรสทุธิ (งบการเงินรวม) ลา้นบาท (967) (21) 258 2,920 3,041 
กําไรสทุธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ลา้นบาท (570) 674 215 2,247 2,231 
จํานวนหุ้น  ลา้นหุน้ 201.60 201.60 201.60 201.60 201.60 
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น  บาท 0.20* 1.17 0.37 2.50 1.75 
รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้  ลา้นบาท 40.32 235.87 74.59 504.00 352.80 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ร้อยละ - 35 35 22 16 

หมายเหต:ุ *  ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทเมือ่วนัที ่27  พฤษภาคม 2557 ไดเ้สนอใหมี้การจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท กําหนดจ่ายในวนัที ่

19 สิงหาคม 2557 โดยจะขออนมุติัต่อทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ในวนัที ่25 กรกฎาคม 2557 
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8 โครงสรางการจดัการ 
 
8.1 คณะกรรมการบริษัท 

โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 คน กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 1 

คน และคณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีคณะกรรมการยอ่ย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึง่กรรมการทกุคน

ในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยรายช่ือดังต่อไปน้ี 
1. นายกมุาร มงักาลมั เบอร์ลา่ ประธานกรรมการ  

2. นางราชาสรี เบอร์ลา่ กรรมการ 

3. นายไซยมั ซนุเดอร์ มาฮนัซาเรีย กรรมการอิสระ 

4. นายวินยั สจัเดว กรรมการอิสระ 

5. นายนีร์มาล กมุาร ดาลาน กรรมการอิสระ 

6. นายคริสนา คิสชอร์ มาเฮชวาร่ี กรรมการ 

7. นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล กรรมการ 

8. นายอโมลดั ทกัราล * กรรมการ 
 หมายเหต ุ: -  ขอ้มูลและประวติัของผูบ้ริหารปรากฎในเอกสารแนบ 1 

  * ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริษัท เมือ่วนัที ่20 มิถนุายน 2556 

 
กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

กรรมการสองทา่นลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ  
 
หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. มีอํานาจและหน้าท่ีในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติของท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้น ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 

2. มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ กํากบัควบคมุดแูลฝ่ายบริหารเพ่ือให้

ดําเนินการตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

3. มีหน้าท่ีแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ  

4. มีหน้าท่ีจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ และการประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งน้อยปีละครัง้ 
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ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทมีการเข้าร่วมประชุม เป็นดังน้ี  
  การเข้าร่วมประชมุ  

รายชือ่กรรมการ / 
ตําแหน่ง 

วาระการดํารงตําแหน่ง คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

การประชมุ 
ผูถื้อหุน้ 

หมายเหต ุ

1.  นายกมุาร มงักาลมั เบอร์ลา่ 
 

ประธานกรรมการ 0/4 - 0/1 มีถ่ินฐานอยู่ใน
ต่างประเทศ 

2.  นางราชาสรี เบอร์ลา่ 
 

กรรมการ 0/4 - 0/1 มีถ่ินฐานอยู่ใน
ต่างประเทศ 

3. นายไซยมั ซุนเดอร์  
มาฮนัซาเรีย 
 

กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

4/4 4/4 1/1  

4.  นายวินยั สจัเดว 
 

กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ

4/4 4/4 1/1  

5.  นายนีร์มาล กมุาร ดาลาน 
 

กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ

3/4 3/4 1/1  

6.  นายคริสนา คิสชอร์  
มาเฮชวาร่ี 
 

กรรมการ 1/4 - 0/1 มีถ่ินฐานอยู่ใน
ต่างประเทศ 

7. นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล 
      

กรรมการ 4/4 - 1/1  

8.  นายอโมลดั ทกัราล 
      

กรรมการ 1/4 - - ลาออกจากการเป็น
กรรมการเมือ่วนัที ่ 
20 มิถนุายน 2556 

 
8.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯ มีทีมผู้บริหารดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

1. นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล ประธานบริหารกลุม่ 

2. นายประสาน กมุาร สิปานิ (1) ประธานบริษัท 

3. นายราม โกปาล อกาวาล (2) รองประธานอาวโุส (ฝ่ายเทคนิค) 

4. นายซานจีฟ กมุาร คอลล์ รองประธาน (ฝ่ายวิศวกรรม) 

5. นายซชิูล กมุาร กปุต้า (3) ผู้ช่วยรองประธาน (ฝ่ายการผลติ) 

6. นายปณิธาน ศรียางค์ ผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์) 

7. นายปราโมท คานเดลวาล (4) ผู้ช่วยรองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 

 หมายเหต:ุ   -  ขอ้มูลและประวติัของผูบ้ริหารปรากฎในเอกสารแนบ 1 

  (1) ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นประธานบริษัทเมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2556 
  (2) ไดร้บัการเลือ่นตําแหน่งเป็นรองประธานอาวโุส (ฝ่ายเทคนิค) เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2556 
  (3) ไดร้บัการเลือ่นตําแหน่งเป็นผูช่้วยรองประธาน (ฝ่ายการผลิต) เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2556 
  (4) ไดร้บัการเลือ่นตําแหน่งเป็นผูช่้วยรองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2556 
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หน้าที่และความรับผดิชอบของประธานบริษัท 
ประธานบริษัทรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคญัดงันี ้

1. ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ  ดําเนินงานตามนโยบายของบริษัทฯ  และการมอบหมายงานจาก

คณะกรรมการบริษัท 

2. บริหาร จดัการ และอนมุติัรายการตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ ในการทําธุรกิจให้เป็นไปโดยปกติ 

3. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 
8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแตง่ตัง้ให้นางสวุรรณา เฉลิมวฒัน์ ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 30 มิถนุายน 2553 

โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เพ่ือรับผิดชอบการจดัประชมุคณะกรรมการ

บริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถงึช่วยดแูลให้มีการปฏิบติัตามมติดงักลา่ว ดแูลและให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการเก่ียวกบั

กฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีต้องปฏิบติั การจดัทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุ

คณะกรรมการและรายงานประจําปีของบริษัท หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการมีสว่นได้เสียท่ี

รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศ 

หมายเหต:ุ ขอ้มูลและประวติัของเลขานกุารบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1 

 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 
1.1 คา่ตอบแทนรวมท่ีเป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษัท  ในรูปของเบีย้ประชมุ บําเหน็จกรรมการ และคา่ใช้จ่ายอ่ืน 

 - คา่ตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบงัคบัในหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 14 ได้ระบวุา่กรรมการของบริษัทมี

สทิธิได้รับคา่ตอบแทนในการปฏิบติัหน้าท่ี รวมทัง้ได้รับเบีย้ประชมุสําหรับการเข้าประชมุคณะกรรมการในแต่ละครัง้ท่ี

เข้าร่วมประชมุเป็นจํานวนสงูสดุครัง้ละ 25,000 บาท และ 10,000 บาท สําหรับคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวยสอบ 

นอกเหนือไปจากเบีย้ประชมุสําหรับการเข้าประชมุคณะกรรมการดงักลา่วข้างต้นแล้ว กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับ

เงินชดใช้คืนในค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดจากการเดินทาง คา่ท่ีพกั และ/หรือคา่อาหาร แล้วแตก่รณีท่ีเกิดขึน้แก่กรรมการ

เน่ืองจากการปฏิบติังานตามหน้าท่ีของตนในฐานะกรรมการของบริษัท ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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  คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ  
รายชือ่กรรมการ ตําแหน่ง การเข้าร่วม

ประชมุ 
(ครัง้) 

ค่า 
เบีย้ประชมุ 

(บาท) 

การเข้าร่วม
ประชมุ 
(ครัง้) 

ค่า 
เบีย้ประชมุ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1. นายกมุาร มงักาลมั เบอร์ลา่ ประธานกรรมการ 0/4 - - - มีถ่ินฐานอยู่ใน
ต่างประเทศ 

2. นางราชาสรี เบอร์ลา่ กรรมการ 0/4 - - - มีถ่ินฐานอยู่ใน
ต่างประเทศ 

3. นายไซยมั ซนุเดอร์ 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. นายนีร์มาล กมุาร ดาลาน กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

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

6. นายคริสนา คิสชอร์ มาเฮชวาร่ี กรรมการ 1/4 25,000 - - มีถ่ินฐานอยู่ใน
ต่างประเทศ 

7. นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล กรรมการ 4/4 100,000 - -  
8. นายอโมลดั ทกัราล กรรมการ 1/4 25,000 - - ลาออกจากการ

เป็นกรรมการเมือ่
วนัที ่20 
มิถนุายน 2556 

 จาํนวนเงนิ (บาท)  425,000  110,000  

 
 คา่ตอบแทนรวมท่ีเป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษัทในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมาเป็นดงันี ้

 
Derails of remuneration 

สําหรบัปีส้ินสดุ 
31 มีนาคม 

สําหรบั 6 เดือนส้ินสดุ 
31 มีนาคม 

 2557 2556 2555 
1. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท 425,000 750,000 300,000 

2. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 110,000 150,000 50,000 

3. บําเหน็จกรรมการและคา่ใช้จ่ายอ่ืน 6,122,490 3,146,456 2,080,827 

ค่าตอบแทนรวม (บาท) 6,657,490 4,046,456 2,430,827 
หมายเหต:ุ ค่าตอบแทนกรรมการไดมี้การพิจารณาอย่างเหมาะสมสําหรบัตําแหน่งและความรบัผิดชอบ ค่าบําเหน็จกรรมการและค่าใชจ่้ายอืน่ทีจ่่าย

ใหแ้ก่กรรมการท่านหน่ึงไดร้บัการอนมุติัจากทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้เมือ่วนัที ่29 มกราคม 2545 
 

1.2 คา่ตอบแทนรวมท่ีเป็นตวัเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนสั เป็นดงันี ้
  
ค่าตอบแทน 

สําหรบัปีส้ินสดุ  
31 มีนาคม 

สําหรบั 6 เดือนส้ินสดุ 
31 มีนาคม 

 2557 2556 2555 
จํานวนผู้บริหาร (คน) 6 6 8 
เงินเดือนรวมและโบนสัรวม (บาท) 33,574,240 31,591,589 15,605,635 

หมายเหต:ุ - สําหรบัปีส้ินสดุวนัที ่31 มีนาคม 2557 ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 6 คน ไดแ้ก่   (1) นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล  (2) นายประสาน กมุาร 
สิปานิ (3) นายราม โกปาล อกาวาล (4) นายซานจีฟ กมุาร คอลล์ (5) นายซูชิล กมุาร กปุตา้ (6) นายปณิธาน ศรียางค์  

 - สําหรบัปีส้ินสดุวนัที ่31 มีนาคม 2556 ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 6 คน ไดแ้ก่  (1) นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล   (2) นายประสาน กมุาร 
สิปานิ (3) นายราม โกปาล อกาวาล (4) นายซานจีฟ กมุาร คอลล์ (5) นายซูชิล กมุาร กปุตา้ (6) นายโสภณ มณีุจินดา  

  (ลาออกเมือ่วนัที ่1 พฤศจิกายน 2555) 
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ค่าตอบแทนอ่ืน  

• เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทนุสํารองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดงันี ้ 

  
เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

สําหรบัปีส้ินสดุ 
31 มีนาคม 

สําหรบั 6 เดือนส้ินสดุ 
31 มีนาคม 

 2557 2556 2555 
จํานวนผู้บริหาร (คน) 6 6 8 

เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ (บาท) 52,500 32,900 23,190 

หมายเหต:ุ - สําหรบัปีส้ินสดุวนัที ่31 มีนาคม 2557 ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 6 คน ไดแ้ก่   (1) นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล  (2) นายประสาน กมุาร 
สิปานิ (3) นายราม โกปาล อกาวาล (4) นายซานจีฟ กมุาร คอลล์ (5) นายซูชิล กมุาร กปุตา้ (6) นายปณิธาน ศรียางค์  

 - สําหรบัปีส้ินสดุวนัที ่31 มีนาคม 2556 ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 6 คน ไดแ้ก่  (1) นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล   (2) นายประสาน กมุาร 
สิปานิ (3) นายราม โกปาล อกาวาล (4) นายซานจีฟ กมุาร คอลล์ (5) นายซูชิล กมุาร กปุตา้ (6) นายโสภณ มณีุจินดา  

  (ลาออกเมือ่วนัที ่1 พฤศจิกายน 2555) 
 
การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557) 
  การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทฯ จะรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ไทยเรยอน จํากดั 

(มหาชน) ของตนเอง และคู่สมรส รวมทัง้บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทในการประชมุครัง้ถดัไป

หลงัจากกรรมการบริษัทฯ ทา่นนัน้ได้รับการเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทฯ หลงัจากนัน้กรรมการบริษัทฯ ทา่นใด รวมทัง้คูส่มรส 

และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะมีการทําธุรกรรมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) กรรมการทา่นนัน้ก็จะ

รายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์นัน้ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้ในการประชมุคณะกรรมการครัง้ถดัไป และรายงานการถือ

ครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 เป็นดงันี ้

ชือ่ - นามสกลุ ตําแหน่ง จํานวนหุน้สามญั 
  31 มีนาคม 2557 31 มีนาคม 2556 เพ่ิม (ลด) 

1.  นายกมุาร มงักาลมั เบอร์ลา่ ประธานกรรมการ - - - 

2.  นางราชาสรี เบอร์ลา่ กรรมการ - - - 

3.  นายไซยมั ซนุเดอร์ มาฮนัซาเรีย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 2,050 2,050 - 

4.  นายวินยั สจัเดว กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 1,451,680 1,451,680 - 

5.  นายนีร์มาล กมุาร ดาลาน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - - - 

6.  นายคริสนา คิสชอร์ มาเฮชวาร่ี กรรมการ - - - 

7.  นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล กรรมการ - - - 

8.  นายอโมลดั ทกัราล (1) กรรมการ - - - 

9. นายประสาน กมุาร สิปานิ (2) ประธานบริษัท - - - 

10. นายราม โกปาล อกาวาล (3) รองประธานอาวโุส (ฝ่ายเทคนิค) - - - 

11. นายซานจีฟ กมุาร คอลล์ รองประธาน (ฝ่ายวิศวกรรม) - - - 

12. นายซชิูล กมุาร กปุต้า (4) ผู้ช่วยรองประธาน (ฝ่ายผลิต) - - - 

13. นายปณิธาน ศรียางค์ ผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์) - - - 

