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สวนที ่1 การประกอบธุรกจิ 
  

 

 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกจิ 
 

บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) ก่อตัง้ขึน้เมือ่วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2517 เพ่ือดําเนินธุรกิจผลติเส้นใยเรยอน (VSF) โดย

เร่ิมทําการผลติเชิงพาณิชย์ในวนัท่ี 14 กนัยายน 2519 เร่ิมจากกําลงัผลติ 9,000 ตนัตอ่ปี จากการขยายการผลติอยา่งสมํา่เสมอทํา

ให้ปัจจบุนับริษัทฯ มกํีาลงัการผลติเส้นใยเรยอนถงึ 151,000 ตนัตอ่ปี หรือคิดเป็น 17 เทา่ของกําลงัการผลติเร่ิมแรก และบริษัทฯ มี

ผลติภณัฑ์พลอยได้เป็นเกลอืโซเดียมซลัเฟต ซึง่มีกําลงัการผลติ 126,000 ตนัตอ่ปี บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทยในปี 2527 โดยมีมลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด 5,292 ล้านบาท (หรือประมาณ 162 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2558 

บริษัทฯ มีโรงงานผลติเส้นใยเรยอนตัง้อยูริ่มฝ่ังแมนํ่า้เจ้าพระยา จงัหวดัอา่งทอง และโรงงานผลติก๊าซคาร์บอนไดซลัไฟด์ซึง่

ใช้ก๊าซธรรมชาติตัง้อยูท่ี่อตุสาหกรรมเอสไอแอล จงัหวดัสระบรีุ กระบวนการผลติของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานอตุสาหกรรม 

ISO9002 และ ISO14001 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้รับรางวลั TPM Excellence Award จาก JIPM ประเทศญ่ีปุ่ นอีกด้วย  

2ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Birla Cellulose” ประกอบด้วยเส้นใยเรยอนมากมายหลายชนิดซึง่มี

คณุสมบตัิตา่งๆ เช่น สมัผสันุม่สบาย ดดูซบัความชืน้สงู ยอ่ยสลายได้เองตามธรรมชาติ และมีรูปแบบท่ีทนัสมยั เส้นใยเหลา่นี ้

สามารถนําไปแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ตา่งๆ เช่น เสือ้ผ้า/เคร่ืองแตง่กาย ของตกแตง่บ้าน เคร่ืองประดบั ไหมพรม ผ้าสาํหรับเช็ดทํา

ความสะอาด ของใช้สว่นบคุคล 2และของใช้ในโรงพยาบาล 

บริษัทฯ ประสบความสาํเร็จจากการปรับปรุงผลติภณัฑ์เส้นใยพิเศษแบบใหม ่ เรียกวา่ “เบอร์ลา่โมดาล” ซึง่เป็นท่ียอมรับ

อยา่งดีสาํหรับผลติภณัฑ์เคร่ืองแตง่กายตามแฟชัน่มากกวา่ 12 ประเทศ  

 บริษัทฯ ได้ผลติเกลอืโซเดยีมซลัเฟตเป็นผลผลติพลอยได้ ซึง่เป็นวตัถดุิบท่ีสาํคญัในอตุสาหกรรมผงซกัฟอก ผลติเยื่อ

กระดาษ ผลติกระจก ผลติเคร่ืองหนงั และอตุสาหกรรมสิง่ทอ 

 ผลติภณัฑ์เส้นใยเรยอนของบริษัทฯ มากกวา่ร้อยละ 80 มีการสง่ออกโดยตรงไปยงักวา่ 30 ประเทศทัว่โลก มีการทํา

การตลาดภายใต้ตราสนิค้า 2“Birla Cellulose” 2ซึง่มีคณุภาพท่ีเข้มงวดตามความต้องการของลกูค้าในสหรัฐอเมริกา จีน ยโุรป ตรุกี 

แคนาดา เกาหลใีต้ ฟิลปิปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม อินเดีย ปากีสถาน บงัคลาเทศ ศรีลงักา และตะวนัออกกลาง 

 บริษัทฯ ตอบสนองตอ่ความต้องการทัง้ในอตุสาหกรรมสิง่ทอและอตุสาหกรรมท่ีไมใ่ช่สิง่ทอ โดยทําการผลติเส้นใยเรยอนท่ี

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

และกึ่งทบึ เส้นใยเรยอนของบริษัทฯ ได้รับการรับรองจาก Oeko-Tex Standard 100 ปัจจบุนับริษัทฯ พยายามท่ีจะเพ่ิมสว่นแบง่

การตลาดในผลติภณัฑ์พิเศษ เชน่ ผลติภณัฑ์ท่ีไมใ่ช่สิง่ทอ (non-woven) ไมโครดีเนียร์ (micro denier) และ coarser deniers 

 หลายปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ มขียายธุรกิจทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ โดยการขยายการลงทนุทัง้ในรูปแบบการ

ขยายตวัไปข้างหลงัและการขยายตวัไปข้างหน้า บริษัทฯ ยงัคงมคีวามพยายามอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือปรับปรุงประสทิธิภาพการผลติและ

คณุภาพของผลติภณัฑ์เพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของตลาดระดบัสงู ในฐานะเป็นผู้สง่ออกรายใหญ่ ผู้ เสยีภาษี และผู้ จ้างงาน

รายใหญ่ในจงัหวดัอา่งทอง บริษัทฯ มีสว่นสาํคญัตอ่เศรษฐกิจของประเทศไทย 
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1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 

• วิสยัทศัน์ (Vision) เป็นผู้ นําระดบัโลกในอตุสาหกรรมเส้นใยเซลลโูลส 

• พนัธกิจ (Mission) เรามุง่มัน่ท่ีจะสร้างคณุคา่ท่ีเหนือกวา่และยัง่ยืนสาํหรับผู้มีสว่นได้เสยีของเราทัง้หมด อีกทัง้ยงัคงรักษา

สว่นแบง่ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสดุในอตุสาหกรรมเส้นใยเซลลโูลสทัว่โลก โดยผา่นช่องทางดงัตอ่ไปนี ้

- นวตักรรมในผลติภณัฑ์และกระบวนการ 

- ความเป็นเลศิในคณุภาพการบริการ การพฒันาบคุลากร และ 

- มุง่เน้นการเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมในทกุกิจกรรมของเรา 

 
1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญในรอบปีที่ผ่านมา  

• 25 สิงหาคม 2557 ท่ีประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 99 ได้มีมติสละสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเป็นเงินจํานวน 15 

ล้านดอลลา่ร์สหรัฐฯ (ประมาณ 92 ล้านเรนมินบิ) ในบริษัท เบอร์ลา่ จิงเวย์่ ไฟเบอร์ จํากดั (BJFC) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนได้เข้าจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุในสว่นของทนุเพ่ิมขึน้ทําให้

สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน BJFC ลดลงจากร้อยละ 49.5 มาอยูท่ี่ร้อยละ 42.53 โดยมผีล

ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2557 

• 27 สิงหาคม 2557 นายนีร์มาล กมุาร ดาลาน ได้ลาออกจากตําแหนง่กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมผีล

ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2557 เป็นต้นไป 

• 14 พฤศจิกายน 2557 ท่ีประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 100 ได้มีมติอนมุตัิการแตง่ตัง้นายประบ ู นาเรนท์ มาตู้  เป็นกรรมการ

อิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ตามวาระท่ีเหลอือยูแ่ทนนายนีร์มาล กมุาร ดาลาน ท่ี

ลาออก โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 14 พฤศจิกายน 2557  

• 26 พฤษภาคม 2558 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 102 ได้มีมติเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัใิห้จดัสรร

เงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท โดยเงินปันผลจํานวน 10.08 ล้านบาท จะถกูตดัจากบญัชีกําไร

สะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรและกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 สงิหาคม 2558 

• การลงทุนในระหว่างปี -   บริษัทฯ ได้ลงทนุเพ่ิมเติมในหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์ (บริษัทย่อย) เป็น

จํานวนเงิน  3  ล้านดอลล่าร์แคนาดา หรือเทียบเท่าประมาณ 87.27 ล้านบาท เพ่ือรักษาสดัสว่น

การลงทนุในบริษัทดงักลา่วให้อยู่ท่ีร้อยละ 60 ของทนุเรียกชําระแล้ว  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558  

บริษัทฯ ได้ลงทุนไปแล้วทัง้หมดจํานวน 42 ล้านดอลล่าร์แคนาดา หรือเทียบเท่าประมาณ 

1,288.62 ล้านบาท  

- บริษัทฯ ได้ลงทนุเพ่ิมเติมในหุ้นสามญัของบริษัท เบอร์ลา่ ลาว พลัพ์ แอนด์ แพลนเทชัน่ จํากดั เป็น

จํานวนเงิน 0.54 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 17.56 ล้านบาท เพ่ือรักษาสดัสว่น

การลงทนุในบริษัทดงักลา่วให้อยูท่ี่ร้อยละ 30  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้ลงทนุไปแล้ว

ทัง้หมดจํานวน 14.13 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐฯ หรือเทียบเทา่ประมาณ 463 ล้านบาท  
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- บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท อดิตยา กรุ๊ป เอบี เป็นจํานวนเงิน 8 ล้านดอลล่าร์

สหรัฐฯ (หุ้นบริุมสิทธิ 160,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 50 เหรียญสหรัฐฯ) หรือเทียบเท่าประมาณ 260 

ล้านบาท โดยสดัส่วนการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 33 ของหุ้นบุริมสิทธิทัง้หมดท่ีออกจําหน่าย หุ้น

บริุมสทิธิดงักลา่วเป็นหุ้นบริุมสทิธิประเภทไมส่ะสมเงินปันผล มีสทิธิร่วมรับเงินปันผลกบัหุ้นสามญั 

สามารถไถ่ถอนได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดและมีสิทธิออกเสียงเทียบเท่าหุ้นสามญั โดยบริษัทฯ มี

สทิธิในการรับเงินปันผลในอตัราร้อยละ 1 ตอ่ปี ในปีท่ีมีการประกาศจ่ายเงินปันผล 
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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%

42.53%

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 Pulp & Plantations 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 Co.,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.

*  Paper Grade Pulp / เย่ือสําหรับทํากระดาษ

**  Under Liquidation / อยู่ระหว่างการชําระบัญชี

*** Project stage, no operations / ยังไม่มีการดําเนินงาน
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รายชื่อ สัดส่วนการถอืหุ้นและมูลค่าการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
หน่วย : ล้านบาท 

สดัส่วน 
การถือหุน้ 

ชือ่ 
บริษทัร่วม 

ประเทศ ประเภทธุรกิจ /  
ผลิตภณัฑ์ 

เงินลงทนุ 
ในราคาทนุ 

เงินลงทนุ 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

29.98% ABCT ไทย ผู้ผลติสารเคม ี 510 2,620 

33.33%  ABES ตรุกี ผู้ผลติเส้นใยเรยอน 330 268 

33.33% AGAB สวีเดน บริษัทเพ่ือการลงทนุในโรงกลัน่ชีวภาพ 1,824 1,260 

42.53% BJFC* สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ผลติเส้นใยเรยอน 1,389 102 

30.0% BLPP** สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

ผู้ผลติเยื่อกระดาษ 253 253 

40.0% ILT อินโดนีเซีย ผู้ผลติเส้นด้าย 198 416 

30.0% TAF ไทย ผู้ผลติเส้นใยอคริลคิ 407 392 

24.98% TCB ไทย ผู้ผลติผงเขมา่ดํา 236 2,905 

49.0% TPC ไทย บริษัทเพ่ือการลงทนุ 64 2,155 

 รวมเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 5,211 10,371 

19.0% AVC แคนาดา ผู้ผลติเยื่อกระดาษ 204 n/a 

19.0% AVN แคนาดา ผู้ผลติเยื่อกระดาษ 424 n/a 

14.4% AFCO** อียิปต์ ผู้ผลติเส้นใยอคริลคิ 0 n/a 

7.56% ITS ไทย ผู้ผลติเส้นด้าย 42 n/a 

0.02% TPL ไทย ผู้ผลติไฮโดรเจนเปอร์อ็อกไซด์ 7 n/a 

33.33% AGAB*** สวีเดน บริษัทเพ่ือการลงทนุในโรงกลัน่ชีวภาพ 260 n/a 

 รวมเงนิลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง 937  

หมายเหต ุ:  *  สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน BJFC ลดลงจากร้อยละ 49.50 มาอยู่ทีร้่อยละ 42.53 โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2557 

 ** หลงัจากการตัง้ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทนุจํานวน 267 ล้านบาทใน AFCO และจํานวน 210 ล้านบาท ใน BLPP 

 *** เป็นการลงทนุในหุ้นบริุมสิทธิ 

 

 

นโยบายการแบ่งการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินงานในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมทัง้ในธุรกิจผลติเยื่อกระดาษและธุรกิจผลติเส้นใยเรยอน 

ทัง้นีใ้นการซือ้ขายวตัถดุิบและเส้นใยเรยอนระหวา่งบริษัทในกลุม่ เป็นการกําหนดราคาซือ้ขายตามราคาตลาดท่ีซือ้ขายกบัลกูค้า/ผู้

จดัจําหนา่ยปกติทัว่ไป 
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 2 ลกัษณะการประกอบธรุกจิ 
 

โครงสร้างรายได้ 

• บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย         หน่วย : ล้านบาท 

 
ผลิตภณัฑ์ / บริการ 

ดําเนินการโดย 
/ %การถือหุน้ 

สําหรับปีส้ินสดุ  
31 มีนาคม 

 ของบริษทัฯ 2558 % 2557 % 2556 % 

รายได้จากการขาย – เส้นใยเรยอน        

     - ยอดขายในประเทศ TR 1,355 9 927 8 1,554 13 

     - ยอดขายต่างประเทศ TR 5,932 41 3,759 32 7,657 63 

รายได้จากการขาย – เย่ือสําหรับทํากระดาษ 

(บริษัทย่อย) 

AVTB 

(60.00%) 

6,721 46 6,557 55 1,992 17 

เกลือโซเดียมซลัเฟต TR 391 3 231 2 409 3 

รายได้อ่ืน TR / AVTB 196 1 387 3 471 4 

รวมรายได้  14,595 100.00 11,861 100.00 12,083 100.00 
 

• โครงสร้างรายได้ของธุรกิจท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นเกินร้อยละ 10  หน่วย : ล้านบาท 

ผลิตภณัฑ์ / บริการ  สําหรับปีส้ินสดุ 31 มีนาคม 
  2558 2557 2556 

บริษัท อดิตยา เบอร์ลา่ เคมีคลัส์ (ประเทศไทย) จํากดั  ABCT 15,363 14,285 12,063 

Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi  ABES 14 17 59 

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

บริษัท อดิตยา กรุ๊ป เอบี  AGAB 9,124 8,859 9,025 

บริษัท เอวี เซลล์ อิงค์  AVC 3,560 3,177 3,339 

บริษัท เอวี แนคคาวิค อิงค์  AVN 4,914 4,504 4,831 

บริษัท เบอร์ลา่ จิงเวย์่ ไฟเบอร์ จํากดั  BJFC 4,891 4,197 3,924 

บริษัท เบอร์ลา่ ลาว พลัพ์ แอนด์ แพลนเทชัน่ จํากดั  BLPP 1 5 2 

บริษัท พีที อินโด ลเิบอร์ตี ้เท็กซ์ไทล์  ILT 3,939 3,744 2,690 

บริษัท ไทย อคริลคิ ไฟเบอร์ จํากดั  TAF 9,560 8,864 8,184 

บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน)  TCB 6,608 8,217 9,746 

บริษัท ไทย โพลฟีอสเฟตและเคมภีณัฑ์ จํากดั  TPC 262 308 144 

รวม  58,236 58,108 56,266 
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2.1 ลักษณะของผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

0ธุรกิจเส้นใย 

 

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

เป็นวตัถดุิบหลกัของอตุสาหกรรมป่ันด้ายและทอผ้า และเกลอืโซเดียมซลัเฟต ซึง่ใช้ในอตุสาหกรรม

ผงซกัฟอกและสิง่ทอ 

• บริษัท เบอร์ลา่ จิงเวย์่ ไฟเบอร์ จํากดั (ประเทศจีน) เป็นผู้ผลติเส้นใยเรยอน 

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

• บริษัท ไทยอคริลคิ ไฟเบอร์ จํากดั ผู้ผลติเส้นใยอคริลคิแหง่เดยีวในประเทศไทย 

• บริษัท อเลก็ซานเดรีย ไฟเบอร์ เอส.เอ.อี ผู้ผลติเส้นใยอคริลคิแหง่เดียวในประเทศอิยิปต์ 

1ธุรกิจเยือ่กระดาษ • บริษัท เอวี เซลล์ อิงค์ (ประเทศแคนาดา) เป็นผู้ผลติเยื่อกระดาษ  

• บริษัท เอวี แนคคาวิค อิงค์ (ประเทศแคนาดา) เป็นผู้ผลติเยื่อกระดาษ  

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

• AV Terrace Bay, Inc. (ประเทศแคนาดา) เป็นผู้ผลติเยื่อสาํหรับทํากระดาษ 

2ธุรกิจผงเขม่าดํา 

 

• บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) มีผลติภณัฑ์หลกัคือ ผงเขมา่ดาํ ซึง่เป็นวตัถดุิบของ

อตุสาหกรรมยางรถยนต์ วตัถดุิบหลกัในการผลติผงเขมา่ดาํคือ นํา้มนัดิบ ในกระบวนการผลติจะ

ทําให้เกิดไอนํา้และพลงังานความร้อน โดยบริษัทฯ สามารถนําพลงังานไอนํา้และความร้อนท่ีได้

จากขบวนการผลติผงเขมา่ดาํมาใช้เป็นสว่นหนึง่ในกระบวนการผลติเส้นใยเรยอนได้ 

3ธุรกิจสิ่งทอ 

 

• บริษัท อินโด-ไทย ซินเทติคส์ จํากดั 

• บริษัท พีที อินโด ลเิบอร์ตี ้เท็กซ์ไทล์ จํากดั (ประเทศอินโดนีเซีย) 

     บริษัทในกลุม่ธุรกิจนีเ้ป็นโรงงานผลติเส้นใยและป่ันด้าย ซึง่เป็นฐานลกูค้าสาํคญัของบริษัทฯ  

4ธุรกิจเคมีภณัฑ์ 

 

• บริษัท อดิตยา เบอร์ลา่ เคมีคลัส์ (ประเทศไทย) จํากดั - ผลติโซดาไฟ, อีพ็อกซี่เรซิ่น,  

โซเดียมซลัไฟต์, เอพิคลอโรไฮดริน, โซเดียม ไทรโพลฟีอสเฟต  

     บริษัทนีเ้ป็นผู้ผลติเคมีท่ีสาํคญัท่ีนํามาใช้เป็นวตัถดุิบหลกัในการผลติเส้นใยเรยอน ตลอดจนเป็น

ลกูค้าของบริษัทฯ สาํหรับผลติภณัฑ์เกลอืโซเดียมซลัเฟตด้วย 

5บริษัทเพ่ือการลงทุน 

 

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

ซึง่เป็นหนึง่ในผู้ นําด้านโรงกลัน่ชีวภาพและเช่ียวชาญทางด้านเซลลโูลส  

• บริษัท ไทย โพลฟีอสเฟตและเคมภีณัฑ์ จํากดั 
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ลกูค้าของบริษัทฯ   นอกจากจะเป็นกลุม่ลกูค้าในอตุสาหกรรมสิง่ทอแล้ว      ผลติภณัฑ์เส้นใยเรยอนยงัใช้เป็นวตัถดุิบใน

อตุสาหกรรมอ่ืนด้วย โดยสามารถจําแนกตามลกัษณะการใช้งานได้ดงันี ้ 

6ของใช้ส่วนตัว 

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

กระดาษบฝุาผนงั, ผ้าเช็ดถใูนครัว 

7ของใช้ในโรงพยาบาล 

 
ผ้าปท่ีูนอน, ปลอกหมอน, เสือ้คลมุของแพทย์, หมวกคลมุผมและหน้ากาก, พลาสเตอร์ปิดแผล, 

ผ้าเช็ดตวัอนามยั, ผ้าอ้อมแบบใช้แล้วทิง้, แผน่ซบันํา้นม, ผ้าซบัของเหลว 

8ของใช้ในอุตสาหกรรม 

 
กรองอากาศ, ไส้กรองนํา้มนั, พรม, แผน่ดิสก์คอมพิวเตอร์, แผน่กัน้แบตเตอร่ี,  

ไส้กรองของปากกา, ฉนวนกนัความร้อน 

9เบ็ดเตลด็ 

 
ซองจดหมาย, เต้นท์, ถงุนอน, แผน่ป้าย, เสือ้ชดุหมี, ผ้าคลมุเบาะ, ผ้าซบัใน, ผ้ารองซบัใน 

 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

• โครงสร้างอุตสาหกรรม 

อตุสาหกรรมสิง่ทอประกอบด้วยอตุสาหกรรมยอ่ยหลายอตุสาหกรรมด้วยกนั คือ อตุสาหกรรมเส้นใย ซึง่เป็นอตุสาหกรรม

ข้ันต้น อตุสาหกรรมป่ันด้าย อตุสาหกรรมทอผ้า อตุสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์ และตกแตง่สาํเร็จ เป็นอตุสาหกรรมข้ันกลาง และ

อตุสาหกรรมเคร่ืองนุง่หม่ เป็นอตุสาหกรรมข้ันปลาย โดยทกุอตุสาหกรรมยอ่ยเหลา่นีม้คีวามสมัพนัธ์กนัทัง้ระบบ โดยแตล่ะขัน้ตอน

การผลติจะมีลกัษณะของการใช้แรงงานหนาแนน่และการใช้ทนุหนาแนน่ท่ีแตกตา่งกนั  

1. อุตสาหกรรมขัน้ต้น (Upstream) 

เส้นใย - เส้นใยธรรมชาติ (Natural Fibers)  ฝ้าย และไหม เป็นวตัถดุิบสาํคญัท่ีใช้ในการผลติเส้นใยธรรมชาติ 

 - เส้นใยประดษิฐ์ (Man-made Fibers) ประกอบด้วยเส้นใยประดิษฐ์จากธรรมชาติ และเส้นใยสงัเคราะห์ 

 สาํหรับประเทศไทย มกีารผลติเส้นใยเรยอน ไนลอ่น อคริลกิ และ โพลเีอสเตอร์ ซึง่เป็นขัน้ตอนท่ีใช้ทนุ

เข้มข้นท่ีสดุในกระบวนการผลติสิง่ทอ และมีการใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั   

2. อุตสาหกรรมขัน้กลาง (Midstream) 

ป่ันด้าย  - โดยนําผลติภณัฑ์เส้นใยมาผลติตอ่เป็นผลติภณัฑ์ใหม ่ ซึง่ก็คือ ด้าย ท่ีใช้ในอตุสาหกรรมสิง่ทอ มีทัง้

ประเภทท่ีนําไปใช้เป็นวตัถดุิบในอตุสาหกรรม ถกัทอ และใช้ในการตดัเย็บเคร่ืองนุง่หม่โดยตรง  

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

สงัเคราะห์ และผ้าถกัสงัเคราะห์   

ฟอก ย้อม พิมพ์ และตกแต่งสําเร็จ - เป็นอตุสาหกรรมท่ีเพ่ิมมลูคา่ให้กบัผ้าผืนดิบ โดยผ้าผืนท่ีผา่นกระบวนการฟอก

ย้อม พิมพ์ และแตง่สาํเร็จแล้วจะมมีลูคา่เพ่ิมขึน้ อยา่งไรก็ตาม อตุสาหกรรมฟอกย้อมในไทยเป็น

อตุสาหกรรมท่ีมกีารใช้นํา้ ส ี และสารเคมี พลงังาน รวมทัง้แรงงานในปริมาณท่ีสงู และเป็นกระบวนการ

ผลติท่ีก่อให้เกิดนํา้เสยีเป็นจํานวนมาก ต้องพึง่พาเทคโนโลยีระดบัสงูในการผลติสนิค้าให้มีคณุภาพด ี

และมีความสมํา่เสมอ อยา่งไรก็ตาม การพฒันานี ้ต้องใช้เงินทนุเป็นจํานวนมาก  
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3. อุตสาหกรรมขัน้ปลาย (Downstream) 

เสื้อผ้าสําเร็จรูป - การผลติของอตุสาหกรรมนีจ้ะมีความเก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์กนัทัง้ระบบ คอื ความต้องการจาก

อตุสาหกรรมผ้าสาํเร็จรูป เป็นตวักําหนดทัง้ปริมาณและคณุภาพของการผลติในอตุสาหกรรมขัน้ต้น และ

อตุสาหกรรมขัน้กลาง เน่ืองจากอตุสาหกรรมสิง่ทอของไทยในแตล่ะขัน้ตอนการผลติ ตัง้แตข่ัน้ต้น ขัน้

กลาง จนถึงเสือ้ผ้าสาํเร็จรูป ยงัไมส่ามารถพึง่พากนัได้อยา่งสมบรูณ์และตอ่เน่ือง ทําให้ผู้ผลติใน

อตุสาหกรรมเสือ้ผ้าสาํเร็จรูปบางสว่นมีการนําเข้าวตัถดุิบโดยเฉพาะผ้าผืนจากตา่งประเทศ ลกัษณะ

เดน่ชดัของอตุสาหกรรมนี ้ คือ การใช้แรงงานมากไมจํ่าเป็นต้องลงทนุสงู และเทคโนโลยีการผลติไม่

ซบัซ้อน และมีโรงงานขนาดตา่งๆ  

 

• กลยุทธ์ทางการตลาด 

จากการเป็นผู้ผลติเส้นใยเรยอนเพียงรายเดยีวในประเทศ บริษัทฯ จึงสามารถรองรับความต้องการเส้นใยเรยอนในตลาด

ภายในประเทศทัง้หมดตลอดมา และยงัเป็นการสง่เสริมให้ผู้ผลติภายในประเทศทําการผลติผลติภณัฑ์ท่ีเพ่ิมมลูคา่สาํหรับ

