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บริ ษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1
1

การประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2517 เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตเส้ นใยเรยอน (VSF) โดย
เริ่มทําการผลิตเชิงพาณิชย์ในวันที่ 14 กันยายน 2519 เริ่มจากกําลังผลิต 9,000 ตันต่อปี จากการขยายการผลิตอย่างสมํ่าเสมอทํา
ให้ ปัจจุบนั บริษัทฯ มีกําลังการผลิตเส้ นใยเรยอนถึง 151,000 ตันต่อปี หรื อคิดเป็ น 17 เท่าของกําลังการผลิตเริ่ มแรก และบริ ษัทฯ มี
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ เป็ นเกลือโซเดียมซัลเฟต ซึง่ มีกําลังการผลิต 126,000 ตันต่อปี บริษัทฯ ได้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในปี 2527 โดยมีมลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 10,685 ล้ านบาท (หรื อประมาณ 340 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ) ณ วันที่
31 มีนาคม 2561
บริษัทฯ มีโรงงานผลิตเส้ นใยเรยอนตังอยู
้ ร่ ิมฝั่ งแม่นํ ้าเจ้ าพระยา จังหวัดอ่างทอง และโรงงานผลิตก๊ าซคาร์ บอนไดซัลไฟด์ซงึ่
ใช้ ก๊าซธรรมชาติตงอยู
ั ้ ท่ ี่อตุ สาหกรรมเอสไอแอล จังหวัดสระบุรี กระบวนการผลิตของบริษัทฯ ได้ รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม
ISO9002 และ ISO14001 นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังได้ รับรางวัล TPM Excellence Award จาก JIPM ประเทศญี่ปนอี
ุ่ กด้ วย
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “Birla Cellulose” ประกอบด้ วยเส้ นใยเรยอนมากมายหลายชนิดซึง่ มี
คุณสมบัติตา่ งๆ เช่น สัมผัสนุ่มสบาย ดูดซับความชื ้นสูง ย่อยสลายได้ เองตามธรรมชาติ และมีรูปแบบที่ทนั สมัย เส้ นใยเหล่านี ้
สามารถนําไปแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ เช่น เสื ้อผ้ า/เครื่ องแต่งกาย ของตกแต่งบ้ าน เครื่ องประดับ ไหมพรม ผ้ าสําหรับเช็ดทํา
ความสะอาด ของใช้ สว่ นบุคคล และของใช้ ในโรงพยาบาล
บริษัทฯ ประสบความสําเร็จจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เส้ นใยพิเศษแบบใหม่ เรี ยกว่า “เบอร์ ลา่ โมดาล” ซึง่ เป็ นที่ยอมรับ
อย่างดีสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่ องแต่งกายตามแฟชัน่ มากกว่า 12 ประเทศ
บริษัทฯ ได้ ผลิตเกลือโซเดียมซัลเฟตเป็ นผลผลิตพลอยได้ ซึง่ เป็ นวัตถุดิบที่สําคัญในอุตสาหกรรมผงซักฟอก ผลิตเยื่อ
กระดาษ ผลิตกระจก ผลิตเครื่ องหนัง และอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
ผลิตภัณฑ์เส้ นใยเรยอนของบริ ษัทฯ มากกว่าร้ อยละ 85 มีการส่งออกโดยตรงไปยังกว่า 38 ประเทศทัว่ โลก มีการทํา
การตลาดภายใต้ ตราสินค้ า “Birla Cellulose” ซึง่ มีคณ
ุ ภาพที่เข้ มงวดตามความต้ องการของลูกค้ าในสหรัฐอเมริกา จีน ยุโรป ตุรกี
แคนาดา เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ญี่ปนุ่ เวียดนาม ไต้ หวัน อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ ศรี ลงั กา และตะวันออกกลาง
บริษัทฯ ตอบสนองต่อความต้ องการทังในอุ
้ ตสาหกรรมสิง่ ทอและอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่สงิ่ ทอ โดยทําการผลิตเส้ นใยเรยอนที่
มีความหลากหลายตังแต่
้ 0.8 ถึง 5.5 Denier เส้ นใยที่มีความยาวตังแต่
้ 32 ม.ม. ถึง 120 ม.ม. ระดับความแวววาวของการฟอกย้ อม
และกึง่ ทึบ เส้ นใยเรยอนของบริ ษัทฯ ได้ รับการรับรองจาก Oeko-Tex Standard 100 เมื่อเร็วๆ นี ้บริษัทฯ ได้ เพิ่มส่วนแบ่งตลาดใน
ผลิตภัณฑ์พิเศษ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สงิ่ ทอ (non-woven) ไมโครดีเนียร์ (micro denier) และ coarser deniers
้
างประเทศ โดยการขยายการลงทุนทังในรู
้ ปแบบการ
หลายปี ที่ผา่ นมา บริษัทฯ มีขยายธุรกิจทังในประเทศไทยและต่
ขยายตัวไปข้ างหลังและการขยายตัวไปข้ างหน้ า บริษัทฯ ยังคงมีความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของตลาดระดับสูง ในฐานะเป็ นผู้สง่ ออกรายใหญ่ ผู้เสียภาษี และผู้จ้างงาน
รายใหญ่ในจังหวัดอ่างทอง บริษัทฯ มีสว่ นสําคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทย
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บริ ษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
 วิ สยั ทัศน์ (Vision)
 พันธกิ จ (Mission)

เป็ นผู้นําระดับโลกในอุตสาหกรรมเส้ นใยเซลลูโลส
เรามุ่งมัน่ ที่จะสร้ างคุณค่าที่เหนือกว่าและยัง่ ยืนสําหรับผู้มีส่วนได้ เสียของเราทังหมด
้
อีกทังยั
้ งคงรักษา
ส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่ที่สดุ ในอุตสาหกรรมเส้ นใยเซลลูโลสทัว่ โลก โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี ้
- นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
- ความเป็ นเลิศในคุณภาพการบริการ การพัฒนาบุคลากร และ
- มุง่ เน้ นการเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อมในทุกกิจกรรมของเรา

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญในรอบปี ที่ผ่านมา
 24 พฤษภาคม 2561

ที่ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2561 ได้ มีมติดงั ต่อไปนี ้
-

-

เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 1.15
บาทสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึง่ จ่ายจากกําไรจากงวดดําเนินงาน 1 เมษายน
้ ้น 1.15 บาท
2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 เป็ นจํานวนเงิน 231.84 ล้ านบาท เงินปั นผลทังสิ
ต่อหุ้น เป็ นการจ่ายจากกําไรที่ได้ รับยกเว้ นภาษี จากสิทธิประโยชน์สง่ เสริ มการลงทุนเลขที่
59-0424-0-04-1-0 ในอัตราหุ้นละ 0.74 บาท และจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้ รับการส่งเสริมการ
ลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.41 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 7 สิงหาคม
2561
อนุมตั ิการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เบอร์ ลา่ ลาว พัลพ์ แอนด์ แพลนเทชัน่ จํากัด (BLPP)
ซึง่ เป็ นบริษัทร่วมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ในราคา 4.068 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ) ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขในสัญญาซื ้อขายหุ้น (SPA) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
อยูท่ ี่ร้อยละ 30) บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ได้ แก่ บริษัท กราซิม อินดัสตรี ยส์ จํากัด (ถือ
หุ้นร้ อยละ 40) และบริ ษัท พีที อินโด บารัต เรยอน (ถือหุ้นร้ อยละ 30) ได้ ลงนามในสัญญา
ซื ้อขายหุ้น (SPA) กับบริษัท ซันเปเปอร์ โฮลดิ ้ง ลาว จํากัด เพื่อจําหน่ายเงินลงทุนใน BLPP
ในสัดส่วนร้ อยละ 100 เป็ นเงินจํานวน 15,200,000.- เหรี ยญสหรัฐฯ (เหรี ยญสหรัฐฯ : สิบห้ า
ล้ านสองแสนถ้ วน) ภายหลังจากการชําระคืนเงินกู้และค่าใช้ จ่ายค่าหุ้น
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1.3 โครงสร้ างการลงทุน
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บริ ษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