14. นายปราโมท คานเดลวาล (5) ผู้ช่วยรองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) - - - 
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หมายเหต:ุ - จํานวนหุน้ทีแ่สดงนีไ้ดร้วมจํานวนหุน้ทีถื่อโดยคู่สมรส และบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะดว้ย 
 (1)  ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมือ่วนัที ่20 มิถนุายน 2556 
 (2)  ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นประธานบริษัทเมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2556 
 (3)  ไดร้บัการเลือ่นตําแหน่งเป็นรองประธานอาวโุส (ฝ่ายเทคนิค) เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2556 
 (4)  ไดร้บัการเลือ่นตําแหน่งเป็นผูช่้วยรองประธาน (ฝ่ายผลิต) เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2556 
 (5)  ไดร้บัการเลือ่นตําแหน่งเป็นผูช่้วยรองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2556 
 
 
8.5 บุคลากร  

1. จาํนวนพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ประกอบด้วย  

 

จํานวนพนกังาน : คน 
สําหรบัปีส้ินสดุ 

31 มีนาคม 2557 
สําหรบัปีส้ินสดุ 

31 มีนาคม 2556 
 พนกังานประจํา พนกังานรายวนั รวม พนกังานประจํา พนกังานรายวนั รวม 

สํานกังานกรุงเทพฯ 33 - 33 34 - 34 
โรงงานท่ีจงัหวดัอา่งทอง 176 673 849 197 708 905 
โรงงานท่ีจงัหวดัสระบรีุ 21 25 46 24 24 48 

รวม 230 698 928 255 732 987 
 

2. ค่าตอบแทนของพนักงาน  
2.1 คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของพนกังานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ประกอบด้วยเงินเดือนและ

โบนสั เป็นดงันี ้ 

  
(หน่วย : ลา้นบาท) 

สําหรบัปีส้ินสดุ 
31 มีนาคม 

สําหรบั 6 เดือนส้ินสดุ 
31 มีนาคม 

 2557 2556 2555 

เงินเดือน  372.81 448.90 230.37 
โบนสั  42.77 75.07 37.57 

 

2.2 คา่ตอบแทนอ่ืน : เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

บริษัทฯ และพนกังานได้ร่วมกนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุสํารองเลีย้งชีพตามพระราชบญัญติั  กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

พ.ศ. 2530 ซึง่ประกอบด้วยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษัทฯ จ่ายสมทบให้ กองทนุสํารองเลีย้งชีพนีบ้ริหารโดยบริษัท

หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) และจะจ่ายให้กบัพนกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบวา่ด้วยกองทนุ

สํารองเลีย้งชีพของบริษัทฯ  

  
(หน่วย : ลา้นบาท) 

สําหรบัปีส้ินสดุ 
31 มีนาคม 

สําหรบั 6 เดือนส้ินสดุ 
31 มีนาคม 

 2557 2556 2555 

เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 7.64 9.60 5.09 
 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัมีสวสัดิการในด้านตา่งๆ เช่น การประกนัสขุภาพหมู่ ตรวจสขุภาพประจําปี หอพกัพนกังาน 

ตลอดจนการสง่ไปฝึกอบรม หรือจดัสมัมนาประจําปี เพ่ือพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ ให้มีคณุภาพมากขึน้ 
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3. การเปลีย่นแปลงจํานวนพนกังานในรอบระยะ 3 ปีทีผ่่านมา 

บริษัทฯ ไมมี่การเปล่ียนแปลงจํานวนพนกังานอย่างมีนยัสําคญั 

 

4. ข้อพิพาทดา้นแรงงานทีสํ่าคญัในรอบระยะ 3 ปีทีผ่่านมา 

--ไมมี่— 

 

5. นโยบายในการพฒันาพนกังาน 

บริษัทฯ ได้ตระหนกัและให้ความสําคญัในการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน เพ่ือเป็นการพฒันาศกัยภาพของ

พนกังานของบริษัทฯ ให้สงูขึน้ จงึได้จดัให้มีแผนการฝึกอบรมประจําปีและแผนพฒันาพนกังานเพ่ือเสริมสร้างความรู้และทกัษะใน

การทํางานตามความต้องการ และความจําเป็นของตําแหน่งงานนัน้ๆ อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่รวมถงึการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ การ

แนะนําให้พนกังานได้เข้าใจในวิสยัทศัน์ ภารกิจ วฒันธรรมองค์กร เป้าหมาย ตลอดจนการฝึกอบรมให้ความรู้ขัน้พืน้ฐานในการ

ปฏิบติังาน พร้อมทัง้มีการติดตามผลการปฏิบติังานอยา่งสม่ําเสมอ การฝึกอบรมและการพฒันาพนกังานจะประกอบไปด้วย

หลกัสตูรและแผนการพฒันาในรูปแบบตา่งๆ ตามความเหมาะสม ซึง่บริษัทฯ ให้การสง่เสริมและสนบัสนนุบคุลากรทกุระดบัให้ได้รับ

การพฒันาในทกุๆ ด้าน ทัง้เร่ืองการบริหาร การจดัการ (Management)   เทคนิคในการปฏิบติังาน (Technical)   เทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information Technology)  ระบบคณุภาพ (Quality) สิง่แวดล้อม (Environment) ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

(Safety and Health) เพ่ือให้มัน่ใจวา่บคุลากรของบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถ และทกัษะในการบริหารจดัการหรือการทํางานได้

อยา่งมีประสทิธิภาพ อนัจะสง่ผลให้บคุลากรของบริษัทฯ ก้าวสูค่วามเป็นมืออาชีพ (Professional) และก้าวสูค่วามเป็น

มาตรฐานสากล (International Standardization)  ตอ่ไป 
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9 การกาํกบัดแูลกจิการ 
 
9.1 นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 

 
นโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ท่ี  http://thairayon.com/ 
หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและให้ความสําคญัถงึสทิธิของผู้ ถือหุ้น ซึง่สทิธิพืน้ฐานท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับโดยเทา่เทียมตามท่ีกําหนด

ไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ สทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น สทิธิในการมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้า

ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน สทิธิในการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบคุคล สทิธิในการ

ออกเสียงลงคะแนนในกิจการตา่งๆ ท่ีสําคญั สิทธิในการรับเงินปันผล สทิธิในการแสดงความคิดเหน็และซกัถามในการประชมุผู้ ถือ

หุ้น และสทิธิท่ีจะได้รับสารสนเทศอยา่งเพียงพอและทนัเวลา  

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นปีละครัง้ ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุ

รอบบญัชี  

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 วนัและก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัได้เผยแพร่ข้อมลู

เก่ียวกบักําหนดการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น และวาระการประชมุบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือนกัลงทนุสามารถ

สง่คําถามลว่งหน้าได้ก่อนวนัประชมุ 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ คณะกรรมการบริษัทได้อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงอย่าง

เตม็ท่ี และละเว้นการกระทําใดๆ ทีเป็นการจํากดัโอกาสในการเข้าประชมุของผู้ ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดง

ความคิดเหน็ในการประชมุอยา่งอิสระ 

บริษัทฯ ได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ในวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลลมู ชัน้ 9 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ เพลนิจิต เลขท่ี 566 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 โดยมีกรรมการ 4 คนเข้าร่วม

ประชมุ   

บริษัทฯ ได้รับการประเมินและการจดักลุม่อยูใ่นเกณฑ์ “ดีมาก” จากการประเมินคณุภาพการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 

2556 ซึง่จดัขึน้โดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย และได้รับการประเมินการรายงานการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนอยูใ่นระดบั 

“ดี” ซึง่จดัขึน้โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยสําหรับปี 2556  

 
หมวดที่ 2 การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทฯ ตระหนกัถงึความสําคญัในการปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย สทิธิของผู้ ถือหุ้นได้กําหนดไว้ในนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ

และจะได้รับการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมโดยผา่นมาตรการดงัตอ่ไปนี ้
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• จดัให้มีกระบวนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นท่ีโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิอยา่งเทา่เทียมกนัในการแสดงความคิดเหน็และตัง้คําถามในท่ีประชมุโดยจดัสรร

เวลาให้อยา่งเพียงพอ 

• 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 

• กําหนดนโยบายและขัน้ตอนการอนมุติัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยได้ถือ

ปฏิบติัตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยท่ีใช้บงัคบัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัอย่างเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์

ตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวมอยา่งเทา่เทียมกนั นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ 

และได้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด 

• กําหนดมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารโดยการแจ้งให้ทราบถึงบทบาท 

ภาระหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตน คูส่มรส  และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะซึง่ถือหลกัทรัพย์ของ

บริษัทฯ และรับทราบการจดัทํารายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ทกุครัง้ท่ีมีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน

หลกัทรัพย์ตอ่คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทําการหลงัจากวนัท่ีซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ 

 
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 
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คู่ค้า - บริษัทฯ ยดึมัน่ในการดําเนินธุรกิจท่ีสจุริต โปร่งใส และเป็นธรรมกบัคูค้่า โดยคํานงึถงึความเสมอภาคและ

ผลประโยชน์ร่วมกนั  

เจ้าหน้ี - บริษัทฯ ปฏิบติัตามเง่ือนไขสญัญาในการกู้ ยืมเงินตามข้อตกลง และปฏิบติัหน้าท่ีท่ีพงึมีตอ่เจ้าหนี ้ เพ่ือให้

เกิดความเช่ือมัน่และไว้วางใจด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต 

พนักงาน - บริษัทฯ ได้สนบัสนนุการพฒันาให้พนกังานทกุคนมีความรู้ ความสามารถ นอกจากนีย้งัมีการดแูลพนกังาน

อยา่งเสมอภาค   มีการให้ผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม และเป็นธรรมตามผลการปฏิบติังาน 

บริษัทฯ ยงัได้ดแูลพนกังานในเร่ืองของสขุภาพและความปลอดภยั รวมถึงจดัให้มีโปรแกรมการเล่ือน

ตําแหน่งสําหรับพนกังาน  

สังคมและ - บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความสําคญัของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม จงึได้กําหนดนโยบายในการ 

สิง่แวดล้อม  ดแูลจดัการด้านสิง่แวดล้อม โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพและคุ้มคา่ มี

การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด รวมถงึการปฏิบติัตามมาตรฐาน ISO 14001 

สําหรับการจดัการเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม บริษัทฯ ยงัได้มีการดแูลอยา่งใกล้ชิดร่วมกบัหน่วยงานราชการและ

ชมุชนรอบข้างเพ่ือสนบัสนนุคณุภาพของสิง่แวดล้อม 

ภาครัฐ - บริษัทฯ ให้ความสําคญัตอ่การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 

 
หมวดที่ 4 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) และในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จดัทํา

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบัรายงานของผู้สอบบญัชีในรายงานประจําปี 

บริษัทฯ ได้ปฎิบติัตามกฎเกณฑ์และข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท่ีเก่ียวกบัการทํารายการท่ี 

เก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาและจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแตก่รณี รวมทัง้กําหนด

นโยบายและวิธีการดแูลไมใ่ห้ผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องนําข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัทเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการทําหน้าท่ีประสานงาน และตอบข้อซกัถามของ

ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ  ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูตา่งๆ ของบริษัทฯ ได้ท่ีหมายเลขโทรศพัท์   0-2253-6745  (ตอ่ 2250)  หรือ

แฟ๊กซ์ 0-2254-3181 หรือ e-mail address: suwanna.c@adityabirla.com ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 

ท่ี www.thairayon.com  
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หมวดที่ 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบคุคลท่ีมีคณุวฒิุ มีความรู้และความสามารถ มีความเช่ียวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มี

ภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสนิใจ ตลอดจนกํากบัดแูลให้ฝ่ายบริหารจดัการบริหารงานให้เป็นไปตาม

นโยบายท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสตัย์สจุริต ระมดัระวงั ตามหลกัการข้อพงึปฏิบติัท่ีดี เพ่ือเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่

กิจการและความมัน่คงสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 7 คน ประกอบด้วย 

 -   กรรมการอิสระ (Independent Director)    3    คน 

 - กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director)  3    คน 

 - กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (Executive Director)   1    คน 

 ทัง้นี ้บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการได้มีการแบง่แยกอํานาจอยา่งชดัเจนจากกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัททกุคน 

มีความเป็นอิสระอยา่งเตม็ท่ีในการแสดงความคิดเหน็ คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามและดแูลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ วา่ได้มี

การปฏิบติัตามนโยบายของบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบงัคบั กฎระเบียบ และมติของผู้ ถือหุ้น อีกทัง้กรรมการบริษัทได้

ปฏิบติัหน้าท่ีตามความรับผิดชอบอยา่งซ่ือสตัย์สจุริตและมีประสิทธิภาพเพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

รายชือ่คณะกรรมการบริษัท ตามทีไ่ดก้ล่าวถึงแลว้ในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” ข้อ 8.1  
 
5.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ และมีความเข้าใจใน

บทบาทหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบเป็นอยา่งดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีสว่นร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์  ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย 

แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ  

 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถงึความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขนัของบริษัทฯ และเพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย อีกทัง้ยงัได้จดัทําคูมื่อจริยธรรมธุรกิจ (Code 

of Conduct) เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฎิบติัของพนกังานเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 นอกจากนัน้ เพ่ือป้องกนัการทํารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการระหวา่งกนั 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือแบง่แยกอํานาจอยา่งชดัเจน รวมทัง้ได้กําหนดนโยบายระเบียบปฎิบติั 

และกระบวนการในการอนมุติัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้ยดึถือปฎิบติั 

อีกทัง้ คณะกรรมการบริษัทยงัได้กําหนดให้ฝ่ายบริหารประเมินความเส่ียงของกิจการ และกําหนดมาตรการป้องกนัและจดัการความ

เส่ียงและรายงานให้ทราบเป็นประจํา ซึง่รวมถงึความเส่ียงท่ีมีผลตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ ตามท่ีระบไุว้ในหวัข้อ ”ปัจจยัความ

เส่ียง” 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามทีไ่ดก้ล่าวถึงแลว้ในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” ข้อ 8.1  

 

 

 



แบบ 56-1-2557                    39 
บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน)    
 

 

 
 

5.3 การประชุมคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีการประชมุทกุไตรมาส หรือมีการประชมุพิเศษเพิ่มตามความจําเป็น โดยมีการกําหนดวาระ

การประชมุไว้ชดัเจนและลว่งหน้า เพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงานในแตล่ะไตรมาสและติดตามความคืบหน้าการดําเนินงาน โดย

ประธานบริษัทจะพิจารณาเร่ืองท่ีสําคญัและนําเข้าสูว่าระการประชมุ นอกจากนัน้กรรมการแตล่ะทา่นมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอ

เร่ืองเข้าสูว่าระการประชมุได้ 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทแตล่ะครัง้ ประธานกรรมการได้จดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอและมากพอในการพิจารณาวาระ

การประชมุ โดยปกติคณะกรรมการบริษัทมีการประชมุทกุๆ 3 เดือน และจะมีการประชมุพิเศษเพิ่มตามความจําเป็น ในการประชมุ

แตล่ะครัง้มีการกําหนดวาระการประชมุท่ีชดัเจน ทัง้วาระเพ่ือทราบและวาระเพ่ือพิจารณา โดยมีการจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุให้แก่

กรรมการเพ่ือพิจารณาก่อนการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัประชมุ  เว้นแตใ่นกรณีจําเป็นเร่งดว่นเพ่ือรักษาสทิธิหรือ

ประโยชน์ของบริษัทฯ ซึง่ในการประชมุทกุคราวจะมีการกําหนดวาระการประชมุท่ีชดัเจน มีเอกสารประกอบการประชมุท่ีครบถ้วน

เพียงพอ โดยจดัสง่ให้กรรมการลว่งหน้า เพ่ือให้กรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ โดยในการประชมุ

คณะกรรมการ กรรมการทกุคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเหน็ได้อยา่งเปิดเผย นอกจากนี ้ ยงัมีการจดบนัทกึรายงานการ

ประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษรและจดัเก็บรายงานการประชมุท่ีผา่นการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ไว้ท่ีหน่วยงานเลขานกุาร

บริษัทเพ่ือให้กรรมการหรือผู้ เก่ียวข้องสามารถเรียกดขู้อมลูหรือตรวจสอบได้ 

การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการ ตามทีไ่ดก้ล่าวถึงแลว้ในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” ข้อ 8.1  

 
5.4 การประเมนิตนเองของกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัทยงัมิได้มีการจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการโดยรวม  
 
5.5 ค่าตอบแทน 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารท่ีสมเหตสุมผล และมีแรงจงูใจท่ีจะรักษาคณุภาพของกรรมการและ

ผู้บริหารอยา่งต่อเน่ือง และเปรียบเทียบกบับริษัทในกลุม่ธุรกิจระดบัเดียวกนั ทัง้นีค้า่ตอบแทนของกรรมการจะเสนอตอ่

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนมุติัในท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในปี 2557 ตามทีไ่ดก้ล่าวถึงแลว้ในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” ข้อ 8.4  

 
5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ ได้สง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในระบบการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เช่น 

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท เป็นต้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพฒันาการปฏิบติังานอยา่ง

ตอ่เน่ือง และบริษัทฯ ได้จดัทําเอกสารปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม ่เพ่ือเป็นข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบติังาน รวมถงึการจดั

ปฐมนิเทศแนะนําลกัษณะการประกอบธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหมด้่วย 

 คณะกรรมการบริษัทจํานวน 5 ทา่น ได้เข้าร่วมอบรมหลกัสตูร Directors Certification Program ของสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)   
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย  

ถงึแม้วา่บริษัทฯ จะยงัมิได้จดัตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืน นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบท่ีต้องจดัให้มีตามข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยนัน้ การดําเนินการในด้านอ่ืนเพ่ือพิจารณาแตล่ะวาระ เช่น การพิจารณาค่าตอบแทน การสรร

หาบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการได้ทําอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั และโปร่งใส ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความ

ซ่ือสตัย์สจุริต 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบติัตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและ

กฎระเบียบและข้อบงัคบัของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระอยา่งน้อย 3 คน ท่ีมี และอย่างน้อยหนึง่คนท่ีมีความรู้ด้านบญัชีและการเงินของ

บริษัทฯ  และมีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะรับรองความถกูต้องของงบการเงินของบริษัท ฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอสิระ 3 คน ดังน้ี 
 1. นายไซยมั ซนุเดอร์ มาฮนัซาเรีย ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2. นายวินยั สจัเดว กรรมการตรวจสอบ 

 3. นายนีร์มาล กมุาร ดาลาน กรรมการตรวจสอบ 

 เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ – นางสวุรรณา เฉลิมวฒัน์ 

 โดยมีนายไซยมั ซนุเดอร์ มาฮนัซาเรีย นายวินยั สจัเดว และนายนีร์มาล กมุาร ดาลาน เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้

ด้านบญัชีและการเงินของบริษัทฯ   

  คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นบัตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 2554 และจะสิน้สดุวาระการดํารง

ตําแหน่งในวนัท่ี 30 มกราคม 2558 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 98 ประชมุเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติอนมุติัแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ

ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยจะขออนมุติัตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

 
 หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 

2.  สอบทานให บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ี

เหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ ความเหน็ชอบในการ
พิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการ

ตรวจสอบภายใน 

3.  สอบทานให้ บริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

4.  พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทน

ของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5.  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย งทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ  
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6.  จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริษัทฯ ซึง่รายงานดงักลา่วต้องลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วนน เป็นท่ีเช่ือถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

(ข) ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

(ค)   ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

(ง)   ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ)  จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่น 

(ช)   ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร (charter)  

 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

1. กรรมการอสิระประกอบด้วย 
1. นายไซยมั ซนุเดอร์ มาฮนัซาเรีย กรรมการอิสระ 

2. นายวินยั สจัเดว กรรมการอิสระ 

3. นายนีร์มาล กมุาร ดาลาน กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อกําหนดขัน้ต่ําของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ และ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี  ทจ.4/2552  ลงวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 

2552 เร่ืองคณุสมบติัของกรรมการอิสระ กลา่วคือ “กรรมการอสิระ” หมายถงึ กรรมการท่ีมีคณุสมบติั ดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติ

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่

สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับ

การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ  หรือผู้บริหาร ของผุ้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ  บริษัทใหญ่ 



แบบ 56-1-2557                    42 
บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน)    
 

 

 
 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อย

กวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของสํานกังานสอบบญัชี 

ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะ

ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถงึการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่

กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะ

ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ  

 
2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

บริษัทฯ ยงัไมมี่การจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา เพ่ือคดัเลือกบคุคลท่ีจะแตง่ตัง้เข้ามาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ แตเ่ม่ือ

ตําแหน่งกรรมการวา่งลง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ทําหน้าท่ีสรรหาและคดัเลือกบคุคลท่ีจะมาดํารงตําแหน่งแทน โดยพิจารณา

จากความรู้และประสบการณ์ นอกจากนี ้ กรรมการและผู้บริหารต้องมีคณุสมบติัและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดโดย

กฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั และประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ ล้มละลาย 

2. การถกูดําเนินคดีโดยหน่วยงานทางราชการ ทัง้ในและตา่งประเทศในเร่ืองร้ายแรง 

3. การกระทําความผิดตามกฎหมายหลกัทรัพย์ในเร่ืองร้ายแรง ไม่สจุริต ฉ้อฉล ไมเ่ป็นธรรมหรือเอาเปรียบผู้ลงทนุ อํา

พรางฐานะการเงิน/ผลการดําเนินงาน ให้ข้อมลูเทจ็ หรือปกปิดข้อมลู 

4. มีพฤติกรรมขาด  Fiduciary duties   (การทําหน้าท่ีด้วยความระมดัระวงัหรือซ่ือสตัย์สจุริตเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ

บริษัทฯ) อยา่งร้ายแรง 

ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสาม

สว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัวา่ผู้ ใดจะออก สว่น

ปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ในกรณีท่ีมีผู้ ท่ีได้เป็นกรรมการในวนัเดียวกนั ผู้ ท่ี

พ้นจากตําแหน่งให้กระทําโดยการจบัฉลากกรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมก็่ได้ 
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 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นต่อเสียงหนึง่ 

2. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ัง้หมดตาม (1) ข้างต้น เลือกตัง้บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ

เป็นรายบคุคลไป ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นจะแบง่คะแนนเสียงของตนให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการท่ีจะพงึมี

หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจํานวนท่ี

จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ี (3/4) ของ

จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีถือ โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 สําหรับการสรรหาคดัเลือกบคุคลเข้าดํารงตําแหน่งประธานบริษัท และผู้บริหารระดบัสงู คณะกรรมการบรรษัทจะเป็นผู้

พิจารณาในการกลัน่กรองสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารท่ีมีความรู้ความสามารถ และ

ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอยา่งดี และสามารถบริหารงานให้

บรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ได้ 

 
9.4 การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

บริษัทฯ บริหารจดัการบริษัทยอ่ย รวมถงึกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งมีศกัยภาพ มี

ประสทิธิภาพในด้านตา่งๆ ดงันี ้ 

• นโยบายการลงทุนของบริษัท และบริษัทย่อย 
- ฝ่ายบริหารจะต้องมีการศกึษาและประเมินผลการศกึษาเบือ้งต้นการลงทนุ แล้วจงึนําเสนอผลการประเมิน พร้อมทัง้สรุป

ภาวการณ์ลงทนุเพ่ือนําเสนอยงัคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุติัโครงการ ซึง่จะตอ่เน่ืองถงึการพฒันาโครงการ การ

ขยายการลงทนุ และการอนมุติังบลงทนุ  

- นโยบายท่ีสําคญัของบริษัทยอ่ย ทัง้นีห้ากมีการต้องจดัตัง้บริษัทยอ่ย หรือยกเลกิบริษัทย่อยเพ่ือการบริหารจดัการของ

บริษัทให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ มีอํานาจอนมุติัดงักลา่ว 

- คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัรายการลงทนุท่ีมีลกัษณะเข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์  

• นโยบายการควบคุมภายใน และนโยบายการบริหารงานส่วนกลาง 

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ    เพ่ือการทําหน้าท่ี

อยา่งอิสระและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบความคืบหน้าเป็นรายไตรมาส 

สําหรับการบริหารงานในบริษัทย่อยได้บริหารตามสดัส่วนการลงทนุ และคณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีแต่งตัง้ผู้บริหารท่ีจะไป

ปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการในบริษัทต่างๆ เพ่ือให้มีทิศทางท่ีสอดคล้องและเช่ือมโยงในด้านนโยบายและกลยทุธ์ ทัง้นีโ้ดยพิจารณาจาก

ความรู้ ความสามารถของผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทนัน้ๆ  
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9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

 บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารทัง้ทางตรงและทางอ้อมใช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ซึง่มี

มาตรการตา่งๆ เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดการใช้ข้อมลูภายในท่ีผิดกฎหมาย โดยคณะกรรมการผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ มีดงันี ้

- เพ่ือให้มัน่ใจวา่กรรมการและผู้บริหารมีการรายงานการเปล่ียนแปลงใดๆ ในการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตอ่

สํานกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้ทนัเวลา 

-  ห้ามไมใ่ห้ผู้บริหารหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยข้อมลูภายในแก่บคุคลภายนอก 

- หลีกเล่ียงการให้คําแนะนําในการการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานในช่วงหนึง่เดือน

ก่อนท่ีงบการเงินจะเปิดเผยตอ่สาธารณชน 

- บริษัทฯ มีระบบท่ีเหมาะสมเพ่ือให้แน่ใจวา่ข้อมลูสําคญัท่ีมีการใช้ร่วมกนัโดยผู้ ท่ีมีความรับผิดชอบตอ่ข้อมลูของบริษัทฯ  

เทา่นัน้ เพ่ือเป็นการหลีกเล่ียงการใช้งานท่ีไมเ่หมาะสมของข้อมลูดงักลา่ว 

 

ในปีท่ีผา่นมา คณะกรรมการและผู้บริหารได้มีการปฏิบติัตามมาตรการดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด นอกจากนี ้ บริษัทฯ มัน่ใจวา่

พนกังานทกุคนได้รับทราบและเหน็ด้วยท่ีจะไมเ่ปิดเผยข้อมลูภายในท่ีเป็นความลบัของบริษัทฯ  เพ่ือผลประโยชน์ของตนเองต่อ

บคุคลภายนอก 

บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินการทางวินยัสําหรับพนกังานของบริษัทฯ ท่ีกระทําการฝ่าฝืนระเบียบข้อบงัคบัหรือประกาศของ

บริษัทฯ ตามท่ีระบไุว้ในกฎระเบียบและข้อบงัคบัในการปฏิบติังานของพนกังาน 

 
9.6  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ ได้แก่ ความเป็นอิสระในการ

ปฏิบติังาน คณุภาพ มาตรฐานการปฏิบติังาน และผู้สอบบญัชีมีคณุสมบติัถกูต้องตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย  นําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนมุติัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากสํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั เป็น

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

(1) นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4501 (เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตัง้แต่ปี 2555) และ/หรือ  

(2)  นางสาวทิพวลัย์ นานานวุฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3459 และ/หรือ  

(3)  นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4958 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายคา่สอบบญัชีเป็นเงิน 1,228,659.- บาท ซึง่รวมคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ (ปี 

2556: 1,157,944.- บาท)  
 

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

 
9.7  การปฏบัิตติามหลักการกาํกับดูแลกจิการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

-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 39 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 ได้ริเร่ิม “โครงการฝึกอบรมครูภาษาองักฤษ” โดยมลูนิธิอดิตยาเบอร์ลา่ ซึง่ช่วยสนบัสนนุทกัษะการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษในบริเวณรอบชมุชน โดยเสนอเป็นแผนงานพฒันาการสอนภาษาองักฤษอยา่งมืออาชีพให้แก่ครูผู้สอนในชมุชน 

บรรทดัฐานความรับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัทฯ มีประเดน็หลกัท่ีสําคญัแต่มีจดุมุง่หมายเดียวกนั คือการสร้างมลูคา่เพิ่ม

สําหรับลกูค้า ผู้ ถือหุ้น พนกังาน และสงัคมโดยรวม จดุมุง่หมายหลกัของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย 

1. การกํากบัดแูลองค์กร  

2. การปฏิบติัด้านแรงงาน 

3. การดแูลด้านสิง่แวดล้อม 

4. การปฏิบติัท่ีเป็นธรรม 

5. ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 

6. การมีสว่นร่วมและการพฒันาชมุชน 

7. มาตรการป้องกนัการทจุริตผา่นจรรยาบรรณและการกํากบัดแูลกิจการ 
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10.2 กจิกรรมเพื่อประโยช์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)  
ในแตล่ะประเด็นหลกั  บริษัทฯ ได้เร่ิมดําเนินการและมีมาตรการตา่งๆ ภายใต้โครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคมบางสว่นท่ี