อตุสาหกรรมสิง่ทอ ด้วยการติดตัง้เคร่ืองจกัรใหม ่บริษัทฯ ได้จําหนา่ยเส้นใยเรยอนพิเศษท่ีมช่ืีอวา่ “เบอร์ลา่ โมดาล” ในตลาดโลก ซึง่

ได้รับการตอบรับเป็นอยา่งดีสาํหรับผลติภณัฑ์สิง่ทอระดบับน บริษัทฯ มีความพร้อมอยา่งเต็มท่ีในการให้บริการทางเทคนิคแก่ลกูค้า

เพ่ือช่วยพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่ทัง้นีย้อดขายในรอบระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมาเป็นดงันี ้

ปริมาณขาย สําหรับปีส้ินสดุ 31 มีนาคม 
(หน่วย: เมตริกตนั) 2558 2557 2556 

เส้นใยเรยอน - ในประเทศ 25,149 16,038 22,829 
เส้นใยเรยอน - ตา่งประเทศ 103,403 62,542 112,197 

เกลอืโซเดยีมซลัเฟต 105,131 64,039 113,706 
เยื่อสาํหรับทํากระดาษ – บริษัทยอ่ย 284,645 307,258 106,185 

 

ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ประกอบด้วยเส้นใยเรยอนท่ีมีคณุลกัษณะพิเศษหลายประการ เช่น สมัผสัท่ีนุม่สบาย ซมึซบั

ความชืน้ได้สงู การยอ่ยสลายได้เองตามธรรมชาติ ความสบายในการสวมใสแ่ละ4มีรูปแบบท่ีทนัสมยั4 ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ สามารถ

นําไปทําผลติภณัฑ์ได้อยา่งหลากหลาย ไมว่า่จะเป็นเคร่ืองนุง่หม่ ของแตง่บ้าน เสือ้ผ้า ไหมพรม ผลติภณัฑ์เช็ดทําความสะอาด 

สขุอนามยัสว่นบคุคล รวมทัง้การใช้ทางการแพทย์ นอกจากนีเ้กลอืโซเดียมซลัเฟตซึง่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลติ บริษัทฯ 

ยงัสามารถนําไปใช้ในการผลติสารซกัล้าง แก้ว เยื่อกระดาษและกระดาษ รวมทัง้อตุสาหกรรมการย้อมผ้า  

 ผลติภณัฑ์เส้นใยเรยอนของบริษัทฯ มากกวา่ร้อยละ 80 สง่มีการออกโดยตรงไปยงักวา่ 30 ประเทศทัว่โลก มีการทํา

การตลาดภายใต้ตราสนิค้า 4“Birla Cellulose” 4ซึง่มีคณุภาพท่ีเข้มงวดตามความต้องการของลกูค้าในสหรัฐอเมริกา จีน ยโุรป ตรุกี 

แคนาดา เกาหลใีต้ ฟิลปิปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม อินเดีย ปากีสถาน บงัคลาเทศ ศรีลงักา และตะวนัออกกลาง 

บริษัทฯ ตอบสนองตอ่ความต้องการทัง้ในอตุสาหกรรมสิง่ทอและอตุสาหกรรมท่ีไมใ่ช่สิง่ทอ โดยทําการผลติเส้นใยเรยอนท่ี

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

และกึ่งทบึ เส้นใยเรยอนของบริษัทฯ ได้รับการรับรองจาก Oeko-Tex Standard 100 ปัจจบุนับริษัทฯ พยายามท่ีจะเพ่ิมสว่นแบง่

การตลาดในผลติภณัฑ์พิเศษ เชน่ ผลติภณัฑ์ท่ีไมใ่ช่สิง่ทอ (non-woven) ไมโครดีเนียร์ (micro denier) และ coarser deniers 
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• ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

อตุสาหกรรมสิง่ทอทัว่โลกมีการผลติเส้นใยเรยอนโดยรวมคาดวา่จะเพ่ิมขึน้เป็น 91.6 2ล้าน2ตนัในปี 2557 2เมื่อเทียบกบั2 89 2

ล้าน2ตนัในปี 225562 2การผลติฝ้าย2ในปี 22557 คาดวา่จะ2เพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.5 อยูท่ี่ 24.4 2ล้าน2ตนั เมื่อเทียบกบั 23.8 2ล้าน2ตนัใน2ปี2 222556 2

การผลติ2เส้นใยเรยอน 2(2VSF) ของโลกคาดวา่อยูท่ี่ 4.6 2ล้าน2ตนัในปี 225527 2เมื่อเทียบกบั2 4.4 2ล้าน2ตนั เพ่ิมขึน้เลก็น้อยร้อยละ 3.2 2

ในขณะท่ีกําลงัการผลติเส้นใยเรยอน (VSF) เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.7 อยูท่ี่ 5.5 ล้านตนัในปี 2557 เมือ่เทียบกบั 5.2 ล้านตนัในปี 2556 2

ประเทศ2จีนยงัคงเป็นผู้ผลติ2เส้นใยเรยอน0 (0VSF) รายใหญ่ของโลก 2ท่ี2มีสว่นแบง่การตลาดเกือบร้อยละ 2652 2ของกําลงัการผลติ2รวมทัว่

โลก 

การผลติเส้นใยเรยอนทัว่โลกในปี 22557 (2ตามประมาณการลา่สดุ) เป็นดงันี ้

 

 

 

Cotton - 24.4
(2.5%  YOY) 

VSF - 4.6
(3.2%  YOY) 

Polyester - 48.1
(3.7%  YOY) 

Others - 14.6
(0.8%  YOY) 

 
 

การสง่ออกสิง่ทอและเสือ้ผ้าจากประเทศไทยมีอตัราการเจริญเติบโตในเชิงลบร้อยละ 0.6 ในปี 2557 เมื่อเทียบกบัปี 2556 ทัง้

ในกลุม่สิง่ทอและเสือ้ผ้า การนําเข้าของฝ้ายซึง่เป็นวตัถดุิบท่ีสาํคญัลดลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกบัปีก่อน อตุสาหกรรมสิง่ทอในประเทศ

ไทยยงัคงเผชิญกบัภาวะท่ียากลาํบากมากท่ีจะรักษาการแขง่ขนัให้คงอยูไ่ด้ในระยะยาวอนัเน่ืองมาจากต้นทนุคา่แรงและพลงังานท่ี

สงูขึน้ 

Global Fibre Production 2014 
Source : Fiber Year 2014 Figure in Million MT 
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• สถานการณ์การตลาด 

2รายได้จาก2การขายของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 อยูท่ี่ 7,718 ล้านบาท  เมื่อเทียบกบัปีก่อนจํานวน 

5,196 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 2,522 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49 สว่นใหญ่มาจากปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อนซึง่

ได้รับผลกระทบจากการปิดโรงงานระหวา่งการนดัหยดุงาน ปริมาณขายเส้นใยเรยอนทัง้หมดสงูขึน้ร้อยละ 64 ปริมาณขายเส้นใยเร

ยอนสง่ออกไปตา่งประเทศเพ่ิมขึน้ร้อยละ 65 ในขณะท่ีตลาดภายในประเทศเพ่ิมขึน้ร้อยละ 57 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน

จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้น ในแง่ของการกระจายทางภมูิศาสตร์ การสง่ออกครอบคลมุมากกวา่ 30 ประเทศ รวมทัง้ประเทศ

สหรัฐอเมริกา, ยโุรป, ตรุกี, เกาหลใีต้, ฟิลปิปินส์, อินโดนีเซีย, ปากีสถาน, เวียดนาม, จีน, อินเดีย และศรีลงักา ความหลากหลายนี ้

ช่วยให้บริษัทฯ สามารถป้องกนัความเสีย่งทางการเมืองและทางการเงินท่ีต้องเผชิญกบัเพียงไมก่ี่ประเทศเป็นครัง้คราว 

 

2บริษัทฯ ประสบความสาํเร็จ2ในผลติภณัฑ์ระดบัสงูในตลาดตา่งประเทศ 2บริษัทฯ2 2ยงั2คงพยายามอยา่งตอ่เน่ืองในการ

สง่เสริมการขายในเส้นด้ายท่ีมีความละเอียดสงู และเส้นใยพิเศษอ่ืนๆ ซึง่ให้ผลกําไรท่ีดกีวา่ 2บริษัท2ฯ 2ยงัคงให้ความสาํคญั2กบัผลผลติ

และคณุภาพเพ่ือรักษาความสามารถในการแขง่ขนัในระยะยาว 

 

ธุรกิจเส้นใยเรยอน (2VSF) ได้เผชิญกบั2สถานการณ์ตลาดท่ียากลาํบากและแรงกดดนัจากอปุทานสว่นเกิน 2สถานการณ์

เช่นนีค้าดวา่จะดําเนินการตอ่ไปในระยะหนึง่ ราคาเส้นใยเรยอน (2VSF) ยงัคงม2ีแนวโน้มลดลงในชว่งปีนี ้ โดยลดลงเฉลีย่ตอ่ปีร้อยละ 

8 เมื่อเทียบกบัปีท่ีผา่นมาลดลงร้อยละ 14 ซึง่เป็นความแตกตา่งระหวา่งกําลงัการผลติและความต้องการเส้นใยเรยอน โดยมาจาก

การสง่ออกจากประเทศจีนท่ีเพ่ิมขึน้ และราคาท่ีลดลงของฝ้ายและเส้นใยโพลเีอสเตอร์  

 

2อยา่งไรก็ตาม หากไมค่ํานงึถึงความออ่นแออยา่งตอ่เน่ืองในอตุสาหกรรมเส้นใยเรยอน (2VSF)  และเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ

มหภาค บริษัทฯ ยงัคง2มีความมัน่ใจตามแผน2ธุรกิจในระยะยาว 
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2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

 

1.  ปริมาณการผลิตและการจัดจาํหน่าย 

 สําหรับปีส้ินสดุ 31 มีนาคม 

 2558 2557 2556 

 จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

ปริมาณการผลิตจริง (เมตริกตนั)       

      เส้นใยเรยอน 129,502  78,939  134,210  

      เกลือโซเดียมซลัเฟต 105,028  64,956  113,561  

      เย่ือกระดาษ 301,850  299,053  130,256  

ปริมาณขายจริง (เมตริกตนั)       

      เส้นใยเรยอน - ในประเทศ 25,149 19.56 16,038 20.41 22,829 16.91 

      เส้นใยเรยอน - ตา่งประเทศ   103,403 80.44 62,542 79.51 112,197 83.09 

10รวม 128,552 100.00 78,580 100.00 135,026 16100.00 

      เย่ือสําหรับทํากระดาษ – บริษัทย่อย   284,645  307,258  106,185  

ยอดขายในประเทศ (ล้านบาท)       

      เส้นใยเรยอน 1,355 9.39 927 7.89 1,554 13.23 

      เกลือโซเดียมซลัเฟต 391 2.70 231 1.97 405 3.45 

      อ่ืนๆ 31 0.22 253 2.15 134 1.14 

      เย่ือสําหรับทํากระดาษ – บริษัทย่อย   - - - - - - 

17รวม 1,777 12.31 1,411 12.01 2,093 17.82 

ยอดขายต่างประเทศ (ล้านบาท)       

      เส้นใยเรยอน 5,932 41.08 3,759  31.99 7,657 65.20 

      เกลือโซเดียมซลัเฟต - - - - 4 0.03 

      อ่ืนๆ 9 0.06 26 0.22 15 0.13 

      เย่ือสําหรับทํากระดาษ – บริษัทย่อย   6,721 46.55 6,553 55.78 1,975 16.82 

24รวม 12,662 87.69 10,338 87.99 9,651 82.18 

ยอดขายรวม (ล้านบาท)       

      เส้นใยเรยอน 7,287 50.47 4,686 39.88 9,211 78.43 

      เกลือโซเดียมซลัเฟต 391 2.70 231 1.97 409 3.48 

      อ่ืนๆ 40 0.28 279 2.37 149 1.27 

      เย่ือสําหรับทํากระดาษ – บริษัทย่อย   6,721 46.55 6,553 55.78 1,975 16.82 

31รวม 14,439 100.00 11,749 100.00 11,744 100.00 
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• การผลิต 

บริษัทไทยเรยอนมี 5 สายการผลติ ด้วยกําลงัการผลติรวม 151,000 ตนัตอ่ปี เกลอืโซเดียมซลัเฟตเป็นผลติผลพลอยได้จาก

กระบวนการผลติเส้นใยเรยอน นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้ทําการผลติคาร์บอนไดซลัไฟด์และกรดซลัฟริูค  ซึง่นํามาใช้ในกระบวนการ

ผลติเส้นใยเรยอนของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กลบัมาดาํเนินการผลติในระดบัปกติและคงท่ีหลงัจากการนดัหยดุงานกวา่ 4 เดือนในชว่งปี

ก่อน บริษัทยอ่ยประสบความสาํเร็จท่ีมีกําลงัการผลติสงูขึน้เลก็น้อยเมื่อเทียบกบัปีก่อน  

ปริมาณการผลิต สําหรับปีส้ินสดุ 31 มีนาคม 
(หน่วย : เมตริกตนั) 2558 2557 2556 

เส้นใยเรยอน 129,502 78,939 134,210 

เกลอืโซเดยีมซลัเฟต 105,028 64,956 113,561 
เยือ่กระดาษ – บริษัทยอ่ย 301,850 299,053 130,256 

 

2. วัตถุดบิ และผู้จําหน่ายวัตถุดบิ (SUPPLIER) 

วตัถดุิบถือเป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ตอ่โครงสร้างต้นทนุของบริษัทฯ รายละเอียดและประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบั

วตัถดุิบหลกัมีดงัตอ่ไปนี ้

• เยือ่กระดาษชนิดละลายน้ําได้ 

 บริษัทฯ มีการนําเข้าเยื่อกระดาษชนิดนีจ้ากตา่งประเทศทัง้หมด โดยสว่นใหญ่สัง่ซือ้จากแอฟริกาใต้ และประเทศแคนาดา 

บริษัทฯ มีสญัญาการจดัซือ้ระยะยาวเพ่ือเป็นการประกนัความต้องการเยื่อกระดาษจากความผนัผวนของราคา spot ให้มาก

ท่ีสดุ และเพ่ือให้แนใ่จวา่มคีวามพร้อมในการจดัหาเยื่อกระดาษเพ่ือใช้ในการผลติได้อยา่งตอ่เน่ือง ในปีนีต้้นทนุเฉลีย่ตํ่ากวา่ร้อย

ละ 3 เมื่อเทียบกบัปีก่อน  คาดการณ์วา่ราคายงัชะลอตวัจากอปุทานท่ีเพ่ิมขึน้ของเยื่อกระดาษและความต้องการน้อยกวา่ท่ีคาด

ไว้ 

• โซดาไฟ 

 ราคาโซดาไฟได้แสดงให้เห็นแนวโน้มลดลงเลก็น้อยในระหวา่งปี ต้นทนุเฉลีย่ของปีลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกบัปีก่อน  สว่น

ใหญ่เน่ืองจากสถานการณ์ในตลาดออ่นแรง ราคาท่ีคาดวา่จะมีการปรับขึน้ในปีถดัไปเน่ืองจากความต้องการท่ีลดลงสาํหรับ

ตลาดซือ้ขายคลอรีนซึง่ถกูจํากดัในการการผลติโซดาไฟ และต้นทนุพลงังานท่ีสงูขึน้ โซดาไฟสว่นใหญ่มีการจดัซือ้

ภายในประเทศภายใต้สญัญาระยะยาว สว่นท่ีเหลอืจะเป็นการจดัหาในราคาตลาด ณ ขณะนัน้  

• กํามะถัน 

 วตัถดุิบชนิดนีจ้ะถกูนําไปใช้ในกระบวนการผลติคาร์บอนไดซลัไฟด์ (CS2) และกรดซลัฟริูค (H2SO4) บริษัทฯ นําเข้าวตัถดุิบ

ชนิดนีท้ัง้จากการนําเข้าและแหลง่ในประเทศ บริษัทฯ จดัหากํามะถนัภายใต้สญัญาท่ีเช่ือมโยงกบัดชันีระหวา่งประเทศ ต้นทนุ

เฉลีย่ตอ่ปีเพ่ิมขึน้ร้อยละ 32 เมื่อเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

• ก๊าซธรรมชาต ิ

 ก๊าซธรรมชาติถกูนํามาใช้ในกระบวนการผลติ CS2 โรงงานตัง้อยูท่ี่จงัหวดัสระบรีุ มีการจดัซือ้ภายใต้สญัญาระยะยาว ราคาก๊าซ

มีการเช่ือมโยงกบัสตูรขึน้อยูก่บัราคานํา้มนัในสงิคโปร์และอตัราแลกเปลีย่นของเงินบาทตอ่ดอลลา่ร์สหรัฐฯเช่นเดียวกบัผู้บริโภค

ก๊าซรายอ่ืนๆ 

 

 



แบบ 56-1-2558        14 
บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน)    
 

 

 

 

3. การดําเนินการและค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการบํารุงรักษาเพ่ือการป้องกนัและตามกําหนดเวลาอยา่งละเอียดถ่ีถ้วน เพ่ือให้แนใ่จวา่อปุกรณ์

การผลติทัง้หมดสามารถใช้การได้ดีตลอดอายกุารใช้งาน นอกจากนีย้งักําหนดให้มีระบบการจดัการอปุกรณ์ท่ีทดแทนกนัได้สาํหรับ

อปุกรณ์ท่ีหมดอายกุารใช้งาน บริษัทฯ ได้เลง็เห็นความสาํคญัของความปลอดภยัอยา่งมาก ตลอดทัง้ปี บริษัทฯ ได้ดําเนินโครงการ

สร้างพฤตกิรรมเพ่ือความปลอดภยั โดยได้รับการดแูลโดยเจ้าหน้าท่ีมืออาชีพ นอกเหนือไปจากจิตสาํนกึด้านความปลอดภยัใน

ระดบัสงูของพนกังาน การฝึกอบรมอยา่งเข้มข้น และการลงทนุในอปุกรณ์เพ่ือความปลอดภยัทกุชนิดแล้ว บริษัทฯ ยงัได้จดัให้มีการ

ซ้อมรับมือเหตกุารณ์ฉกุเฉิน เพ่ือสร้างมาตรฐานความตื่นตวัให้อยูใ่นระดบัสงูสดุ  

  นอกเหนือจากเป้าหมายทางการค้าและการปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดแูลองค์กรท่ีดีแล้ว การมีสว่นร่วมในการปกป้อง

ปัญหาด้านสิง่แวดล้อมถือเป็นสิง่ท่ีบริษัทฯ จะต้องดําเนินการเป็นลาํดบัต้นๆ  บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของความปลอดภยัใน

การทํางานและการปกป้องสิง่แวดล้อม ในระหวา่งปี โดยได้ริเร่ิมจดัตัง้โครงการสร้างเสริมวินยัในการทํางานเพ่ือความปลอดภยั เพ่ือ

สง่เสริมพฤตกิรรมการทํางานท่ีมคีวามปลอดภยั และเป็นการสร้างสิง่แวดล้อมในการทํางานอยา่งปลอดภยั กระบวนการเหลา่นีไ้ด้

ผา่นการตรวจสอบเป็นประจําอยา่งสมํา่เสมอโดยผู้บริหารระดบัสงู และได้ดําเนินกิจกรรมท่ีหลากหลาย รวมไปถึงการนําเทคโนโลยี

ใหม่ๆ  มาใช้บําบดันํา้เสยีและไอเสยีเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น 

น้ําเสีย: นํา้เสยีจากกระบวนการผลติและจากแหลง่อ่ืนๆ จะได้รับการบําบดัในโรงบําบดันํา้เสยีในชัน้ต้นท่ีมีประสทิธิภาพสงู จากนัน้

จะมีการบําบดัในระยะท่ีสองโดยใช้ระบบจลุนิทรีย์ยอ่ยสลาย ปัจจยัดงักลา่วได้มีการเผ้าตดิตามอยา่งมีประสทิธิผล 

มลพิษทางอากาศ: ระบบบําบดัมลพิษ (Scrubber) จากกระบวนการผลติเส้นใยได้รับการออกแบบให้สามารถดดูซบั

ไฮโดรเจนซลัไฟด์ และทําปฏิกิริยากบัออกซิเจน จนไฮโดรเจนซลัไฟด์กลายเป็นกํามะถนั ซึง่กํามะถนัท่ีได้จากกระบวนการนีจ้ะถกูนํา

กลบัมาใช้ใหมใ่นกระบวนการผลติ อากาศท่ีผา่นกระบวนการบําบดัได้ตามมาตรฐานแล้วจะถกูปลอ่ยสูช่ัน้บรรยากาศผา่นปลอ่งท่ีมี

ความสงูถงึ 175 เมตร ตัง้แตไ่ฮโดรเจนซลัไฟด์ได้ส้งกลิน่ในระดบัเกณฑ์ท่ีตํา่มาก บริษัทฯ ได้ดาํเนินการโครงการบําบดัมลพิษของ

ไฮโดรเจนซลัไฟด์เพ่ือลดกลิน่ บริษัทฯ ยงัได้จดัตัง้โครงการฟืน้ฟสูภาพของของก๊าซคาร์บอนไดซลัไฟด์ (CS2) โดยใช้เทคโนโลยี

คาร์บอน 

ขยะมูลฝอย: ขยะมลูฝอยทกุประเภทท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการผลติและกิจกรรมอ่ืนๆ จะมีการคดัแยกและสง่ไปกําจดัอยา่ง

เหมาะสมตอ่ไปโดยผู้ประกอบการท่ีได้รับอนญุาต การกําจดัขยะมลูฝอย บางสว่นถกูนําไปเป็นสว่นหนึง่ของวตัถดุิบในกระบวนการ

ผลติซีเมนต์ ซึง่ทําให้เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมมากยิ่งขึน้  

การปล่อยก๊าซ: โรงงานผลติกรดกํามะถนัได้รับการออกแบบบนหลกัการ DCDA โดยใช้ระบบกําจดัไอนํา้ท่ีมีประสทิธิภาพ จากนัน้

จะเข้าสูร่ะบบบําบดัมลพิษ (สครับเบอร์) เพ่ือควบคมุปริมาณซลัเฟอร์ไดออกไซด์ท่ีปลอ่ยออกไป 

 

 

2.4 งานที่ยงัไม่ส่งมอบ เฉพาะงานโครงการ หรือซือ้ขายที่มีมูลค่าสูง 

- ไมม่ี- 
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 3 ปจจยัความเสี่ยง 
 

บริษัทฯ มีวธีิการท่ีเป็นระบบของการระบคุวามเสีย่ง การประเมนิผลกระทบและการบรรเทา ผู้บริหารระดบัสงูทําหน้าท่ีกํากบั

ดแูลการบริหารความเสีย่ง นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนความเสีย่งตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจและให้คาํแนะนําใน

การบริหารเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมของนโยบายการบริหารความเสีย่งและมาตรการตา่งๆ ของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีการระบคุวามเสีย่งท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ ดงันี ้

 

1. ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการทางการเงนิ 

• ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศจากเงนิกู้ยมื 

บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องกู้ยืมเงินเป็นเงินตราตา่งประเทศเพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนในบางครัง้ แตเ่น่ืองจากบริษัทฯ มี

รายได้จากการสง่ออกเป็นเงินสกลุเดียวกนั บริษัทฯ จงึไมม่ีความเสีย่งในด้านนี ้

• ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและเครดิตจากการลงทุนระยะส้ัน 

อตัราดอกเบีย้มีความผนัผวนบ้างเป็นบางครัง้ตามตามภาวะเงินบาทในประเทศและตามปัจจยัในตา่งประเทศ บริษัทฯ มี

กระแสเงินสดสว่นเกินบางสว่นจากการบริหารเงินทนุหมนุเวียนไปลงทนุในเงินฝากระยะสัน้ โดยเน้นลงทนุในสกลุเงินบาท

เป็นหลกั และมีสภาพคลอ่งสว่นเกินจํานวนหนึง่นําไปลงทนุในหุ้นกู้สกลุเงินบาท อตัราดอกเบีย้ท่ีแตกตา่งกนัมีผลตอ่รายได้

จากดอกเบีย้ของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามอยา่งมากท่ีจะใช้ความระมดัระวงัท่ีสดุในการคดัเลอืกสถาบนัทางการเงินท่ีมคีวามมัน่คง และ

กําหนดขอบเขตความเสีย่งสาํหรับสถาบนัการเงินแตล่ะแหง่โดยมอีายสุญัญาการลงทนุท่ีแตกตา่งกนั แตส่ว่นใหญ่แล้วจะ

ไมเ่กิน 1 ปีสาํหรับการลงทนุดงักลา่ว 

• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่นที่เงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทฯ มีการสง่ออกประมาณร้อยละ 80 ของปริมาณการผลติเป็นสกุลเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ เป็นหลกั ในขณะเดยีวกนัมี

การนําเข้าวตัถดุิบหลกัซึง่สว่นใหญ่นําเข้าเป็นสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ บริษัทฯ มีการตดิตามกระแสเงินสดเงินตรา

ตา่งประเทศอยูเ่ป็นประจํา ในกรณีมีการแข็งคา่ของเงินบาทตอ่เงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ ในระยะยาว จะทําให้รายได้จากการ

สง่ออกของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบในเชิงลบ ซึง่บริษัทฯ ไมไ่ด้มกีารป้องกนัความเสีย่งจากการลงทนุในหุ้นระยะยาวและ

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขายซึง่บริษัทฯ ถือไว้เพ่ือการลงทนุระยะยาว 

 

2. ความเสี่ยงจากรายได้และผลกาํไร 

• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

ราคาของวตัถดุิบหลกั 3 ชนิด คอื เยื่อกระดาษ โซดาไฟ และกํามะถนั เป็นปัจจยัหลกัท่ีสง่ผลตอ่ต้นทนุการผลติ ราคาของ