รายชื่อ สัดส่ วนการถือหุ้นและมูลค่ าการลงทุนในการร่ วมค้ า บริษัทร่ วม และบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
สัดส่วน ชื่อ
การถือหุ้น บริษัทร่วม
60.00% AVTB

ประเทศ
แคนาดา

29.98%

รวมเงินลงทุนในการร่ วมค้ า
ABCT
ไทย

33.33%
33.33%

ABES
AGAB

42.53%
30.00%

BJFC
BLPP1/

40.00%
30.00%
24.98%
49.00%
19.00%
14.40%
7.56%
0.02%
33.33%

ตุรกี
สวีเดน

สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
ILT
อินโดนีเซีย
TAF
ไทย
TCB
ไทย
TPL
ไทย
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
AVG
แคนาดา
AFCO2/
อียิปต์
ITS
ไทย
TPC
ไทย
AGAB
สวีเดน

เงินลงทุน
ในราคาทุน
1,289

หน่วย : ล้านบาท
เงินลงทุน
ตามวิธีสว่ นได้ เสีย
-

1,289
510

3,734

ผลิตเส้ นใยเรยอน
บริษัทเพื่อการลงทุนและ
โรงกลัน่ ชีวภาพ
ผลิตเส้ นใยเรยอน
ผลิตเยื่อกระดาษ

3
1,824

7
1,348

1,388
-

503
-

ผลิตเส้ นด้ าย
ผลิตเส้ นใยอคริ ลคิ
ผลิตผงเขม่าดํา
บริษัทเพื่อการลงทุน

198
407
236
64
4,631
628
42
7
260

303
384
4,082
2,942
13,304
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

ประเภทธุรกิจ /
ผลิตภัณฑ์
ผลิตเยื่อสําหรับทํากระดาษ
ผลิตสารเคมี

ผู้ผลิตเยื่อกระดาษ
ผู้ผลิตเส้ นใยอคริลคิ
ผู้ผลิตเส้ นด้ าย
ผู้ผลิตไฮโดรเจนเปอร์ ออ็ กไซด์
บริษัทเพื่อการลงทุนและ
โรงกลัน่ ชีวภาพ

รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
หมายเหตุ :

1/
2/

937

อยู่ภายใต้สินทรัพย์รอการขาย
อยู่ระหว่างการชําระบัญชี

นโยบายการแบ่ งการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทังในธุ
้ รกิจผลิตเยื่อกระดาษและธุรกิจผลิตเส้ นใยเรยอน
ทังนี
้ ้ในการซื ้อขายวัตถุดิบและเส้ นใยเรยอนระหว่างบริษัทในกลุม่ เป็ นการกําหนดราคาซื ้อขายตามราคาตลาดที่ซื ้อขายกับลูกค้ า/ผู้
จัดจําหน่ายปกติทวั่ ไป
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2

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้ างรายได้
 บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)
ผลิตภัณฑ์ / บริ การ
ดําเนินการ
โดย
รายได้ จากการขาย – เส้ นใยเรยอน
- ยอดขายในประเทศ
บริษัทฯ
- ยอดขายต่างประเทศ
บริษัทฯ
เกลือโซเดียมซัลเฟต
บริษัทฯ
รายได้ อื่น
บริษัทฯ
รวมรายได้

หน่วย : ล้านบาท
2561
1,244
8,341
397
289
10,271

 โครงสร้ างรายได้ ของธุรกิจที่บริษัทฯ ถือหุ้นเกินร้ อยละ 10
ชื่อบริษัท
บริ ษัท เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์
บริ ษัท อดิตยา เบอร์ ลา่ เคมีคลั ส์ (ประเทศไทย) จํากัด
Aditya Birla Elyaf Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
บริ ษัท อดิตยา กรุ๊ป เอบี
บริ ษัท เอวี กรุ๊ป เอ็นบี อิงค์
บริ ษัท เบอร์ ลา่ จิงเว่ย์ ไฟเบอร์ จํากัด
บริ ษัท เบอร์ ลา่ ลาว พัลพ์ แอนด์ แพลนเทชัน่ จํากัด
บริ ษัท พีที อินโด ลิเบอร์ ตี ้ เท็กซ์ไทล์
บริ ษัท ไทย อคริ ลคิ ไฟเบอร์ จํากัด
บริ ษัท ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด
รวม
หมายเหตุ :

*

อยู่ภายใต้สินทรัพย์รอการขาย

(AVTB)
(ABCT)
(ABES)
(AGAB)
(AVG)
(BJFC)
(BLPP)*
(ILT)
(TAF)
(TCB)
(TPC)

สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
%
2560
%
2559
12
81
4
3
100.00