บริษัทฯ ได้ดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การศกึษา 

1.1 โครงการอาหารกลางวนัสําหรับโรงเรียน 

1.2 โครงการวารสารและหนงัสือทัว่ไปสําหรับชมุชน 

1.3 โครงการให้ทนุการศกึษา 

1.4 กิจกรรมวนัเดก็แหง่ชาติ 

1.5 โครงการบริจาคอปุกรณ์การศกึษาและการกีฬา 

1.6 โครงการซอ่มแซมและบํารุงรักษาโรงเรียน 

2. ศาสนา 

2.1 กิจกรรมในวนัสําคญัทางศาสนา 

2.2 โครงการซอ่มแซมและบํารุงรักษาศาสนสถาน 

2.3 การบริจาคเงินในโอกาสสําคญัตา่งๆ 

3. โครงการสขุภาพและสวสัดิการครอบครัว 

3.1 ตู้ยาสําหรับปฐมพยาบาล 

3.2 การฝึกอบรมและการให้ความสําคญัเก่ียวกบัสขุภาพ 

3.3 โครงการแทงก์เก็บนํา้ด่ืม 

3.4 โครงการฝึกอบรมการดแูลสขุภาพแมแ่ละเดก็ 

3.5 โครงการตรวจสขุภาพสําหรับผู้สงูอาย ุ

3.6 การช่วยเหลือชมุชนกรณีประสบภยัพิบติั 

3.7 การสนบัสนนุกิจกรรมการกีฬาสําหรับชมุชน 

4. การให้ความช่วยเหลือด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  

4.1 โครงการห้องสมดุสําหรับเดก็ 

4.2 โครงการศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 

5. โครงการบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือสงัคม 

5.1 โครงการปลกูต้นไม้ 

5.2 กิจกรรมวนักาชาด 

5.3 กิจกรรมสมาชิกชมุชนเย่ียมชมโรงงาน 

5.4 โครงการฟืน้ฟสํูาหรับผู้ ด้อยโอกาส 

5.5 การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภยันํา้ทว่ม เช่น อาหารกลอ่ง นํา้ด่ืม ห้องสขุา เต้นท์ และเรือ 

5.6 การดแูลผู้สงูวยัในชมุชน 

5.7 การสนบัสนนุการตอ่ต้านยาเสพติดสําหรับชมุชน 
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ภารกจิการดูแลด้านสิง่แวดล้อม 
 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

เทคโนโลยีใหมล่า่สดุเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพ่ือปรับปรุงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และลดผลกระทบต่อ

สิง่แวดล้อม บริษัทฯ ได้มีการทํางานร่วมกนัอย่างใกล้ชิดกบัสถาบนัการศกึษาชัน้แนวหน้า เพ่ือร่วมกนัทําโครงการวิจยัอนัจะนําไปสู่

การปรับปรุงสิง่แวดล้อม 
 
ความปลอดภัยและการบาํบัดของเสีย 
 นอกเหนือจากเป้าหมายทางการค้าและการปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูลองค์กรท่ีดีแล้ว การมีสว่นร่วมในการปกป้อง

ปัญหาด้านสิง่แวดล้อมถือเป็นสิ่งท่ีบริษัทฯ จะต้องดําเนินการเป็นลําดบัต้นๆ  บริษัทฯ ตระหนกัถงึความสําคญัของความปลอดภยัใน

การทํางานและการปกป้องสิง่แวดล้อม ในระหวา่งปี โดยได้ริเร่ิมจดัตัง้โครงการสร้างเสริมวินยัในการทํางานเพ่ือความปลอดภยั เพ่ือ

สง่เสริมพฤติกรรมการทํางานท่ีมีความปลอดภยั และเป็นการสร้างสิง่แวดล้อมในการทํางานอย่างปลอดภยั กระบวนการเหลา่นีไ้ด้

ผา่นการตรวจสอบเป็นประจําอยา่งสม่ําเสมอโดยผู้บริหารระดบัสงู และได้ดําเนินกิจกรรมท่ีหลากหลาย รวมไปถงึการนําเทคโนโลยี

ใหม่ๆ  มาใช้บําบดันํา้เสียและไอเสียเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

น้ําเสีย: นํา้เสียจากกระบวนการผลิตและจากแหลง่อ่ืนๆ จะได้รับการบําบดัในโรงบําบดันํา้เสียในชัน้ต้นท่ีมีประสทิธิภาพสงู จากนัน้

จะมีการบําบดัในระยะท่ีสองโดยใช้ระบบจลุนิทรีย์ยอ่ยสลาย ปัจจยัดงักลา่วได้มีการเผ้าติดตามอยา่งมีประสทิธิผล 

มลพิษทางอากาศ: ระบบบําบดัมลพิษ (Scrubber) จากกระบวนการผลติเส้นใยได้รับการออกแบบให้สามารถดดูซบั

ไฮโดรเจนซลัไฟด์ และทําปฏิกิริยากบัออกซิเจน จนไฮโดรเจนซลัไฟด์กลายเป็นกํามะถนั ซึง่กํามะถนัท่ีได้จากกระบวนการนีจ้ะถกูนํา

กลบัมาใช้ใหมใ่นกระบวนการผลติ อากาศท่ีผ่านกระบวนการบําบดัได้ตามมาตรฐานแล้วจะถกูปลอ่ยสูช่ัน้บรรยากาศผา่นปลอ่งท่ีมี

ความสงูถงึ 175 เมตร  

ขยะมูลฝอย: ขยะมลูฝอยทกุประเภทท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการผลติและกิจกรรมอ่ืนๆ จะมีการคดัแยกและสง่ไปกําจดัอยา่งเหมาะสม

ตอ่ไปโดยผู้ประกอบการท่ีได้รับอนญุาต การกําจดัขยะมลูฝอย บางสว่นถกูนําไปเป็นสว่นหนึง่ของวตัถดิุบในกระบวนการผลิตซีเมนต์ 

ซึง่ทําให้เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมมากย่ิงขึน้  

การปล่อยก๊าซ: โรงงานผลติกรดกํามะถนัได้รับการออกแบบบนหลกัการ DCDA โดยใช้ระบบกําจดัไอนํา้ท่ีมีประสทิธิภาพ จากนัน้จะ

เข้าสูร่ะบบบําบดัมลพิษ (สครับเบอร์) เพ่ือควบคมุปริมาณซลัเฟอร์ไดออกไซด์ท่ีปลอ่ยออกไป 
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11 การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
 

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักบัการควบคมุภายในอยา่งตอ่เน่ือง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคมุ

ภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมแก่การดําเนินธุรกิจ เพ่ือสนบัสนนุให้การดําเนินงานมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล รวมทัง้มีระบบบญัชี

และรายงานทางการเงินท่ีมีความถกูต้องน่าเช่ือถือ และมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง อีกทัง้ยงักําหนดให้มีการ

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในเป็นประจําทกุปี  

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2557 ได้มีความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของการควบคมุ

ภายในและความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายในได้มีการประเมินเป็นประจํารายไตรมาสโดฝ่าย

ตรวจสอบภายในของกลุม่อดิตยาเบร์ลา่ และยงัได้จดัทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบ

ควบคมุภายใน ซึง่การควบคมุภายในท่ีสําคญัสามารถจําแนกระบบในด้านตา่งๆ ดงันี ้ 

 
1.  ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม 

บริษัทฯ มีการกําหนดจดัโครงสร้างองค์กร ท่ีแบง่แยกหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแตล่ะหน่วยงานอยา่งชดัเจน เพ่ือทําให้

ระบบการควบคมุภายในดีย่ิงขึน้ และสอดคล้องกบัสภาพธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลง โดยรองรับแผนงานของบริษัทฯ ทัง้ระยะสัน้และ

ระยะยาว 
 
2. ด้านบริหารความเส่ียง 

บริษัทฯ กําหนดวตัถปุระสงค์ระดบัองค์กรท่ีชดัเจน และมีการประเมินปัจจยัความเส่ียงในการประกอบธุรกิจทัง้ท่ีเป็นปัจจยั

ภายในและปัจจยัภายนอก ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การบรรลเุป้าหมายในการดําเนินธุรกิจภายใต้งบประมาณท่ีกําหนด มี

กระบวนการในการวิเคราะห์สาเหตท่ีุอาจทําให้เกิดปัจจยัความเส่ียงตา่งๆ และมีการกําหนดมาตรการจดัการความเส่ียง

ดงักลา่ว  
 
3. ด้านการควบคุมการปฏบัิตงิานของฝ่ายบริหาร 

บริษัทฯ มีระบบการควบคมุในและการประเมินคณุภาพการปฏิบติังาน โดยให้มีการแบง่แยกหน้าท่ีเพ่ือตรวจสอบซึง่กนัและกนั 

มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีในแตล่ะระดบัไว้อยา่งชดัเจน บริษัทฯ มีการควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารท่ี

เหมาะสมเพียงพอ และมีการสอบทานผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหารโดยคณะกรรมการบริษัท ซึง่คณะกรรมการบริษัทได้มี

การพิจารณาทบทวนและอนมุติัแผนงานตรวจสอบประจําปีเพ่ือให้มัน่ใจวา่แผนงานตรวจสอบครอบคลมุกิจกรรมท่ีสําคญัของ

บริษัทฯ รวมถงึการอนมุติัการทําธุรกรรมของบริษัทฯ กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้แน่ใจวา่

เป็นการป้องกนัการขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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4. ด้านระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
บริษัทฯ มีการพฒันาระบบสารสนเทศและระบบข้อมลูอยา่งต่อเน่ือง โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัอยา่งมากสําหรับการใช้

ระบบ SAP-ERP เพ่ือให้ทีมผู้บริหารได้รับข้อมลูได้ทนัตามเวลา นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีนโยบายในการรักษาความปลอดภยัใน

ระบบสารสนเทศสําหรับข้อมลูท่ีเป็นความลบั พนกังานมีการส่ือสารข้อมลูผา่นระบบ Intranet, การรับสง่ e-mail และการ

ส่ือสารโดยการประชมุ ด้านการส่ือสารข้อมลูกบับคุคลภายนอก โดยมีการเผยแพร่ข้อมลูผา่นทางเว็บไซต์  

www.thairayon.com และการเปิดเผยข้อมลูผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
5. ด้านระบบการตดิตาม 

บริษัทฯ มีการตรวจสอบและประเมินผลการควบคมุภายในและคณุภาพการปฏิบติังานอยา่งตอ่เน่ือง โดยกําหนดวิธีปฏิบติังาน

ท่ีเหมาะสม เพ่ือให้มีการติดตามการปฏิบติัตามระบบการควบคมุภายในอยา่งตอ่เน่ือง และเป็นสว่นหนึง่ของระบบการ

ปฏิบติังานตามปกติของฝ่ายบริหารและผู้ ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้อง บริษัทฯ มีการกําหนดแผนการดําเนินงานในการติดตามและ

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดอยา่งสม่ําเสมอ รวมถงึบริษัทฯ มีผู้ตรวจสอบภายในอิสระ

รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการประเมินระบบการควบคมุภายในตามแผนการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

และเป็นประจําทกุปี 

 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ อยา่งสม่ําเสมอ และมีความเหน็วา่บริษัทฯ มีระบบการ

ควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเช่ือถือได้ และสามารถควบคมุความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจตามปกติท่ีองค์กรยอมรับได้  
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12 รายการระหวางกนั 
 
1.  รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เก่ียวข้องกัน 

ในระหวา่งปี บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั รายการธุรกิจดงักลา่วเป็นไป

ตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษัทฯ และบคุคลหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องเหลา่นัน้ ซึง่เป็นไปตามปกติ

ธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้ 

ชือ่บริษัท /  
ประเภทธุรกิจ 

ลกัษณะ 
ความสมัพนัธ์ 

รายได ้ ค่าใชจ่้าย 

บริษัท ไทย อคริลคิ  
ไฟเบอร์ จํากดั (TAF) 
- ผู้ผลิตเส้นใยอคริลิค 

- บริษัทฯ ถือหุ้น  
   ร้อยละ 30 
- มีกรรมการร่วมกนั 

- ขายเกลือโซเดียมซลัเฟต 365,000 บาท 
- เงินปันผลรับ 16,030,000 บาท 
- เรียกเก็บคา่ใช้จา่ยระหวา่งกนั 11,000 
บาท 
เหตผุลของการทาํรายการ 
- บริษัทฯ จําหน่ายโซเดียมซลัเฟตตาม
ราคาตลาด 
- การเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายระหวา่งกนั
จดัเก็บในราคาทนุ 

- เรียกเก็บคา่ใช้จา่ยระหวา่งกนั 219,000 บาท 
 
 
 
เหตผุลของการทาํรายการ 
- การเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายระหวา่งกนัจดัเก็บใน
ราคาทนุ 
 

บริษัท อดิตยา  
เบอร์ลา่ เคมีคลัส์ 
(ประเทศไทย) จํากดั 
(ABCT)  
- ผู้ผลิตเคมีภณัฑ์ 

- บริษัทฯ ถือหุ้น 
  ร้อยละ 29.98 
- มีกรรมการร่วมกนั 

- ขายเกลือโซเดียมซลัเฟต 121,000 บาท 
- ขายโซดาไฟและซลัเฟอร์ 58,150,000 
บาท 
- เงินปันผลรับ 25,480,000 บาท 
 
 
เหตผุลของการทาํรายการ 
- บริษัทฯ มีการจําหน่ายผลิตภณัฑ์พลอย
ได้ เกลือโซเดียมซลัเฟตในราคาตลาด  
- การจําหน่ายโซดาไฟและซลัเฟอร์ใน
ราคาทนุ 
 

- คา่จดัซือ้โซดาไฟ, วสัดแุผนกอ๊อกซิลาลี่ 
และซลัเฟอร์ 76,176,000 บาท 
- คา่ธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าสําหรับแทงก์
โซดาไฟ 28,000 บาท 
- เรียกเก็บคา่ใช้จา่ยระหวา่งกนั 1,928,000 
บาท 
เหตผุลของการทาํรายการ 
- ABCT เป็นผู้ผลติโซดาไฟรายใหญ่ใน
ประเทศไทย และเป็นหนึง่ในสองผู้ จําหน่าย
ผลิตภณัฑ์นีใ้นประเทศไทย  
สําหรับวตัถดิุบหลกัท่ีบริษัทฯ ได้จดัซือ้จาก 
ABCT ในราคาท่ีเทียบเทา่กบัราคาตลาด 
สว่นการจดัซือ้โซเดียมไฮโปคลอไรด์ คลอรีน 
และอีพอ็กซี่เรซิ่น มีจํานวนเพียงเลก็น้อย 
เป็นไปตามราคาตลาด  
- การจ่ายคา่ธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าเป็นไป
ตามราคาทนุ 
- การเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายระหวา่งกนัจดัเก็บใน
ราคาทนุ 
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บริษัท ไทยคาร์บอน 
แบลค็ จํากดั (มหาชน) 
(TCB)  
- ผู้ผลิตผงเขมา่ดํา 