วตัถดุิบเหลา่นีจ้ะแตกตา่งตามผลติภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัอปุสงค์อปุทาน และสง่ผลตอ่ผลกําไรของบริษัทฯ การท่ีจะผลกัภาระ

ต้นทนุทัง้หมดท่ีเพ่ิมสงูขึน้โดยการปรับขึน้ราคาขายเส้นใยเรยอนนัน้ไมส่ามารถกระทําได้อยา่งตอ่เน่ือง เพราะความผนัผวน

ในตลาดอตุสาหกรรมสิง่ทอ การแขง่ขนัจากผู้ผลติเส้นใยเรยอนรายอ่ืน รวมไปถึงเส้นใยทดแทน บริษัทฯ ได้ดําเนินนโยบาย

ท่ีสอดคล้องในการจดัซือ้เยื่อกระดาษและโซดาไฟเป็นประจําทกุไตรมาส และมีการจดัซือ้กํามะถนัทัง้ราคา spot และจาก
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การทําสญัญา การขายของผลติภณัฑ์สาํเร็จรูปมกีารทําธุรกรรมสว่นใหญ่เป็นประจําทกุเดอืน การจดัซือ้เยื่อกระดาษ 

โซดาไฟ และกํามะถนัท่ีเช่ือมโยงกบัดชันีตลาดรายเดือนชว่ยในการรักษาความสมดลุระหวา่งต้นทนุการนําเข้าและรายได้

จากการสง่ออก  

• ความเสี่ยงจากราคาขายของเส้นใยทดแทน 

เส้นใยเรยอน (VSF) ถกูนํามาใช้ในการผลติเส้นใยทัง้หมด และใช้ผสมกบัเส้นใยอ่ืนๆ เช่น โพลเีอสเตอร์ ในบางครัง้นําไป

ผสมกบัเส้นใยฝ้ายได้ เส้นใยเหลา่นีถ้กูนําไปใช้ทดแทนทัง้นีข้ึน้อยูก่บัราคาและความต้องการของผู้บริโภค ราคาเส้นใยฝ้าย

ได้รับผลกระทบเป็นอยา่งมากจากปริมาณผลผลติและพืน้ท่ีเพาะปลกูเมื่อไมน่านมานี ้ เน่ืองจากนโยบายฝ้ายของประเทศ

จีน โพลเีอสเตอร์เป็นเส้นใยทดแทนอีกชนิดหนึง่ซึง่สามารถใช้หรือนําไปผสมกบัเส้นใยเรยอน ความสมัพนัธ์ระหวา่งราคา

เส้นใยทัง้สามชนิดสง่ผลกระทบตอ่การตดัสนิใจของโรงทอในการเลอืกสดัสว่นการผสมระหวา่งเส้นใยตา่งๆ ซึง่จะสง่ผล

กระทบตอ่การเปลีย่นแปลงความต้องการจากเส้นใยชนิดหนึง่ไปเป็นชนิดอ่ืน ในขณะท่ีเส้นใยเรยอนนัน้มเีอกลกัษณ์

เฉพาะตวั ความผนัผวนของราคาของเส้นใยทดแทนยงัคงมีความเป็นไปได้ท่ีจะสง่ผลกดดนัราคาเส้นใยเรยอน สถานการณ์

เช่นนีถื้อได้วา่เป็นความเสีย่งแตใ่นขณะเดียวกนัก็ถือเป็นโอกาสด้วย  

 

3. ความเสี่ยงจากการตลาด 

• ความเสี่ยงจากประเทศคู่ค้า 

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และประเทศตรุกี เป็นตลาดสง่ออกหลกัสาํหรับผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ซึง่บริษัทฯ มี

นโยบายในการสง่เสริมผลติภณัฑ์ไปยงัประเทศใหม่ๆ  เพ่ือขยายฐานลกูค้า บริษัทฯ สง่ออกสนิค้าไปยงักวา่ 30 ประเทศ

ดงันัน้ปริมาณการขายของบริษัทฯ จึงเป็นผลติภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลายได้เป็นอยา่งดี อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงเผชิญ

กบัความเสีย่งทางการเมืองและทางการเงินซึง่เกิดขึน้กบัไมก่ี่ประเทศเป็นครัง้คราว 

• ความเสี่ยงจากลกูค้า 

บริษัทฯ ได้ขยายระยะเวลาการให้เครดิตเป็นหนึง่สปัดาห์ถึงสามเดือนสาํหรับลกูค้าภายในประเทศสว่นใหญ่ การขายให้กบั

ลกูค้าในประเทศทัง้หมดจึงไมม่ีหลกัประกนั บริษัทฯ สง่ออกสนิค้าไปยงัหลายประเทศโดยสว่นใหญ่ใช้ตราสารเครดิต (เลต็

เตอร์ออฟเครดิต) หรือการชําระเงินบางสว่นหรือเตม็จํานวนลว่งหน้า ขึน้อยูก่บัสถานะทางธุรกิจของลกูค้าและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้อง อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบความเสีย่งท่ีเกิดจากลกูหนีอ้ยา่งใกล้ชิด โดยการกําหนดนโยบายการ

ควบคมุสนิเช่ือท่ีเหมาะสม 

• ความเสี่ยงจากนวัตกรรมใหม่ของผลติภัณฑ์ 

ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ ได้มีการพฒันาผลติภณัฑ์ท่ีมีประโยชน์ใช้สอยให้มีความหลากหลายมากขึน้ ด้วย

เคร่ืองจกัรป่ันเส้นด้ายท่ีมีประสทิธิภาพสงูขึน้ รวมไปถึงผลติภณัฑ์สิง่ทอท่ีใช้เทคโนโลยีระดบัสงู และการป่ันด้ายด้วย

เคร่ืองจกัร air jet vortex ท่ีทําจากผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ถกูนํามาใช้ด้วยเคร่ืองจกัรทอและถกั ดงันัน้ความเสีย่งจาก

นวตักรรมใหมข่องผลติภณัฑ์จึงอยูใ่นระดบัตํ่า โดยมขีัน้ตอนการปรับปรุงอยา่งยัง่ยืนด้วยความเช่ียวชาญและ

ความสามารถ บริษัทฯ จึงมีความสามารถในการจดัการตามความต้องการของกลุม่ตา่งๆ ได้เป็นอยา่งดี อีกทัง้บริษัทฯ ได้

เร่งพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  ให้มีคณุภาพคงท่ี ซึง่เป็นการลดความเสีย่งท่ีเกิดจากการร้องเรียนของลกูค้า  
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• ความเสี่ยงจากการเสือ่มความนิยมในผลิตภัณฑ์ 

บริษัทฯ ได้ติดตามการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  ในกลุม่เซลลโูลสผา่นหนว่ยงานวจิยัและพฒันาในประเทศอินเดยี บริษัทฯ 

ไมเ่ห็นความเสีย่งจากการเสือ่มความนิยมในกลุม่ผลติภณัฑ์ในปัจจบุนั 

  

4.  ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ 

• ความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม 

ในกระบวนการผลติเส้นใยเรยอน จะก่อให้เกิดมลพิษทัง้ในรูปแบบของเหลวและการปนเปือ้นในอากาศ บริษัทฯ ได้ลงทนุ

เป็นจํานวนมากในช่วงหลายปีท่ีผา่นมาเพ่ือเสริมสร้างระบบควบคมุมลภาวะและสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง ปัจจบุนับริษัทฯ 

ได้ผา่นมาตรฐานตา่งๆ ตามท่ีกระทรวงอตุสาหกรรมได้ประกาศใช้ ขยะมลูฝอยทัง้หมดของบริษัทฯ ได้ผา่นการคดัแยก

อยา่งเหมาะสม และสง่ไปกําจดัโดยหนว่ยงานท่ีได้รับอนญุาตตามกฎหมาย แม้วา่จะอยูภ่ายใต้บรรทดัฐานทางกฎหมายท่ี

ดี การปลอ่ยก๊าซ H2S ผา่นระบบบําบดัมลพิษ (scrubbed) และขบัออกผา่นทางปลอ่งควนัท่ีความสงู 175 เมตร ก็เป็น

สาเหตขุองการเกิดกลิน่โดยรอบชมุชนใกล้เคียง แตเ่น่ืองจากอยูใ่นเกณฑ์ท่ีตํา่มาก สาํหรับปริมาณกลิน่ท่ีเกิดขึน้นัน้ได้มีการ

ตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอโดยบริษัทฯ และหนว่ยงานรัฐบาล ปัจจบุนั บริษัทฯ ได้ลงทนุในโครงการฟืน้ฟสูภาพของก๊าซ

คาร์บอนไดซลัไฟด์ (CS2) และการบําบดัก๊าซ H2S  เพ่ือลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกและแหลง่กําเนิดก๊าซ H2S บริษัทฯ 

ได้มีการชีแ้จงให้ชมุชนทราบถึงการริเร่ิมโครงการตา่งๆ รวมทัง้ให้สมาชิกในชมุชนได้เข้าเยีย่มชมโรงงานอยา่งสมํ่าเสมอ 

สถานการณ์ของการจดัการท่ีไมเ่หมาะสมอาจจะก่อให้เกิดความเสีย่งตอ่สิง่แวดล้อม บริษัทฯ จึงได้ใช้ความเข้มงวดในการ

ควบคมุมลพิษไมใ่ห้เกินขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนดไว้ บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 นอกจากนีย้งัมีระบบ

การจดัการงานเอกสารด้านสภาพแวดล้อมเอกสารและการปฏิบตัิได้อยา่งเหมาะสม จากท่ีกลา่วมาทัง้หมดข้างต้น บริษัทฯ 

จึงได้ประเมินความเสีย่งท่ีจะเกิดการปนเปือ้นสิง่แวดล้อมเน่ืองมาจากอบุตัิเหตอุยูใ่นระดบัปานกลางถงึระดบัสงู 

• ความเสี่ยงจากการจัดเก็บและการใช้งาน 

บริษัทฯ และผู้ รับเหมาได้ทําการขนสง่สารเคมีอนัตราย เช่น โซดาไฟ กํามะถนั คาร์บอนไดซลัไฟด์ และกรดซลัฟริูค สารเคมี

เหลา่นีจ้ะถกูเก็บไว้ในสถานท่ีของบริษัทฯ ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานตา่งๆ ท่ีควบคมุการขนสง่และการจดัเก็บ

สารเคมีอนัตราย แม้วา่จะไมเ่คยมีอบุตัิเหตรุ้ายแรงเก่ียวกบัการขนสง่และการจดัเก็บสารเคมีเหลา่นี ้บริษัทฯ ยงัตระหนกัถงึ

ความเสีย่งท่ีจะเกิดอบุตัิเหตจุากความผิดพลาดในการปฏิบตัิงานซึง่เป็นเหตท่ีุสามารถคาดเดาได้ 

• ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ 

บริษัทฯ ได้ทําสญัญาระยะยาวสาํหรับการจดัซือ้เยื่อกระดาษชนิดละลายนํา้ได้และโซดาไฟกบัผู้จดัจําหนา่ยหลกั บริษัทฯ 

เร่ิมจดัซือ้กํามะถนัภายใต้สตูรท่ีเช่ือมโยงกบัดขันีเป็นหลกั จึงเป็นการลดความเสีย่งด้านความขาดแคลนของวตัถดุิบ

สาํหรับการดาํเนินงานของบริษัทฯ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ อาจมีการจดัซือ้เยื่อกระดาษ โซดาไฟ และกํามะถนัตามท่ีเห็นวา่

เหมาะสม  
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• ความเสี่ยงจากกระบวนการผลิต 

บริษัทฯ มีระบบการบํารุงรักษาท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือป้องกนัและบํารุงรักษาอปุกรณ์การผลติให้อยูใ่นสภาพท่ีดี เพ่ือให้แนใ่จวา่

อปุกรณ์การผลติทัง้หมดสามารถใช้การได้ดีตลอดอายกุารใช้งาน นอกจากนีย้งักําหนดให้มีระบบการจดัการอปุกรณ์ท่ี

ทดแทนกนัได้สาํหรับอปุกรณ์ท่ีหมดอายกุารใช้งาน บริษัทฯ ได้เลง็เห็นความสาํคญัของความปลอดภยัอยา่งมากสาํหรับ

พนกังานบริษัทฯ และผู้ รับเหมาโดยได้รับการดแูลจากเจ้าหน้าท่ีมอือาชีพ นอกเหนือไปจากจิตสาํนกึด้านความปลอดภยัใน

ระดบัสงูของพนกังาน การฝึกอบรมอยา่งเข้มงวด และการลงทนุในอปุกรณ์เพ่ือความปลอดภยัทกุชนิดแล้ว บริษัทฯ ยงัได้

ดําเนินการฝึกซ้อมจําลองแผนฉกุเฉิน เพ่ือสร้างมาตรฐานความตื่นตวัให้อยูใ่นระดบัสงูสดุ 

 

5. ความเสี่ยงจากภายนอก 

• ความเสี่ยงทางการเมือง 

เหตกุารณ์จากความขดัแย้งทางการเมือง เช่น การก่อการร้ายได้สง่ผลกระทบไปทัว่โลก ทําให้ต้นทนุและความเสีย่งของ

ธุรกิจเพ่ิมขึน้ รวมไปถงึสง่ผลกระทบตอ่วฎัจกัรอปุสงค์และอปุทาน 

• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปมีการลงทุน 

บริษัทฯ ได้วางแผนการลงทนุทัง้แบบขยายตวัไปข้างหน้าและข้างหลงั โดยการลงทนุในบริษัทท่ีจดทะเบียนในตา่งประเทศ 

ร่วมกบับริษัทอ่ืนในกลุม่เบอร์ลา่ แม้วา่บริษัทฯ จะเลง็เห็นความเสีย่งทัว่ไปของธุรกิจในการลงทนุดงักลา่ว การเปลีย่นแปลง

ระเบียบกฎหมายในประเทศเหลา่นัน้อาจมีผลกระทบตอ่ผลประกอบการทางการเงินได้ 

• ความเสี่ยงจากตลาดการเงนิโลก 

ตลาดการเงินและตลาดสนิค้าทัว่โลกเกิดความผนัผวนเป็นอยา่งมากในช่วงปีท่ีผา่นมา ในขณะท่ีเศรษฐกิจของประเทศ

สหรัฐอเมริกาได้สง่สญัญาณการฟืน้ตวั เศรษฐกิจยโุรปยงัต้องดิน้รนเน่ืองจากวิกฤติการคลงั เศรษฐกิจเอเชียท่ีสาํคญั เช่น 

ประเทศจีนและอินเดีย ยงัคงเตบิโตอยา่งช้าๆ ในสว่นนีเ้องเศรษฐกิจโลกก็ยงัคงเปราะบางด้วยความเสีย่งสงู เน่ืองจาก

ความไมส่มดลุของโครงสร้างและในระดบัภมูิภาคและความผนัผวนของราคาสนิค้าและอตัราแลกเปลีย่น ปัจจยัทัง้หมด

เหลา่นีส้ร้างความไมแ่นน่อนและไมส่ามารถคาดการณ์ได้สาํหรับธุรกิจซึง่จะมีผลในเชิงลบตอ่ความต้องการสาํหรับ

ผลติภณัฑ์สิง่ทอและในอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกนั  

• การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและข้อบังคับ 

- การจดัระเบียบพืน้ที ่

โรงงานของเราท่ีจงัหวดัอา่งทองพร้อมด้วยบริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน)  และพืน้ท่ีท่ีอยูใ่กล้เคียงได้รับ

การกําหนดให้เป็นพืน้ท่ีสเีขียวในแบบร่างประกาศผงัเมืองจงัหวดัอา่งทองภายใต้พระราชบญัญตัิผงัเมือง พ.ศ. 2518  

ซึง่เป็นความจริงท่ีวา่แม้โรงงานผลติเส้นใยเรยอนของบริษัทฯ จะดําเนินงานมาและมีการเติบโต ณ สถานท่ีตัง้ใน

ปัจจบุนันบัตัง้แตปี่ 2519 ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้ยื่นคาํร้องไปยงัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ในระดบัจงัหวดัและระดบัชาต ิ

รวมทัง้สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย เพ่ือหาแนวทางปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของแผนแบง่เขตท่ีนําเสนอ 

ประเด็นนีอ้ยูภ่ายใต้การพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีจงัหวดัสาํหรับการปรับปรุงร่างประกาศผงัเมืองในการแก้ไขเพ่ิมเตมิใน

อนาคต ทัง้นีห้ากยงัคงเดิมก็จะประกาศใช้แบบร่างปัจจบุนั 



แบบ 56-1-2558                    19 
บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน)    
 

 

 

 

- การปล่อยน้ําเสียและการจดัเก็บภาษีตามความตอ้งการออกซิเจนทางชีวภาพ (BOD) หรือ ตามความตอ้งการ

ออกซิเจนทางเคมี (COD) 

รัฐบาลกําลงัพิจารณาท่ีจะประกาศกฎหมายใหมเ่ก่ียวกบัประเด็นนีต้ามกําหนดขอบเขตของโรงงานใหมแ่ละการ

ขยายตวัของโรงงานท่ีอยูใ่กล้กบัแมนํ่า้เจ้าพระยา สาํหรับการใช้นํา้และปริมาณการปลอ่ยนํา้เสยีลงไปในแมนํ่า้ ซึง่อาจ

มีผลกระทบตอ่การขยายตวัในอนาคตในการดําเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ กําลงัวางแผนมาตรการในการนํานํา้

กลบัมาใช้ใหมใ่ห้มากขึน้สาํหรับการบริหารจดัการในการดาํเนินงานโดยไมม่กีารปลอ่ยนํา้เสยีเพ่ิมขึน้ รัฐบาลยงั

พิจารณาการจดัเก็บภาษีตามปริมาณของสารมลพิษตามความต้องการออกซเิจนทางชีวภาพ (BOD) หรือ ตามความ

ต้องการออกซเิจนทางเคม ี(COD) ในการปลอ่ยลงสูแ่มนํ่า้ 

 

BOD : Biological Oxygen Demand (ความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ) หมายถึง ปริมาณออกซิเจนทีจุ่ลินทรีย์ต้องการใช้ในการ

ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ํา 

COD : Chemical Oxygen Demand (ความต้องการออกซิเจนทางเคมี) หมายถึง ปริมาณออกซิเจนทีใ่ช้ทําปฏิกริรยาเคมีในการย่อย

สลายสารอินทรีย์ในน้ํา 
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 4 ทรพัยสนิทีใ่ชในการประกอบธรุกจิ 
 

4.1 สินทรัพย์ถาวร 

บริษัทฯ มีท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของสาํนกังานใหญ่และโรงงาน ดงันี ้

 สํานักงานใหญ่ :  888/160-1 อาคารมหาทนุพลาซา่ ชัน้ 16 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

โรงงาน 1 :  36 หมู ่2 ถนนอยธุยา-อา่งทองไฮเวย์ ตาํบลโพสะ อําเภอเมือง จงัหวดัอา่งทอง 14000  

โรงงาน 2 :  19 หมู ่7 ถนนหนองปลากระดี่ ตาํบลหนองปลาหมอ อําเภอหนองแค จงัหวดัสระบรีุ 

 

1. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ประกอบด้วยทีด่ิน อาคาร และเคร่ืองจักร เป็นต้น ดังน้ี 

ท่ีดินแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณ์แสดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่เสือ่มราคาสะสม และคา่เผ่ือการด้อยคา่

ของสนิทรัพย์ (ถ้าม)ี 

คา่เสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์คํานวณจากราคาทนุโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณดงันี ้

 บริษัทฯ บริษัทย่อย 
อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 5, 20 ปี 1 - 25 ปี 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 5 - 25 ปี 1 - 40 ปี 

เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้ และอปุกรณ์สาํนกังาน 4, 5 ปี 1 - 10 ปี 
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี 3 - 5 ปี 

ยานพาหนะ 3, 5 ปี 1 - 6 ปี 
- คา่เสือ่มราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

- ไมม่ีการคดิคา่เสือ่มราคาสาํหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 

 

• รายละเอียดของทีด่ินของบริษัทฯ 

 ประเภท / ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่า (ล้านบาท) ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดนิ 241 ไร่ 

36 หมู่ 2 ถนนอยธุยา-อ่างทองไฮเวย์ ตําบลโพสะ อําเภอเมือง  

จงัหวดัอ่างทอง 14000 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 80.20 -ไม่มี- 

2. ท่ีดนิ 34 ไร่ 

19 หมู่ 7 ถนนหนองปลากระดี ่ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอหนองแค 

จงัหวดัสระบรีุ 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 72.30 -ไม่มี- 

3. ท่ีดนิ 21 ไร่ 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 63.70 -ไม่มี- 

 รวม  216.20  
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• รายละเอียดของอาคารและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ 

 ประเภท / ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่า (ล้านบาท) ภาระผูกพนั 

1. อาคารสํานกังาน 

- สํานกังานใหญ่ 

888/160-1 อาคารมหาทนุพลาซ่า ชัน้ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี 

เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

ทําสญัญาเช่าเป็น 

ระยะยาว 5-10 ปี 

 

บริษัทฯ ชําระค่าเช่า

เป็นรายเดือน 

-ไม่มี- 

2. อาคารโรงงาน 32 หลงั - พืน้ท่ี 106,813.72 ตรม. 

36 หมู่ 2 ถนนอยธุยา-อ่างทองไฮเวย์ ตําบลโพสะ อําเภอเมือง  

จงัหวดัอ่างทอง 14000 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 888.45 -ไม่มี- 

3. อาคารโรงงาน  - พืน้ท่ี 8,730.50 ตรม.  

- สําหรับผลิตก๊าซคาร์บอนไดซลัไฟด์ 

19 หมู่ 7 ถนนหนองปลากระดี ่ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอหนองแค 

จงัหวดัสระบรีุ 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 57.42 -ไม่มี- 

4. อาคารบ้านพกัคนงาน 48 หลงั - พืน้ท่ี 3,193.90 ตรม. 

36 หมู่ 2 ถนนอยธุยา-อ่างทองไฮเวย์ ตําบลโพสะ อําเภอเมือง  

จงัหวดัอ่างทอง 14000 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 30.68 -ไม่มี- 

5. อาคารบ้านพกัพนกังาน 124 หลงั - พืน้ท่ี 10,771.50 ตรม. 

36 หมู่ 2 ถนนอยธุยา-อ่างทองไฮเวย์ ตําบลโพสะ อําเภอเมือง  

จงัหวดัอ่างทอง 14000 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 28.77 -ไม่มี- 

6. อาคารสํานกังานและปฐมพยาบาล 4 หลงั - พืน้ท่ี 863.44 ตรม. 

36 หมู่ 2 ถนนอยธุยา-อ่างทองไฮเวย์ ตําบลโพสะ อําเภอเมือง  

จงัหวดัอ่างทอง 14000 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 6.52 -ไม่มี- 

7. อาคารสโมสร  - พืน้ท่ี 695.32 ตรม. 

36 หมู่ 2 ถนนอยธุยา-อ่างทองไฮเวย์ ตําบลโพสะ อําเภอเมือง  

จงัหวดัอ่างทอง 14000 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 4.26 -ไม่มี- 

 รวม  1,016.10  
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• รายละเอียดของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ของบริษัทฯ 

 ประเภท / ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่า (ล้านบาท) ภาระผูกพนั 

1. เคร่ืองจกัร - ฝ่ายเตรียมนํา้ยา (Viscose Preparation Plant) 

จํานวน 4 เคร่ือง 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 1,069.12 -ไม่มี- 

2. เคร่ืองจกัร - ประเภท ฝ่ายทําเส้นใย (Viscose Spinning) 

จํานวน 5 เคร่ือง 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 1,727.23 -ไม่มี- 

3. เคร่ืองจกัร - ฝ่ายผลิตโซเดียมซลัเฟตและให้การสนบัสนนุ  

(Anhydrous Sodium Sulphate & Auxiliary Plant)  

จํานวน 8 เคร่ือง 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 878.04 -ไม่มี- 

4. เคร่ืองจกัร - ฝ่ายผลิตกรดกํามะถนั (Sulphuric Acid Plant)  

จํานวน 3 เคร่ือง 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 195.60 -ไม่มี- 

5. เคร่ืองจกัร - ฝ่ายผลิต CS2 (Carbon Disulphide Plant) 

จํานวน 1 เคร่ือง 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 749.22 -ไม่มี- 

6. เคร่ืองจกัร - ฝ่ายผลิตนํา้ประปา (Water Treatment) 

จํานวน 1 เคร่ือง 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 33.69 -ไม่มี- 

7. เคร่ืองจกัร - ฝ่ายบํารุงรักษานํา้เสีย (Effluent Treatment)  

จํานวน 3 เคร่ือง 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 166.32 -ไม่มี- 

8. เคร่ืองจกัร - H2S Scrubber 

จํานวน 5 เคร่ือง 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 52.98 -ไม่มี- 

9. ปล่องไฟ (Chimney) 

จํานวน 2 ปล่อง 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 156.66 -ไม่มี- 

10. ฝ่ายบริการทัว่ไป (แผนกไฟฟ้า, เคร่ืองมือ, ห้องปฏิบตักิารฝ่าย

คณุภาพ, Boiler, สิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั,แผนกดบัเพลิง, 

แผนกฝึกอบรม เป็นต้น 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 1,285.19 -ไม่มี- 

 รวม  6,314.05  
 

2. เคร่ืองหมายการค้าที่สําคัญ ลขิสิทธ์ิ หรือทรัพย์สินทางปัญญา 

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) 

เคร่ืองหมายการค้า 
(LIVA) 

บมจ.ไทยเรยอน เส้นใยเรยอน ค389194 
ประเทศไทย 

10 ปี  
(04/03/2014 – 03/03/2024) 
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4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

บริษัทฯ มีนโยบายมุง่เน้นการลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการผลติเส้นใยเรยอน เพ่ือท่ีจะสามารถรองรับและเป็น

หลกัประกนัการเจริญเติบโตในการดําเนินธุรกิจในระยะยาว นอกจากบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมท่ีมอียูใ่นปัจจบุนัแล้ว บริษัทฯ ยงัไมม่ี

นโยบายท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมในการลงทนุใหม ่โดยมีนโยบายการลงทนุดงันี ้

1. แผนการลงทนุของบริษัทฯ จะต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท   หลกัของการพิจารณาสาํหรับการลงทนุใน

บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมคือ จะต้องเป็นประโยชน์และสามารถเช่ือมตอ่กบัผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนเป็น

ประโยชน์ตอ่บริษัทในเครือเดียวกนั 

2. ขนาดของการลงทนุจะเป็นไปตามความจําเป็นของธุรกิจ ดงันัน้ บริษัทฯ ดําเนินกลยทุธ์โดยการกระจายการลงทนุทัง้ใน

รูปแบบการขยายตวัไปข้างหน้า เช่น การลงทนุในอตุสาหกรรมเยื่อกระดาษและโซดาไฟ และในรูปแบบขยายตวัไปข้างหลงั

เช่น การลงทนุในอตุสาหกรรมป่ันด้าย  

3. ลงทนุในธุรกิจท่ีผู้ ร่วมทนุมีสว่นร่วมในการบริหาร ไมใ่ช่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเทา่นัน้ 

4. นอกจากผลตอบแทนทางด้านการเงินแล้ว บริษัทฯ ยงัได้รับผลประโยชน์กลยทุธ์ทางการค้าจากการลงทนุ 
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 5 ขอพพิาททางกฎหมาย 
 

 -- ไมม่ี-- 
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 6 ขอมลูทัว่ไปและขอมลูสาํคัญอืน่ 
 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

1.  ชื่อ สถานที่ต้ังของบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 

ช่ือบริษัท บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) 

ช่ือย่อ “TR “ – บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

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

ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107536001125 

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

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

ประเภทธุรกิจ อตุสาหกรรมผลิตเส้นใยเรยอนและเกลือโซเดยีมซลัเฟต  

กําลังการผลิต เส้นใยเรยอน – 151,000 เมตริกตนัตอ่ปี และเกลือโซเดียมซลัเฟต 126,000 เมตริกตนัตอ่ปี 

ผลิตภัณฑ์ ประเภท – เส้นใยเรยอน, เส้นใยโมดาล 

ความยาว – 32 มม. ถงึ 120 มม. 