1,655
7,027
346
200
9,228

18
76
4
2
100.00

1,922
6,761
405
204
9,292

%
21
73
4
2
100.00

หน่วย : ล้านบาท
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
2559
7,319
6,973
7,393
17,200
15,963
15,962
3
84
25
8,273
9,815
11,031
8,774
8,832
8,577
6,893
6,434
5,616
1
2
4,253
4,339
4,047
6,906
6,682
11,016
7,769
5,467
5,247
624
503
534
68,014
65,093
69,450
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2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ บริษัทร่ วม และการร่ วมค้ า
 บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) – ผลิตภัณฑ์หลักคือ เส้ นใยเรยอน (Viscose Staple Fibre) ซึง่ เป็ น
วัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมปั่ นด้ ายและทอผ้ า และเกลือโซเดียมซัลเฟต ซึง่ ใช้ ในอุตสาหกรรม
ผงซักฟอกและสิ่งทอ
 บริษัท เบอร์ ลา่ จิงเว่ย์ ไฟเบอร์ จํากัด (ประเทศจีน) เป็ นผู้ผลิตเส้ นใยเรยอน
 Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (ประเทศตุรกี) เป็ นผู้ผลิตเส้ นใยเรยอน
(ลดทุนจดทะเบี ยนจากเดิ ม 60 ล้านลีร่าตุรกี เป็ น 0.5 ล้านลี ร่าตุรกี โดยไม่มีการเปลีย่ นแปลงใดๆ ใน
โครงสร้างการถื อหุน้ )
 บริษัท ไทยอคริ ลคิ ไฟเบอร์ จํากัด ผู้ผลิตเส้ นใยอคริลคิ แห่งเดียวในประเทศไทย
 บริษัท เอวี กรุ๊ป เอ็นบี อิงค์ (ประเทศแคนาดา) เป็ นผู้ผลิตเยื่อกระดาษ
ธุรกิจเยื่อกระดาษ
(ควบรวมกิ จการระหว่าง AVC และ AVN ภายใต้ชือ่ “บจ.เอวี กรุ๊ป เอ็นบี อิ งค์” มี ผลตัง้ แต่วนั ที ่ 1
เมษายน 2559)
 บริษัท เบอร์ ลา่ ลาว พัลพ์ แอนด์ แพลนเทชัน่ จํากัด (ประเทศลาว) เป็ นผู้ผลิตเยื่อกระดาษ
(พืน้ ทีเ่ พาะปลูก) *อยู่ภายใต้สินทรัพย์รอการขาย
 AV Terrace Bay Inc. (ประเทศแคนาดา) เป็ นผู้ผลิตเยื่อสําหรับทํากระดาษ
 บริษัท ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) มีผลิตภัณฑ์หลักคือ ผงเขม่าดํา ซึง่ เป็ นวัตถุดิบของ
ธุรกิจผงเขม่ าดํา
อุตสาหกรรมยางรถยนต์ วัตถุดิบหลักในการผลิตผงเขม่าดําคือ นํ ้ามันดิบ ในกระบวนการผลิตจะทํา
ให้ เกิดไอนํ ้าและพลังงานความร้ อน โดยบริษัทฯ สามารถนําพลังงานไอนํ ้าและความร้ อนที่ได้ จาก
ขบวนการผลิตผงเขม่าดํามาใช้ เป็ นส่วนหนึง่ ในกระบวนการผลิตเส้ นใยเรยอนได้
 บริษัท อินโด-ไทย ซินเทติคส์ จํากัด
ธุรกิจสิง่ ทอ
 บริษัท พีที อินโด ลิเบอร์ ตี ้ เท็กซ์ไทล์ จํากัด (ประเทศอินโดนีเซีย)
บริษัทในกลุม่ ธุรกิจนี ้เป็ นโรงงานผลิตเส้ นใยและปั่ นด้ าย ซึง่ เป็ นฐานลูกค้ าสําคัญของบริษัทฯ
 บริษัท อดิตยา เบอร์ ลา่ เคมีคลั ส์ (ประเทศไทย) จํากัด - ผลิตโซดาไฟ, อีพอ็ กซี่เรซิ่น,
ธุรกิจเคมีภัณฑ์
โซเดียมซัลไฟต์, เอพิคลอโรไฮดริ น, โซเดียม ไทรโพลีฟอสเฟต
บริษัทนี ้เป็ นผู้ผลิตเคมีที่สําคัญที่นํามาใช้ เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตเส้ นใยเรยอน ตลอดจนเป็ นลูกค้ า
ของบริ ษัทฯ สําหรับผลิตภัณฑ์เกลือโซเดียมซัลเฟตด้ วย
บริษัทเพื่อการลงทุน  บริษัท อดิตยา กรุ๊ป เอบี (ประเทศสวีเดน) - เป็ นบริษัทที่ถือหุ้นในกลุม่ บริษัท Domsjo Fabriker AB ซึง่
เป็ นหนึง่ ในผู้นําด้ านโรงกลัน่ ชีวภาพและเชี่ยวชาญทางด้ านเซลลูโลส
 บริษัท ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด
ธุรกิจเส้ นใย

ลูกค้ าของบริษัทฯ นอกจากจะเป็ นกลุม่ ลูกค้ าในอุตสาหกรรมสิ่งทอแล้ ว
ผลิตภัณฑ์เส้ นใยเรยอนยังใช้ เป็ นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมอื่นด้ วย โดยสามารถจําแนกตามลักษณะการใช้ งานได้ ดงั นี ้
ของใช้ ส่วนตัว
ผ้ าห่มใช้ แล้ วทิ ้ง, ผ้ าเช็ดตัว, ผ้ าเช็ดปากและเช็ดมือ, พรมปูพื ้น, ผ้ าปูโต๊ ะ, ผ้ าม่าน,
แปรงปั ดฝุ่ น, กระดาษบุฝาผนัง, ผ้ าเช็ดถูในครัว
ของใช้ ในโรงพยาบาล ผ้ าปูที่นอน, ปลอกหมอน, เสื ้อคลุมของแพทย์, หมวกคลุมผมและหน้ ากาก, พลาสเตอร์ ปิดแผล,
ผ้ าเช็ดตัวอนามัย, ผ้ าอ้ อมแบบใช้ แล้ วทิ ้ง, แผ่นซับนํ ้านม, ผ้ าซับของเหลว
ของใช้ ในอุตสาหกรรม กรองอากาศ, ไส้ กรองนํ ้ามัน, พรม, แผ่นดิสก์คอมพิวเตอร์ , แผ่นกันแบตเตอรี
้
่,
ไส้ กรองของปากกา, ฉนวนกันความร้ อน
เบ็ดเตล็ด
ซองจดหมาย, เต้ นท์, ถุงนอน, แผ่นป้าย, เสื ้อชุดหมี, ผ้ าคลุมเบาะ, ผ้ าซับใน, ผ้ ารองซับใน
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2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
 โครงสร้ างอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมสิ่งทอประกอบด้ วยอุตสาหกรรมย่อยหลายอุตสาหกรรมด้ วยกัน คือ อุตสาหกรรมเส้ นใย ซึง่ เป็ นอุตสาหกรรม
ขั้นต้ น อุตสาหกรรมปั่ นด้ าย อุตสาหกรรมทอผ้ า อุตสาหกรรมฟอก ย้ อม พิมพ์ และตกแต่งสําเร็ จ เป็ นอุตสาหกรรมขั้นกลาง และ
้
โดยแต่ละขันตอน
้
อุตสาหกรรมเครื่ องนุ่งห่ม เป็ นอุตสาหกรรมขั้นปลาย โดยทุกอุตสาหกรรมย่อยเหล่านี ้มีความสัมพันธ์กนั ทังระบบ
การผลิตจะมีลกั ษณะของการใช้ แรงงานหนาแน่นและการใช้ ทนุ หนาแน่นที่แตกต่างกัน
1. อุตสาหกรรมขัน้ ต้ น (Upstream)
เส้ นใย
- เส้ นใยธรรมชาติ (Natural Fibers) ฝ้าย และไหม เป็ นวัตถุดิบสําคัญที่ใช้ ในการผลิตเส้ นใยธรรมชาติ
- เส้ นใยประดิษฐ์ (Man-made Fibers) ประกอบด้ วยเส้ นใยประดิษฐ์ จากธรรมชาติ และเส้ นใยสังเคราะห์
สําหรับประเทศไทย มีการผลิตเส้ นใยเรยอน ไนล่อน อคริ ลิก และ โพลีเอสเตอร์ ซึ่งเป็ นขัน้ ตอนที่ใช้ ทุน
เข้ มข้ นที่สดุ ในกระบวนการผลิตสิง่ ทอ และมีการใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
2. อุตสาหกรรมขัน้ กลาง (Midstream)
ปั่ นด้ าย
- โดยนํ าผลิตภัณ ฑ์ เส้ น ใยมาผลิต ต่อ เป็ นผลิตภัณ ฑ์ ใหม่ ซึ่งก็ คือ ด้ าย ที่ ใช้ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ มี ทัง้
ประเภทที่นําไปใช้ เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม ถักทอ และใช้ ในการตัดเย็บเครื่ องนุ่งห่มโดยตรง
ถัก ทอผ้ า - ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากอุตสาหกรรมนี ้ ได้ แก่ ผ้ าถัก และผ้ าทอ แบ่งเป็ น 4 ประเภท คือ ฝ้ายล้ วน ฝ้ายถัก ผ้ า
สังเคราะห์ และผ้ าถักสังเคราะห์
ฟอก ย้ อม พิมพ์ และตกแต่ งสําเร็ จ - เป็ นอุตสาหกรรมที่เพิ่มมูลค่าให้ กบั ผ้ าผืนดิบ โดยผ้ าผืนที่ผ่านกระบวนการฟอก
ย้ อ ม พิ ม พ์ และแต่ ง สํ า เร็ จ แล้ ว จะมี มูล ค่ า เพิ่ ม ขึ น้ อย่ า งไรก็ ต าม อุต สาหกรรมฟอกย้ อ มในไทยเป็ น
้
มาณที่สงู และเป็ นกระบวนการ
อุตสาหกรรมที่มีการใช้ นํ ้า สี และสารเคมี พลังงาน รวมทังแรงงานในปริ
ผลิตที่ก่อให้ เกิดนํ า้ เสียเป็ นจํานวนมาก ต้ องพึ่งพาเทคโนโลยีระดับสูงในการผลิตสินค้ าให้ มีคุณ ภาพดี
และมีความสมํ่าเสมอ อย่างไรก็ตาม การพัฒนานี ้ ต้ องใช้ เงินทุนเป็ นจํานวนมาก
3. อุตสาหกรรมขัน้ ปลาย (Downstream)
เสื้ อ ผ้ า สํ า เร็ จ รู ป - การผลิ ต ของอุต สาหกรรมนี จ้ ะมี ค วามเกี่ ย วเนื่ อ งสัม พัน ธ์ กัน ทัง้ ระบบ คื อ ความต้ อ งการจาก
อุตสาหกรรมผ้ าสําเร็จรูป เป็ นตัวกําหนดทังปริ
้ มาณและคุณภาพของการผลิตในอุตสาหกรรมขันต้
้ น และ
อุตสาหกรรมขัน้ กลาง เนื่องจากอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยในแต่ละขัน้ ตอนการผลิต ตัง้ แต่ขัน้ ต้ น ขัน้
กลาง จนถึ ง เสื อ้ ผ้ า สํ า เร็ จ รู ป ยัง ไม่ ส ามารถพึ่ ง พากัน ได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ แ ละต่ อ เนื่ อ ง ทํ า ให้ ผ้ ูผ ลิ ต ใน
อุตสาหกรรมเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปบางส่วนมีการนํ าเข้ าวัตถุดิบโดยเฉพาะผ้ าผืนจากต่างประเทศ ลักษณะ
เด่น ชัดของอุตสาหกรรมนี ้ คื อ การใช้ แ รงงานมากไม่จําเป็ นต้ องลงทุน สูง และเทคโนโลยี การผลิตไม่
ซับซ้ อน และมีโรงงานขนาดต่างๆ