- บริษัทฯ ถือหุ้น 
   ร้อยละ 24.98 
- มีกรรมการร่วมกนั 

- คา่เช่าบ้านพกัรับรอง 3,240,000 บาท  
- เงินปันผลรับ 41,216,000 บาท 
เหตผุลของการทาํรายการ 
- บริษัทฯ ให้เช่าบ้านสว่นหนึง่ บ้านพกั
รับรอง และสาธารณปูโภคอ่ืนๆ แก่ TCB 
เพ่ือใช้เป็นบ้านพกัพนกังานและแขกของ 
TCB 

- คา่จดัซือ้ไอนํา้และพลงังาน 223,716,000 
บาท  
เหตผุลของการทาํรายการ 
- สว่นหนึง่ในกระบวนการผลิตผงเขมา่ดําของ 
TCB คือการผลิตไอนํา้และพลงังาน บริษัทฯ 
ซือ้สาธารณปูโภคท่ีสําคญันีจ้าก TCB ตาม
ราคาตลาด 

บริษัท อินโด-ไทย  
ซินเทติคส์ จํากดั (ITS)  
- ผู้ผลิตเส้นด้าย 

- บริษัทฯ ถือหุ้น  
   ร้อยละ 7.56 
- มีกรรมการร่วมกนั 

- จําหน่ายเส้นใยเรยอน 203,936,000 
บาท 
เหตผุลของการทาํรายการ 
- ITS เป็นลกูค้าในประเทศรายใหญ่ท่ีสดุ
ของบริษัทฯ ราคาเส้นใยเรยอนท่ีจําหน่าย
ให้กบั ITS เป็นไปตามราคาตลาด 

- เรียกเก็บคา่ใช้จา่ยระหวา่งกนั 10,000 บาท 
 
เหตผุลของการทาํรายการ 
- การเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายระหวา่งกนัจดัเก็บใน
ราคาทนุ 
 

บริษัท ไทยเปอร์ออ็ก
ไซด์ จํากดั 
- ผู้ผลิตไฮโดรเจนเปอร์ 
อ็อกไซด์ 

- บริษัทฯ ถือหุ้น 
  ร้อยละ 0.0233  
- มีกรรมการร่วมกนั 

-ไมมี่- 
เหตผุลของการทาํรายการ 
-ไมมี่- 

- คา่ซือ้วสัดแุผนกอ๊อกซิลาลี ่10,000 บาท 
เหตผุลของการทาํรายการ 
- การซือ้วสัดแุผนกอ๊อกซิลาลี่เป็นไปตาม
ราคาตลาด 

บริษัท เบอร์ลา่ จิงเวย์่ 
ไฟเบอร์ จํากดั 
- ผู้ผลิตเส้นใยเรยอน 

- บริษัทฯ ถือหุ้น 
  ร้อยละ 49.50 
- มีกรรมการร่วมกนั 

- จําหน่ายเส้นใยเรยอน 228,916,000 
บาท 
- จําหน่ายวสัด ุ631,000 บาท 
- คา่ธรรมเนียมการคํา้ประกนั 6,641,000 
บาท 
- ดอกเบีย้รับจากเงินให้กู้ ยืม 3,107,000 
บาท 
เหตผุลของการทาํรายการ 
- การจําหน่ายเส้นใยเรยอน เป็นไปตาม
ราคาตลาด 
- การจําหน่ายวสัดเุป็นไปตามราคาทนุ 
- คา่ธรรมเนียการคํา้ประกนัเป็นอตัราตาม
ตลาด 

- คา่จดัซือ้เส้นใยเรยอน 105,764,000 บาท 
- คา่ใช้จ่ายในการพฒันาตลาด 13,326,000 
บาท 
 
 
 
 
เหตผุลของการทาํรายการ 
- คา่จดัซือ้เส้นใยเรยอนเป็นไปตามราคา
ตลาด 
- คา่ใช้จ่ายในการพฒันาตลาดภายใต้
สญัญาตามราคาตลาด 

บริษัท พีที อินโด  
ลิเบอร์ตี ้เทก็ซ์ไทล์ 
- ผู้ผลิตเส้นด้าย 

- บริษัทฯ ถือหุ้น 
  ร้อยละ 40.00 
- มีกรรมการร่วมกนั 

- จําหน่ายเส้นใยเรยอน 344,062,000 
บาท 
- เงินปันผลรับ 18,281,000 บาท 
เหตผุลของการทาํรายการ 

- การจําหน่ายเส้นใยเรยอนเป็นไปตาม

ราคาตลาด 

-ไมมี่- 
 
 
เหตผุลของการทาํรายการ 
-ไมมี่- 
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บริษัท เอวี เซลล์ อิงค์ 
(AVC)  
- ผู้ผลิตเย่ือกระดาษ
ชนิดละลายนํา้ได้ 

- บริษัทฯ ถือหุ้น  
   ร้อยละ 19 
- มีกรรมการร่วมกนั 

- ดอกเบีย้รับจากเงินให้กู้ ยืมจากผู้
ถือหุ้น 8,012,000 บาท 
เหตผุลของการทาํรายการ 
- บริษัทฯ ให้ AVC กู้ ยืมเงินระยะ
ยาวจากผู้ ถือหุ้น และได้รับดอกเบีย้
ในอตัราคงท่ีเม่ือเทียบกบัอตัราใน
ตลาด 

- คา่จดัซือ้เย่ือกระดาษ 928,861,000 บาท 
 
เหตผุลของการทาํรายการ 
บริษัทฯ มีสญัญาระยะยาวในการรับซือ้เย่ือ
กระดาษชนิดละลายนํา้ได้กบั AVC ซึง่เป็น
วตัถดิุบท่ีสําคญั ในอตัราท่ีกําหนดไว้ใน
สญัญาและเป็นราคาท่ีเทียบเคียงกบัราคา
ของผู้ จําหน่ายทัว่ไป 

บริษัท เอวี แนคคาวิค 
อิงค์ (AVN)  
- ผู้ผลิตเย่ือกระดาษ
ชนิดละลายนํา้ได้ 

- บริษัทฯ ถือหุ้น  
   ร้อยละ 19 
- มีกรรมการร่วมกนั 

- ไมมี่- 
เหตผุลของการทาํรายการ 
- ไมมี่- 
 

- คา่จดัซือ้เย่ือกระดาษ 307,088,000 บาท 
เหตผุลของการทาํรายการ 
บริษัทฯ มีสญัญาระยะยาวในการรับซือ้เย่ือ
กระดาษชนิดละลายนํา้ได้กบั AVN ซึง่เป็น
วตัถดิุบท่ีสําคญั ในอตัราท่ีกําหนดไว้ใน
สญัญาและเป็นราคาท่ีเทียบเคียงกบัราคา
ของผู้ จําหน่ายทัว่ไป 

บริษัท กราซิม 
อินดสัตรีส์ จํากดั 
- ผู้ผลิตเส้นใยและ
ซีเมนต์ 

- ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 
0.532 
- มีกรรมการร่วมกนั 

- เงินปันผลรับ 5,405,000 บาท 
 
 
 
เหตผุลของการทาํรายการ 
-ไมมี่- 

- คา่บริการทางเทคนิค 728,000 บาท 
- คา่ซือ้วสัดแุผนกอ๊อกซิลาลีแ่ละวสัด ุ
1,084,000 บาท 
- เรียกเก็บคา่ใช้จา่ยระหวา่งกนั 17,000 บาท 
เหตผุลของการทาํรายการ 
- ให้บริการและคําแนะนําในสว่นของการ
ติดตัง้ การบํารุงรักษา และพฒันาโรงงาน 
ผลิตเส้นใยเรยอน และการใช้ประโยชน์จาก
เคมีภณัฑ์ 
- การซือ้วสัดแุผนกอ๊อกซิลาลี่และวสัดเุป็นไป
ตามราคาตลาด 
- การเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายระหวา่งกนัจดัเก็บใน
ราคาทนุ 

บริษัท อเลก็ซานเดรีย 
ไฟเบอร์ เอส.เอ.อี. 
- ผู้ผลิตเส้นใยอคริลิค 

- บริษัทฯ ถือหุ้น  
   ร้อยละ 14.40 
- มีกรรมการร่วมกนั 

- คา่ธรรมเนียมการคํา้ประกนั 
6,641,000 บาท 
เหตผุลของการทาํรายการ 
- คา่ธรรมเนียการคํา้ประกนัเป็นอตัรา
ตามตลาด 

- ไมมี่- 
 
เหตผุลของการทาํรายการ 
- ไมมี่- 
 

บริษัท อินโดฟิล  
เทก็ซ์ไทล์ มิลส์ อิงค์ 
- ผู้ผลิตเส้นด้าย 

- มีกรรมการร่วมกนั - จําหน่ายเส้นใยเรยอน 
48,468,000 บาท 

เหตผุลของการทาํรายการ 
- การจําหน่ายเส้นใยเรยอนเป็นไป
ตามราคาตลาด 

-ไมมี่- 
 
เหตผุลของการทาํรายการ 
-ไมมี่- 
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บริษัท พีที เอลลิแก๊นท์
เทก็ซ์ไทล์ อินดสัตรี 
- ผู้ผลิตเส้นด้าย 

- มีกรรมการร่วมกนั - จําหน่ายเส้นใย 350,855,000 
บาท 
เหตผุลของการทาํรายการ 
- การจําหน่ายเส้นใยเรยอนเป็นไป
ตามราคาตลาด 

-ไมมี่- 
 
เหตผุลของการทาํรายการ 
-ไมมี่- 

บริษัท พีที ซนัไร้ซ์  
บิวไม เทก็ซ์ไทล์ 
- ผู้ผลิตเส้นด้าย 

- มีกรรมการร่วมกนั - จําหน่ายเส้นใยเรยอน 
124,901,000 บาท 
เหตผุลของการทาํรายการ 
- การจําหน่ายเส้นใยเรยอนเป็นไป
ตามราคาตลาด 

-ไมมี่- 
 
เหตผุลของการทาํรายการ 
-ไมมี่- 
 

บริษัท พีที อินโด  
บารัต เรยอน 
- ผู้ผลิตเส้นด้าย 

- มีกรรมการร่วมกนั -ไมมี่- 
 
เหตผุลของการทาํรายการ 
-ไมมี่- 

- คา่จดัซือ้เส้นใยเรยอน 65,731,000 บาท 
- คา่จดัซือ้โซเดียมซลัเฟต 3,063,000 บาท 
เหตผุลของการทาํรายการ 
- การซือ้เส้นใยเรยอยเป็นไปตามราคาตลาด 
- การจดัซือ้โซเดียมซลัเฟตเป็นไปตามราคา
ตลาด 

บริษัท เบอร์ลา่  
แมเนจเม้นท์ เซน็เตอร์ 
เซอร์วิส จํากดั 
- ท่ีปรึกษาด้านบริหาร 

- มีกรรมการร่วมกนั -ไมมี่- 
เหตผุลของการทาํรายการ 
-ไมมี่- 

- คา่ใช้จ่ายอ่ืน 913,000 บาท 
เหตผุลของการทาํรายการ 
- การเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายอ่ืนจดัเก็บในราคา
ตลาด 

 
2. รายการระหว่างกันอ่ืนๆ ของบริษัทฯ กับบริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องกัน  
 ได้แสดงอยูใ่นหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 7 

3.  ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
 รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ระหวา่งบริษัทฯ บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง เป็นไปตามการดําเนินธุรกิจตามปกติและตาม

เง่ือนไขทางการค้าโดยทัว่ไป เง่ือนไขและราคาท่ีทําการซือ้ขายเป็นไปตามราคาตลาดหรือราคายติุธรรม ซึง่สามารถเปรียบเทียบ

ได้กบัรายการท่ีเกิดขึน้กบับคุคลภายนอก ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการให้บริษัทฯ บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง โดยการมีผู้ ถือหุ้นและ/

หรือกรรมการกลุม่เดียวกนัได้รับประโยชน์สงูสดุ ซึง่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานรายการจากผู้สอบบญัชีแล้ว 

4. มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 
 บริษัทฯ เสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนมุติัรายการ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุเพ่ือ

พิจารณาดแูลให้รายการระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งสมเหตสุมผล ยติุธรรม และมีนโยบายในการกําหนดราคาท่ีเหมาะสม โดย

กรรมการผู้ มีสว่นได้เสียจะไมมี่สทิธิในการออกเสียงในรายการดงักลา่ว 

5. นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 
 -ไมมี่- 

6. รายงานความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการระหว่างกัน 
 ดรูายละเอียดในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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สวนที่ 3 ฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงาน 
  

 

13 ขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั 
 
1. งบการเงนิ 
 

 1.1 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ซึง่ประกอบด้วย งบแสดงฐานะ

การเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 งบกําไรขาดทนุรวม งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น

รวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั รวมถงึหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัและหมายเหตเุร่ืองอ่ืนๆ 

และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั 

 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําและการนําเสนองบการเงินเหลา่นีโ้ดยถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐาน การรายงาน

ทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาวา่จําเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทํางบการเงินท่ีปราศจากการ

แสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้

ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึง่กําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบติัตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและ

ปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็น

สาระสําคญัหรือไม ่

การตรวจสอบรวมถงึการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจํานวนเงินและการเปิดเผย

ข้อมลูในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึง่รวมถงึการประเมินความเส่ียงจากการแสดง

ข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงินไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเส่ียง

ดงักลา่ว ผู้สอบบญัชีพิจารณาการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัทําและการนําเสนองบการเงินโดยถกูต้องตามท่ีควรของ

กิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แตไ่มใ่ช่เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นตอ่ประสทิธิผลของ

การควบคมุภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถงึการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความ

สมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทําขึน้โดยผู้บริหาร รวมทัง้การประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม  

ข้าพเจ้าเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้า 
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ความเหน็ 
ข้าพเจ้าเหน็วา่ งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และเฉพาะของบริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) 

โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 4 เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เน่ืองจากการนํา

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบติั บริษัทฯ ได้ปรับย้อนหลงังบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 

2556 ท่ีแสดงเป็นข้อมลูเปรียบเทียบ เพ่ือสะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักลา่ว และนําเสนองบ

แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2555 เพ่ือเป็นข้อมลูเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินได้ท่ีได้นํามาถือ

ปฏิบติัใหมด้่วยเช่นกนั ทัง้นี ้ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเหน็อยา่งมีเง่ือนไขตอ่กรณีนีแ้ตอ่ยา่งใด 

 

 

 

 

เติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4501 

 

บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 

(เดิมช่ือ “บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั”) 

กรุงเทพฯ: 23 พฤษภาคม 2557 

  



แบบ 56-1-2557                    56 
บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน)    
 

 

 
 