ความสวา่ง– ชนิดมนัวาว กึง่ทบึ  

Denier – 0.9 ถงึ 5.5 

ประโยชน์ เส้นใยเรยอน – อตุสาหกรรมสิ่งทอและอตุสาหกรรมท่ีไม่ใช่สิ่งทอ 

เกลือโซเดียมซลัเฟต – อตุสาหกรรมผงซกัฟอก, ผลิตกระจก, ผลิตเย่ือกระดาษ, เคร่ืองหนงั, ซีเมนต,์ และสิ่งทอ 

สถานท่ีต้ัง สํานักงานใหญ่กรุงเทพฯ : 

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

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

 โรงงาน : 

- 36 หมู่ 2 ถนนอยธุยา-อ่างทอง  ตําบลโพสะ อําเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง 14000 

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

 - 19 หมู่ 7 ถนนหนองปลากระดี่  ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอหนองแค จงัหวดัสระบรีุ 

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

จาํนวนพนักงาน 917 คน  (ณ วนัที ่31 มีนาคม 2558) 

เลขานุการบริษัทและ 

นักลงทุนสัมพันธ์ 
นางสวุรรณา เฉลิมวฒัน์ 

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

อีเมล์ :  suwanna.c@adityabirla.com 
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2.  ชื่อ สถานที่ต้ังของนิติบุคคลทีบ่ริษัทฯ ถอืหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

ชือ่บริษทั ประเภทธุรกิจ การถือหุน้ 

ของบริษทัฯ 

ทีอ่ยู่ โทรศพัท์ โทรสาร 

บริษัทย่อย      
AV Terrace Bay Inc. 

(ประเทศแคนาดา) 

ผลิตเย่ือสําหรับ 

ทํากระดาษ 

ร้อยละ 60.00 1 Germain Street Suite 1500 

Saint John NB, E2L 4V1, Canada 

(506) 632-8900 

 

 

 

บริษัทร่วม      
บริษัท เบอร์ล่า จิงเวย์่ 

ไฟเบอร์ จํากดั * 

(ประเทศจีน) 

ผลิตเส้นใยเรยอน ร้อยละ 42.53 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 อาคารมหาทนุพลาซ่า  

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, Level 16,  

Jl. K.H. Mas Mansyur Kav 126, 

Jakarta Pusat 10220. Indonesia 

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

บริษัท อดติยา กรุ๊ป  

เอบี 

(ประเทศสวีเดน) 

บริษัทเพ่ือการลงทนุ ร้อยละ 33.33 SE-891 84 Ornskoldsvik, 

Stockholm, Sweden 

060-18 40 00 060-12 98 40 

Aditya Birla Elyaf 

Sanayi Ve Ticaret 

Anonim Sirketi 

(ประเทศตรุกี) 

ผลิตเส้นใยเรยอน ร้อยละ 33.33 Kore Sehitleri Caddesi No.37/6 

Esentepe – SISLI / ISTANBUL 

  

บริษัท ไทยอคริลิค  

ไฟเบอร์ จํากดั 

(ประเทศไทย) 

ผลิตเส้นใยอคริลิค ร้อยละ 30.00 888/168-9 อาคารมหาทนุพลาซ่า 

ชัน้ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี  

เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

662-253-6745 662-253-4679 

บริษัท เบอร์ล่า ลาว 

พลัพ์ แอนด ์ 

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 อดติยา เบอร์ล่า 

เคมีคลัส์ (ประเทศไทย) 

จํากดั  

(ประเทศไทย) 

ผลิตสารเคมี ร้อยละ 29.98 888/167 อาคารมหาทนุพลาซ่า  

ชัน้ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี 

เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

66-2253-6745 66-2253-5030 
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ชือ่บริษทั ประเภทธุรกิจ การถือหุน้ 

ของบริษทัฯ 

ทีอ่ยู่ โทรศพัท์ โทรสาร 

บริษัทร่วม (ต่อ)      
บริษัท ไทยคาร์บอน

แบล็ค จํากดั (มหาชน)  

(ประเทศไทย) 

ผลิตผงเขม่าดํา ร้อยละ 24.98 888/122,128 อาคารมหาทนุพลาซ่า  

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 แนคคาวคิ 

อิงค์  

(ประเทศแคนาดา) 

ผลิตเย่ือกระดาษ ร้อยละ 19.00 103 Pinder Road, Nackawic, NB 

E6G 1W4, Canada 

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

บริษัท อเล็กซานเดรีย 

ไฟเบอร์ จํากดั ** 

(ประเทศอียิปต์) 

ผลิตเส้นใยอคริลิค ร้อยละ 14.40 El Nahda Road, Amreya, 

Alexandria, Egypt 

20-3 477 0181 20-3 477 0178 

หมายเหต:ุ  * สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน BJFC ลดลงจากร้อยละ 49.5 มาอยู่ทีร้่อยละ 42.53 โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2557 

 ** บริษัทฯ ได้ตัง้ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทนุใน AFCO เป็นจํานวนเงินทัง้หมด 267 ล้านบาทแล้ว โดยทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นของ AFCO มี

มติอนมุติัให้มีการเลิกบริษัท ซ่ึงได้จดทะเบียนเลิกบริษทัแลว้เมือ่วนัที ่31 สิงหาคม 2557 และอยู่ระหว่างดําเนินการชําระบญัชี 

 

3.  ชื่อ สถานที่ต้ังของบุคคลอ้างองิอื่นๆ 

นายทะเบียนหลกัทรพัย์   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 

ผูส้อบบญัชี                             1. นายเติมพงษ์ โอปนพนัธ์ุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4501 และ/หรือ 

2. นางสาวทิพวลัย์ นานานวุฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3459 และ/หรือ  

3. นายกฤษดา เลศิวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4958  

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

ชัน้ 30 อาคารเลครัชดาคอมเพลก็ซ์ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10110 

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

สถาบนัการเงินทีติ่ดต่อเป็นประจํา ธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงินทัง้ในและตา่งประเทศ ประมาณ 22 แหง่ 

 
 
6.2 ข้อมูลสาํคัญอื่น 

-ไมม่ี- 
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สวนที ่2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ 
  

 

 7 ขอมลูหลกัทรพัยและผูถอืหุน 
 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

1.  หุ้นสามัญ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 201.60 ล้านบาท เรียกชําระแล้ว 201.60 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 

201,600,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 

2. ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกดิจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR : Non-Voting Depository Receipt) 

  ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ออก 

NVDR ให้แก่ผู้ลงทนุของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์อ้างอิงจํานวน 2,842,601 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.41 ของหุ้นท่ีออกและชําระแล้ว ณ 

วนัดงักลา่ว ทัง้นีผู้้ ถือหุ้น NVDR จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทฯ ท่ีนําไปอ้างอิงทกุประการ แตจ่ะไมส่ามารถใช้สทิธิออก

เสยีงในการประชมุผู้ ถือหุ้นได้ เน่ืองจากมใิช่ผู้ ถือหุ้นโดยตรงของบริษัทฯ แตท่ัง้นีใ้นทางปฏิบตัิ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั จะเข้า

ร่วมประชมุผู้ถือหุ้นโดยจะออกเสยีงลงคะแนนตามดลุยพินิจอิสระของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั มิใชอ่อกเสยีงตามคาํสัง่ของผู้ ถือ 

NVDR  

  ทัง้นี ้ จํานวนหุ้นของบริษัทฯ ท่ีผู้ลงทนุเข้ามาลงทนุใน NVDR นัน้อาจมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่บริษัทฯ จะไมส่ามารถกําหนด

ได้ อยา่งไรก็ตามผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบจํานวนหุ้นท่ีเป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

คือ www.set.or.th/nvdr 

 
7.2 รายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก (ที่มา : ทะเบียนรายชือ่ผู้ถอืหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558) 

 

 รายชือ่ผูถื้อหุน้ สญัชาติ ประเภทธุรกิจ จํานวนหุน้ ร้อยละ 

1. 0บริษัท อาเซย ูจํากดั หมูเ่กาะบริติชเวอร์จิน ธุรกิจเพ่ือการลงทนุ 33,582,850 16.658 

2. 1บริษัท โวลล์ตนั คอมปานี จํากดั หมูเ่กาะบริติชเวอร์จิน ธุรกิจเพ่ือการลงทนุ 22,165,700 10.995 

3. 2Oneida Services Limited ไลบีเรีย ธุรกิจเพ่ือการลงทนุ 21,600,000 10.714 

4. 3บริษัท กราซิม อินดสัตรียส์ จํากดั อินเดีย ผู้ผลติเส้นใยเรยอน 

และซีเมนต์ 

13,988,570 6.939 

5. บริษัท ไทย อินดสัเตรียล  

แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิง้ จํากดั 

ไทย ธุรกิจเพ่ือการลงทนุ 9,738,500 4.831 

6. 4บริษัท รามา เทรดดิง้ จํากดั ไทย ธุรกิจเพ่ือการลงทนุ 6,645,580 3.296 

7. 5นายกมล  พิชิตสงิห์ ไทย ธุรกิจสว่นตวั 5,925,700 2.939 

8. 6นางสาวศนิตา  คาจิจิ ไทย ธรุกิจสว่นตวั 4,901,385 2.431 

9. 7นางศิลกิา  คาจิจิ ไทย ธุรกิจสว่นตวั 4,901,385 2.431 

10. 8นางสาววนิตา  ทกัราล ไทย ธุรกิจสว่นตวั 4,892,040 2.427 
หมายเหต ุ:  บริษัทฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีมี่อิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจดัการหรือการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนยัสําคญั 

http://www.set.or.th/nvdr
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7.3 นโยบายจ่ายเงนิปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นการพิจารณาจา่ยเงินปันผลในอตัราร้อยละ 20-35 ของกําไรสทุธิจากงบการเงิน

เฉพาะกิจการ หลงัจากจดัสรรเป็นทนุสาํรองตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาความต้องการเงินทนุสาํหรับแผนธุรกิจในอนาคต

ตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงนิปันผลสําหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และในรอบ 4 ปีที่ผ่านมาเป็นดังน้ี 

  สําหรับปี 

 31 มีนาคม 

สําหรับ 6 เดือน 

31 มีนาคม 

สําหรับปี 

30 กนัยายน 

 หน่วย 2558 2557 2556 2555 2554 

กําไรสทุธิ (งบการเงินรวม) ล้านบาท (1,357) (967) (21) 258 2,920 

กําไรสทุธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ล้านบาท (703) (570) 674 215 2,247 
จํานวนหุ้น  ล้านหุ้น 201.60 201.60 201.60 201.60 201.60 

เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น  บาท 0.05* 0.20 1.17 0.37 2.50 
รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้  ล้านบาท 10.08* 40.32 235.87 74.59 504.00 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ร้อยละ - - 35 35 22 

หมายเหต:ุ *  ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทเมือ่วนัที ่26 พฤษภาคม 2558 ได้เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท กําหนดจ่ายในวนัที ่

19 สิงหาคม 2558 โดยจะขออนมุติัต่อทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้นในวนัที ่24 กรกฎาคม 2558 
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 8 โครงสรางการจดัการ 
 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 คน กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 1 

คน และคณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีคณะกรรมการยอ่ย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึง่กรรมการทกุคน

ในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปน้ี 

1. นายกมุาร มงักาลมั เบอร์ลา่ ประธานกรรมการ  

2. นางราชาสรี เบอร์ลา่ กรรมการ 

3. นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย กรรมการอิสระ 

4. นายวินยั สจัเดว กรรมการอิสระ 

5. นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้* กรรมการอิสระ 

6. นายคริสนา คิสชอร์ มาเฮชวาร่ี กรรมการ 

7. นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล กรรมการ 

8. นายนีร์มาล กมุาร ดาลาน** กรรมการอิสระ 

 หมายเหต ุ: -  ข้อมูลและประวติัของผู้บริหารปรากฎในเอกสารแนบ 1 

  * ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ เมือ่วนัที ่14 พฤศจิกายน 2557 

  ** ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2557 

 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

กรรมการสองทา่นลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบริษัทฯ  

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. มีอํานาจและหน้าท่ีในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติของท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้น ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 

2. มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษัทฯ กํากบัควบคมุดแูลฝ่ายบริหารเพ่ือให้

ดําเนินการตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

3. มีหน้าท่ีแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ  

4. มีหน้าท่ีจดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ และการประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งน้อยปีละครัง้ 
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ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีการเข้าร่วมประชุม เป็นดังน้ี  

  การเข้าร่วมประชมุ  
รายชือ่กรรมการ ตําแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษทั 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
การประชมุ 

ผูถื้อหุน้ 
หมายเหต ุ

1. นายกมุาร มงักาลมั เบอร์ล่า 
 

ประธานกรรมการ 0/4 - 0/1 มีถ่ินฐานอยู่ในต่างประเทศ 

2. นางราชาสรี เบอร์ล่า 
 

กรรมการ 0/4 - 0/1 มีถ่ินฐานอยู่ในต่างประเทศ 

3. นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย 
 

กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

3/4 3/4 1/1  

4. นายวนิยั สจัเดว 
 

กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

4/4 4/4 1/1  

5. นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้  
 

กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

1/4 1/4 - ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
อิสระ เมือ่วนัที ่ 
14 พฤศจิกายน 2557 

6. นายคริสนา คสิชอร์ มาเฮชวาร่ี 
 

กรรมการ 2/4 - 0/1 มีถ่ินฐานอยู่ในต่างประเทศ 
และได้เข้าร่วมประชมุ
คณะกรรมการบริษัทผ่านการ
ประชมุทางวีดีโอ 

7. นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล 
      

กรรมการ 4/4 - 1/1  

8. นายนีร์มาล กมุาร ดาลาน 
 

กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

2/4 2/4 1/1 ลาออกจากการเป็นกรรมการ
เมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2557 

 

8.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีทีมผู้บริหารดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

1. นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล ประธานบริหารกลุม่ 

2. นายประสาน กมุาร สปิานิ ประธานบริษัท 

3. นายราม โกปาล อกาวาล  รองประธานอาวโุส (ฝ่ายเทคนิค) 

4. นายซานจีฟ กมุาร คอลล์ รองประธาน (ฝ่ายวศิวกรรม) 

5. นายปราโมท คานเดลวาล รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 

 หมายเหต:ุ   -  ข้อมูลและประวติัของผูบ้ริหารปรากฎในเอกสารแนบ 1 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริษัท 

ประธานบริษัทรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีสาํคญัดงันี ้

1. ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ  ดําเนินงานตามนโยบายของบริษัทฯ  และการมอบหมายงานจาก

คณะกรรมการบริษัท 

2. บริหาร จดัการ และอนมุตัิรายการตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ ในการทําธุรกิจให้เป็นไปโดยปกติ 

3. ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้มมีติแตง่ตัง้ให้นางสวุรรณา เฉลมิวฒัน์ ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 30 มิถนุายน 2553 

โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เพ่ือรับผิดชอบการจดัประชมุคณะกรรมการ

บริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถึงช่วยดแูลให้มกีารปฏิบตัิตามมตดิงักลา่ว ดแูลและให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการเก่ียวกบั

กฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีต้องปฏิบตั ิ การจดัทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุ

คณะกรรมการและรายงานประจําปีของบริษัท หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการมีสว่นได้เสยีท่ี

รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศ 

หมายเหต:ุ ข้อมูลและประวติัของเลขานกุารบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1 

 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 

1.1 คา่ตอบแทนรวมท่ีเป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษัท  ในรูปของเบีย้ประชมุ บําเหน็จกรรมการ และคา่ใช้จา่ยอ่ืน 

- คา่ตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบงัคบัในหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 14 ได้ระบวุา่กรรมการของบริษัทมี

สทิธิได้รับคา่ตอบแทนในการปฏิบตัิหน้าท่ี รวมทัง้ได้รับเบีย้ประชมุสาํหรับการเข้าประชมุคณะกรรมการในแตล่ะ

ครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุเป็นจํานวนสงูสดุครัง้ละ 25,000 บาท และ 10,000 บาท สาํหรับคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการ

ตรวยสอบ นอกเหนือไปจากเบีย้ประชมุสาํหรับการเข้าประชมุคณะกรรมการดงักลา่วข้างต้นแล้ว กรรมการของ

บริษัทมีสทิธิได้รับเงินชดใช้คืนในคา่ใช้จา่ยใดๆ ท่ีเกิดจากการเดินทาง คา่ท่ีพกั และ/หรือคา่อาหาร แล้วแตก่รณีท่ี

เกิดขึน้แก่กรรมการเน่ืองจากการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีของตนในฐานะกรรมการของบริษัท ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

  คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ  

รายชือ่กรรมการ ตําแหน่ง การเข้าร่วม

ประชมุ 

(ครัง้) 

ค่า 

เบีย้ประชมุ 

(บาท) 

การเข้าร่วม

ประชมุ 

(ครัง้) 

ค่า 

เบีย้ประชมุ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1. นายกมุาร มงักาลมั เบอร์ลา่ ประธานกรรมการ 0/4 - - - มีถ่ินฐานอยู่ในต่างประเทศ 

2. นางราชาสรี เบอร์ลา่ กรรมการ 0/4 - - - มีถ่ินฐานอยู่ในต่างประเทศ 

3. นายไซยมั ซนุเดอร์ มาฮนัซาเรีย กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

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

4. นายวินยั สจัเดว กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ 

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

5. นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้  กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ 

1/4 25,000 1/4 10,000 ได้รบัการแต่งตัง้เป็น

กรรมการอิสระเมือ่วนัที ่ 

14 พฤศจิกายน 2557 

6. นายคริสนา คิสชอร์ มาเฮชวาร่ี กรรมการ 2/4 50,000 - - มีถ่ินฐานอยู่ในต่างประเทศ 

7. นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล กรรมการ 4/4 100,000 - -  

8. นายนีร์มาล กมุาร ดาลาน กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ 

2/4 50,000 2/4 20,000 ลาออกจากการเป็น

กรรมการเมือ่วนัที ่ 

1 กนัยายน 2557 

 จาํนวนเงนิทัง้หมด (บาท) 400,000  100,000  
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 คา่ตอบแทนรวมท่ีเป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษัทในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมาเป็นดงันี ้
รายละเอียดค่าตอบแทน สําหรับปีส้ินสดุ 31 มีนาคม 

 2558 2557 2556 
1. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท 400,000 425,000 750,000 

2. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 100,000 110,000 150,000 

3. บําเหน็จกรรมการและคา่ใช้จ่ายอ่ืน 3,162,348 6,122,490 3,146,456 

ค่าตอบแทนรวม (บาท) 3,662,348 6,657,490 4,046,456 

หมายเหต:ุ ค่าตอบแทนกรรมการได้มีการพิจารณาอย่างเหมาะสมสําหรบัตําแหน่งและความรบัผิดชอบ ค่าบําเหน็จกรรมการและค่าใช้จ่ายอืน่ทีจ่่าย

ให้แก่กรรมการท่านหน่ึงได้รบัการอนมุติัจากทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้นเมือ่วนัที ่29 มกราคม 2545 

 

1.2 คา่ตอบแทนรวมท่ีเป็นตวัเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนสั เป็นดงันี ้

 1รายละเอียดค่าตอบแทน 2สําหรับปีส้ินสดุ 31 มีนาคม 
 32558 42557 52556 

23จํานวนผู้บริหาร (คน) 5 6 6 

24เงินเดือนรวมและโบนสัรวม (บาท) 35,034,350 33,574,240 31,591,589 

2หมายเหต:ุ - สําหรบัปีส้ินสดุวนัที ่31 มีนาคม 2558 ประกอบด้วยผู้บริหาร 5 คน ได้แก่   (1) นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล  (2) นายประสาน กมุาร 

สิปานิ (3) นายราม โกปาล อกาวาล (4) นายซานจีฟ กมุาร คอลล์ (5) นายปราโมท คานเดลวาล  

2 - สําหรบัปีส้ินสดุวนัที ่31 มีนาคม 2557 ประกอบด้วยผู้บริหาร 6 คน ได้แก่   (1) นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล  (2) นายประสาน กมุาร 

สิปานิ (3) นายราม โกปาล อกาวาล (4) นายซานจีฟ กมุาร คอลล์ (5) นายซูชิล กมุาร กปุต้า (6) นายปณิธาน ศรียางค์  

 

2. ค่าตอบแทนอืน่  

• เงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 

บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทนุสาํรองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดงันี ้ 

 6เงินสมทบกองทนุสํารองเลี้ยงชีพ 7สําหรับปีส้ินสดุ 31 มีนาคม 
 82558 92557 102556 

25จํานวนผู้บริหาร (คน) 5 6 6 

26เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ (บาท) - 52,500 32,900 

2หมายเหต:ุ - สําหรบัปีส้ินสดุวนัที ่31 มีนาคม 2558 ประกอบด้วยผู้บริหาร 5 คน ได้แก่   (1) นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล  (2) นายประสาน กมุาร 

สิปานิ (3) นายราม โกปาล อกาวาล (4) นายซานจีฟ กมุาร คอลล์ (5) นายปราโมท คานเดลวาล  

2 - สําหรบัปีส้ินสดุวนัที ่31 มีนาคม 2557 ประกอบด้วยผู้บริหาร 6 คน ได้แก่   (1) นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล  (2) นายประสาน กมุาร 

สิปานิ (3) นายราม โกปาล อกาวาล (4) นายซานจีฟ กมุาร คอลล์ (5) นายซูชิล กมุาร กปุต้า (6) นายปณิธาน ศรียางค์  

 

การถอืครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558) 

  การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทฯ จะรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ไทยเรยอน จํากดั 

(มหาชน) ของตนเอง และคูส่มรส รวมทัง้บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทในการประชมุครัง้ถดัไป

หลงัจากกรรมการบริษัทฯ ทา่นนัน้ได้รับการเลอืกตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทฯ หลงัจากนัน้กรรมการบริษัทฯ ทา่นใด รวมทัง้คูส่มรส 

และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะมีการทําธุรกรรมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) กรรมการทา่นนัน้ก็จะ

รายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์นัน้ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้ในการประชมุคณะกรรมการครัง้ถดัไป และรายงานการถือ

ครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 เป็นดงันี ้
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0ชือ่ - นามสกลุ ตําแหน่ง จํานวนหุน้สามญั 
  31 มีนาคม 2558 31 มีนาคม 2557 เพ่ิม (ลด) 

1.  นายกมุาร มงักาลมั เบอร์ล่า ประธานกรรมการ - - - 

2.  นางราชาสรี เบอร์ล่า กรรมการ - - - 

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

4.  นายวนิยั สจัเดว กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 1,449,480 1,451,680 (2,200) 

5.  นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้  (1) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - - - 

6.  นายคริสนา คสิชอร์ มาเฮชวาร่ี กรรมการ - - - 

7.  นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล กรรมการ - - - 

8.  นายนีร์มาล กมุาร ดาลาน (2) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - - - 

9.  นายประสาน กมุาร สิปานิ ประธานบริษัท - - - 

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

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

12. นายปราโมท คานเดลวาล รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) - - - 

2หมายเหต:ุ - จํานวนหุ้นทีแ่สดงนีไ้ด้รวมจํานวนหุ้นทีถื่อโดยคู่สมรส และบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะดว้ย 

 (1)  ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ เมือ่วนัที ่14 พฤศจิกายน 2557 
 (2)  ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2557 

 

 

8.5 บุคลากร  

1. จํานวนพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ประกอบด้วย  

จํานวนพนกังาน : คน 11สําหรับปีส้ินสดุ 31 มีนาคม 2558 12สําหรับปีส้ินสดุ 31 มีนาคม 2557 