 กลยุทธ์ ทางการตลาด
จากการเป็ นผู้ผลิตเส้ นใยเรยอนเพียงรายเดียวในประเทศ บริ ษัทฯ จึงสามารถรองรับความต้ องการเส้ นใยเรยอนในตลาด
ภายในประเทศทัง้ หมดตลอดมา และยังเป็ นการส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ูผ ลิ ต ภายในประเทศทํ า การผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เพิ่ ม มูล ค่า สํ า หรั บ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ด้ วยการติดตังเครื
้ ่ องจักรใหม่ บริษัทฯ ได้ จําหน่ายเส้ นใยเรยอนพิเศษที่มีชื่อว่า “เบอร์ ลา่ โมดาล” ในตลาดโลก ซึง่
ได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดีสําหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอระดับบน บริษัทฯ มีความพร้ อมอย่างเต็มที่ในการให้ บริ การทางเทคนิคแก่ลกู ค้ า
เพื่อช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ทังนี
้ ้ยอดขายในรอบระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมาเป็ นดังนี ้
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ปริมาณขาย
(หน่วย: เมตริ กตัน)
เส้ นใยเรยอน - ในประเทศ
เส้ นใยเรยอน - ต่างประเทศ
ปริมาณขายเส้ นใยเรยอนทัง้ หมด
เกลือโซเดียมซัลเฟต

2561
18,434
121,565
140,000
105,729

สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2560
2559
24,417
31,713
101,049
106,736
125,466
138,449
97,896
112,514

ผลิตภัณ ฑ์ ของบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ วยเส้ น ใยเรยอนที่ มีคุณ ลักษณะพิ เศษหลายประการ เช่น สัมผัสที่ นุ่มสบาย ซึมซับ
ความชื ้นได้ สงู การย่อยสลายได้ เองตามธรรมชาติ ความสบายในการสวมใส่และมีรูปแบบที่ทนั สมัย ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ สามารถ
นําไปทําผลิตภัณ ฑ์ ได้ อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องนุ่งห่ม ของแต่งบ้ าน เสื ้อผ้ า ไหมพรม ผลิตภัณ ฑ์ เช็ดทําความสะอาด
สุขอนามัยส่วนบุคคล รวมทังการใช้
้
ทางการแพทย์ นอกจากนี ้เกลือโซเดียมซัลเฟตซึง่ เป็ นผลพลอยได้ จากกระบวนการผลิต บริ ษัทฯ
้ ตสาหกรรมการย้ อมผ้ า
ยังสามารถนําไปใช้ ในการผลิตสารซักล้ าง แก้ ว เยื่อกระดาษและกระดาษ รวมทังอุ
ผลิตภัณ ฑ์ เส้ นใยเรยอนของบริ ษั ท ฯ มากกว่าร้ อยละ 85 มี การส่งออกโดยตรงไปยังกว่า 87 ประเทศทั่วโลก มี การทํ า
การตลาดภายใต้ ตราสินค้ า “Birla Cellulose” ซึ่งมีคณ
ุ ภาพที่เข้ มงวดตามความต้ องการของลูกค้ าในสหรัฐอเมริ กา จีน ยุโรป ตุรกี
แคนาดา เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ญี่ปนุ่ เวียดนาม ไต้ หวัน อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ ศรี ลงั กา และตะวันออกกลาง
บริ ษัทฯ ตอบสนองต่อความต้ องการทังในอุ
้ ตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่สิ่งทอ โดยทําการผลิตเส้ นใยเรยอนที่
้ 32 ม.ม. ถึง 120 ม.ม. ระดับความแวววาวของการฟอกย้ อม
มีความหลากหลายตังแต่
้ 0.8 ถึง 5.5 Denier เส้ นใยที่มีความยาวตังแต่
และกึ่งทึบ เส้ นใยเรยอนของบริ ษั ท ฯ ได้ รับการรับ รองจาก Oeko-Tex Standard 100 ปั จจุบัน บริ ษั ท ฯ ได้ เพิ่ม ส่วนแบ่งตลาดใน
ผลิตภัณฑ์พิเศษ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สงิ่ ทอ (non-woven) ไมโครดีเนียร์ (micro denier) และ coarser deniers

 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
การผลิตเส้ นใยในอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยรวมของโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ ้นเป็ น 98.3 ล้ านตันในปี 2560 เมื่อเทียบกับ 96.1
ล้ านตันในปี 2559 ซึง่ มีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 2.3 การผลิตใยฝ้ายซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 26 ของเส้ นใยโดยรวม เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.2 ในปี
2560 เป็ น 26.04 ล้ านตัน เส้ นใยเรยอน (VSF) ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเกือบร้ อยละ 8 ในช่วงปี 2556-2558 และเริ่มชะลอตัว
ในปี 2559-2560 การผลิตเส้ นใยเรยอน (VSF) เพิ่มขึ ้นเป็ น 5.3 ล้ านตันในปี 2560 ซึง่ มีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 1.9 กําลังการผลิต
เส้ นใยเรยอน (VSF) ณ สิ ้นปี 2560 อยูท่ ี่ประมาณ 6.3 ล้ านตันซึง่ มีสว่ นเกินเกือบหนึง่ ล้ านตัน คิดเป็ นร้ อยละ 16 ของกําลังการผลิต
กําลังการผลิตเส้ นใยเรยอน (VSF) คาดว่าจะเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 19 ในปี 2561 โดยมีสว่ นเกินร้ อยละ 27 ประเทศจีนยังคงครองการผลิต
เส้ นใยเรยอน (VSF) ทัว่ โลก โดยมีสว่ นแบ่งเกือบร้ อยละ 66 ของกําลังการผลิตทังหมดทั
้
ว่ โลก
คาดว่าความต้ องการใช้ เส้ นใยเรยอน (VSF) จะเพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 4 ในช่วง 2-3 ปี ข้ างหน้ า สถานการณ์นี ้คาดว่าจะ
ส่งผลต่อราคาและอัตรากําไรของบริษัทฯ ในระยะสันในช่
้ วง 2-3 ปี ข้ างหน้ า อย่างไรก็ตามแนวโน้ มการเติบโตของความต้ องการเส้ น
ใยที่ไม่ใช่สงิ่ ทอและเส้ นใยโมดาลคาดว่าจะสูงขึ ้นในระยะสันและระยะปานกลาง
้
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การผลิตเส้ นใยเรยอนทั่วโลกในปี 2560 (ตามประมาณการล่ าสุด) เป็ นดังนี ้
Global Fibre Production 2017
Source : Fiber Year 2017