1.2 ตารางสรุปงบการเงนิ 
งบแสดงฐานะการเงนิ  (ตรวจสอบแล้ว)               (หน่วย: พนับาท) 

  
 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
ทีแ่สดงเงินลงทนุ 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 ณ วนัที ่31 มีนาคม ณ วนัที ่31 มีนาคม ณ วนัที ่1 เมษายน 
 2557 2556 2555 

 จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
สนิทรัพย์ 

สนิทรัพย์หมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 463,245 1.93 401,498 1.65 1,134,939 5.23 

เงินลงทนุชัว่คราว 829,416 3.46 1,736,524 7.15 1,626,291 7.50 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 1,689,604 7.05 2,170,182 8.93 1,319,214 6.08 

สินค้าคงเหลือ 2,925,407 12.21 2,760,781 11.36 1,755,294 8.09 

สินทรัพย์จากสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า - - 57,543 0.24 34,331 0.16 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 54,215 0.23 186,635 0.77 72,633 0.33 

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 5,961,887 24.88 7,313,163 30.10 5,942,702 27.39 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินลงทนุในบริษัทย่อย - - - - - - 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 11,706,381 48.86 11,230,472 46.22 10,886,459 50.18 

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 1,641,615 6.85 1,691,960 6.96 1,680,903 7.75 

เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 629,223 2.63 146,261 0.60 158,293 0.73 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 3,849,267 16.06 3,812,563 15.69 2,993,093 13.80 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน  9,084 0.04 6,179 0.03 3,372 0.02 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 160,588 0.67 25,619 0.11 26,713 0.12 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 2,452 0.01 71,674 0.29 2,580 0.01 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 17,998,609 75.12 16,984,728 69.90 15,751,413 72.61 

รวมสนิทรัพย์ 23,960,497 100.00 24,297,891 100.00 21,694,115 100.00 

 
หมายเหต:ุ บริษัทฯ ไดเ้ปลีย่นแปลงรอบระยะเวลาบญัชีจากวนัที ่ 1 ตลุาคม ถึงวนัที ่ 30 กนัยายน เป็นวนัที ่ 1 เมษายน ถึงวนัที ่ 31 มีนาคม 

และเร่ิมรอบปีบญัชีแรกสําหรบัรอบระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสดุวนัที ่31 มีนาคม 2556 
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งบแสดงฐานะการเงนิ  (ตรวจสอบแล้ว) (ต่อ)       (หน่วย: พนับาท) 

  
 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
ทีแ่สดงเงินลงทนุ 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 ณ วนัที ่31 มีนาคม ณ วนัที ่31 มีนาคม ณ วนัที ่1 เมษายน 
 2557 2556 2555 

 จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น       
หนีส้นิหมุนเวียน       
 เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 2,595,972 10.83 2,145,825 8.83 574,797 2.65 
 เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - 143,909 0.59 - - 
 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 1,212,607 5.06 1,116,727 4.59 570,386 2.63 
 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - - 25,569 0.11 21,837 0.10 
หนีส้ินจากสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ 8,758 0.04 - - - - 
 หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 80,749 0.34 63,163 0.26 43,367 0.20 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 3,898,086 16.27 3,495,192 14.38 1,210,387 5.58 

หนีส้นิไม่หมุนเวยีน       
เงินกู้ ยืมระยะยาว 433,271 1.81 216,167 0.89 - - 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 132,495 0.55 128,095 0.53 130,992 0.60 
ประมาณการหนีส้ินระยะยาวอ่ืน 51,475 0.21 43,410 0.18 - - 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 205,868 0.86 179,969 0.74 140,026 0.65 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 823,108 3.43 567,642 2.34 271,017 1.25 

รวมหนีส้นิ 4,721,195 19.70 4,062,834 16.72 1,481,404 6.83 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น       
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 

 
0.84 

 
201,600 

 
0.83 

 
201,600 

 
0.93 

กําไรสะสม        
    จดัสรรแล้ว       
        สํารองตามกฎหมาย 20,160 0.08 20,160 0.08 20,160 0.09 
        สํารองทัว่ไป 2,500,000 10.44 2,500,000 10.29 2,500,000 11.52 
    ยงัไมไ่ด้จดัสรร 16,189,830 67.57 17,394,157 71.59 17,393,545 80.18 
 องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น     290,198 1.21 (81,557) (0.34) 97,405 0.45 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 19,201,788 80.14 20,034,360 82.45 20,212,710 93.17 
สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุของบริษัทย่อย 37,514 0.16 200,698 0.83 - - 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 19,239,302 80.30 20,235,057 83.28 20,212,710 93.17 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 23,960,497 100.00 24,297,891 100.00 21,694,115 100.00 
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งบกาํไรขาดทุน (ตรวจสอบแล้ว)      (หน่วย: พนับาท) 
  

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
ทีแ่สดงเงินลงทนุ 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 สําหรบัปีส้ินสดุ สําหรบัปีส้ินสดุ สําหรบังวด 6 เดือนส้ินสดุ  
 31 มีนาคม 2557 31 มีนาคม 2556 31 มีนาคม 2555 

 จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
รายได้       
รายได้จากการขาย 11,748,867 99.05 11,744,307 97.20 5,288,604 97.01 
กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน - - 208,326 1.72 93,357 1.71 
เงินปันผลรับ 5,405 0.05 6,005 0.05 - - 
รายได้อ่ืน 107,033 0.90 124,479 1.03 69,744 1.28 

รวมรายได้ 11,861,305 100.00 12,083,117 100.00 5,451,705 100.00 

ค่าใช้จ่าย       
ต้นทนุขาย 11,372,979 95.88 11,164,457 92.40 4,972,287 91.21 
คา่ใช้จ่ายการผลิตในช่วงปิดโรงงานซึง่ไมไ่ด้ถกูปันสว่น 240,471 2.03 - - - - 
คา่ใช้จ่ายในการขาย 1,235,682 10.42 646,159 5.35 189,463 3.47 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 523,099 4.41 369,229 3.06 98,954 1.82 
คา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุ 96,969 0.82 - - - - 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 24,247 0.20 - - - - 

รวมค่าใช้จ่าย 13,493,446 113.76 12,179,846 100.80 5,260,704 96.50 

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทนุ 
   ในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
   และรายได้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 

 
 

(1,632,141) 

 
 

(13.76) 

 
 

(96,728) 

 
 

(0.80) 

 
 

191,001 

 
 

3.50 
สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 214,766 1.81 23,796 0.20 102,156 1.87 

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
   และรายได้ (ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงนิได้ 

(1,417,375) (11.95) (72,933) (0.60) 293,158 5.38 

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (75,584) (0.64) (31,239) (0.26) (5,411) (0.10) 

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงนิได้ (1,492,959) (12.59) (104,172) (0.86) 287,747 5.28 
รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 118,348 1.00 (158,337) (1.31) (30,043) (0.55) 

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรับปี (1,374,612) (11.59) (262,509) (2.17) 257,704 4.73 
      

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)      
สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (967,007) 75,196  257,704  
สว่นท่ีเป็นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ 
   ของบริษัทย่อย 

 
(407,605) 

 
(337,705) 

  
- 

 

 (1,374,612) (262,509)  257,704  
      

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน      
กําไร (ขาดทนุ) สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (4.80) 0.37  1.28  
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ตรวจสอบแล้ว)    (หน่วย: พนับาท) 
  

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
ทีแ่สดงเงินลงทนุ 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 สําหรบัปีส้ินสดุ  สําหรบัปีส้ินสดุ สําหรบังวด 6 เดือนส้ินสดุ  
 31 มีนาคม 2557 31 มีนาคม 2556 31 มีนาคม 2555 

 จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
       
กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรับปี (1,374,612)  (262,509)  257,704  

       
กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น:       

ผลกําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุใน 

   หลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

 

46,624 

  

(4,461) 

  

75,735 

 

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั 

   คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

(1,838) 

  

- 

  

- 

 

ผลกระทบของภาษีเงินได้ (8,957)  892  -  

ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 

   ท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ 

 

328,703 

  

(197,027) 

  

(39,297) 

 

ผลตา่งระหวา่งราคาซือ้และมลูคา่ตามบญัชีของสว่นได้เสีย 

   ในบริษัทยอ่ยในบริษัทร่วม 

 

9,309 

  

- 

  

- 

 

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี 373,839  (200,596)  36,438  

       

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (1,000,772)  (463,104)  294,142  

       
การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม       

สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (596,722)  (103,766)  294,142  

สว่นท่ีเป็นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ 

   ของบริษัทย่อย 

 

(404,050) 

  

(3559,338) 

  

- 

 

 (1,000,772)  (463,104)  294,142  

 
 

หมายเหต:ุ บริษัทฯ ไดเ้ปลีย่นแปลงรอบระยะเวลาบญัชีจากวนัที ่ 1 ตลุาคม ถึงวนัที ่ 30 กนัยายน เป็นวนัที ่ 1 เมษายน ถึงวนัที ่ 31 มีนาคม 

และเร่ิมรอบปีบญัชีแรกสําหรบัรอบระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสดุวนัที ่31 มีนาคม 2556 
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งบกระแสเงนิสด  (ตรวจสอบแล้ว)           (หน่วย: พนับาท) 

  
 

งบการเงินรวม 

งบการเงินทีแ่สดง 
เงินลงทนุ 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 สําหรบัปี 

ส้ินสดุ 31 มีนาคม 
สําหรบัปี 

ส้ินสดุ 31 มีนาคม 
สําหรบังวด 6 เดือน 
ส้ินสดุ 31 มีนาคม 

 2557 2556 2555 
 จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน    
กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี (1,492,959) (104,172) 287,747 
รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี 
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน : 

   

     คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 432,310 420,123 293,327 
     การปรับลดสนิค้าคงเหลือเป็นมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ (กลบัรายการ) (100,762) 113,668 - 
     สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม   (214,766) (23,795) (102,156) 
     ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุ 96,969 - - 
     กําไรจากการจําหน่ายอปุกรณ์ (1,377) (2,097) (164) 
     สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14,305 14,265 7,164 
     ประมาณการหนีส้ินระยะยาวอ่ืน 7,397 43,410 - 
     ขาดทนุ (กําไร) จากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง 22,559 (25,755) (40,852) 
     รายได้เงินปันผล (5,405) (6,005) - 
     ดอกเบีย้รับ (86,379) (105,849) (62,081) 
     คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 75,584 31,239 5,411 

กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง 
     ในสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงาน 

 
(1,252,524) 

 
355,032 

 
388,396 

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง     

     ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 486,823 (916,504) 117,549 
     สินค้าคงเหลอื (63,864) (1,119,154) 112,004 
     สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 189,986 (79,884) 3,535 
     สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 68,869 (69,447) 35 
หนีส้ินดําเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)    
     เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 81,683 544,405 (130,735) 
     หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 17,343 20,226 (57,919) 
     จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (11,744) (17,162) (23,373) 

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (483,428) (1,282,488) 409,492 

     เงินปันผลรับ 106,412 140,100 5,730 
     ดอกเบีย้รับ 80,791 106,128 74,280 
     จ่ายดอกเบีย้ (61,649) (28,275) (5,411) 
     จ่ายภาษีเงินได้ (25,248) (112,675) (190,065) 

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (383,122) (1,177,210) 294,026 
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งบกระแสเงนิสด (ตรวจสอบแล้ว)      (หน่วย: พนับาท) 
  

 
งบการเงินรวม 

งบการเงินทีแ่สดงเงิน
ลงทนุ 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 สําหรบัปี 

ส้ินสดุ 31 มีนาคม 
สําหรบัปี 

ส้ินสดุ 31 มีนาคม 
สําหรบังวด 6 เดือน 
ส้ินสดุ 31 มีนาคม 

 2557 2556 2555 
 จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ    

เงินลงทนุชัว่คราว (เพ่ิมขึน้) ลดลง                           912,444 (139,115) (1,142,498) 

เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั (เพ่ิมขึน้) ลดลง (480,345) 2,580 (20,640) 

เงินลงทนุในบริษัทย่อยเพ่ิมขึน้ - - - 

เงินลงทนุในบริษัทร่วมเพ่ิมขึน้ (33,024) (537,307) (376,572) 

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืนเพ่ิมขึน้ - (50,000) - 

เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - 34,483 - 

เงินรับจากการจําหน่ายอปุกรณ์ 2,703 2,180 1,378 

ซือ้ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (684,049) (1,506,239) (157,133) 

เงินสดรับจากเงินอดุหนนุจากรัฐบาล                     148,839 153,127 - 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนเพ่ิมขึน้ (6,585) (6,745) (977) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (140,017) (2,047,036) (1,696,442) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ 428,388 1,581,813 8,574 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (143,909) 143,909 - 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว 297,673 306,255 - 

เงินปันผลจ่าย (235,850) (74,585) (503,995) 

เงินสดรับจากผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุในบริษัทย่อย 

   จากการลงทนุในบริษัทย่อย 

 

240,867 

 

560,036 

 

- 

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 587,169 2,517,428 (495,421) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิลดลง (2,283) (26,622) - 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 61,747 (733,440) (1,897,837) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี 401,498 1,134,938 3,032,776 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 463,245 401,498 1,134,939 

 
 
หมายเหต:ุ บริษัทฯ ไดเ้ปลีย่นแปลงรอบระยะเวลาบญัชีจากวนัที ่ 1 ตลุาคม ถึงวนัที ่ 30 กนัยายน เป็นวนัที ่ 1 เมษายน ถึงวนัที ่ 31 มีนาคม 

และเร่ิมรอบปีบญัชีแรกสําหรบัรอบระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสดุวนัที ่31 มีนาคม 2556 
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1.3 อัตราส่วนทางการเงนิ (งบการเงนิรวม) 
อตัราส่วนทางการเงิน สําหรบัปีส้ินสดุ 31 มีนาคม 

 2557 2556 2555 

อัตราส่วนสภาพคล่อง    

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.53 2.09 4.91 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.78 1.30 3.46 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) (0.10) (0.50) 0.43 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 6.09 6.73 7.80 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 59 53 46 

อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เทา่) 4.08 4.94 2.75 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วนั) 88 73 131 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่) 10 13 16 

ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั) 36 27 23 

Cash Cycle (วนั) 111 99 154 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร    

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 1.15 4.94 5.98 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) (14.02) (1.93) 2.29 

อตัรากําไรอ่ืน (%) 1.30 1.02 3.05 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (%) 23.25 518.11 242.48 

อตัรากําไรสทุธิ (%)  (11.59) (2.17) 4.73 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) (6.96) (1.33) 2.52 

อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (5.70) (1.14) 2.35 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) (24.55) 4.63 35.96 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่)  0.49 0.53 0.50 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ    