 พนกังานประจํา พนกังานรายวนั รวม พนกังานประจํา พนกังานรายวนั รวม 

สาํนกังานกรุงเทพฯ 30 - 30 33 - 33 

โรงงานท่ีจงัหวดัอา่งทอง 189 652 841 176 673 849 

โรงงานท่ีจงัหวดัสระบรีุ 20 26 46 21 25 46 

รวม 239 678 917 230 698 928 
 

2. ค่าตอบแทนของพนักงาน  

2.1 คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของพนกังานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ประกอบด้วยเงินเดือนและ

โบนสั เป็นดงันี ้ 

13(หน่วย : ล้านบาท) 14สําหรับปีส้ินสดุ 31 มีนาคม 
 152558 162557 172556 

27เงินเดือน  422.82 372.81 448.90 

28โบนสั  36.75 42.77 75.07 
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2.2 คา่ตอบแทนอ่ืน : เงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 

บริษัทฯ และพนกังานได้ร่วมกนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชีพตามพระราชบญัญตัิ  กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 

พ.ศ. 2530 ซึง่ประกอบด้วยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษัทฯ จ่ายสมทบให้ กองทนุสาํรองเลีย้งชีพนีบ้ริหารโดยบริษัท

หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) และจะจา่ยให้กบัพนกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบวา่ด้วยกองทนุ

สาํรองเลีย้งชีพของบริษัทฯ  

18(หน่วย : ล้านบาท) 19สําหรับปีส้ินสดุ 31 มีนาคม 
 202558 212557 222556 

29เงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 9.62 7.64 9.60 

 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัมีสวสัดกิารในด้านตา่งๆ เช่น การประกนัสขุภาพหมู ่ ตรวจสขุภาพประจําปี หอพกัพนกังาน 

ตลอดจนการสง่ไปฝึกอบรม หรือจดัสมัมนาประจําปี เพ่ือพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ ให้มีคณุภาพมากขึน้ 

 

3. การเปลีย่นแปลงจํานวนพนกังานในรอบระยะ 3 ปีทีผ่่านมา 

บริษัทฯ ไมม่ีการเปลีย่นแปลงจํานวนพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

4. ข้อพิพาทดา้นแรงงานทีสํ่าคญัในรอบระยะ 3 ปีทีผ่่านมา 

--ไมม่ี— 

 

5. นโยบายในการพฒันาพนกังาน 

บริษัทฯ ได้ตระหนกัและให้ความสาํคญัในการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน เพ่ือเป็นการพฒันาศกัยภาพของ

พนกังานของบริษัทฯ ให้สงูขึน้ จึงได้จดัให้มแีผนการฝึกอบรมประจําปีและแผนพฒันาพนกังานเพ่ือเสริมสร้างความรู้และทกัษะใน

การทํางานตามความต้องการ และความจําเป็นของตาํแหนง่งานนัน้ๆ อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่รวมถงึการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ การ

แนะนําให้พนกังานได้เข้าใจในวิสยัทศัน์ ภารกิจ วฒันธรรมองค์กร เป้าหมาย ตลอดจนการฝึกอบรมให้ความรู้ขัน้พืน้ฐานในการ

ปฏิบตัิงาน พร้อมทัง้มกีารติดตามผลการปฏิบตัิงานอยา่งสมํ่าเสมอ การฝึกอบรมและการพฒันาพนกังานจะประกอบไปด้วย

หลกัสตูรและแผนการพฒันาในรูปแบบตา่งๆ ตามความเหมาะสม ซึง่บริษัทฯ ให้การสง่เสริมและสนบัสนนุบคุลากรทกุระดบัให้ได้รับ

การพฒันาในทกุๆ ด้าน ทัง้เร่ืองการบริหาร การจดัการ (Management)   เทคนิคในการปฏิบตัิงาน (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 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

 

นโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ท่ี  http://thairayon.com/ 

 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและให้ความสาํคญัถงึสทิธิของผู้ ถือหุ้น ซึง่สทิธิพืน้ฐานท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับโดยเทา่เทียมตามท่ีกําหนด

ไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ได้แก ่ สทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น สทิธิในการมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้า

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน สทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนเพ่ือแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบคุคล สทิธิในการ

ออกเสยีงลงคะแนนในกิจการตา่งๆ ท่ีสาํคญั สทิธิในการรับเงินปันผล สทิธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในการประชมุผู้ ถือ

หุ้น และสทิธิท่ีจะได้รับสารสนเทศอยา่งเพียงพอและทนัเวลา  

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นปีละครัง้ ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุ

รอบบญัชี  

ในการจดัการประชมุผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาํคญัตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสอืเชิญ

ประชมุให้ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 14 วนัก่อนการประชมุ โดยมีรายละเอียดวาระการประชมุ พร้อมความเห็นของ

คณะกรรมการ หนงัสอืมอบฉนัทะตามท่ีกฎหมายกําหนด และรายช่ือของกรรมการอิสระพร้อมทัง้คาํแนะนําในการมอบฉนัทะ 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเลอืกท่ีจะมอบฉนัทะให้เข้าประชมุแทนได้  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูทนัเวลาและมเีวลาเพียงพอในการ

พิจารณาและตดัสนิใจลงคะแนนในวนัประชมุ หรือทําการมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุแทน และยงัได้ประกาศ

ลงหนงัสอืพิมพ์รายวนัตดิตอ่กนัไมน้่อยกวา่ 3 วนั และก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัได้เผยแพร่ข้อมลู

เก่ียวกบักําหนดการจดัประชมุผู้ถือหุ้น และวาระการประชมุบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือนกัลงทนุสามารถ

สง่คําถามลว่งหน้าได้ก่อนวนัประชมุ 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ คณะกรรมการบริษัทได้อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงอยา่ง

เต็มท่ี และละเว้นการกระทําใดๆ ทีเป็นการจํากดัโอกาสในการเข้าประชมุของผู้ ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดง

ความคิดเห็นในการประชมุอยา่งอิสระ 

บริษัทฯ ได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลลมู ชัน้ 9 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ เพลินจิต เลขท่ี 566 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 โดยมีกรรมการ 4 คนเข้าร่วม

ประชมุ   

2 บริษัทฯ ได้รับการประเมินและการจดักลุม่อยูใ่นเกณฑ์ “ดีมาก” จากการประเมินคณุภาพการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 

2557 ซึง่จดัขึน้โดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย และได้รับการประเมินการรายงานการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนอยูใ่นระดบั 

“ด”ี ซึง่จดัขึน้โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยสาํหรับปี 2557 

 

 

 

http://thairayon.com/
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2หมวดที่ 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัในการปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย สทิธิของผู้ ถือหุ้นได้กําหนดไว้ในนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ

และจะได้รับการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรมโดยผา่นมาตรการดงัตอ่ไปนี ้

• จดัให้มีกระบวนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นท่ีโปร่งใสและมีประสทิธิภาพเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิอยา่งเทา่เทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นและตัง้คําถามในท่ีประชมุโดยจดัสรร

เวลาให้อยา่งเพียงพอ 

• จดัให้มีการพิจารณาและลงมติเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล และพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ รวมทัง้แตง่ตัง้ผู้สอบ 

บญัชี และอนมุตัิคา่สอบบญัชี และวาระอ่ืนตามท่ีกําหนดในหนงัสอืเชิญประชมุ 

• จดัให้มีบตัรลงคะแนนเสยีงสาํหรับทกุวาระ 

• กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารมิทําการเพ่ิมวาระในท่ีประชมุโดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า ทัง้นี ้ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น

ได้มีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการพิจารณาวาระตา่งๆ อยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

• สาํหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ะดวกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ หรือบคุคลใดๆ เข้าประชมุและ

ลงคะแนนเสยีงแทน โดยบริษัทฯ ได้จดัเตรียมหนงัสอืมอบฉนัทะในรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนน

เสยีงได้ 

• มีการบนัทกึรายงานการประชมุอยา่งครบถ้วน ซึง่ประกอบด้วยข้อมลูสาระสาํคญั ได้แก ่มติท่ีประชมุและผลการลงคะแนน

เสยีง คําถาม คําชีแ้จงและความคิดเห็นของท่ีประชมุ 

• กําหนดนโยบายและขัน้ตอนการอนมุตัิรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยได้ถือ

ปฏิบตัิตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยท่ีใช้บงัคบัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์

ตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวมอยา่งเทา่เทียมกนั นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ได้มกีารพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ 

และได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด 

• กําหนดมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารโดยการแจ้งให้ทราบถงึบทบาท 

ภาระหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตน คูส่มรส  และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะซึง่ถือหลกัทรัพย์ของ

บริษัทฯ และรับทราบการจดัทํารายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ทกุครัง้ท่ีมกีารซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน

หลกัทรัพย์ตอ่คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ

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

 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ได้มีการดแูลและพิจารณาในกลุม่ของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ เพ่ือให้แนใ่จวา่เป็นการเตบิโตอยา่งยัง่ยืนของธุรกิจและมี

ความเป็นธรรมตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทัง้หมด บริษัทฯ ได้พยายามในเสริมสร้างความร่วมมือกบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทัง้หมด ซึง่สามารถ

สรุปได้ดงันี ้
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2ผู้ถอืหุ้น -  บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นในการดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส มีระบบบญัชีและการเงินท่ีมี

ความเช่ือถือได้ สร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยคํานงึถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในระยะ

ยาวและผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมอยา่งตอ่เน่ือง 

2ลูกค้า - บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ในการสร้างความพงึพอใจและความมัน่ใจให้กบัลกูค้าท่ีจะได้รับผลติภณัฑ์และบริการ

ท่ีเป็นเลศิ 

2คู่ ค้า - บริษัทฯ ยดึมัน่ในการดาํเนินธุรกิจท่ีสจุริต โปร่งใส และเป็นธรรมกบัคูค้่า โดยคาํนงึถึงความเสมอภาคและ

ผลประโยชน์ร่วมกนั  

2เจ้าหน้ี - บริษัทฯ ปฏิบตัิตามเง่ือนไขสญัญาในการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีพงึมีตอ่เจ้าหนี ้ เพ่ือให้

เกิดความเช่ือมัน่และไว้วางใจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต 

2พนักงาน - บริษัทฯ ได้สนบัสนนุการพฒันาให้พนกังานทกุคนมีความรู้ ความสามารถ นอกจากนีย้งัมีการดแูลพนกังาน

อยา่งเสมอภาค   มีการให้ผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม และเป็นธรรมตามผลการปฏิบตัิงาน 

บริษัทฯ ยงัได้ดแูลพนกังานในเร่ืองของสขุภาพและความปลอดภยั รวมถงึจดัให้มีโปรแกรมการเลือ่น

ตําแหนง่สาํหรับพนกังาน  

2สังคมและ - บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความสาํคญัของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม จึงได้กําหนดนโยบายในการ 

2สิ่งแวดล้อม  ดแูลจดัการด้านสิง่แวดล้อม โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพและคุ้มคา่ มี

การปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด รวมถงึการปฏิบตัิตามมาตรฐาน ISO 14001 

สาํหรับการจดัการเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม บริษัทฯ ยงัได้มีการดแูลอยา่งใกล้ชิดร่วมกบัหนว่ยงานราชการและ

ชมุชนรอบข้างเพ่ือสนบัสนนุคณุภาพของสิง่แวดล้อม 

2ภาครัฐ - บริษัทฯ ให้ความสาํคญัตอ่การปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 

 

แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม  

 1.  การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ ยดึมัน่ในการดาํเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมดงัท่ีปรากฏในวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการ

เผยแพร่นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดเีพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ สามารถรักษามาตรฐาน

ระดบัสงูด้วยคณุธรรมและจริยธรรมตลอดเวลา อนัสง่ผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจเพ่ือประโยชน์ของผู้มี

สว่นได้เสยีของบริษัทฯ  

2.  การต่อตา้นการทจุริตคอร์รปัชัน่ 

 บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางในการป้องกนัการทจุริต การกระทําท่ีเป็นการคอร์รัปชัน่ หรือแม้แตห่นทางท่ีนําไปสูก่ารกระทํา

ดงักลา่ว ซึง่มีการระบหุ้ามการให้และรับสนิบนและหลกีเลีย่งการรับของขวญัตา่งๆ เป็นต้น พนกังานทกุคนของบริษัทฯ 

ได้รับทราบในแนวทางเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดการปฏิบตัิท่ีไมเ่ป็นธรรมดงักลา่ว บริษัทฯ มีนโยบายในการตรวจสอบข้อ

ร้องเรียนท่ีเก่ียวกบัการทจุริตภายในบริษัทฯ โดยผู้บริหารระดบัสงู โดยมีการสบืสวนหาข้อเท็จจริง  และเมื่อพิสจูน์ได้วา่มี

ความผิด ให้ดาํเนินการทําโทษทางวินยั ประเด็นตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จะถกูนํามาเป็นกรณีศกึษาให้กบัพนกังานทกุคนได้รับทราบ 
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3. การเคารพสิทธิมนษุยชน 

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบตัิตอ่พนกังานด้วยความเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชน  และศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ 

บริษัทฯ ไมม่ีการจ้างแรงงานเด็ก ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ให้การชว่ยเหลอืพนกังานโดยเปิดโอกาสให้พนกังานสามารถจดัตัง้

สหภาพแรงงานเพ่ือคุ้มครองและดแูลจดัการสวสัดิการและข้อตกลงการทํางานให้กบัพนกังานอยา่งเหมาะสม ทัง้นี ้บริษัทฯ 

มีการประชมุร่วมกบัสหภาพแรงงานเป็นปกต ิ

4.  การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ มีความเช่ือวา่ความสาํเร็จขององค์กรขึน้อยูก่บัทรัพยากรบคุคลท่ีมีความสามารถ แรงจงูใจและความมีระเบียบ

วินยั การให้โอกาสพนกังานทกุเชือ้ชาต ิ ภาษา และเพศอยา่งเสมอภาคเทา่เทียมกนั การปฏิบตัท่ีิเป็นธรรมตอ่พนกังานใน

ทกุกระบวนการของการบริหารทรัพยากรมนษุย์จึงเป็นสิง่สาํคญั โดยบริษัทฯ มีการบริหารจดัการท่ีเก่ียวข้อง เชน่ ใน

กระบวนการสรรหาคดัเลอืกและการเลือ่นตาํแหนง่ของพนกังาน โดยให้โอกาสกบัทกุชนชาตอิยา่งเทา่เทียมกนั ซึง่

คา่ตอบแทนของพนกังานจะเช่ือมโยงกบัผลการดําเนินงาน  

5.  การดูแลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม 

การรักษาการเติบโตของธุรกิจควบคูไ่ปกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมและรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อมถือเป็นความท้าทายท่ี

สาํคญัตอ่ธุรกิจของเรา บริษัทฯ จึงมีการประเมินความเสีย่งและผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมท่ีอาจเกิดขึน้ในทกุโครงการ 

เพ่ือให้สามารถวางแผนผลติได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ควบคูไ่ปกบัมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบสิง่แวดล้อมท่ี

เหมาะสม  

6.  การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 

บริษัทฯ มีสว่นร่วมอยา่งเข้มแข็งในการพฒันาสงัคมและชมุชนโดยรอบ โดยมีเป้าหมายท่ีมุง่ตอบสนอง “ความต้องการท่ี

แท้จริงของชมุชน” บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกในชมุชนได้มีสว่นร่วมเพ่ือยกระดบัชีวิตความเป็นอยูข่องชมุชนให้ดีขึน้

ทัง้ในด้านระบบโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภค อาชีพ และการศกึษา ตลอดจนรักษาวฒันธรรมและประเพณีอนัดงีาม

ของท้องถ่ิน 

7. การมีนวตักรรม 

บริษัทฯ ตระหนกัวา่นวตักรรมเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีชว่ยให้องค์กรพฒันาความสามารถในการแขง่ขนัได้� ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้

สง่เสริมนวตักรรมในผลติภณัฑ์และกระบวนการผลติให้เป็นสว่นหนึง่ของพนัธกิจของบริษัทฯ  

ในกรณีท่ีมีข้อสงสยัประการใดท่ีเก่ียวข้องกบัการละเมิดหรือไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบงัคบัหรือจริยธรรมทาง

ธุรกิจ ผู้มีสว่นได้เสยีทัง้หมดสามารถติดตอ่ได้ท่ีเลขานกุารบริษัท สาํหรับช่องทางในการติดตอ่มีรายละเอียดดงันี ้ 

นางสวุรรณา เฉลมิวฒัน์ 

เลขานกุารบริษัท 

บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน)  

888/160-1 อาคารมหาทนุพลาซา่ ชัน้ 16 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์  0-2253-6745-54 ตอ่ 2250  โทรสาร 0-2254-3181  

 e-mail : suwanna.c@adityabirla.com 
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสาํคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอแก่ผู้ เก่ียวข้อง

ทกุฝ่าย พร้อมทัง้ดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้อง นา่เช่ือถือ ครบถ้วนและทนัเวลา และทกุฝ่ายสามารถเข้าถงึข้อมลูได้อยา่งเทา่

เทียมกนั  

บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูท่ีมใิช่ทางการเงินตามข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอยา่งถกูต้อง 

ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูอยา่งละเอียดไว้ในแบบ

แสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้จดัทํา

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงินแสดงควบคูก่บัรายงานของผู้สอบบญัชีในรายงานประจําปี 

บริษัทฯ ได้ปฎิบตัิตามกฎเกณฑ์และข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท่ีเก่ียวกบัการทํารายการท่ี 

เก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาและจําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแตก่รณี รวมทัง้กําหนด

นโยบายและวิธีการดแูลไมใ่ห้ผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องนําข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน  

ทัง้นี ้ บริษัทฯ 2ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัทเป็นหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบในการทําหน้าท่ีประสานงาน และตอบข้อซกัถามของ

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

แฟ๊กซ์ 0-2254-3181 หรือ e-mail address: 1suwanna.c@adityabirla.com122 ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท

ฯ ท่ีwww.thairayon.com  
 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบคุคลท่ีมีคณุวฒุิ มคีวามรู้และความสามารถ มคีวามเช่ียวชาญจากหลายสาขาวชิาชีพ มี

ภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์ และมคีวามเป็นอิสระในการตดัสนิใจ ตลอดจนกํากบัดแูลให้ฝ่ายบริหารจดัการบริหารงานให้เป็นไปตาม

นโยบายท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมตท่ีิ

ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงั ตามหลกัการข้อพงึปฏิบตัิท่ีดี เพ่ือเพ่ิมมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่

กิจการและความมัน่คงสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 7 คน ประกอบด้วย 

 -   กรรมการอิสระ (Independent Director)    3    คน 

 - กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director)  3    คน 

 - กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (Executive Director)   1    คน 

 ทัง้นี ้ บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการได้มีการแบง่แยกอํานาจอยา่งชดัเจนจากกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัททกุคน 

มีความเป็นอิสระอยา่งเตม็ท่ีในการแสดงความคดิเห็น คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามและดแูลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ วา่ได้มี

การปฏิบตัิตามนโยบายของบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบงัคบั กฎระเบียบ และมติของผู้ ถือหุ้น อีกทัง้กรรมการบริษัทได้

ปฏิบตัิหน้าท่ีตามความรับผิดชอบอยา่งซื่อสตัย์สจุริตและมีประสทิธิภาพเพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ตามทีไ่ดก้ล่าวถึงแลว้ในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” ข้อ 8.1  
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5.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจ และมีความเข้าใจใน

บทบาทหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบเป็นอยา่งด ีโดยคณะกรรมการบริษัทได้มีสว่นร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์  ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย 

แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ  

 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถงึความสาํคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใส เพ่ิมขดีความสามารถในการ

แขง่ขนัของบริษัทฯ และเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย อีกทัง้ยงัได้จดัทําคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ (Code 

of Conduct) เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฎิบตัิของพนกังานเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี

 นอกจากนัน้ เพ่ือป้องกนัการทํารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการระหวา่งกนั 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือแบง่แยกอํานาจอยา่งชดัเจน รวมทัง้ได้กําหนดนโยบายระเบียบปฎิบตั ิ

และกระบวนการในการอนมุตัิรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้ยดึถือปฎิบตัิ 

อีกทัง้ คณะกรรมการบริษัทยงัได้กําหนดให้ฝ่ายบริหารประเมินความเสีย่งของกิจการ และกําหนดมาตรการป้องกนัและจดัการความ

เสีย่งและรายงานให้ทราบเป็นประจํา ซึง่รวมถงึความเสีย่งท่ีมีผลตอ่การดาํเนินงานของบริษัทฯ ตามท่ีระบไุว้ในหวัข้อ ”ปัจจยัความ

เสีย่ง” 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามทีไ่ดก้ล่าวถึงแลว้ในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” ข้อ 8.1  

 

5.3 การประชุมคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีการประชมุทกุไตรมาส หรือมกีารประชมุพิเศษเพ่ิมตามความจําเป็น โดยมีการกําหนดวาระ

การประชมุไว้ชดัเจนและลว่งหน้า เพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงานในแตล่ะไตรมาสและตดิตามความคืบหน้าการดําเนินงาน โดย

ประธานบริษัทจะพิจารณาเร่ืองท่ีสาํคญัและนําเข้าสูว่าระการประชมุ นอกจากนัน้กรรมการแตล่ะทา่นมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอ

เร่ืองเข้าสูว่าระการประชมุได้ 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทแตล่ะครัง้ ประธานกรรมการได้จดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอและมากพอในการพิจารณาวาระการ

ประชมุ2 โดยปกติคณะกรรมการบริษัทมีการประชมุทกุๆ 3 เดือน และจะมีการประชมุพิเศษเพ่ิมตามความจําเป็น ในการประชมุแต่

ละครัง้มีการกําหนดวาระการประชมุท่ีชดัเจน ทัง้วาระเพ่ือทราบและวาระเพ่ือพิจารณา โดย 2มกีารจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุให้แก่

กรรมการเพ่ือพิจารณาก่อนการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัประชมุ  เว้นแตใ่นกรณีจําเป็นเร่งดว่นเพ่ือรักษาสทิธิหรือ

ประโยชน์ของบริษัทฯ ซึง่ในการประชมุทกุคราวจะมกีารกําหนดวาระการประชมุท่ีชดัเจน มีเอกสารประกอบการประชมุท่ีครบถ้วน

เพียงพอ โดยจดัสง่ให้กรรมการลว่งหน้า เพ่ือให้กรรมการได้มเีวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ โดยในการประชมุ

คณะกรรมการ กรรมการทกุคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อยา่งเปิดเผย นอกจากนี ้ ยงัมกีารจดบนัทกึรายงานการ

ประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษรและจดัเก็บรายงานการประชมุท่ีผา่นการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ไว้ท่ีหนว่ยงานเลขานกุาร

บริษัทเพ่ือให้กรรมการหรือผู้ เก่ียวข้องสามารถเรียกดขู้อมลูหรือตรวจสอบได้ 

การเขา้ร่วมประชมุของคณะกรรมการ ตามทีไ่ดก้ล่าวถึงแลว้ในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” ข้อ 8.1  

 

5.4 การประเมินตนเองของกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัทยงัมิได้มีการจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการโดยรวม  
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5.5 ค่าตอบแทน 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารท่ีสมเหตสุมผล และมีแรงจงูใจท่ีจะรักษาคณุภาพของกรรมการและ

ผู้บริหารอยา่งตอ่เน่ือง และเปรียบเทียบกบับริษัทในกลุม่ธุรกิจระดบัเดียวกนั ทัง้นีค้า่ตอบแทนของกรรมการจะเสนอตอ่

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนมุตัิในท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในปี 2557 ตามทีไ่ดก้ล่าวถึงแลว้ในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” ข้อ 8.4  

 

5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทฯ ได้สง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในระบบการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เช่น 

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท เป็นต้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพฒันาการปฏิบตัิงานอยา่ง

ตอ่เน่ือง และบริษัทฯ ได้จดัทําเอกสารปฐมนิเทศสาํหรับกรรมการใหม ่เพ่ือเป็นข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบตังิาน รวมถึงการจดั

ปฐมนิเทศแนะนําลกัษณะการประกอบธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหมด้่วย 

 คณะกรรมการบริษัทจํานวน 3 ทา่น ได้เข้าร่วมอบรมหลกัสตูร Directors Certification Program ของสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)   

 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย  

ถึงแม้วา่บริษัทฯ จะยงัมิได้จดัตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืน นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบท่ีต้องจดัให้มตีามข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยนัน้ การดําเนินการในด้านอ่ืนเพ่ือพิจารณาแตล่ะวาระ เช่น การพิจารณาคา่ตอบแทน การสรร

หาบคุคลท่ีมคีณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือดํารงตาํแหนง่กรรมการได้ทําอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั และโปร่งใส ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความ

ซื่อสตัย์สจุริต 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมคีณุสมบตัิตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและ

กฎระเบียบและข้อบงัคบัของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระอยา่งน้อย 3 คน ท่ีมี และอยา่งน้อยหนึง่คนท่ีมีความรู้ด้านบญัชีและการเงินของ

บริษัทฯ  และมีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะรับรองความถกูต้องของงบการเงินของบริษัท ฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังน้ี 

 1. นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2. นายวินยั สจัเดว กรรมการตรวจสอบ 

 3. นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้  กรรมการตรวจสอบ 

 เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ – นางสวุรรณา เฉลมิวฒัน์ 

 โดยมีนายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย และนายวินยั สจัเดว เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมคีวามรู้ด้านบญัชีและการเงินของ

บริษัทฯ   

 คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี โดยได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้ท่ี 

22 เมือ่วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2557 
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 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มกีารรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

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

เหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการ

พิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการ

ตรวจสอบภายใน 

3.  สอบทานให้ บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

4.  พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และเสนอคา่ตอบแทน

ของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5.  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย งทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ  