Figure in Million MT

อุตสาหกรรมสิง่ ทอในประเทศไทยยังคงเป็ นเรื่ องยากที่จะรักษาความสามารถในการแข่งขันเนื่องจากต้ นทุนแรงงานและ
พลังงานที่สงู ขึ ้น ทําให้ สญ
ู เสียความสามารถในการแข่งขันในห่วงโซ่ด้านสิง่ ทอ เป็ นผลทําให้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมาโรงงานผลิต
เส้ นด้ ายจํานวนมากได้ ปิดตัวลง ซึง่ ส่งผลให้ การนําเข้ าเส้ นใยฝ้ายซึง่ เป็ นวัตถุดิบสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมปั่ นด้ ายลดลงโดยเฉลี่ย
ร้ อยละ 16 ในปี 2560 และ 2559 ในทํานองเดียวกัน การส่งออกสิง่ ทอและเครื่ องนุ่งห่มจากประเทศไทยลดลงเฉลี่ยร้ อยละ 3.3 ในปี
2560 และ 2559

 สถานการณ์ การตลาด
รายได้ จากการขายสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 อยูท่ ี่ 10,032 ล้ านบาทเมื่อเทียบกับปี ก่อน 9,080 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 952 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10 เป็ นผลมาจากปริ มาณขายที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12 ปริมาณการขายเส้ นใยเรยอน
(VSF) ในตลาดส่งออกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 20 ในขณะที่ตลาดภายในประเทศลดลงร้ อยละ 25 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ปริ มาณการขายที่ลดลงในปี ที่แล้ วเกิดจากการลดกําลังการผลิตเนื่องจากเงื่อนไขจากบันทึกความเข้ าใจ (MOU) กับหน่วยงานใน
ท้ องถิ่น แม้ วา่ ราคาเส้ นใยเรยอน (VSF) จะเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 5 ในส่วนของสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐฯ แต่ลดลงร้ อยละ 1 เมื่อเทียบ
กับสกุลเงินบาทเนื่องมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ ้นในปี 2560-2561 เมื่อเทียบกับปี 2559-2560 ถึงร้ อยละ 6 ในด้ านการกระจาย
ทางภูมิศาสตร์ การส่งออกครอบคลุมทัว่ โลกมากกว่า 38 ประเทศ ได้ แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป ตุรกี เกาหลีใต้ ญี่ปนไต้
ุ่ หวัน ฟิ ลปิ ปิ นส์
อินโดนีเซีย ปากีสถาน เวียดนาม จีน อินเดีย และศรี ลงั กา ความหลากหลายนี ้ช่วยให้ บริ ษัทฯ สามารถป้องกันความเสี่ยงทาง
การเมืองและความเสี่ยงทางการเงินที่ต้องเผชิญกับเพียงไม่กี่ประเทศเป็ นครัง้ คราว
บริษัท ประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องในผลิตภัณฑ์ระดับสูงในตลาดต่างประเทศ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังมีความ
พยายามอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริ มการขายเส้ นใยที่ความละเอียดและเส้ นใยพิเศษอื่นๆ เพื่อมูลค่าที่ดีขึ ้น บริษัทฯ ยังให้
ความสําคัญอย่างต่อเนื่องในการผลิตและคุณภาพเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
1. ปริมาณการผลิตและการจัดจําหน่ าย
2561
จํานวน
ปริ มาณการผลิตจริ ง (เมตริ กตัน)
เส้ นใยเรยอน
เกลือโซเดียมซัลเฟต
ปริ มาณขายจริง (เมตริ กตัน)
เส้ นใยเรยอน - ในประเทศ
เส้ นใยเรยอน - ต่างประเทศ
รวม
ยอดขายในประเทศ (ล้านบาท)
เส้ นใยเรยอน
เกลือโซเดียมซัลเฟต
อื่นๆ
รวม
ยอดขายต่างประเทศ (ล้านบาท)
เส้ นใยเรยอน
เกลือโซเดียมซัลเฟต
อื่นๆ
รวม
ยอดขายรวม (ล้านบาท)
เส้ นใยเรยอน
เกลือโซเดียมซัลเฟต
อื่นๆ
รวม

สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2560
%
จํานวน
%

2559
จํานวน

%

138,800
105,597

124,225
98,027

18,434
121,565
140,000

24,417
101,049
125,466

19.46
80.54
100.00

31,713
106,736
138,449

22.91
77.09
100.00

139,367
114,439

1,244
397
29
1,670

12.40
3.96
0.29
16.65

1,655
346
52
2,053

18.23
3.81
0.57
22.61

1,922
405
112
2,439

20.84
4.39
1.21
26.44

8,341
21
8,362

83.14
0.21
83.35

7,027
7,027

77.39
77.39

6,761
23
6,784

73.31
0.25
73.56

9,585
397
50
10,032

95.54
3.96
0.50
100.00

8,682
346
52
9,080

95.62
3.81
0.57
100.00

8,683
405
135
9,223

94.15
4.39
1.46
100.00
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 การผลิต
บริ ษัทไทยเรยอนมี 5 สายการผลิต ด้ วยกําลังการผลิตรวม 151,000 ตันต่อปี เกลือโซเดียมซัลเฟตเป็ นผลิตผลพลอยได้ จาก
กระบวนการผลิตเส้ นใยเรยอน (VSF) นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ ผลิตก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (CS2) และกรดกํามะถันที่ใช้ ในการผลิต
เส้ นใยเรยอน (VSF) ของบริ ษัทฯ
ปริมาณการผลิต
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
(หน่วย : เมตริ กตัน)
2561
2560
2559
เส้ นใยเรยอน
138,800
124,225
139,367
เกลือโซเดียมซัลเฟต
105,597
98,027
111,439
2. วัตถุดบิ และผู้จาํ หน่ ายวัตถุดบิ (SUPPLIER)
วัตถุดิบถือเป็ นปั จจัยที่มีความสําคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อโครงสร้ างต้ นทุนของบริ ษัทฯ รายละเอียดและประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับ
วัตถุดิบหลักมีดงั ต่อไปนี ้
 เยื่อกระดาษชนิดละลายนํ้าได้
บริษัทฯ มีการนําเข้ าเยื่อกระดาษชนิดนี ้จากต่างประเทศทังหมด
้
โดยส่วนใหญ่สงั่ ซื ้อจากแอฟริกาใต้ และประเทศแคนาดา
บริษัทฯ มีสญ
ั ญาการจัดซื ้อระยะยาวที่เชื่อมโยงกับดัชนีระหว่างประเทศ เพื่อเป็ นหลักประกันความต้ องการเยื่อกระดาษในราคา
ตลาดที่แข่งขันได้ และเพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีความพร้ อมในการจัดหาเยื่อกระดาษเพื่อใช้ ในการผลิตได้ อย่างต่อเนื่อง ในปี นี ้ต้ นทุน
เฉลี่ยเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยร้ อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี คาดว่าราคายังคงอยูใ่ นระดับเดิมในปี ถัดไปจากอุปทานที่คงที่ของเยื่อกระดาษ
 โซดาไฟ
ราคาโซดาไฟยังคงปรับเพิ่มขึ ้นตลอดทังปี
้ ดังนันต้
้ นทุนเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ ้นอย่างมากร้ อยละ 37 เมื่อเทียบกับปี ก่อน คาดว่าราคา
ยังคงแข็งแกร่งในช่วงปี หน้ าเนื่องจากความต้ องการใช้ สารคลอรี นลดลง ทําให้ การผลิตโซดาไฟลดลง และต้ นทุนด้ านพลังงานที่
สูงขึ ้น ประกอบกับความต้ องการที่เพิ่มขึ ้นจากบางกลุม่ โซดาไฟเกือบร้ อยละ 85 มีการจัดซื ้อจากแหล่งภายในประเทศภายใต้
สัญญาระยะยาว ส่วนที่เหลือจะเป็ นการจัดหาในราคาตลาด ณ ขณะนัน้
 กํามะถัน
วัตถุดิบชนิดนี ้จะถูกนําไปใช้ ในกระบวนการผลิตคาร์ บอนไดซัลไฟด์ (CS2) และกรดซัลฟูริค (H2SO4) บริษัทฯ นําเข้ าวัตถุดิบชนิด
นี ้ทังจากการนํ
้
าเข้ าและแหล่งในประเทศ
การจัดหากํามะถันส่วนใหญ่อยูภ่ ายใต้ สญ
ั ญาที่เชื่อมโยงกับดัชนีระหว่างประเทศ
ต้ นทุนเฉลี่ยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18 เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
 ก๊ าซธรรมชาติ
ก๊ าซธรรมชาติถกู นํามาใช้ ในกระบวนการผลิต CS2 โรงงานตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดสระบุรี โดยมีการจัดซื ้อภายใต้ สญ
ั ญาระยะยาว ราคา
ก๊ าซมีการเชื่อมโยงกับสูตรขึ ้นอยู่กบั ราคานํ ้ามันในสิงคโปร์ และอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทต่อดอลล่าร์ สหรัฐฯ เช่นเดียวกับ
ผู้บริ โภคก๊ าซรายอื่นๆ ราคาก๊ าซปรับสูงขึ ้นในระหว่างปี เนื่องจากราคานํ ้ามันเชื ้อเพลิงที่ปรับเพิ่มขึ ้น
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3. การดําเนินการและค่ าใช้ จ่ายในการลงทุนเพื่อลดผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
 ภารกิจการดูแลด้ านสิง่ แวดล้ อม
ในภารกิจด้ านนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อมอย่างเคร่ งครัดในการดําเนินธุรกิจ บริ ษัทฯ ได้ รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO9002 ตังแต่
้ ปี 2537 และปรับเป็ น ISO9001:2008 ในเดือนพฤศจิกายน 2553 นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ รับการ
รับรองมาตรฐาน ISO14001 ในปี 2546 และได้ รับการคัดเลือกเข้ ารับรางวัล TPM Special Award ในเดือนมีนาคม 2550 มี
การนําเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเข้ ามาใช้ ในกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม บริ ษัทฯ มีการทํางานร่ วมกันอย่าง
ใกล้ ชิดกับหน่วยงานกํากับดูแลต่างๆ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 ความปลอดภัยและการบําบัดของเสีย
ภารกิจเพื่อนําไปสูก่ ารป้องกันด้ านสิง่ แวดล้ อมถือเป็ นสิง่ ที่บริษัทฯ จะต้ องดําเนินการเป็ นลําดับต้ นๆ นอกเหนือจากเป้าหมายใน
เชิงพาณิชย์และการกํากับดูแลกิจการที่ดี ความปลอดภัยในการทํางานและการป้องกันด้ านสิ่งแวดล้ อมก็มีความสําคัญอย่าง
มากสําหรับบริ ษัทฯ ในระหว่างปี บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดตัง้ โครงการความปลอดภัยเพื่อสร้ างเสริ มวินัยในการทํางานเพื่อความ
ปลอดภัยและสภาพการทํางานที่ปลอดภัย ความคืบหน้ าในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับความปลอดภัยมีการตรวจสอบโดยผู้บริ หาร
ระดับสูงในการประชุมด้ านความปลอดภัยซึ่งจัดขึน้ เป็ นประจํา หลากหลายของกิจกรรมและเทคโนโลยีใหม่ที่นํามาใช้ อย่าง
ต่อเนื่องในการบําบัดนํ ้าเสียและการปล่อยก๊ าซเพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน
o นํ้าเสีย: นํ ้าเสียจากกระบวนการผลิตและจากแหล่งอื่นๆ จะได้ รับการบําบัดในโรงบําบัดนํ ้าเสียในชันต้
้ นที่มีประสิทธิภาพ
สูง จากนัน้ จะมี ก ารบํ าบัด ในระยะที่ สองโดยใช้ ระบบจุลิน ทรี ย์ย่อ ยสลาย ปั จจัย ดังกล่าวได้ มี การเฝ้ าติ ด ตามอย่างมี
ประสิทธิผล
o มลพิษทางอากาศ: ระบบบําบัดมลพิษ (Scrubber) จากการปล่อยของเสียได้ รับการออกแบบสําหรับการดูแลขัดถูแบบ
สองขัน้ ตอน ขัน้ ตอนแรกให้ สามารถดูดซึมและทํ าปฎิ กิริยาเคมี ที่เกิดจากการรวมตัวของไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) จน
ไฮโดรเจนซัลไฟด์กลายเป็ นกํามะถัน ซึ่งกํามะถันที่ได้ จากกระบวนการนีจ้ ะถูกนํากลับมาใช้ ใหม่ในกระบวนการผลิต ใน
ขันตอนที
้
่สองเป็ นการระบายของขันตอนแรกจะได้
้
รับการบําบัดโดยการขัดถูด้วยการกัดกร่ อนของก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
้
ดซับโดยใช้ ถ่านกัมมันต์ หลังจากการขัดถูแล้ วก๊ าซจะถูกระบาย
(H2S) และก๊ าซคาร์ บอนซัลไฟด์ (CS2) ผ่านขันตอนการดู
ออกสูช่ นบรรยากาศผ่
ั้
านปล่องระบายที่มีความสูง 175 เมตร จากความความสําเร็จในการทดสอบการทํางานของระบบใน
ขันตอนที
้
่สองของโครงการบําบัดก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และโครงการฟื ้นฟูก๊าซคาร์ บอนซัลไฟด์ (CS2) ระดับการ
ปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดซัลไฟด์และก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ลดลงเป็ นอย่างมาก และได้ รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการตามขัน้ ตอนต่างๆ เพื่อปรับปรุ งคุณ ภาพอากาศโดยรอบ
โรงงานเพื่อแก้ ไขปั ญหาเรื่ องกลิน่
o ขยะมูลฝอย: ขยะมูลฝอยทุกประเภทที่เกิดขึน้ จากกระบวนการผลิตและกิจกรรมอื่นๆ จะมีการคัดแยกและส่งไปกําจัด
อย่างเหมาะสมต่อไปโดยผู้ประกอบการที่ได้ รับอนุญาต เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา การกําจัดขยะมูลฝอยบางส่วนถูกนําไปเป็ น
ส่วนหนึง่ ของวัตถุดิบในกระบวนการผลิตซีเมนต์ ซึง่ ทําให้ เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อมมากยิ่งขึ ้น
o การปล่ อยก๊ าซ: โรงงานผลิตกรดกํามะถันได้ รับการออกแบบบนหลักการ DCDA โดยใช้ ระบบกําจัดไอนํ ้าที่มีประสิทธิภาพ
จากนันจะเข้
้
าสูร่ ะบบบําบัดมลพิษ (Scrubber) เพื่อควบคุมปริมาณซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ที่ปล่อยออกไป