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.25 0.20 0.07 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา่) (4.80) (36.65) 90.47 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) (2.93) (89.84) 45.76 
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14 
การวเิคราะหและคาํอธบิายของฝายจดัการ 
(Management Discussion and Analysis : MD&A) 

 
1. การผลติ 

การผลิตเส้นใยเรยอนสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 มีปริมาณรวมทัง้สิน้ 78,939 ตนั ซึง่ลดลงร้อยละ 41 เม่ือ

เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการปิดโรงงานระหวา่งการนดัหยดุงาน สว่นผลผลติเกลือโซเดียมซลัเฟต มีปริมาณ 

64,956 ตนั หรือลดลงร้อยละ 43 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนเน่ืองจากเหตผุลเดียวกนั การผลิตเย่ือกระดาษของบริษัทยอ่ย

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 มีปริมาณทัง้สิน้ 299,053 ตนั เม่ือเทียบกบัปี 2556 มีปริมาณ 130,256 ตนั 

 
2. รายได้จากการขาย 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจํานวน 11,749 ล้านบาท เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนั

ของปีก่อนจํานวน 11,744 ล้านบาท ซึง่สงูขึน้จํานวน 5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.04  บริษัทฯ มียอดการสง่ออกเส้นใยเรยอน

ทัง้หมดลดลงร้อยละ 42 ในขณะท่ีมลูคา่การขายลดลงร้อยละ 14 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ปริมาณการขายเส้นใยเรยอน

สง่ออกไปตา่งประเทศลดลงร้อยละ 44 ในขณะท่ีตลาดภายในประเทศลดลงร้อยละ 30 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

เน่ืองจากการปิดโรงงานระหวา่งการนดัหยดุงาน ปริมาณการขายเกลือโซเดียมซลัเฟตซึง่เป็นผลติภณัฑ์พลอยได้อยูท่ี่ 64,039 ตนั 

หรือลดลงร้อยละ 44 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีปริมาณการขาย 113,706 ตนั สดัสว่นของยอดขายเกลือโซเดียมซลัเฟ

ตคิดเป็นร้อยละ 4.4 ของรายได้จากการขายทัง้หมด เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนอยูท่ี่ร้อยละ 4.2 สว่นบริษัทยอ่ยท่ีประสบ

ความสําเร็จโดยมียอดขายอยูท่ี่ 307,258 ตนั เม่ือเทียบกบัยอดขายจํานวน 106,185 ตนัในปี 2556 

 
3. ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสียอยูท่ี่ 215 ล้านบาท เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีกําไรอยู่

ท่ี 24 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จํานวน 191 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 803 เน่ืองมาจากผลประกอบการท่ีดีขึน้ของบริษัทร่วม 

 
4. รายได้อ่ืน  

บริษัทฯ บนัทกึขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนจํานวน 24 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีกําไรจากอตัราแลกเปล่ียนจํานวน 208 

ล้านบาท โดยลดลงจํานวน 233 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 112 โดยเป็นการขาดทนุท่ีเกิดจากขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจาก

การทําสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าเน่ืองจากการออ่นคา่ของเงินบาทตอ่ดอลลา่ร์สหรัฐฯ ณ วนัสิน้งวด สว่น

รายได้อ่ืนลดลงจํานวน 17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 

 
5. ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

- ต้นทนุขายเพิ่มขึน้จํานวน 209 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 เม่ือเทียบกบัปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของต้นทนุ

ขายของบริษัทยอ่ยในระหวา่งงวด เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของปริมาณการขายและต้นทนุขาย  สว่นต้นทนุขายของ

บริษัทฯ ลดลงจํานวน 3,618 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41 เน่ืองจากการลดลงของยอดขายจากการปิดโรงงาน 
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- คา่ใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้จํานวน 590 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91 สว่นใหญ่เน่ืองมาจากการเพิ่มชึน้จากการขาย

ของบริษัทยอ่ยในระหวา่งปี ซึง่สอดคล้องกบัยอดขายท่ีเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อน ในระหวา่งปี บริษัทยอ่ยมีการดําเนินงาน

เตม็ปี โดยมียอดขายเย่ือกระดาษจํานวน 307,258 ตนั เม่ือเทียบกบัปีท่ีแล้วจํานวน 106,1085 ตนั จากสาเหตดุงักลา่วทํา

ให้ยอดขายของบริษัยอ่ยเพิ่มขึน้จาก 1,975 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 6,553 ล้านบาทในปี 2557 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 232 

เม่ือเทียบกบัปีก่อน สว่นคา่ใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ ลดลงเน่ืองจากยอดขายท่ีลดลง 

- คา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้จํานวน 154 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42 สาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จ่ายในการบริหารของ

บริษัทยอ่ยท่ีสงูขึน้ 

- คา่ใช้จ่ายการผลติในช่วงปิดโรงงานซึง่ไมไ่ด้ถกูปันสว่นเพิ่มขึน้จํานวน 240 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 แสดงให้เหน็

ถงึคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งการปิดโรงงาน แตไ่มไ่ด้จดัสรรคา่ใช้จ่ายในการขายในกรณีท่ีไมมี่กิจกรรมการผลติ 

- คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่เงินลงทนุระยะยาวอ่ืนเพิ่มขึน้จํานวน 97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองจากการตัง้คา่

เผ่ือการลดลงของมลูคา่สทุธิของการลงทนุในบริษัท อเลก็ซานเดรีย ไฟเบอร์ เอส.เอ.อี  

- คา่ใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึน้จํานวน 44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 142 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากดอกเบีย้เงินกู้ ยืม

ของบริษัทยอ่ยซึง่รวมอยูใ่นงบการเงินรวมของบริษัทยอ่ย คา่ใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ยงัเพิ่มขึน้เน่ืองจากการกู้ ยืม

เงินชัว่คราวในระหวา่งงวด 

- รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้เพิ่มขึน้จํานวน 277 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 175 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากผล

ขาดทนุของบริษัทฯ ในระหวา่งปีปัจจบุนัเม่ือเทียบกบักําไรในปีท่ีผา่นมา 

- บริษัทฯ ได้จ่ายคา่ตอบแทนเป็นเงินจํานวน 1,228,659.- บาท ให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปีปัจจบุนั ซึง่รวมคา่ใช้จ่าย

อ่ืนด้วย  

 
6. กาํไรสุทธิ 

- บริษัทฯ บนัทกึผลขาดทนุสทุธิรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 จํานวน 967 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัผลกําไรสทุธิ

จํานวน 75 ล้านบาทของปีก่อน โดยลดลงจํานวน 1,042 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1386 สาเหตหุลกัมาจากยอดขายท่ี

ลดลงร้อยละ 42 จากการปิดโรงงาน และราคาขายลดลงร้อยละ 14  คา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัท  อเลก็ซาน

เดรีย ไฟเบอร์ เอส.เอ.อี. (AFCO) และขาดทนุจากบริษัทยอ่ย 

- ผลขาดทนุในบริษัทยอ่ย - บริษัท เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์ (AVTB) เป็นเงินจํานวน 611 ล้านบาทเม่ือเทียบกบัปีก่อนจํานวน 

507 ล้านบาท เน่ืองจากการมลูคา่ขายท่ีลดลงและต้นทนุท่ีสงูขึน้ 

 
7. การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 
 สนิทรัพย์  

สนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 มีมลูคา่ 23,960 ล้านบาท ลดลงจํานวน 337 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 เม่ือเทียบ

กบัปีก่อน รายละเอียดเก่ียวกบัสินทรัพย์ท่ีสําคญัๆ มีดงันี ้

- เงินสดและเงินลงทนุชัว่คราว: เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้จํานวน 62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 สว่น

ใหญ่มาจากการเพ่ิมขึน้ในเงินลงทนุระยะยาวในบริษัทร่วม เงินลงทนุชัว่คราวลดลงจํานวน 907 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย

ละ 52 เช่นเดียวกบัท่ีนํามาใช้สําหรับการลงทนุในบริษัทยอ่ย และการให้กู้ ยืมเงินแก่บริษัทร่วมแห่งหนึง่ 
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- ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นลดลงจํานวน 481 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22 เน่ืองจากยอดขายและมลูคา่ขายท่ีลดลง

จากการปิดโรงงาน 

- สนิค้าคงเหลือเพิ่มขึน้จํานวน 165 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6 เน่ืองจากสนิค้าคงเหลือของบริษัทยอ่ยท่ีเพิ่มขึน้ 

-  สนิทรัพย์จากสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลดลงจํานวน 58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองจากการขาดทนุ

ท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงในสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศในระหวา่งงวดท่ีมีการจดักลุม่ไว้ในหนีส้นิหมนุเวียน 

- สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนลดลงจํานวน 132 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 71 เน่ืองจากลกูหนีภ้าษีมลูคา่เพิ่มท่ีลดลงและการ

ลดลงของสนิทรัพย์หมนุเวียนของบริษัทยอ่ยในปีก่อน 

- เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้จํานวน 483 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 330 เน่ืองจากเงินให้กู้ ยืมแก่

บริษัทร่วมแหง่หนึง่ในระหวา่งปี 

- สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนเพิ่มขึน้จํานวน 3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47 เน่ืองมาจากสนิทรัพย์เพิ่มเติมท่ีได้มาในระหวา่งปี

ของบริษัทยอ่ย  

- สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเพิ่มขึน้จํานวน 135 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 527 เน่ืองจากผลขาดทนุในปีปัจจบุนั

และภาษีเงินได้รอตดับญัชีจากขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงในสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ 

- สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืนลดลงจํานวน 69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97  เน่ืองจากลดลงในลกูหนีร้ะยะยาวอ่ืนของ

บริษัทยอ่ย 

 
เงนิลงทุน  
เงินลงทนุในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้เป็น 11,706 ล้านบาท จาก 11,230 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากการลงทนุในสว่นของทนุ

เพิ่มเติมในบริษัท เบอร์ลา่ ลาว พลัพ์ แอนด์ แพลนเทชัน่ จํากดั (ประเทศลาว) จํานวน 33 ล้านบาท และรับรู้กําไรในบริษัทร่วม

จํานวน 215 ล้านบาท ในระหวา่งปี บริษัทฯได้ลงทนุเพิ่มเติมในบริษัท เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์ (AVTB) จํานวน 361 ล้านบาท เพ่ือ

รักษาสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 60 ของทนุจดทะเบียนใน AVTB  
 
หน้ีสนิ 
- หนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 จํานวน 4,721 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 658 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อน สาเหตหุลกัมา

จากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจํานวน 450 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21  และเพิ่มขึน้จากเงิน

กู้ ยืมระยะยาวของบริษัทยอ่ยจํานวน 217 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 และลดลงจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ี

เก่ียวข้องกนัของบริษัทยอ่ยจํานวน 144 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 

- เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้จํานวน 96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9 โดยเพิ่มขึน้จากหนีส้นิจากวตัถดิุบระหวา่ง

ทางท่ีสงูขึน้ ณ สิน้งวด เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

- ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลงจํานวน 26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองจากไมมี่ภาระภาษีรายได้เป็นผลมาจากการ

ขาดทนุในระหวา่งงวดเม่ือเทียบกบัภาษีเงินได้ค้างจ่าย ณ สิน้เดือนมีนาคม 2556 

- หนีส้นิจากสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าเพิ่มขึน้จํานวน 8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองจากผล

ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงในระหวา่งงวดเม่ือเทียบกบักําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงในปีท่ีผา่นมา 

- หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้จํานวน 18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28 เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของหนีส้นิเงินเดือนของบริษัท

ยอ่ย  
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 
สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 เป็นจํานวน 19,239 ล้านบาท ลดลงจํานวน 996 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 

เม่ือเทียบกบัปีก่อน เป็นผลมาจากการขาดทนุในไตรมาสปัจจบุนั   
 
8. การวเิคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งของบริษัทฯ ลดลงมาอยูท่ี่ 1.53 เทา่ เม่ือเทียบกบั 2.09 เทา่ในปีก่อน โดยสนิทรัพย์หมนุเวียนลดลงร้อย

ละ 18 และหนีส้ินหมนุเวียนเพิ่มขึน้ร้อยละ 12  

อัตราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ ยงัคงรักษาอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นให้อยูใ่นระดบัต่ํามาก โดยอตัราสว่นของหนีส้นิทัง้หมดตอ่สว่นของผู้ ถือ

หุ้นอยูท่ี่ 0.25 : 1 เม่ือเทียบกบัปีท่ีก่อนอยูท่ี่ 0.20 : 1 เน่ืองมาจากบริษัทยอ่ยซึง่มีภาระหนีส้นิในรูปของเงินกู้ระยะสัน้และระยะ

ยาว 

อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการทาํงาน 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ในปีนีอ้ยูท่ี่ 0.49 เทา่ เช่นเดียวกนักบัปีก่อนอยู่ท่ี 0.53 สินทรัพย์รวมเฉล่ียเพิ่มขึน้ร้อยละ 5 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลืออยูท่ี่ 4.08 เท่า เม่ือเทียบกบัปีก่อนอยูท่ี่ 4.94 เทา่  

อัตราความสามารถในการทาํกาํไร 
 อตัรากําไรสทุธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ตอ่ยอดขายคิดเป็นร้อยละ (10.54) เม่ือเทียบกบัร้อยละ 6.63 ของปีท่ีก่อน 

สาเหตหุลกัมาจากมลูคา่ขายและปริมาณขายท่ีลดลงเน่ืองมาจาการปิดโรงงานในช่วงการนดัหยดุงาน อตัราผลตอบแทนต่อ

สว่นของผู้ ถือหุ้นเฉล่ียเม่ือเทียบกบักําไรสทุธิหลงัหกัภาษีลดลงเป็นร้อยละ (6.96) จากร้อยละ (1.33) ในปีท่ีแล้ว สาเหตหุลกัมา

จากมลูคา่ขายและปริมาณขายท่ีลดลงเน่ืองมาจาการปิดโรงงานในช่วงการนดัหยดุงาน และรับรู้ผลขาดทนุในบริษัทยอ่ย 
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การรบัรองความถกูตองของขอมลู 
  

 
 

“บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทฯ ขอรับรองว่า 

ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเทจ็ ไมทํ่าให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั นอกจากนี ้บริษัทฯ 

ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลูอยา่งถกูต้องครบถ้วนใน

สาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสาระสําคญัทัง้

ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว และบริษัทฯ ได้

แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2557 ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทฯ แล้ว ซึง่ครอบคลมุถงึข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การ

กระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 ในการนี ้ เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัทฯ ได้

มอบหมายให้ (1) นายประสาน กมุาร สปิานิ หรือ (2) นายปราโมท คานเดลวาล เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย  