6.  จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริษัทฯ ซึง่รายงานดงักลา่วต้องลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วนน เป็นท่ีเช่ือถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

(ค)   ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

(ง)   ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ)  จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

(ช)   ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัร (charter)  

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

1. กรรมการอิสระประกอบด้วย 

1. นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย กรรมการอิสระ 

2. นายวินยั สจัเดว กรรมการอิสระ 

3. นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้  กรรมการอิสระ 
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คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อกําหนดขัน้ตํ่าของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

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

2552 เร่ืองคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ กลา่วคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการท่ีมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติ

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง 

เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 

3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่

สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับ

การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มอํีานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอิสระ  หรือผู้บริหาร ของผุ้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ  บริษัทใหญ่ 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อย

กวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง 

และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของสาํนกังานสอบบญัชี 

ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะ

ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่

กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะ

ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ  
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2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

บริษัทฯ ยงัไมม่กีารจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา เพ่ือคดัเลอืกบคุคลท่ีจะแตง่ตัง้เข้ามาดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ แตเ่มื่อ

ตําแหนง่กรรมการวา่งลง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ทําหน้าท่ีสรรหาและคดัเลอืกบคุคลท่ีจะมาดํารงตาํแหนง่แทน โดยพิจารณา

จากความรู้และประสบการณ์ นอกจากนี ้ กรรมการและผู้บริหารต้องมคีณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดโดย

กฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั และประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ ล้มละลาย 

2. การถกูดําเนินคดีโดยหนว่ยงานทางราชการ ทัง้ในและตา่งประเทศในเร่ืองร้ายแรง 

3. การกระทําความผิดตามกฎหมายหลกัทรัพย์ในเร่ืองร้ายแรง ไมส่จุริต ฉ้อฉล ไมเ่ป็นธรรมหรือเอาเปรียบผู้ลงทนุ อํา

พรางฐานะการเงิน/ผลการดําเนินงาน ให้ข้อมลูเท็จ หรือปกปิดข้อมลู 

4. มีพฤติกรรมขาด  Fiduciary duties   (การทําหน้าท่ีด้วยความระมดัระวงัหรือซื่อสตัย์สจุริตเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ

บริษัทฯ) อยา่งร้ายแรง 

ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหนง่ 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสาม

สว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่น

ปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตาํแหนง่ ในกรณีท่ีมีผู้ ท่ีได้เป็นกรรมการในวนัเดียวกนั ผู้ ท่ี

พ้นจากตําแหนง่ให้กระทําโดยการจบัฉลากกรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเข้ามาดาํรงตําแหนง่ใหมก็่ได้ 

 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการโดยใช้เสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่เสยีงหนึง่ 

2. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงท่ีมีอยูท่ัง้หมดตาม (1) ข้างต้น เลอืกตัง้บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ

เป็นรายบคุคลไป ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นจะแบง่คะแนนเสยีงของตนให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการท่ีจะพงึมี

หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมา มคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจํานวนท่ี

จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

 ในการลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากตาํแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่ (3/4) ของ

จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีถือ โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 สาํหรับการสรรหาคดัเลอืกบคุคลเข้าดาํรงตําแหนง่ประธานบริษัท และผู้บริหารระดบัสงู คณะกรรมการบรรษัทจะเป็นผู้

พิจารณาในการกลัน่กรองสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ มีผู้บริหารท่ีมีความรู้ความสามารถ และ

ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การดาํเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอยา่งดี และสามารถบริหารงานให้

บรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ได้ 
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9.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

บริษัทฯ บริหารจดัการบริษัทยอ่ย รวมถงึกําหนดแนวทางการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งมศีกัยภาพ มี

ประสทิธิภาพในด้านตา่งๆ ดงันี ้ 

• นโยบายการลงทุนของบริษัท และบริษัทย่อย 

- ฝ่ายบริหารจะต้องมีการศกึษาและประเมินผลการศกึษาเบือ้งต้นการลงทนุ แล้วจงึนําเสนอผลการประเมิน พร้อมทัง้สรุป

ภาวการณ์ลงทนุเพ่ือนําเสนอยงัคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิโครงการ ซึง่จะตอ่เน่ืองถึงการพฒันาโครงการ การ

ขยายการลงทนุ และการอนมุตังิบลงทนุ  

- นโยบายท่ีสาํคญัของบริษัทยอ่ย ทัง้นีห้ากมกีารต้องจดัตัง้บริษัทยอ่ย หรือยกเลกิบริษัทยอ่ยเพ่ือการบริหารจดัการของ

บริษัทให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้มีอํานาจอนมุตัดิงักลา่ว 

- คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิรายการลงทนุท่ีมีลกัษณะเข้าขา่ยตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์  

• นโยบายการควบคุมภายใน และนโยบายการบริหารงานส่วนกลาง 

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้หนว่ยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ    เพ่ือการทําหน้าท่ี

อยา่งอิสระและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบความคืบหน้าเป็นรายไตรมาส 

สําหรับการบริหารงานในบริษัทย่อยได้บริหารตามสดัสว่นการลงทนุ และคณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีแต่งตัง้ผู้บริหารท่ีจะไป

ปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการในบริษัทต่างๆ เพ่ือให้มีทิศทางท่ีสอดคล้องและเช่ือมโยงในด้านนโยบายและกลยทุธ์ ทัง้นีโ้ดยพิจารณาจาก

ความรู้ ความสามารถของผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทนัน้ๆ  

 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน  

 บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมใิห้กรรมการและผู้บริหารทัง้ทางตรงและทางอ้อมใช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ซึง่มี

มาตรการตา่งๆ เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดการใช้ข้อมลูภายในท่ีผิดกฎหมาย โดยคณะกรรมการผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ มดีงันี ้

- เพ่ือให้มัน่ใจวา่กรรมการและผู้บริหารมีการรายงานการเปลีย่นแปลงใดๆ ในการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตอ่

สาํนกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้ทนัเวลา 

-  ห้ามไมใ่ห้ผู้บริหารหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยข้อมลูภายในแกบ่คุคลภายนอก 

- หลกีเลีย่งการให้คําแนะนําในการการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานในชว่งหนึง่เดือน

ก่อนท่ีงบการเงินจะเปิดเผยตอ่สาธารณชน 

- บริษัทฯ มีระบบท่ีเหมาะสมเพ่ือให้แนใ่จวา่ข้อมลูสาํคญัท่ีมีการใช้ร่วมกนัโดยผู้ ท่ีมคีวามรับผิดชอบตอ่ข้อมลูของบริษัทฯ  

เทา่นัน้ เพ่ือเป็นการหลกีเลีย่งการใช้งานท่ีไมเ่หมาะสมของข้อมลูดงักลา่ว 

ในปีท่ีผา่นมา คณะกรรมการและผู้บริหารได้มีการปฏิบตัิตามมาตรการดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด นอกจากนี ้ บริษัทฯ มัน่ใจวา่

พนกังานทกุคนได้รับทราบและเห็นด้วยท่ีจะไมเ่ปิดเผยข้อมลูภายในท่ีเป็นความลบัของบริษัทฯ  เพ่ือผลประโยชน์ของตนเองตอ่

บคุคลภายนอก 

บริษัทฯ มีนโยบายในการดาํเนินการทางวินยัสาํหรับพนกังานของบริษัทฯ ท่ีกระทําการฝ่าฝืนระเบียบข้อบงัคบัหรือประกาศของ

บริษัทฯ ตามท่ีระบไุว้ในกฎระเบียบและข้อบงัคบัในการปฏิบตัิงานของพนกังาน 
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9.6  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ ได้แก ่ ความเป็นอิสระในการ

ปฏิบตัิงาน คณุภาพ มาตรฐานการปฏิบตังิาน และผู้สอบบญัชีมีคณุสมบตัิถกูต้องตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย  นําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนมุตัิผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากสํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั เป็น

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

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

(2)  นางสาวทิพวลัย์ นานานวุฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3459 และ/หรือ  

(3)  นายกฤษดา เลศิวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4958 

สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้จา่ยคา่สอบบญัชีเป็นเงิน 1,296,227.- บาท ซึง่รวมคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ (ปี 

2557: 1,228,659.- บาท)  

 

2. ค่าบริการอืน่ (non-audit fee) 

-ไมม่ี – 

 

9.7  การปฏิบัติตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 

-ไมม่ี – 
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 10 
ความรบัผดิชอบตอสังคม  
(Corporate Social Responsibilities : CSR) 

 

10.1 นโยบายภาพรวม 

นโยบายของบริษัทฯ คือ “การมีสว่นร่วมในการพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจของชมุชนตา่งๆ ในพืน้ท่ีซึง่บริษัทฯ ได้เข้าไป

ประกอบการ ในการนี ้บริษัทฯ มเีป้าหมายท่ีจะร่วมสร้างสรรค์ชีวติท่ีดีขึน้อยา่งยัง่ยืน สาํหรับกลุม่ผู้ ด้อยโอกาสในสงัคม รวมไปถึงการ

ยกระดบัดชันีการพฒันาประชากรในประเทศ” 

บริษัทฯ มีความเช่ือมัน่อยา่งแรงกล้าในปณิธานหลกัของบริษัทฯ และตระหนกัดวีา่การท่ีจะประสบความสาํเร็จในธุรกิจท่ีมกีาร

แขง่ขนัสงูในปัจจบุนั บริษัทฯ จะต้องมคีวามรับผิดชอบหลายด้านตอ่ผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่าย 

บริษัทฯ เช่ือวา่ นอกเหนือไปจากการสร้างผลประกอบการทางการเงินท่ีดีตอ่ผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ควรสร้างสมัพนัธภาพเชิง

กิจกรรมกบัผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

ความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) เป็นสว่นสาํคญัในแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอด 41 ปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ ได้พยายาม

อยา่งท่ีสดุท่ีจะดาํเนินโครงการและแนวปฏิบตัิตา่งๆ ท่ีสะท้อนให้เห็นถงึความรับผิดชอบตอ่สงัคมและความเอาใจใสข่องบริษัทฯ 

เป้าหมายหลกัคือการพฒันาชมุชนในทกุๆ ด้าน ด้วยหลกัการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืนในชมุชนรอบๆ สถานท่ีตัง้โรงงานของ

บริษัทฯ   

โครงการและกิจกรรมตา่งๆ จะได้รับการวางแผนโดยการประเมินความต้องการ  การมีสว่นร่วมของชมุชนรอบโรงงาน ซึง่จะช่วย

ให้สามารถเข้าถงึคนสว่นใหญ่ของสงัคมได้ดียิง่ขึน้ ผู้มีสว่นในการพฒันาของบริษัทฯ ได้แก่ หนว่ยงานราชการ หนว่ยงานระดบั

อําเภอ ผู้ นําชมุชน และผู้ ท่ีได้รับผลประโยชน์ในท้ายท่ีสดุ ซึง่ก็คือ ชมุชน 

 

จุดมุ่งหมายหลักของบริษัทฯ  

ด้วยเลง็เห็นวา่บริษัทฯ คือสว่นหนึง่ของสงัคมซึง่จะสง่ผลตอบแทนท่ีดีกบัการลงทนุของบริษัทฯ ความรู้ความชํานาญของบริษัทฯ 

และกิจกรรมท่ีมีสว่นสนบัสนนุสวสัดิการและการพฒันาชมุชน จะช่วยสร้างคณุคา่ให้กบัสงัคมโดยรวม 

บริษัทฯ ได้ริเร่ิม “โครงการฝึกอบรมครูภาษาองักฤษ” โดยมลูนิธิอดิตยาเบอร์ลา่ ซึง่ช่วยสนบัสนนุทกัษะการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษในบริเวณรอบชมุชน โดยเสนอเป็นแผนงานพฒันาการสอนภาษาองักฤษอยา่งมืออาชีพให้แกค่รูผู้สอนในชมุชน 

บรรทดัฐานความรับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัทฯ มีประเด็นหลกัท่ีสาํคญัแตม่ีจดุมุง่หมายเดยีวกนั คือการสร้างมลูคา่เพ่ิม

สาํหรับลกูค้า ผู้ ถือหุ้น พนกังาน และสงัคมโดยรวม จดุมุง่หมายหลกัของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย 

1. การกํากบัดแูลองค์กร  

2. การปฏิบตัิด้านแรงงาน 

3. การดแูลด้านสิง่แวดล้อม 

4. การปฏิบตัิท่ีเป็นธรรม 

5. ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 

6. การมีสว่นร่วมและการพฒันาชมุชน 

7. มาตรการป้องกนัการทจุริต 
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10.2 กิจกรรมเพื่อประโยช์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process) ในปีที่ผ่านมา 

บริษัทฯ ให้ความสาํคญัสงูสดุตอ่ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมในทกุพืน้ท่ีท่ีบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ โดยให้การ

สนบัสนนุกิจกรรมท่ีมีสว่นสร้างสรรค์สงัคมอยา่งสมํา่เสมอ และได้จดัสรรงบประมาณสว่นหนึง่จากรายได้ของบริษัทฯ เพ่ือใช้ดาํเนิน

กิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคม (ซีเอสอาร์) ทัง้ในระดบัท้องถ่ินและระดบัองค์กร  

ในแตล่ะประเด็นหลกั  บริษัทฯ ได้เร่ิมดําเนินการและมีมาตรการตา่งๆ ภายใต้โครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคมบางสว่นท่ี

บริษัทฯ ได้ดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การศกึษา 

1.1 โครงการอาหารกลางวนัสาํหรับโรงเรียน 

1.2 โครงการวารสารและหนงัสอืทัว่ไปสาํหรับชมุชน 

1.3 โครงการให้ทนุการศกึษา 

1.4 กิจกรรมวนัเดก็แหง่ชาต ิ

1.5 โครงการบริจาคอปุกรณ์การศกึษาและการกีฬา 

1.6 โครงการซอ่มแซมและบํารุงรักษาโรงเรียน 

2. ศาสนา 

2.1 กิจกรรมในวนัสาํคญัทางศาสนา 

2.2 โครงการซอ่มแซมและบํารุงรักษาศาสนสถาน 

2.3 การบริจาคเงินในโอกาสสาํคญัตา่งๆ 

3. โครงการสขุภาพและสวสัดิการครอบครัว 

3.1 ตู้ยาสาํหรับปฐมพยาบาล 

3.2 การฝึกอบรมและการให้ความสาํคญัเก่ียวกบัสขุภาพ 

3.3 โครงการแทงก์เก็บนํา้ดื่ม 

3.4 โครงการฝึกอบรมการดแูลสขุภาพแมแ่ละเดก็ 

3.5 โครงการตรวจสขุภาพและอาหารสาํหรับผู้สงูอาย ุ

3.6 การชว่ยเหลอืชมุชนกรณีประสบภยัพิบตั ิ

3.7 การสนบัสนนุกิจกรรมการกีฬาสาํหรับชมุชน 

4. การให้ความชว่ยเหลอืด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  

4.1 โครงการห้องสมดุสาํหรับเด็ก 

4.2 โครงการศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 

4.3 สนบัสนนุการปรับปรุงศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 

4.4 สนบัสนนุการสร้างสวนสขุภาพ 

5. โครงการบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือสงัคม 

5.1 โครงการปลกูต้นไม้ 

5.2 กิจกรรมวนักาชาด 

5.3 กิจกรรมสมาชิกชมุชนเยี่ยมชมโรงงาน 
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5.4 โครงการฟืน้ฟสูาํหรับผู้ ด้อยโอกาส 

5.5 การให้ความชว่ยเหลอืแก่ผู้ประสบภยันํา้ทว่ม เช่น อาหารกลอ่ง นํา้ดื่ม ห้องสขุา เต้นท์ และเรือ 

5.6 การดแูลผู้สงูวยัในชมุชน 

5.7 การสนบัสนนุการตอ่ต้านยาเสพติดสาํหรับชมุชน 

5.8 เยี่ยมเยือนชาวบ้านเพ่ือทําความเข้าใจกบัปัญหา 

 

ภารกิจการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม 

 ในภารกิจด้านนี ้ บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามนโยบายด้านสิง่แวดล้อมอยา่งเคร่งครัดในการดําเนินธุรกิจ   บริษัทฯ ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน ISO9002 ตัง้แตปี่ 2537 และปรับเป็น ISO9001:2008  ในเดือนพฤศจิกายน 2553  นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัได้รับการ

รับรองมาตรฐาน ISO14001 ในปี 2546 และได้รับการคดัเลอืกเข้ารับรางวลั TPM Special Award ในเดือนมีนาคม 2550 มีการนํา

เทคโนโลยีใหมล่า่สดุเข้ามาใช้ในกระบวนการผลติเพ่ือลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม บริษัทฯ มกีารทํางานร่วมกนัอยา่งใกล้ชิดกบั

หนว่ยงานกํากบัดแูลตา่งๆ เพ่ือการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

 

ความปลอดภัยและการบําบัดของเสีย 

 นอกเหนือจากเป้าหมายทางการค้าและการปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดแูลองค์กรท่ีดีแล้ว การมีสว่นร่วมในการปกป้อง

ปัญหาด้านสิง่แวดล้อมถือเป็นสิง่ท่ีบริษัทฯ จะต้องดําเนินการเป็นลาํดบัต้นๆ  บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของความปลอดภยัใน

การทํางานและการปกป้องสิง่แวดล้อม ในระหวา่งปี โดยได้ริเร่ิมจดัตัง้โครงการสร้างเสริมวินยัในการทํางานเพ่ือความปลอดภยั เพ่ือ

สง่เสริมพฤตกิรรมการทํางานท่ีมคีวามปลอดภยั และเป็นการสร้างสิง่แวดล้อมในการทํางานอยา่งปลอดภยั กระบวนการเหลา่นีไ้ด้

ผา่นการตรวจสอบเป็นประจําอยา่งสมํา่เสมอโดยผู้บริหารระดบัสงู และได้ดําเนินกิจกรรมท่ีหลากหลาย รวมไปถึงการนําเทคโนโลยี

ใหม่ๆ  มาใช้บําบดันํา้เสยีและไอเสยีเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

น้ําเสีย: นํา้เสยีจากกระบวนการผลติและจากแหลง่อ่ืนๆ จะได้รับการบําบดัในโรงบําบดันํา้เสยีในชัน้ต้นท่ีมีประสทิธิภาพสงู จากนัน้

จะมีการบําบดัในระยะท่ีสองโดยใช้ระบบจลุนิทรีย์ยอ่ยสลาย ปัจจยัดงักลา่วได้มีการเผ้าตดิตามอยา่งมีประสทิธิผล 

มลพิษทางอากาศ: ระบบบําบดัมลพิษ (Scrubber) จากกระบวนการผลติเส้นใยได้รับการออกแบบให้สามารถดดูซบั

ไฮโดรเจนซลัไฟด์ และทําปฏิกิริยากบัออกซิเจน จนไฮโดรเจนซลัไฟด์กลายเป็นกํามะถนั ซึง่กํามะถนัท่ีได้จากกระบวนการนีจ้ะถกูนํา

กลบัมาใช้ใหมใ่นกระบวนการผลติ อากาศท่ีผา่นกระบวนการบําบดัได้ตามมาตรฐานแล้วจะถกูปลอ่ยสูช่ัน้บรรยากาศผา่นปลอ่งท่ีมี

ความสงูถงึ 175 เมตร ตัง้แตไ่ฮโดรเจนซลัไฟด์ได้ส้งกลิน่ในระดบัเกณฑ์ท่ีตํา่มาก บริษัทฯ ได้ดาํเนินการโครงการบําบดัมลพิษของ

ไฮโดรเจนซลัไฟด์เพ่ือลดกลิน่ บริษัทฯ ยงัได้จดัตัง้โครงการฟืน้ฟสูภาพของของก๊าซคาร์บอนไดซลัไฟด์ (CS2) โดยใช้เทคโนโลยี

คาร์บอน 

ขยะมูลฝอย: ขยะมลูฝอยทกุประเภทท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการผลติและกิจกรรมอ่ืนๆ จะมีการคดัแยกและสง่ไปกําจดัอยา่ง

เหมาะสมตอ่ไปโดยผู้ประกอบการท่ีได้รับอนญุาต การกําจดัขยะมลูฝอย บางสว่นถกูนําไปเป็นสว่นหนึง่ของวตัถดุิบในกระบวนการ

ผลติซีเมนต์ ซึง่ทําให้เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมมากยิ่งขึน้  

การปล่อยก๊าซ: โรงงานผลติกรดกํามะถนัได้รับการออกแบบบนหลกัการ DCDA โดยใช้ระบบกําจดัไอนํา้ท่ีมีประสทิธิภาพ จากนัน้

จะเข้าสูร่ะบบบําบดัมลพิษ (สครับเบอร์) เพ่ือควบคมุปริมาณซลัเฟอร์ไดออกไซด์ท่ีปลอ่ยออกไป 
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 11 การควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
 

บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญักบัการควบคมุภายในอยา่งตอ่เน่ือง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคมุ

ภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมแกก่ารดําเนินธุรกิจ เพ่ือสนบัสนนุให้การดําเนินงานมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล รวมทัง้มีระบบบญัชี

และรายงานทางการเงินท่ีมีความถกูต้องนา่เช่ือถือ และมีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง อีกทัง้ยงักําหนดให้มกีาร

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในเป็นประจําทกุปี  

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2558 ได้มีความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของการควบคมุ

ภายในและความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายในได้มีการประเมินเป็นประจํารายไตรมาสโดฝ่าย

ตรวจสอบภายในของกลุม่อดติยาเบร์ลา่ และยงัได้จดัทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบ

ควบคมุภายใน ซึง่การควบคมุภายในท่ีสาํคญัสามารถจําแนกระบบในด้านตา่งๆ ดงันี ้ 

 

1.  ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม 

บริษัทฯ มีการกําหนดจดัโครงสร้างองค์กร ท่ีแบง่แยกหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแตล่ะหนว่ยงานอยา่งชดัเจน เพ่ือทําให้

ระบบการควบคมุภายในดียิ่งขึน้ และสอดคล้องกบัสภาพธุรกิจท่ีเปลีย่นแปลง โดยรองรับแผนงานของบริษัทฯ ทัง้ระยะสัน้และ

ระยะยาว 

 

2. ด้านบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ กําหนดวตัถปุระสงค์ระดบัองค์กรท่ีชดัเจน และมีการประเมินปัจจยัความเสีย่งในการประกอบธุรกิจทัง้ท่ีเป็นปัจจยั

ภายในและปัจจยัภายนอก ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การบรรลเุป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจภายใต้งบประมาณท่ีกําหนด มี

กระบวนการในการวเิคราะห์สาเหตท่ีุอาจทําให้เกิดปัจจยัความเสีย่งตา่งๆ และมีการกําหนดมาตรการจดัการความเสีย่ง

ดงักลา่ว  

 

3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

บริษัทฯ มีระบบการควบคมุในและการประเมินคณุภาพการปฏิบตัิงาน โดยให้มีการแบง่แยกหน้าท่ีเพ่ือตรวจสอบซึง่กนัและกนั 

มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีในแตล่ะระดบัไว้อยา่งชดัเจน บริษัทฯ มกีารควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารท่ี

เหมาะสมเพียงพอ และมีการสอบทานผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหารโดยคณะกรรมการบริษัท ซึง่คณะกรรมการบริษัทได้มี

การพิจารณาทบทวนและอนมุตัิแผนงานตรวจสอบประจําปีเพ่ือให้มัน่ใจวา่แผนงานตรวจสอบครอบคลมุกิจกรรมท่ีสาํคญัของ

บริษัทฯ รวมถงึการอนมุตัิการทําธุรกรรมของบริษัทฯ กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้แนใ่จวา่

เป็นการป้องกนัการขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

บริษัทฯ มีการพฒันาระบบสารสนเทศและระบบข้อมลูอยา่งตอ่เน่ือง โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญัอยา่งมากสาํหรับการใช้

ระบบ SAP-ERP เพ่ือให้ทีมผู้บริหารได้รับข้อมลูได้ทนัตามเวลา นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีนโยบายในการรักษาความปลอดภยัใน

ระบบสารสนเทศสาํหรับข้อมลูท่ีเป็นความลบั พนกังานมีการสือ่สารข้อมลูผา่นระบบ Intranet, การรับสง่ e-mail และการ

สือ่สารโดยการประชมุ ด้านการสือ่สารข้อมลูกบับคุคลภายนอก โดยมีการเผยแพร่ข้อมลูผา่นทาง

เว็บไซต์  www.thairayon.com และการเปิดเผยข้อมลูผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 

5. ด้านระบบการติดตาม 

บริษัทฯ มีการตรวจสอบและประเมินผลการควบคมุภายในและคณุภาพการปฏิบตังิานอยา่งตอ่เน่ือง โดยกําหนดวธีิปฏิบตัิงาน

ท่ีเหมาะสม เพ่ือให้มกีารติดตามการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในอยา่งตอ่เน่ือง และเป็นสว่นหนึง่ของระบบการ

ปฏิบตัิงานตามปกติของฝ่ายบริหารและผู้ ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้อง บริษัทฯ มีการกําหนดแผนการดําเนินงานในการติดตามและ

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานวา่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดอยา่งสมํา่เสมอ รวมถึงบริษัทฯ มีผู้ตรวจสอบภายในอิสระ

รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมกีารประเมินระบบการควบคมุภายในตามแผนการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

และเป็นประจําทกุปี 

 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ อยา่งสมํ่าเสมอ และมคีวามเห็นวา่บริษัทฯ มีระบบการ

ควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเช่ือถือได้ และสามารถควบคมุความเสีย่งท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจตามปกติท่ีองค์กรยอมรับได้  

 

http://www.thairayon.com/
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 12 รายการระหวางกนั 
 

1.  รายการระหว่างกันกับบริษัททีเ่กี่ยวข้องกัน 

ในระหวา่งปี บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั รายการธุรกิจดงักลา่วเป็นไป

ตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษัทฯ และบคุคลหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องเหลา่นัน้ ซึง่เป็นไปตามปกติ

ธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้ 
ชือ่บริษทั /  

ประเภทธุรกิจ 
ลกัษณะ 

ความสมัพนัธ์ 
รายได ้ ค่าใช้จ่าย 

บริษัท ไทย อคริลิค  

ไฟเบอร์ จํากดั  

- ผู้ผลิตเส้นใยอคริลิค 

- บริษัทฯ ถือหุ้น  

   ร้อยละ 30 

- มีกรรมการร่วมกนั 

- ขายเกลือโซเดียมซลัเฟต 120,000 บาท 

- เงินปันผลรับ 21,373,000 บาท 

เหตผุลของการทํารายการ 

- การขายโซเดียมซลัเฟตเป็นไปตามราคา

ตลาด 

- คา่ใช้จ่ายระหวา่งกนั 32,000 บาท 

 

เหตผุลของการทํารายการ 

- คา่ใช้จ่ายระหวา่งกนัจดัเก็บในราคาทนุ 

บริษัท อดติยา  

เบอร์ล่า เคมีคลัส์ 

(ประเทศไทย) จํากดั  

- ผู้ผลิตเคมีภณัฑ์ 

- บริษัทฯ ถือหุ้น 

  ร้อยละ 29.98 

- มีกรรมการร่วมกนั 

- ขายโซดาไฟ 15,630,000 บาท 

- เงินปันผลรับ 25,480,000 บาท 

- ขายวสัดอุปุกรณ์ 36,000 บาท 

 

 

เหตผุลของการทํารายการ 

- การขายโซดาไฟเป็นไปตามราคาทนุ 

- การขายวสัดอุปุกรณ์เป็นไปตามราคาทนุ 

 

 

- ซือ้โซดาไฟ, วสัดแุผนกอ๊อกซลิาล่ี 

110,930,000 บาท 

- คา่ธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าสําหรับแทงก์

โซดาไฟ 27,000 บาท 

- คา่ใช้จ่ายระหวา่งกนั 551,000 บาท 

เหตผุลของการทํารายการ 

- ABCT เป็นผู้ผลิตโซดาไฟรายใหญ่ใน

ประเทศไทย และเป็นหนึง่ในสองผู้ จําหน่าย

ผลิตภณัฑ์นีใ้นประเทศไทย  

สําหรับวตัถดุบิหลกัท่ีบริษัทฯ ได้จดัซือ้จาก 

ABCT ในราคาท่ีเทียบเทา่กบัราคาตลาด 

ส่วนการจดัซือ้โซเดียมไฮโปคลอไรด์ คลอรีน 

และอีพ็อกซ่ีเรซิน่ มีจํานวนเพียงเล็กน้อย 

เป็นไปตามราคาตลาด  

- การจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าเป็นไป

ตามราคาทนุ 

- คา่ใช้จ่ายระหวา่งกนัจดัเก็บในราคาทนุ 

บริษัท ไทยคาร์บอน 

แบล็ค จํากดั (มหาชน)   

- ผู้ผลิตผงเขม่าดํา 

- บริษัทฯ ถือหุ้น 

   ร้อยละ 24.98 

- มีกรรมการร่วมกนั 

- คา่เช่าบ้านพกัรับรอง 3,240,000 บาท  

- เงินปันผลรับ 32,973,000 บาท 

- คา่ใช้จ่ายระหวา่งกนั 3,258,000 บาท 

เหตผุลของการทํารายการ 

- บริษัทฯ ให้เช่าบ้านส่วนหนึง่ บ้านพกั

รับรอง และสาธารณปูโภคอ่ืนๆ แก่ TCB 

เพ่ือใช้เป็นบ้านพกัพนกังานและแขกของ 

TCB 

- คา่ใช้จ่ายระหวา่งกนัจดัเก็บในราคาทนุ 

- ซือ้ไอนํา้และพลงังาน 287,981,000 บาท  

- คา่ใช้จ่ายระหวา่งกนั 22,000 บาท 

 

เหตผุลของการทํารายการ 

- ส่วนหนึง่ในกระบวนการผลิตผงเขม่าดําของ 

TCB คือการผลิตไอนํา้และพลงังาน บริษัทฯ 

ซือ้สาธารณปูโภคท่ีสําคญันีจ้าก TCB ตาม

ราคาตลาด 

- คา่ใช้จ่ายระหวา่งกนัจดัเก็บในราคาทนุ 
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ชือ่บริษทั /  
ประเภทธุรกิจ 

ลกัษณะ 
ความสมัพนัธ์ 

รายได ้ ค่าใช้จ่าย 

บริษัท อินโด-ไทย  

ซนิเทติคส์ จํากดั   

- ผู้ผลิตเส้นด้าย 

- บริษัทฯ ถือหุ้น  

   ร้อยละ 7.56 

- มีกรรมการร่วมกนั 

- ขายเส้นใยเรยอน 622,173,000 บาท 

เหตผุลของการทํารายการ 

- ITS เป็นลกูค้าในประเทศรายใหญ่ท่ีสดุ

ของบริษัทฯ ราคาเส้นใยเรยอนท่ีจําหน่าย

ให้กบั ITS เป็นไปตามราคาตลาด 

- ไม่มี 

เหตผุลของการทํารายการ 

- ไม่มี 

บริษัท ไทยเปอร์อ็อก

ไซด์ จํากดั  

- ผู้ผลิตไฮโดรเจนเปอร์ 

อ็อกไซด์ 

- บริษัทฯ ถือหุ้น 

  ร้อยละ 0.0233  

- มีกรรมการร่วมกนั 

-ไม่มี- 

เหตผุลของการทํารายการ 

-ไม่มี- 

- ซือ้วสัดแุผนกอ๊อกซลิาล่ี 31,000 บาท 

เหตผุลของการทํารายการ 

- การซือ้วสัดแุผนกอ๊อกซลิาล่ีเป็นไปตาม

ราคาตลาด 

บริษัท เบอร์ล่า จิงเวย์่ 

ไฟเบอร์ จํากดั  

- ผู้ผลิตเส้นใยเรยอน 

- บริษัทฯ ถือหุ้น 

  ร้อยละ 42.53 

- มีกรรมการร่วมกนั 

- ขายเส้นใยเรยอน 435,064,000 บาท 

- ขายวสัดอุปุกรณ์ 2,576,000 บาท 

- คา่ธรรมเนียมการคํา้ประกนั 606,000 

บาท 

- ดอกเบีย้รับจากเงินให้กู้ ยืม 10,948,000 

บาท 

เหตผุลของการทํารายการ 

- การขายเส้นใยเรยอนเป็นไปตามราคา

ตลาด 

- การขายวสัดเุป็นไปตามราคาทนุ 

- คา่ธรรมเนียมการคํา้ประกนัเป็นอตัรา

ตามตลาด 

- ดอกเบีย้รับเป็นอตัราท่ีเปรียบเทียบได้กบั

อตัราตลาด 

- คา่ใช้จ่ายในการพฒันาตลาด 13,968,000 

บาท 

- ซือ้วสัดอุปุกรณ์ 1,749,000 บาท 

- คา่ใช้จ่ายระหวา่งกนั 121,000 บาท 

 

 

เหตผุลของการทํารายการ 

- คา่ใช้จ่ายในการพฒันาตลาดภายใต้

สญัญาเป็นไปตามราคาตลาด 

- การซือ้วสัดเุป็นไปตามราคาตลาด 

- คา่ใช้จ่ายระหวา่งกนัจดัเก็บในราคาทนุ 

บริษัท พีที อินโด  

ลิเบอร์ตี ้เทก็ซ์ไทล์  

- ผู้ผลิตเส้นด้าย 

- บริษัทฯ ถือหุ้น 

  ร้อยละ 40.00 

- มีกรรมการร่วมกนั 

- ขายเส้นใยเรยอน 102,599,000 บาท 

- เงินปันผลรับ 2,491,000 บาท 

เหตผุลของการทํารายการ 

- การขายเส้นใยเรยอนเป็นไปตามราคา

ตลาด 

-ไม่มี- 

 

เหตผุลของการทํารายการ 

-ไม่มี- 

บริษัท เอวี เซลล์ อิงค์  

- ผู้ผลิตเย่ือกระดาษ

ชนิดละลายนํา้ได้ 

- บริษัทฯ ถือหุ้น  

   ร้อยละ 19 

- มีกรรมการร่วมกนั 

- ดอกเบีย้รับจากเงินให้กู้ ยืมจากผู้ ถือหุ้น 

7,643,000 บาท 

เหตผุลของการทํารายการ 

- บริษัทฯ ให้ AVC กู้ ยืมเงินระยะยาวจาก

ผู้ ถือหุ้น และได้รับดอกเบีย้ในอตัราคงท่ี

เม่ือเทียบกบัอตัราในตลาด 

- ซือ้เย่ือกระดาษ 1,235,538,000 บาท 

 

เหตผุลของการทํารายการ 

- บริษัทฯ มีสญัญาระยะยาวในการรับซือ้เย่ือ

กระดาษชนิดละลายนํา้ได้กบั AVC ซึง่เป็น

วตัถดุิบท่ีสําคญั และเป็นราคาท่ีเทียบเคียง

กบัราคาของผู้ จําหน่ายทัว่ไป 
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ชือ่บริษทั /  
ประเภทธุรกิจ 

ลกัษณะ 
ความสมัพนัธ์ 

รายได ้ ค่าใช้จ่าย 

บริษัท เอวี แนคคาวคิ 

อิงค์   

- ผู้ผลิตเย่ือกระดาษ

ชนิดละลายนํา้ได้ 

- บริษัทฯ ถือหุ้น  

   ร้อยละ 19 

- มีกรรมการร่วมกนั 

- ไม่มี- 

เหตผุลของการทํารายการ 

- ไม่มี- 

 

- ซือ้เย่ือกระดาษ 439,328,000 บาท 

เหตผุลของการทํารายการ 

- บริษัทฯ มีสญัญาระยะยาวในการรับซือ้เย่ือ

กระดาษชนิดละลายนํา้ได้กบั AVN ซึง่เป็น

วตัถดุิบท่ีสําคญั และเป็นราคาท่ีเทียบเคียง

กบัราคาของผู้ จําหน่ายทัว่ไป 

บริษัท กราซมิ 

อินดสัตรีส์ จํากดั 

- ผู้ผลิตเส้นใยและ

ซีเมนต์ 

- ถือหุ้นในบริษัทฯ  

ร้อยละ 0.532 

- มีกรรมการร่วมกนั 

- ขายเส้นใยเรยอน 6,139,000 บาท 

- เงินปันผลรับ 5,339,000 บาท 

- คา่ใช้จ่ายระหวา่งกนั 497,000 บาท 

เหตผุลของการทํารายการ 

- การขายเส้นใยเรยอนเป็นไปตามราคา

ตลาด 

- คา่ใช้จ่ายระหวา่งกนัจดัเก็บในราคาทนุ 

- คา่บริการทางเทคนิค 721,000 บาท 

- ซือ้วสัดอุปุกรณ์ 36,000 บาท 

- คา่ใช้จ่ายระหวา่งกนั 77,000 บาท 

เหตผุลของการทํารายการ 

- ให้บริการและคําแนะนําในส่วนของการ

ตดิตัง้ การบํารุงรักษา และพฒันาโรงงาน 

ผลิตเส้นใยเรยอน และการใช้ประโยชน์จาก

เคมีภณัฑ์ 

- การซือ้วสัดอุปุกรณ์ เป็นไปตามราคาตลาด 

- คา่ใช้จ่ายระหวา่งกนัจดัเก็บในราคาทนุ 

บริษัท อเล็กซานเดรีย 

ไฟเบอร์ เอส.เอ.อี. 

- ผู้ผลิตเส้นใยอคริลิค 

- บริษัทฯ ถือหุ้น  

   ร้อยละ 14.40 

- มีกรรมการร่วมกนั 

- คา่ธรรมเนียมการคํา้ประกนั 187,000 

บาท 

เหตผุลของการทํารายการ 

- คา่ธรรมเนียการคํา้ประกนัเป็นอตัราตาม

ตลาด 

- ไม่มี- 

 

เหตผุลของการทํารายการ 

- ไม่มี- 

บริษัท พีที เอลลิแก๊นท์

เทก็ซ์ไทล์ อินดสัตรี 

- ผู้ผลิตเส้นด้าย 

- มีกรรมการร่วมกนั - ขายเส้นใยเรยอน 653,975,000 บาท 

เหตผุลของการทํารายการ 

- การขายเส้นใยเรยอนเป็นไปตามราคา

ตลาด 

-ไม่มี- 

เหตผุลของการทํารายการ 

-ไม่มี- 

บริษัท พีที ซนัไร้ซ์  

บวิไม เท็กซ์ไทล์ 

- ผู้ผลิตเส้นด้าย 

- มีกรรมการร่วมกนั - ขายเส้นใย 148,176,000 บาท 

เหตผุลของการทํารายการ 

- การขายเส้นใยเรยอนเป็นไปตามราคา

ตลาด 

ไม่มี- 

เหตผุลของการทํารายการ 

-ไม่มี- 
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ชือ่บริษทั /  
ประเภทธุรกิจ 

ลกัษณะ 
ความสมัพนัธ์ 

รายได ้ ค่าใช้จ่าย 

บริษัท พีที อินโด  

บารัต เรยอน 

- ผู้ผลิตเส้นด้าย 

- มีกรรมการร่วมกนั - ขายวสัดอุปุกรณ์ 4,866,000 บาท 

- คา่ใช้จ่ายระหวา่งกนั 1,026,000 บาท 

เหตผุลของการทํารายการ 

- การขายวสัดเุป็นไปตามราคาทนุ 

- คา่ใช้จ่ายระหวา่งกนัจดัเก็บในราคาทนุ 

- ซือ้วสัดอุปุกรณ์ 3,064,000 บาท 

 

เหตผุลของการทํารายการ 

- การซือ้วสัดเุป็นไปตามราคาตลาด 

 

บริษัท เบอร์ล่า  

แมเนจเม้นท์ เซ็นเตอร์ 

เซอร์วสิ จํากดั 

- ท่ีปรึกษาด้านบริหาร 

- มีกรรมการร่วมกนั -ไม่มี- 

เหตผุลของการทํารายการ 

-ไม่มี- 

- คา่ใช้จ่ายอ่ืน 1,079,000 บาท 

เหตผุลของการทํารายการ 

- คา่ใช้จ่ายอ่ืนจดัเก็บในราคาตลาด 

 

2. รายการระหว่างกันอืน่ๆ ของบริษัทฯ กับบริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  

 ได้แสดงอยูใ่นหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 6 

 

3.  ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

 รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ระหวา่งบริษัทฯ บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง เป็นไปตามการดาํเนินธุรกิจตามปกติและตาม

เง่ือนไขทางการค้าโดยทัว่ไป เง่ือนไขและราคาท่ีทําการซือ้ขายเป็นไปตามราคาตลาดหรือราคายตุธิรรม ซึง่สามารถเปรียบเทียบ

ได้กบัรายการท่ีเกิดขึน้กบับคุคลภายนอก ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการให้บริษัทฯ บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง โดยการมีผู้ ถือหุ้นและ/

หรือกรรมการกลุม่เดยีวกนัได้รับประโยชน์สงูสดุ ซึง่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานรายการจากผู้สอบบญัชีแล้ว 

 

4. มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน 

 บริษัทฯ เสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนมุตัิรายการ โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุเพ่ือ

พิจารณาดแูลให้รายการระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งสมเหตสุมผล ยตุิธรรม และมีนโยบายในการกําหนดราคาท่ีเหมาะสม โดย

กรรมการผู้มีสว่นได้เสยีจะไมม่ีสทิธิในการออกเสยีงในรายการดงักลา่ว 

 

5. นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต 

 - ไมม่ี- 

 

6. รายงานความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการระหว่างกัน 

 ดรูายละเอียดในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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สวนที ่3 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงาน 
  

 

 13 ขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั 
 

1. งบการเงนิ 
 

 1.1 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ

การเงินรวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2558 งบกําไรขาดทนุรวม งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม

และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั รวมถงึหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัและหมายเหตเุร่ืองอื่นๆ และได้

ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําและการนําเสนองบการเงินเหลา่นีโ้ดยถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดง

ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผดิพลาด 

 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบติังาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึง่กําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบติัตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏิบติังาน

ตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม ่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมลู

ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึง่รวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อ

ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดงักล่าว ผู้สอบบญัชี

พิจารณาการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัทําและการนําเสนองบการเงินโดยถกูต้องตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกิจการ 

การตรวจสอบรวมถงึการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีท่ี

จดัทําขึน้โดยผู้บริหาร รวมทัง้การประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม  

 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้า 
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ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปี

สิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) โดยถกูต้อง

ตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

 

 

 

 

 

เติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4501 

 

บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั 

กรุงเทพฯ: 26 พฤษภาคม 2558 
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1.2 ตารางสรุปงบการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงนิ  (ตรวจสอบแล้ว)               (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  
ณ วนัที ่31 มีนาคม 

 2558 2557 2556 
 จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 289,020 1.23 463,245 1.93 401,498 1.65 

เงินลงทนุชัว่คราว – ตัว๋แลกเงิน 1,285,000 5.46 829,416 3.46 1,736,524 7.15 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 1,697,760 7.21 1,689,604 7.05 2,170,182 8.93 

สินค้าคงเหลือ 2,687,345 11.41 2,925,407 12.21 2,760,781 11.36 

สินทรัพย์จากสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหน้า - - - - 57,543 0.24 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 172,204 0.73 54,215 0.23 186,635 0.77 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,131,329 26.04 5,961,887 24.88 7,313,163 30.10 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 10,370,781 44.04 11,706,381 48.86 11,230,472 46.22 

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 2,040,850 8.67 1,641,615 6.85 1,691,960 6.96 

เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 611,624 2.60 629,223 2.63 146,261 0.60 

ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 4,088,304 17.36 3,849,267 16.06 3,812,563 15.69 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  3,664 0.01 9,084 0.04 6,179 0.03 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 300,860 1.27 160,588 0.67 25,619 0.11 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 2,240 0.01 2,452 0.01 71,674 0.29 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 17,418,323 73.96 17,998,609 75.12 16,984,728 69.90 

รวมสินทรัพย์ 23,549,652 100.00 23,960,497 100.00 24,297,891 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงนิ  (ตรวจสอบแล้ว) (ต่อ)       (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  
ณ วนัที ่31 มีนาคม 

 2558 2557 2556 
 จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %   

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนีส้ินหมุนเวียน       

 เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 4,146,671 17.61 2,595,972 10.83 2,145,825 8.83 

 เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - - - 143,909 0.59 

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 908,011 3.86 1,212,607 5.06 1,116,727 4.59 

 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - - - - 25,569 0.11 

 หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 60,009 0.25 89,507 0.38 63,163 0.26 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 5,114,691 21.72 3,898,086 16.27 3,495,192 14.38 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน       

เงินกู้ ยืมระยะยาว 761,038 3.23 433,271 1.81 216,167 0.89 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 126,678 0.54 132,495 0.55 128,095 0.53 

ประมาณการหนีส้ินระยะยาวอ่ืน 49,454 0.21 51,475 0.21 43,410 0.18 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 261,802 1.11 205,868 0.86 179,969 0.74 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 1,198,972 5.09 823,108 3.43 567,642 2.34 

รวมหนีส้ิน 6,313,663 26.81 4,721,195 19.70 4,062,834 16.72 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทนุเรือนหุ้น       

ทนุจดทะเบียน  

    หุ้นสามญั 201,600,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 

 

201,600 

  

201,600 

  

201,600 

 

ทนุออกจําหน่ายและชําระเตม็มลูค่าแล้ว 

    หุ้นสามญั 201,600,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 

 

201,600 

 

0.86 

 

201,600 

 

0.84 

 

201,600 

 

0.83 

กําไรสะสม        

    จดัสรรแล้ว       

        สํารองตามกฎหมาย 20,160 0.09 20,160 0.08 20,160 0.08 

        สํารองทัว่ไป 2,500,000 10.61 2,500,000 10.44 2,500,000 10.29 

    ยงัไม่ได้จดัสรร 14,795,107 62.82 16,189,830 67.57 17,394,157 71.59 

 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น     (238,950) (1.01) 290,198 1.21 (81,557) (0.34) 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 17,277,917 73.37 19,201,788 80.14 20,034,360 82.45 

ส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุของบริษัทย่อย (41,928) (0.18) 37,514 0.16 200,698 0.83 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 17,238,989 73.19 19,239,302 80.30 20,235,057 83.28 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 23,549,652 100.00 23,960,497 100.00 24,297,891 100.00 



แบบ 56-1-2558                    61 
บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน)    
 

 

 

 

งบกําไรขาดทุน (ตรวจสอบแล้ว)      (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  
สําหรับปีส้ินสดุ 31 มีนาคม 

 2558 2557 2556 
 จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

รายได้       

รายได้จากการขาย 14,438,917 98.93 11,748,867 99.05 11,744,307 97.20 

กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน 43,599 0.30 - - 208,326 1.72 

เงินปันผลรับ 5,339 0.04 5,405 0.05 6,005 0.05 

รายได้อ่ืน 107,212 0.73 107,033 0.90 124,479 1.03 

รวมรายได้ 14,595,067 100.00 11,861,305 100.00 12,083,117 100.00 

ค่าใช้จ่าย       

ต้นทนุขาย 13,788,803 94.48 11,372,979 95.88 11,164,457 92.40 

คา่ใช้จ่ายการผลิตในช่วงปิดโรงงานซึง่ไม่ได้ถูกปันส่วน - - 240,471 2.03 - - 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 1,289,668 8.83 1,235,682 10.42 646,159 5.35 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 387,738 2.66 523,099 4.41 369,229 3.06 

คา่เผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทนุ 216,521 1.48 96,969 0.82 - - 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน - - 24,247 0.20 - - 

รวมค่าใช้จ่าย 15,682,730 107.45 13,493,446 113.76 12,179,846 100.80 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุน 

   ในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

   และรายได้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 

 

 

(1,087,663) 

 

 

(7.45) 

 

 

(1,632,141) 

 

 

(13.76) 

 

 

(96,728) 

 

 

(0.80) 

ส่วนแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (423,957) (2.90) 214,766 1.81 23,796 0.20 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

   และรายได้ (ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 

(1,511,620) (10.36) (1,417,375) (11.95) (72,933) (0.60) 

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (112,086) (0.77) (75,584) (0.64) (31,239) (0.26) 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงนิได้ (1,623,706) (11.13) (1,492,959) (12.59) (104,172) (0.86) 

รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 126,561 0.87 118,348 1.00 (158,337) (1.31) 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (1,497,145) (10.26) (1,374,612) (11.59) (262,509) (2.17) 
       

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)       

ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (1,356,802)  (967,007)  75,196  

ส่วนท่ีเป็นของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ 

   ของบริษัทย่อย 

 

(140,344) 

  

(407,605) 

  

(337,705) 

 

 (1,497,145)  (1,374,612)  (262,509)  
       

กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน       

กําไร (ขาดทนุ) ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (6.73)  (4.80)  0.37  
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งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ตรวจสอบแล้ว)    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  
สําหรับปีส้ินสดุ 31 มีนาคม 

 2558 2557 2556 
 จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
       

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (1,497,145)  (1,374,612)  (262,509)  

       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:       

ผลกําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุใน 

   หลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

 

208,122 

  

46,624 

  

(4,461) 

 

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั 

   คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

2,994 

  

(1,838) 

  

- 

 

ผลกระทบของภาษีเงินได้ (42,223)  (8,957)  892  

ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงนิ 

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

(692,924) 

  

328,703 

  

(197,027) 

 

ผลตา่งระหว่างราคาซือ้และมลูคา่ตามบญัชีของส่วนได้เสีย 

   ในบริษัทย่อยในบริษัทร่วม 

 

- 

  

9,309 

  

- 

 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (524,032)  373,839  (200,596)  

       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (2,021,177)  (1,000,772)  (463,104)  

       

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       

ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (1,883,555)  (596,722)  (103,766)  

ส่วนท่ีเป็นของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ 

   ของบริษัทย่อย 

 

(137,622) 

  

(404,050) 

  

(3559,338) 

 

 (2,021,177)  (1,000,772)  (463,104)  
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งบกระแสเงนิสด  (ตรวจสอบแล้ว)           (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  
สําหรับปีส้ินสดุ 31 มีนาคม 

 2558 2557 2556 
 จํานวนเงิน จํานวนเงิน  

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน    

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี (1,623,707) (1,492,959) (104,172) 

รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี 

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน : 
   

     คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 447,781 432,310 420,123 

     การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ (กลบัรายการ) 5,610 (100,762) 113,668 

     ส่วนแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม   423,958 (214,766) (23,795) 

     ขาดทนุจากการด้อยค่าของเงินลงทนุ 216,521 96,969 - 

     ขาดทนุ (กําไร) จากการจําหน่ายอปุกรณ์ 94 (1,377) (2,097) 

     สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14,036 14,305 14,265 

     ประมาณการหนีส้ินระยะยาวอ่ืน 4,991 7,397 43,410 

     ขาดทนุ (กําไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง 11,201 22,559 (25,755) 

     รายได้เงินปันผล (5,338) (5,405) (6,005) 

     ดอกเบีย้รับ (61,030) (86,379) (105,849) 

     คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 112,086 75,584 31,239 

กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง 

     ในสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงาน 

 

(453,797) 

 

(1,252,524) 

 

355,032 

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง     

     ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (13,852) 486,823 (916,504) 

     สินค้าคงเหลือ 232,452 (63,864) (1,119,154) 

     สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (117,842) 189,986 (79,884) 

     สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน (81) 68,869 (69,447) 

หนีส้ินดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)    

     เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (327,529) 81,683 544,405 

     หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (29,704) 17,343 20,226 

     จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (16,859) (11,744) (17,162) 