หากเอกสารใดไมมี่ลายมือช่ือของ (1) นายประสาน กมุาร สปิานิ หรือ (2) นายปราโมท คานเดลวาล กํากบัไว้ บริษัทฯ จะถือวา่ไมใ่ช่

ข้อมลูท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 

 ช่ือ   ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

 

1.   นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล.  กรรมการบริษัท                                                                          

 

2.   นายวินยั สจัเดว                     กรรมการบริษัท                                                                      

 

ผู้ รับมอบอํานาจ         

                      

 ช่ือ   ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

 

นายปราโมท คานเดลวาล       ผู้ช่วยรองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)                                                         
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บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน)    
 

 

 
 

  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการ ผูบริหาร  ผูมอีาํนาจควบคุม และ
เลขานกุารบรษิัท 

  

 
 ชือ่-สกลุ / ตําแหน่ง อาย ุ วฒิุการศึกษา การถือหุน้ ประสบการณ์ 
  (ปี)  ในบริษัทฯ ตําแหน่ง บริษัท 
1 นายกมุาร มงักาลมั  

เบอร์ลา่ 
- ประธานกรรมการ 
- เป็นบตุรของบคุคลใน 
ลําดบัท่ี 2 

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

-  
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

บริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
- บมจ. ไทยคาร์บอนแบลค็ 
บริษัทท่ีไม่ได้อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
- บจ.  อินโดไทยซินเทติคซ์ 
- บจ. ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ 
- บจ. อดิตยา เบอร์ลา่ เคมีคลัส์ (ประเทศไทย)  
- บจ. ไทยโพลีฟอสเฟต และเคมีภณัฑ์ 
- บจ. ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ 

2 นางราชาสรี เบอร์ล่า 
- กรรมการ 
- เป็นมารดาของบคุคลใน
ลําดบัท่ี 1 
 

69 - Bachelor of Arts 
(Chennai University, 
India) 

-  
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

บริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
- บมจ. ไทยคาร์บอนแบลค็ 
บริษัทท่ีไม่ได้อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
- บจ.  อินโดไทยซินเทติคซ์ 
- บจ. ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ 
- บจ. อดิตยา เบอร์ลา่ เคมีคลัส์ (ประเทศไทย)  
- บจ. ไทยโพลีฟอสเฟต และเคมีภณัฑ์ 
- บจ. ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ 

3 นายไซยมั ซนุเดอร์  
มาฮนัซาเรีย 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 

79 - 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 
บริษัทท่ีไม่ได้อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
- บจ. อินโดไทยซินเทติคซ์ 
- บจ. ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ 
- บจ. ไทยโพลีฟอสเฟต และเคมีภณัฑ์ 
- บจ. ไทยเปอร์อ๊อกไซด์  

4 นายวินยั สจัเดว 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
 

79 - Senior Cambridge 
- อบรมหลกัสตูร Director 
Certification Program 
(DCP #21/2002), IOD 

0.72%  
 
 
- กรรมการ 

บริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
-ไม่มี- 
บริษัทท่ีไม่ได้อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
- บจ. อินโดไทยซินเทติคซ์ 

5 นายนีร์มาล กมุาร  
ดาลาน 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 

70 - B.Com.  
- A.C.A. (Institute of 
Chartered Accountants 
of India) 

-  
 
 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

บริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
-ไม่มี- 
บริษัทท่ีไม่ได้อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
- DGM International (Thailand) Co.,Ltd. 
- Ion Exchange Asia Pacific (Thailand) Ltd. 
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 ชือ่-สกลุ / ตําแหน่ง อาย ุ วฒิุการศึกษา การถือหุน้ ประสบการณ์ 
  (ปี)  ในบริษัทฯ ตําแหน่ง บริษัท 
6 นายคริสนา คิสชอร์  

มาเฮชวาร่ี     
- กรรมการ 
 

59 - M.Com.  
(Pune University) 
- F.C.A. (Institute of 
Chartered Accountants 
of India) 

-  
 
 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการผู้จดัการ 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

บริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
-ไม่มี- 
บริษัทท่ีไม่ได้อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
- Aditya Birla Management Corporation 
Pvt.Ltd. 
- BGH Exim Ltd. 
- บจ. ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ 
- บจ. อดิตยา เบอร์ลา่ เคมีคลัส์ (ประเทศไทย)  
- บจ. ไทยโพลีฟอสเฟต และเคมีภณัฑ์ 
- บจ. กราซิม อินดสัตรีย์ ประเทศอินเดีย 
- Aditya Birla Science & Technology Co.,
Ltd. ประเทศอินเดีย 
- Domsjo Fabriker AB ประเทศสวีเดน 
- Aditya Group AB ประเทศสวีเดน 
- บจ. เบอร์ล่า ลาว พลัพ์ แอนด์ แพลนเทชัน่ 
ประเทศลาว 
- บจ. เบอร์ล่า จิงเว่ย์ ไฟเบอร์ ประเทศจีน 
- บ. เอวี แนคคาวิค อิงค์ ประเทศแคนาดา 
- บ. เอวี เซลล์ อิงค์ ประเทศแคนาดา 
- พีที อินโด บารัต เรยอน ประเทศอินโดนีเซีย 
- เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์ ประเทศแคนาดา 
- Alexandria Fiber Co.SAE. ประเทศอียิปต์ 

7 นายแฮร่ี กฤษณะ  
อาการ์วาล     
- กรรมการ 
- ประธานบริษัท 

55 - B.Com. (Hons), 
(Jai Narayan 
University, India)  
- F.C.A. (Institute of 
Chartered Accountants 
of India) 
- Executive MBA 
(Sasin, Chulalongkorn 
University) 
- อบรมหลกัสตูร Director 
Certification Program 
(DCP #133/2010), IOD 

- - กรรมการ 
 
 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ  
- กรรมการ  
 
- กรรมการ  
- กรรมการ  
- กรรมการ  
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 

บริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
-ไม่มี- 
บริษัทท่ีไม่ได้อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
- บจ. ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ 
- บจ. รามา เทรดดิง้ 
- บจ. ไทย อินดสัเตรียล แมนเนจเม้นท์  
แอนด์ เทรดดิง้ 
- บจ. อดิตยา เบอร์ลา่ เคมีคลัส์ (ประเทศไทย)  
- Aditya Birla Grasun Chemicals  
(Fangchengang) Ltd. ประเทศจีน 
- บจ. เบอร์ล่า จิงเว่ย์ ไฟเบอร์ ประเทศจีน 
- เอวี เซลล์ อิงค์ ประเทศแคนาดา 
- เอวี แนคคาวิค อิงค์ ประเทศแคนาดา 
- บจ. เบอร์ล่า ลาว พลัพ์ แอนด์ แพลนเทชัน่ 
ประเทศลาว 
- เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์ ประเทศแคนาดา 

8 นายอโมลดั ทกัราล(1) 
- กรรมการ 

54 - High School 
- อบรมหลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP), IOD 

0.66%  
 
 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

บริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
-ไม่มี- 
บริษัทท่ีไม่ได้อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
- บจ. เอ.จี. ยเูน่ียน 
- บจ. ทกัราล 
- A.G. 5 Stars Co., Ltd. 
- Deva-Devindar Co., Ltd. 
- บจ. ที.เรยอน เทรดดิง้ 
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 ช่ือ-สกลุ / ตําแหน่ง อาย ุ วฒิุการศกึษา การถือหุ้น ประสบการณ์ 
  (ปี)  ในบริษัทฯ ตําแหน่ง บริษัท 
9 นายประสาน กมุาร สิปานิ(2) 

- ประธานบริษัท 
 
 

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

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

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

10 นายราม โกปาล อกาวาล(3) 
- รองประธานอาวโุส  
(ฝ่ายเทคนิค) 

59 - B.E. (Chem.), 
M.Tech. (I.I.T. Kanpur, 
India) 

- - รองประธานอาวโุส
(ฝ่ายเทคนิค)  
- รองประธาน 
(ฝ่ายเทคนิค) 
- หวัหน้าแผนกวิศวกร 

- บมจ. ไทยเรยอน  
 
- บมจ. ไทยเรยอน  
 
- บจ. กราซิม อินดสัตรียส์ ประเทศอินเดีย 

11 นายซานจีฟ กมุาร คอลล์ 
- รองประธาน  
(ฝ่ายวิศวกรรม) 

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

- -รองประธาน 
(ฝ่ายวิศวกรรม) 
-ผู้ ช่วยรองประธาน
(ฝ่ายวิศวกรรม) 
- หวัหน้าแผนกวิศวกร 

- บมจ. ไทยเรยอน  
 
- บมจ. ไทยเรยอน 
 
- บจ. กราซิม อินดสัตรียส์ ประเทศอินเดีย 

12 นายซชิูล กมุาร กปุต้า(4) 
 - ผู้ ช่วยรองประธาน 
(ฝ่ายผลิต) 

43 - Bachelor of 
Engineering (Chemical 
Engineering), Aligarth 
Muslim University, 
India 

- - ผู้ ช่วยรองประธาน
(ฝ่ายผลิต) 
- ผู้จดัการทัว่ไป 
(ฝ่ายผลิต) 
- วิศวกร 

- บมจ. ไทยเรยอน  
 
- บมจ. ไทยเรยอน  
 
- บจ. กราซิม อินดสัตรียส์ ประเทศอินเดีย 

13 นายปณิธาน ศรียางค์ 
- ผู้จดัการทัว่ไป 
(ฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนษุย์) 

42 - มนษุยศาสตร์บณัฑิต 
(จิตวิทยาอสุาหกรรม) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

- - ผู้จดัการทัว่ไป 
(ฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนษุย์) 
- ผู้จดัการอาวโุส 
(ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์) 
- ผู้จดัการ 
(ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์) 
- หวัหน้า 
(ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์) -
- ผู้ ชํานาญการ 
(ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์) 
- ผู้จดัการสถานีบริการ 
ประจําสํานกังานใหญ่ 

- บมจ. ไทยเรยอน  
 
 
- บมจ. โคห์เลอร์ (ประเทศไทย)  
 
- Nutri Create Public Co.,Ltd. 
 
- บจ. ไทยซมัซงุ อิเลคทรอนิคส์  
 
- บจ. ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย)  
 
- บมจ. ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) 
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บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน)    
 

 

 
 

 ช่ือ-สกลุ / ตําแหน่ง อาย ุ วฒิุการศกึษา การถือหุ้น ประสบการณ์ 
  (ปี)  ในบริษัทฯ ตําแหน่ง บริษัท 
14 นายปราโมท คานเดลวาล(5) 

- ผู้ ช่วยรองประธาน 
(ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 

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

- - ผู้ ช่วยรองประธาน
(ฝ่ายการเงินและ
พาณิชย์) 
- ผู้จดัการทัว่ไป 
(ฝ่ายการเงินและ
พาณิชย์) 
- รองผู้จดัการทัว่ไป 
(การพาณิชย์) 
- ผู้จดัการ  
(การพาณิชย์) 

- บมจ. ไทยเรยอน  
 
 
- บมจ. ไทยเรยอน  
 
 
- บจ. เบอร์ล่า ลาว แอนด์ แพลนเทเชัน่ 
 
- บจ. อลัฟ่าสปินน่ิง  

15 นางสวุรรณา เฉลิมวฒัน์ 
 - เลขานกุารบริษัท 
(30 มิถนุายน 2553) 

43 - บริหารธรุกิจบณัฑิต 
(การเงินและการธนาคาร) 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
- อบรมหลกัสตูรพืน้ฐาน
สําหรับผู้ปฏิบติังาน
เลขานกุารบริษัท จดัโดย
ตลท.และ กลต. 

- - เลขานกุารบริษัท 
 

- บมจ. ไทยเรยอน  
 

หมายเหต ุ: - ไม่มีประวติักระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรพัย์ซ่ึงไดก้ระทําโดยสจุริต และไม่มีประวติัการทํารายการทีอ่าจเกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีทีผ่่านมา 

 (1)  ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมือ่วนัที ่20 มิถนุายน 2556 
 (2)  ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นประธานบริษัทเมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2556 
 (3)  ไดร้บัการเลือ่นตําแหน่งเป็นรองประธานอาวโุส (ฝ่ายเทคนิค) เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2556 
 (4)  ไดร้บัการเลือ่นตําแหน่งเป็นผูช่้วยรองประธาน (ฝ่ายผลิต) เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2556 
 (5)  ไดร้บัการเลือ่นตําแหน่งเป็นผูช่้วยรองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2556 
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บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน)    
 

 

 
 

  

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัยอย 
และบรษิทัรวม 

  

 
 บริษัทฯ บริษัท

ย่อย 
บริษัทร่วม 

(ต่างประเทศ) 
บริษัทร่วม 

(ในประเทศ) 

รายชือ่บริษัท 

รายชือ่กรรมการ TR
 

AV
TB

 

AG
AB

 

AB
ES

 

AF
CO

 

AV
C 

AV
N 

BJ
FC

 

BL
PP

 

IL
T 

AB
CT

 

IT
S 

TA
F 

TC
B 

TP
C 

TP
L 

1. นายกมุาร มงักาลมั เบอร์ลา่ X          / / / / / / 
2.  นางราชาสรี เบอร์ลา่ /           / / / / / 
3.  นายไซยมั ซนุเดอร์ มาฮนัซาเรีย ///           / / / / / 
4.  นายวินยั สจัเดว ///           /     
5.  นายนีร์มาล กมุาร ดาลาน ///                
6.  นายคริสนา คิสชอร์ มาเฮชวาร่ี / / /  / / / / /  /  /  /  
7.  นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล // /    / / / /  /  /    
8.  นายอโมลดั ทกัราล /                
10. Mr. Vinay Kaul  /               
11. Mr. Vinod Tiwari  /               
12. Mr. F.A. Dottori  /               

 

หมายเหต:ุ   X = ประธานกรรมการ    / = กรรมการ  // = กรรมการบริหาร  /// = กรรมการอิสระ 
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บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน)    
 

 

 
 

  

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่วกบัหัวหนางานตรวจสอบภายในและ 
หัวหนางานกาํกบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิัท 
(compliance) 

  

 

  ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 50 เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติ

อนมุติัแตง่ตัง้ผู้บริหาร ซึง่เป็นกลุม่ผู้ตรวจสอบภายในของกลุม่อดิตยาเบอร์ลา่ เข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยทํา

หน้าท่ีในการตรวจสอบภายในองค์กรในด้านตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงาน รวมทัง้การควบคมุภายใน และจดัสง่รายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุไตรมาส  
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บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน)    
 

 

 
 

  

เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคา 

ทรพัยสนิ 
  

 
 
 --ไมมี่-- 
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บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน)    
 

 

 
 

  

เอกสารแนบ 5 อืน่ๆ 
  

 
 
 --ไมมี่-- 
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