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (727,212) (483,428) (1,282,488) 

     เงินปันผลรับ 87,656 106,412 140,100 

     ดอกเบีย้รับ 67,469 80,791 106,128 

     จ่ายดอกเบีย้ (84,239) (61,649) (28,275) 

     จ่ายภาษีเงินได้ - (25,248) (112,675) 

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (656,326) (383,122) (1,177,210) 
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งบกระแสเงนิสด (ตรวจสอบแล้ว) (ต่อ)      (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
สําหรับปีส้ินสดุ 31 มีนาคม 

 2558 2557 2556 
 จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินลงทนุชัว่คราว (เพิ่มขึน้) ลดลง                           (455,583) 912,444 (139,115) 

เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (เพิ่มขึน้) ลดลง 2,580 (480,345) 2,580 

เงินลงทนุในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ (17,556) (33,024) (537,307) 

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืนเพิ่มขึน้ (260,480) - (50,000) 

เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - - 34,483 

เงินรับจากการจําหน่ายอปุกรณ์ 1,519 2,703 2,180 

ซือ้ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ (939,073) (684,049) (1,506,239) 

เงินสดรับจากเงินอดุหนนุจากรัฐบาล                     - 148,839 153,127 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนเพิ่มขึน้ (1,360) (6,585) (6,745) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,669,953) (140,017) (2,047,036) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 1,553,872 428,388 1,581,813 

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

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว 593,988 297,673 306,255 

เงินปันผลจ่าย (40,316) (235,850) (74,585) 

เงินสดรับจากผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุในบริษัทย่อย 

   จากการลงทนุในบริษัทย่อย 

 

58,180 

 

240,867 

 

560,036 

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 2,165,724 587,169 2,517,428 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิลดลง (13,668) (2,283) (26,622) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (174,224) 61,747 (733,440) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 463,244 401,498 1,134,938 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 289,020 463,245 401,498 
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1.3 อัตราส่วนทางการเงนิ (งบการเงนิรวม) 

อตัราส่วนทางการเงิน สําหรับปีส้ินสดุ 31 มีนาคม 
 2558 2557 2556 

อัตราส่วนสภาพคล่อง    

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 1.20 1.53 2.09 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เทา่) 0.67 0.78 1.30 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่) (0.15) (0.10) (0.50) 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 8.53 6.09 6.73 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 42 59 53 

อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เทา่) 4.91 4.08 4.94 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วนั) 73 88 73 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่) 13 10 13 

ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั) 28 36 27 

Cash Cycle (วนั) 88 111 99 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร    

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 4.50 1.15 4.94 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) (7.11) (14.02) (1.93) 

อตัรากําไรอ่ืน (%) (4.39) 1.30 1.02 

อตัราส่วนเงินสดตอ่การทํากําไร (%) 63.89 23.25 518.11 

อตัรากําไรสทุธิ (%)  (10.26) (11.59) (2.17) 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) (8.21) (6.96) (1.33) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (6.30) (5.70) (1.14) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) (26.40) (24.55) 4.63 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่)  0.61 0.49 0.53 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ    

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.37 0.25 0.20 

อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา่) (6.79) (4.80) (36.65) 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) NA NA 35 
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 14 
การวเิคราะหและคาํอธบิายของฝายจดัการ 
(Management Discussion and Analysis : MD&A) 

 

1. การผลิต 

การผลติเส้นใยเรยอนสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 มีปริมาณรวมทัง้สิน้ 129,502 ตนั เพ่ิมขึน้ร้อยละ 64 เมือ่เทียบกบั

งวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มยีอดการผลติลดลงเน่ืองมาจากการปิดโรงงานระหวา่งการนดัหยดุงาน สว่นผลผลติเกลอืโซเดียม

ซลัเฟตมีปริมาณ 105,028 ตนั เพ่ิมขึน้ร้อยละ 62 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนเน่ืองจากเหตผุลดงักลา่วข้างต้น ปริมาณ

การผลติเยื่อสาํหรับทํากระดาษของบริษัทยอ่ยสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 มีปริมาณทัง้สิน้ 301,850 ตนั เมื่อเทียบ

กบัปี 2557 มีปริมาณ 299,053 ตนั 

 

2. รายได้จากการขาย 

สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจํานวน 14,439 ล้านบาท เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี

ก่อนจํานวน 11,749 ล้านบาท ซึง่สงูขึน้จํานวน 2,690 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23  เป็นผลมาจากปริมาณขายท่ีเพ่ิมมาก

ขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อนซึง่ได้รับผลกระทบจากการปิดโรงงานเน่ืองจากการนดัหยดุงาน ปริมาณขายเส้นใยเรยอนทัง้หมดสงูขึน้

ร้อยละ 64 จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้น ในขณะท่ีมลูคา่ขายลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกบัปีท่ีผา่นๆ มา ปริมาณขายเส้นใยเรยอน

ทัง้ตลาดในประเทศและการสง่ออกไปตา่งประเทศเพ่ิมขึน้ร้อยละ 65 และร้อยละ 57 ตามลาํดบั เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี

ก่อนซึง่ได้รับผลกระทบจากการปิดโรงงานเน่ืองจากการนดัหยดุงาน ปริมาณขายเกลอืโซเดียมซลัเฟตซึง่เป็นผลติภณัฑ์พลอยได้

อยูท่ี่ 105,131 ตนั หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 64 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีปริมาณขายอยูท่ี่ 64,039 ตนั จากเหตผุล

ดงักลา่วข้างต้น สว่นบริษัทยอ่ยมีปริมาณขายเยื่อสาํหรับทํากระดาษอยูท่ี่ 284,645 ตนั เมือ่เทียบกบัปริมาณขายจํานวน 

307,258 ตนัในปี 2557 

 

3. ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสยีอยูท่ี่ 424 ล้านบาท เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีสว่น

แบง่กําไรอยูท่ี่ 215 ล้านบาท ลดลงจํานวน 639 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 297 เน่ืองมาจากผลการดาํเนินงานท่ีไมค่อ่ยดีของ

บริษัทร่วม 

 

4. รายได้อื่น  

บริษัทฯ บนัทกึกําไรจากอตัราแลกเปลีย่นจํานวน 44 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปีก่อนท่ีมีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นจํานวน 

24 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 280 สว่นใหญ่เกิดจากสนิทรัพย์สกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ (สทุธิ) ท่ี

สงูขึน้และการออ่นคา่ของเงินบาทตอ่ดอลลา่ร์สหรัฐฯ 
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5. ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

- ต้นทนุขายรวมเพ่ิมขึน้จํานวน 2,416 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21 เน่ืองจากปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึน้ของบริษัทฯ ใน

ระหวา่งปีเมื่อเทียบกบัปีก่อนซึง่ได้รับผลกระทบจากการปิดโรงงานระหวา่งการนดัหยดุงาน ต้นทนุขายของบริษัทยอ่ยลดลง

จํานวน 338 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.5 สาเหตหุลกัมาจากปริมาณขายท่ีลดลง 

- คา่ใช้จา่ยในการขายรวมเพ่ิมขึน้จํานวน 54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายเพ่ิมขึน้จํานวน 

145 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 71 เน่ืองจากปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึน้ร้อยละ 64 ในขณะท่ีคา่ใช้จา่ยของบริษัทยอ่ยลดลง

จํานวน 91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.9 สาเหตหุลกัมาจากปริมาณขายท่ีลดลงร้อยละ 7 

- คา่ใช้จา่ยในการบริหารรวมลดลงจํานวน 135 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26 สาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จ่ายในการบริหาร

ของบริษัทยอ่ยท่ีลดลง 

- คา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุเพ่ิมขึน้จํานวน 120 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 123 เน่ืองมาจากการตัง้คา่เผ่ือการด้อย

คา่ในบริษัท เบอร์ลา่ ลาว พลัพ์ แอนด์ แพลนเทชัน่ จํากดั (BLPP) จํานวน 147 ล้านบาท และในบริษัท อเลก็ซานเดรีย ไฟ

เบอร์ เอส.เอ.อี. (AFCO) จํานวน 69 ล้านบาท  

- คา่ใช้จา่ยทางการเงินเพ่ิมขึน้จํานวน 37 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 48 เมื่อเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากการกู้ยืมเพ่ิมขึน้ของ

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

- รายได้ภาษีเงินได้เพ่ิมขึน้จํานวน 8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 เน่ืองจากผลขาดทนุของบริษัทฯ ท่ีเพ่ิมขึน้ในระหวา่งปี

เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

- บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นเงินจํานวน 1,296,227.- บาท ซึง่รวมคา่ใช้จ่ายอ่ืนด้วย  

 

6. กาํไรสุทธิ 

- บริษัทฯ บนัทกึผลขาดทนุสทุธิรวมสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 จํานวน 1,357 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัผลขาดทนุ

สทุธิจํานวน 967 ล้านบาทของปีก่อน โดยมีผลขาดทนุเพ่ิมขึน้จํานวน 390 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 40 สาเหตหุลกัมา

จากสว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุจํานวน 424 ล้านบาทเมื่อเทียบกบัปีก่อนซึง่มีสว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุจํานวน 215 

ล้านบาท และการตัง้คา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุจํานวน 217 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปีก่อนท่ีตัง้ไว้จํานวน 97 ล้านบาท 

- ผลขาดทนุในบริษัทยอ่ย - บริษัท เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์ (AVTB) ลดลงมาอยูท่ี่จํานวน 211 ล้านบาทเมื่อเทียบกบัปีกอ่น

จํานวน 611 ล้านบาท เน่ืองมาจากราคาและอตัราแลกเปลีย่นท่ีสงูขึน้ 

 

7. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์  

สนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 มีมลูคา่ 23,550 ล้านบาท ลดลงจํานวน 411 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 เมื่อเทียบ

กบัปีก่อน รายละเอียดเก่ียวกบัสนิทรัพย์ท่ีสาํคญัๆ มีดงันี ้
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- เงินสดและเงินลงทนุชัว่คราว: เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงจํานวน 174 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38 สว่น

ใหญ่เพ่ิมขึน้จากการลงทนุและผลขาดทนุ เงินลงทนุชัว่คราวเพ่ิมขึน้จํานวน 456 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55 

เน่ืองมาจากระยะเวลาเงินฝากท่ียาวขึน้ 

- ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นลดลงเลก็น้อยจํานวน 8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5  

- สนิค้าคงเหลอืลดลงจํานวน 238 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 สว่นใหญ่เน่ืองมาจากการลดลงในสนิค้าคงเหลอืจาก

วตัถดุิบทัง้ในบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

- สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนเพ่ิมขึน้จํานวน 118 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 218 สาเหตหุลกัมาจากลกูหนีก้ารขอคืน

ภาษีมลูคา่เพ่ิมสงูขึน้ 

- เงินลงทนุระยะยาวอ่ืนเพ่ิมขึน้จํานวน 399 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24 เน่ืองมาจากกําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการ

เปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุในใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิง (GDRs) (จํานวน 208 

ล้านบาท) การลงทนุในบริษัท อดิตยา กรุ๊ป เอบี (จํานวน 260 ล้านบาท)  

- เงินลงทนุในบริษัทร่วมลดลงมาอยูท่ี่ 10,371 ล้านบาท จาก 11,706 ล้านบาท สว่นใหญ่เน่ืองมาจากผลขาดทนุในบริษัท

ร่วมจํานวน 424 ล้านบาท และการตัง้คา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัท เบอร์ลา่ ลาว พลัพ์ แอนด์ แพลนเทชัน่ 

จํากดั (BLPP) จํานวน 147 ล้านบาท 

 

หนีส้นิ 

หนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 จํานวน 6,314 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1,593 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 34 เมื่อเทียบกบัปี

ก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

- เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้จํานวน 1,551 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60  เน่ืองมาจากการกู้ยืมท่ีเพ่ิมขึน้

จากบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

- เงินกู้ยืมระยะยาวเพ่ิมขึน้จํานวน 328 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76 เน่ืองจากเงินกู้ยืมท่ีเพ่ิมขึน้ของบริษัทยอ่ยใน

ระหวา่งปี 

- เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นลดลงจํานวน 305 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 25 เน่ืองจากการลดลงในหนีส้นิของบริษัท

ยอ่ย 

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 เป็นจํานวน 17,236 ล้านบาท ลดลงจํานวน 2,003 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 

เมื่อเทียบกบัปีก่อน สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการขาดทนุในระหวา่งปี 
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8. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งของบริษัทฯ ลดลงมาอยูท่ี่ 1.20 เทา่ เมื่อเทียบกบั 1.53 เทา่ในปีก่อน โดยสนิทรัพย์หมนุเวยีนเพ่ิมขึน้ร้อย

ละ 3 และหนีส้นิหมนุเวียนเพ่ิมขึน้ร้อยละ 31  

อัตราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 บริษัทฯ ยงัคงรักษาอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นให้อยูใ่นระดบัตํ่ามาก โดยอตัราสว่นของหนีส้นิทัง้หมดตอ่สว่นของผู้ ถือ

หุ้นอยูท่ี่ 0.37:1 เมื่อเทียบกบัปีท่ีก่อนอยูท่ี่ 0.25:1 เน่ืองมาจากเงินกู้ยืมท่ีเพ่ิมขึน้ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทํางาน 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ในปีนีอ้ยูท่ี่ 0.61 เทา่ เมื่อเทียบกบัปีก่อนอยูท่ี่ 0.49 เทา่ สนิทรัพย์รวมเฉลีย่ลดลงร้อยละ 2 

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอือยูท่ี่ 4.91 เทา่ เมื่อเทียบกบัปีกอ่นอยูท่ี่ 4.08 เทา่  

อัตราความสามารถในการทํากําไร 

อตัรากําไรสทุธิ (ขาดทนุ) (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ตอ่ยอดขายคดิเป็นร้อยละ (8.85) เมื่อเทียบกบัร้อยละ (10.54) ของปี

ท่ีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการรับรู้รายได้ลดลง อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเฉลีย่เมื่อเทียบกบักําไรสทุธิหลงัหกัภาษี

ลดลงอยูท่ี่ร้อยละ (8.21) จากร้อยละ (6.96) ในปีท่ีแล้ว สาเหตหุลกัมาจากการรับรู้รายได้ลดลง 
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การรับรองความถูกตองของขอมลู 
  

 
 

“บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทฯ ขอรับรองวา่ 

ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมทํ่าให้ผู้ อ่ืนสาํคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสาํคญั นอกจากนี ้บริษัทฯ 

ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลูอยา่งถกูต้องครบถ้วนใน

สาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แนใ่จวา่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสาระสาํคญัทัง้

ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัติามระบบดงักลา่ว และบริษัทฯ ได้

แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2558 ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทฯ แล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การ

กระทําท่ีมชิอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 ในการนี ้ เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดยีวกนักบัท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัทฯ ได้

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

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

ข้อมลูท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 

 ช่ือ   ตําแหนง่ ลายมือช่ือ 

 

1.   นายวินยั สจัเดว                     กรรมการบริษัท                                                                          

 

2.   นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้.         กรรมการบริษัท                                                                      

  

ผู้ รับมอบอํานาจ         

                      

 ช่ือ   ตําแหนง่ ลายมือช่ือ 

 

นายปราโมท คานเดลวาล       รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)                                                         
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เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบรหิาร  ผูมอีาํนาจควบคมุ และ
เลขานกุารบรษิทั 

  

 
 ชือ่-สกลุ / ตําแหน่ง อาย ุ วฒิุการศึกษา การถือหุ้น ประสบการณ์ 

  (ปี)  ในบริษัทฯ ตําแหน่ง บริษัท 

1 นายกมุาร มงักาลมั  

เบอร์ลา่ 

- ประธานกรรมการ 

- เป็นบตุรของบคุคลใน 

ลําดบัที่ 2 

48 - F.C.A. (Institute of 

Chartered  

Accountants of India) 

- M.B.A. (London 

Business School) 

-  

- กรรมการ 

 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

บริษัทที่อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ 

- บมจ. ไทยคาร์บอนแบลค็ 

บริษัทที่ไมไ่ด้อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ 

- บจ.  อินโดไทยซินเทติคซ์ 

- บจ. ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ 

- บจ. อดิตยา เบอร์ลา่ เคมีคลัส์ (ประเทศไทย)  

- บจ. ไทยโพลีฟอสเฟต และเคมีภณัฑ์ 

- บจ. ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ 

2 นางราชาสรี เบอร์ลา่ 

- กรรมการ 

- เป็นมารดาของบคุคลใน

ลําดบัที่ 1 

 

70 - Bachelor of Arts 

(Chennai University, 

India) 

-  

- กรรมการ 

 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

บริษัทที่อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ 

- บมจ. ไทยคาร์บอนแบลค็ 

บริษัทที่ไมไ่ด้อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ 

- บจ.  อินโดไทยซินเทติคซ์ 

- บจ. ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ 

- บจ. อดิตยา เบอร์ลา่ เคมีคลัส์ (ประเทศไทย)  

- บจ. ไทยโพลีฟอสเฟต และเคมีภณัฑ์ 

- บจ. ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ 

3 นายไซยมั ซนุเดอร์  

มาฮนัซาเรีย 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

 

80 - 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 

บริษัทที่อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ 

- บมจ. ไทยคาร์บอนแบลค็ 

บริษัทที่ไมไ่ด้อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ 

- บจ. อินโดไทยซินเทติคซ์ 

- บจ. ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ 

- บจ. ไทยโพลีฟอสเฟต และเคมีภณัฑ์ 

- บจ. ไทยเปอร์อ๊อกไซด์  

4 นายวินยั สจัเดว 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

 

80 - Senior Cambridge 

- อบรมหลกัสตูร Director 

Certification Program 

(DCP #21/2002), IOD 

0.72%  

 

 

- กรรมการ 

บริษัทที่อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ 

-ไมมี่- 

บริษัทที่ไมไ่ด้อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ 

- บจ. อินโดไทยซินเทติคซ์ 

5 นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้  (1) 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

81 - B.Tech. Advanced 

Chemical Engineering 

(University of Nagpur, 

India) 

-  

 

 

 

บริษัทที่อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ 

-ไมมี่- 

บริษัทที่ไมไ่ด้อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ 

-ไมมี่- 
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 ชือ่-สกลุ / ตําแหน่ง อาย ุ วฒิุการศึกษา การถือหุ้น ประสบการณ์ 

  (ปี)  ในบริษัทฯ ตําแหน่ง บริษัท 

6 นายคริสนา คิสชอร์  
มาเฮชวาร่ี     
- กรรมการ 
 

60 - 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 

บริษัทที่อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ 
-ไมมี่- 
บริษัทที่ไมไ่ด้อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ 
- 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. เบอร์ลา่ ลาว พลัพ์ แอนด์ แพลนเทชัน่ 
ประเทศลาว 
- บจ. เบอร์ลา่ จิงเวย์่ ไฟเบอร์ ประเทศจีน 
- บ. เอวี แนคคาวิค อิงค์ ประเทศแคนาดา 
- บ. เอวี เซลล์ อิงค์ ประเทศแคนาดา 
- พีที อินโด บารัต เรยอน ประเทศอินโดนีเซีย 
- เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์ ประเทศแคนาดา 
- Aditya Birla Grasun Chemicals  
(Fangchenggang) Ltd. ประเทศจีน 

7 นายแฮร่ี กฤษณะ  
อาการ์วาล     
- กรรมการ 
- ประธานบริหารกลุม่ 

56 - 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 

บริษัทที่อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ 
-ไมมี่- 
บริษัทที่ไมไ่ด้อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ 
- บจ. ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ 
- บจ. รามา เทรดดิง้ 
- บจ. ไทย อินดสัเตรียล แมนเนจเม้นท์  
แอนด์ เทรดดิง้ 
- บจ. อดิตยา เบอร์ลา่ เคมีคลัส์ (ประเทศไทย)  
- Aditya Birla Grasun Chemicals  
(Fangchenggang) Ltd. ประเทศจีน 
- บจ. เบอร์ลา่ จิงเวย์่ ไฟเบอร์ ประเทศจีน 
- เอวี เซลล์ อิงค์ ประเทศแคนาดา 
- เอวี แนคคาวิค อิงค์ ประเทศแคนาดา 
- บจ. เบอร์ลา่ ลาว พลัพ์ แอนด์ แพลนเทชัน่ 
ประเทศลาว 
- เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์ ประเทศแคนาดา 

8 นายนีร์มาล กมุาร  

ดาลาน (2) 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

71 - B.Com.  

- A.C.A. (Institute of 

Chartered Accountants 

of India) 

-  

 

 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

บริษัทที่อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ 

-ไมมี่- 

บริษัทที่ไมไ่ด้อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ 

- DGM International (Thailand) Co.,Ltd. 

- Ion Exchange Asia Pacific (Thailand) Ltd. 
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 ชือ่-สกลุ / ตําแหน่ง อาย ุ วฒิุการศึกษา การถือหุ้น ประสบการณ์ 

  (ปี)  ในบริษัทฯ ตําแหน่ง บริษัท 
9 นายประสาน กมุาร สิปานิ 

- ประธานบริษัท 
 
 

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

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

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

10 นายราม โกปาล อกราวาล 
- รองประธานอาวโุส  
(ฝ่ายเทคนิค) 

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

- - รองประธาน 
(ฝ่ายเทคนิค) 
- หวัหน้าแผนกวิศวกร 

- บมจ. ไทยเรยอน  
 
- บจ. กราซิม อินดสัตรียส์ ประเทศอินเดีย 

11 นายซานจีฟ กมุาร คอลล์ 
- รองประธาน  
(ฝ่ายวศิวกรรม) 

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

- -ผู้ชว่ยรองประธาน
(ฝ่ายวศิวกรรม) 
- หวัหน้าแผนกวิศวกร 

- บมจ. ไทยเรยอน 
 
- บจ. กราซิม อินดสัตรียส์ ประเทศอินเดีย 

12 นายปราโมท คานเดลวาล 
- รองประธาน 
(ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 

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

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

- บมจ. ไทยเรยอน  
 
 
- บมจ. ไทยเรยอน  
 
 
- บจ. เบอร์ลา่ ลาว พลัพ์ แอนด์ แพลนเทชัน่ 
ประเทศลาว 
- บจ. อลัฟ่าสปินน่ิง  

13 นางสวุรรณา เฉลิมวฒัน์ 
 - เลขานกุารบริษัท 
(เร่ิม 30 มิถนุายน 2553) 

44 - บริหารธุรกิจบณัฑิต 
(การเงินและการธนาคาร) 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
- อบรมหลกัสตูรพืน้ฐาน
สําหรับผู้ปฏิบตัิงาน
เลขานกุารบริษัท จดัโดย
ตลท.และ กลต. 

- - เลขานกุารบริษัท 
 

- บมจ. ไทยเรยอน  
 

หมายเหต ุ: -  ไม่มีประวติักระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่กีย่วกบัทรพัย์ซ่ึงได้กระทําโดยสจุริต และไม่มีประวติัการทํารายการทีอ่าจเกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีทีผ่่านมา 

 (1)  ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระเมือ่วนัที ่14 พฤศจิกายน 2557 
 (2)  ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2557 
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บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน)    
 

 

 

 

  

เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัยอย 
และบรษิทัรวม 

  

 
 บริษัทฯ บริษัท

ย่อย 

บริษัทร่วม 

(ต่างประเทศ) 

บริษัทร่วม 

(ในประเทศ) 

รายชือ่บริษทั 

รายชือ่กรรมการ 
TR

 

AV
TB

 

AG
AB

 

AB
ES

 

AF
C

O
 

AV
C

 

AV
N

 

BJ
FC

 

BL
PP

 

IL
T 

AB
C

T 

IT
S 

TA
F 

TC
B 

TP
C

 

TP
L 

1. นายกมุาร มงักาลมั เบอร์ล่า X          / / / / / / 

2.  นางราชาสรี เบอร์ล่า /           / / / / / 

3.  นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย ///           / / / / / 

4.  นายวนิยั สจัเดว ///           /     

5.  นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้  ///                

6.  นายคริสนา คสิชอร์ มาเฮชวาร่ี / / /   / / / /  /  /  /  

7.  นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล // /    / / / /  /  /    
 

หมายเหต:ุ   X = ประธานกรรมการ    / = กรรมการ  // = กรรมการบริหาร  /// = กรรมการอิสระ 

 

 

ชือ่ย่อ ประเทศ ชือ่บริษัท (ภาษาองักฤษ) ชือ่บริษัท (ภาษาไทย) 

AVTB แคนาดา AV Terrace Bay Inc. AV Terrace Bay Inc. 

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

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

AGAB สวีเดน Aditya Group AB บริษัท อดิตยา กรุ๊ป เอบ ี

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

AVC แคนาดา AV Cell Inc. บริษัท เอวี เซลล์ อิงค์ 

AVN แคนาดา AV Nackawic Inc. บริษัท เอวี แนคคาวิค อิงค์ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

  

เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหนางานตรวจสอบภายในและ 
หวัหนางานกาํกบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทั 
(compliance) 

  

 

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

อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้บริหาร1 ซึง่เป็นกลุม่ผู้ตรวจสอบ1ภายในของ1กลุม่อดิตยาเบอร์ลา่ เข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยทํา

หน้าท่ีในการตรวจสอบภายในองค์กรในด้านตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดาํเนินงาน รวมทัง้การควบคมุภายใน และจดัสง่รายงานตอ่

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุไตรมาส  
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เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคา 

ทรพัยสนิ 
  

 
 
 -- ไมม่ี-- 
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เอกสารแนบ 5 อื่นๆ 
  

 
 
 -- ไมม่ี-- 

 


	ปกหน้า
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	หน้า


	1-1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
	1-2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
	ธุรกิจเยื่อกระดาษ
	เบ็ดเตล็ด
	รวม
	128,552
	100.00
	78,580
	100.00
	135,026
	100.00
	รวม
	1,777
	12.31
	1,411
	12.01
	2,093
	17.82
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