2.4 งานที่ยังไม่ ส่งมอบ เฉพาะงานโครงการ หรื อซือ้ ขายที่มีมูลค่ าสูง
- ไม่มี-
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3

ปจจัยความเสีย
่ ง

บริ ษัทฯ มีวิธีการที่เป็ นระบบของการระบุความเสี่ยง การประเมินผลกระทบและการบรรเทา ผู้บริ หารระดับสูงทําหน้ าที่กํากับ
ดูแลการบริ หารความเสี่ยง นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ ทบทวนความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจและให้ คําแนะนําใน
การบริ หารเป็ นระยะๆ ตามความเหมาะสมของนโยบายการบริหารความเสี่ยงและมาตรการต่างๆ ของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยงที่สําคัญที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ ดังนี ้

1. ความเสี่ยงจากรายได้ และผลกําไร
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ
ราคาของวัตถุดิบหลัก 3 ชนิด คือ เยื่อกระดาษ โซดาไฟ และกํามะถัน เป็ นปั จจัยหลักที่สง่ ผลต่อต้ นทุนการผลิต ราคาของ
วัตถุดิบเหล่านี ้จะแตกต่างตามผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอุปสงค์อปุ ทาน และส่งผลต่อผลกําไรของบริ ษัทฯ การที่จะผลักภาระ
ต้ นทุนทังหมดที
้
่เพิ่มสูงขึ ้นโดยการปรับขึ ้นราคาขายเส้ นใยเรยอนนันไม่
้ สามารถกระทําได้ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความผัน
ผวนในตลาดอุตสาหกรรมสิ่งทอ การแข่งขันจากผู้ผลิตเส้ นใยเรยอนรายอื่น รวมไปถึงเส้ นใยทดแทน บริ ษัทฯ ได้ ดําเนิน
นโยบายที่ สอดคล้ อ งในการจัดซื อ้ เยื่ อ กระดาษและโซดาไฟเป็ นประจํ า ทุก เดื อ นตามสัญ ญาซื อ้ ขาย และมี การจัดซื อ้
กํามะถันทังที
้ ่เป็ นราคา spot และจากการทําสัญญา การจําหน่ายผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปมีการทําธุรกรรมส่วนใหญ่เป็ นประจํา
ทุกเดือน การจัดซื ้อเยื่อกระดาษ โซดาไฟ และกํามะถันที่เชื่อมโยงกับดัชนีตลาดรายเดือนช่วยในการรักษาความสมดุล
ระหว่างต้ นทุนการนําเข้ าและรายได้ จากการส่งออก
 ความเสี่ยงจากราคาขายของเส้ นใยทดแทน
เส้ นใยฝ้ายและโพลีเอสเตอร์ ถูกนํามาใช้ ทดแทนเป็ นหลักของเส้ นใยเรยอน (VSF) แม้ ว่าเส้ นใยเรยอนถูกนํามาใช้ ในการ
ผลิตเส้ นใยทังหมด
้
และใช้ ผสมกับเส้ นใยอื่นๆ ทังนี
้ ข้ ึ ้นอยู่กบั ราคาและความต้ องการของผู้บริ โภค ราคาเส้ นใยฝ้ายได้ รับ
ผลกระทบเป็ นอย่างมากจากปริ มาณผลผลิตและพื น้ ที่เพาะปลูกภายใต้ นโยบายการกําหนดราคาและการควบคุมโดย
รัฐบาล ในขณะที่ราคาของโพลีเอสเตอร์ ได้ รับอิทธิพลจากนํ ้ามันดิบและตลาดผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เส้ นใยอื่นๆ ก็มีศกั ยภาพ
ที่มีอิทธิพลต่อราคาเส้ นใยเรยอน สถานการณ์เช่นนี ้ถือได้ วา่ เป็ นความเสี่ยงแต่ในขณะเดียวกันก็ถือเป็ นโอกาสด้ วย

2. ความเสี่ยงจากการตลาด
 ความเสี่ยงจากลูกค้ า
บริ ษัทฯ ได้ ขยายระยะเวลาการให้ เครดิตเป็ นหนึง่ สัปดาห์ถึงสามเดือนสําหรับลูกค้ าภายในประเทศส่วนใหญ่ การขายให้ กบั
ลูกค้ าในประเทศทังหมดจึ
้
งไม่มีหลักประกัน บริ ษัทฯ ส่งออกสินค้ าส่วนใหญ่ไปยังหลายประเทศโดยส่วนใหญ่ใช้ ตราสาร
เครดิต (L/C : เล็ตเตอร์ ออฟเครดิต) หรื อการชําระเงินบางส่วนหรื อเต็มจํานวนล่วงหน้ า ขึน้ อยู่กับสถานะทางธุรกิจของ
ลูกค้ าและปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ มีการตรวจสอบความเสี่ยงที่เกิดจากลูกหนี ้อย่างใกล้ ชิด โดย
 ความเสี่ยงจากประเทศคู่ค้า
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ยุโรป และประเทศตุรกี เป็ นตลาดส่งออกหลักสําหรับผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ซึ่งบริ ษัทฯ
มีนโยบายในการส่งเสริ มผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศใหม่ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้ า บริ ษัทฯ ส่งออกสินค้ าไปยังกว่า 38 ประเทศ
ดังนันปริ
้ มาณการขายของบริ ษัทฯ จึงเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายได้ เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ยังคงเผชิญ
กับความเสี่ยงทางการเมืองและทางการเงินซึง่ เกิดขึ ้นกับไม่กี่ประเทศเป็ นครัง้ คราว
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 ความเสี่ยงจากนวัตกรรมใหม่ ของผลิตภัณฑ์
ในช่ วงหลายปี ที่ ผ่ านมา บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ ที่ มี ป ระโยชน์ ใช้ ส อยให้ มี ค วามหลากหลายมากขึน้ ด้ ว ย
เครื่ องจักรปั่ นเส้ นด้ ายที่มีป ระสิท ธิ ภ าพสูงขึน้ รวมไปถึงผลิตภัณ ฑ์ สิ่งทอที่ใช้ เทคโนโลยีระดับ สูง และการปั่ นด้ ายด้ วย
เครื่ อ งจักร air jet vortex ที่ทํ าจากผลิตภัณ ฑ์ ของบริ ษั ท ฯ ถูกนํ ามาใช้ ด้วยเครื่ อ งจักรทอและถัก ดังนัน้ ความเสี่ยงจาก
นวัต กรรมใหม่ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ จึ ง อยู่ ใ นระดั บ ตํ่ า โดยมี ขั น้ ตอนการปรั บ ปรุ ง อย่ า งยั่ง ยื น ด้ วยความเชี่ ย วชาญและ
ความสามารถ บริ ษัทฯ จึงมีความสามารถในการจัดการตามความต้ องการของกลุ่มต่างๆ ได้ เป็ นอย่างดี อีกทังบริ
้ ษัทฯ ได้
เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ มีคณ
ุ ภาพคงที่ ซึง่ เป็ นการลดความเสี่ยงที่เกิดจากการร้ องเรี ยนของลูกค้ า
 ความเสี่ยงจากการเสื่อมความนิยมในผลิตภัณฑ์
บริ ษัทฯ ได้ ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในกลุ่มเซลลูโลส โดยผ่านศูนย์วิจยั และพัฒนาของกลุ่มในประเทศอินเดีย
บริษัทฯ ไม่เห็นความเสี่ยงจากการเสื่อมความนิยมในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ในปั จจุบนั

3. ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการทางการเงิน
 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษัทฯ มีการส่งออกประมาณร้ อยละ 85 ของปริ มาณการผลิตเป็ นสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐฯ เป็ นหลัก ในขณะเดียวกันมี
การนํ าเข้ าวัตถุดิ บ หลักซึ่งส่วนใหญ่ นํ าเข้ า เป็ นสกุลเงิน ดอลล่าร์ ส หรั ฐฯ บริ ษั ท ฯ มี การบริ หารความเสี่ยงด้ านเงิน ตรา
ต่างประเทศทังธุ
้ รกรรมการส่งออกและนําเข้ า โดยการ matching เงินสกุลดอลล่าร์ สหรัฐฯ ขาเข้ าและขาออกให้ สมดุลกัน
ในกรณี มีการแข็งค่าของเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์ สหรัฐฯ ในระยะยาว จะทําให้ รายได้ จากการส่งออกของบริ ษัทฯ ได้ รับ
ผลกระทบในเชิงลบ ซึง่ บริษัทฯ ไม่ได้ มีการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นระยะยาวและเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อ
ขายซึง่ บริษัทฯ ถือไว้ เพื่อการลงทุนระยะยาว
 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืม
บริ ษัทฯ มีการกู้ยืมเงินเป็ นสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในบางครัง้ การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี ้ยส่งผลกระทบต่อค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยของบริษัทฯ
 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและเครดิตจากการลงทุนระยะสั้น
อัตราดอกเบี ้ยมีความผันผวนบ้ างเป็ นบางครัง้ ตามตามภาวะเงินบาทในประเทศและตามปั จจัยในต่างประเทศ บริ ษัทฯ มี
้ บธนาคาร อัตราดอกเบี ้ยที่แตกต่างกันมีผลต่อรายได้ ดอกเบี ้ยรับ
เงินสดส่วนเกินบางส่วนซึง่ อยู่ในรูปของเงินฝากระยะสันกั
ของบริ ษัทฯ
บริษัทฯ ได้ ใช้ ความพยายามอย่างมากที่จะใช้ ความระมัดระวังที่สดุ ในการคัดเลือกสถาบันทางการเงินที่มีความมัน่ คง และ
ั ญาการลงทุนที่แตกต่างกัน แต่สว่ นใหญ่แล้ วจะ
กําหนดขอบเขตความเสี่ยงสําหรับสถาบันการเงินแต่ละแห่งโดยมีอายุสญ
ไม่เกิน 1 ปี สําหรับการลงทุนดังกล่าว
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4. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ
 ความเสี่ยงจากสิง่ แวดล้ อม
ในกระบวนการผลิตเส้ นใยเรยอน จะก่อให้ เกิดมลพิษทังในรู
้ ปแบบของเหลวและการปนเปื อ้ นในอากาศ บริษัทฯ มีอปุ กรณ์
และเครื่ องมือที่เหมาะสมสําหรับการรักษาของสารมลพิษก่อนปล่อยออก บริษัทฯ ได้ ลงทุนเป็ นจํานวนมากในช่วงหลายปี ที่
ผ่านมาเพื่ อเสริ มสร้ างระบบควบคุมมลภาวะและสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่ อง ปั จจุบันบริ ษัทฯ ได้ ผ่านมาตรฐานต่างๆ ที่
กําหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ขยะมูลฝอยทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ได้ ผ่านการคัดแยกอย่างเหมาะสม และส่งไปกําจัดโดย
ผู้จําหน่ายที่ได้ รับใบอนุญาตอย่างถูกต้ องและผู้ผลิตปูนซีเมนต์ บริ ษัทฯ มีการปล่อยของเสียและการปล่อยนํ ้าเสียเป็ นอย่าง
ดีตามมาตรฐานทางกฎหมายและมีการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอโดยบริษัทฯ และหน่วยงานที่กํากับดูแล เมื่อเร็วๆ นี ้
บริ ษัทฯ ประสบความสําเร็ จในการดําเนินการโครงการระยะที่สองเพื่อเพิ่มการฟื ้นตัวของก๊ าซคาร์ บอนไดซัลไฟด์ (CS2)
นับเป็ นก้ าวสําคัญในการพัฒนาความยัง่ ยืนด้ านสิ่งแวดล้ อม บริ ษัทฯ ยังได้ ให้ ความสําคัญกับกระบวนการทํางานในการ
จัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม บริ ษั ทฯ ได้ ดําเนิ นการตามขัน้ ตอนต่างๆ เพื่อปรับปรุ งคุณ ภาพอากาศในบริ เวณใกล้ เคียงโดย
คํานึงถึงความห่วงใยและใส่ใจต่อชุมชน ถึงแม้ วา่ ความสามารถในการฟื น้ ตัวของระบบและการปรับปรุงอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
แต่การรับรู้ กลิ่นของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันออกไป โดยบริ ษัทฯ ได้ มีการชี ้แจงให้ ชมุ ชนทราบถึงการริ เริ่ มโครงการ
้
างต้ น บริษัทฯ จึงได้ ประเมิน
ต่างๆ รวมทังให้
้ สมาชิกในชุมชนได้ เข้ าเยี่ยมชมโรงงานอย่างสมํ่าเสมอ จากที่กล่าวมาทังหมดข้
ความเสี่ยงที่จะเกิดการปนเปื อ้ นสิง่ แวดล้ อมเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุอยูใ่ นระดับปานกลางถึงระดับสูง
 ความเสี่ยงจากการจัดเก็บและการใช้ งาน
บริ ษัทฯ และผู้รับเหมาได้ ทําการขนส่งสารเคมีอนั ตราย เช่น โซดาไฟ กํามะถัน คาร์ บอนไดซัลไฟด์ และกรดซัลฟูริค สารเคมี
เหล่านี ้จะถูกเก็บไว้ ในสถานที่ของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานต่างๆ ที่ควบคุมการขนส่งและการจัดเก็บ
สารเคมีอนั ตราย แม้ วา่ จะไม่เคยมีอบุ ตั ิเหตุร้ายแรงเกี่ยวกับการขนส่งและการจัดเก็บสารเคมีเหล่านี ้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึง
ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบตั ิเหตุจากความผิดพลาดในการปฏิบตั ิงานซึง่ เป็ นเหตุที่ไม่สามารถคาดเดาได้
 ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดบิ
บริ ษั ท ฯ ได้ ทํ า สัญ ญาระยะยาวสํ า หรั บ การจัด ซื อ้ เยื่ อ กระดาษชนิ ด ละลายนํ า้ ได้ แ ละโซดาไฟกับ ผู้จัด จํ า หน่ า ยหลัก
นอกจากนีบ้ ริ ษัทฯ ได้ เริ่ มจัดซื ้อกํามะถันภายใต้ สตู รที่เชื่อมโยงกับดัขนีเป็ นหลัก จึงเป็ นการลดความเสี่ยงด้ านความขาด
แคลนของวัตถุดิบสําหรับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ อาจมีการจัดซื ้อเยื่อกระดาษ โซดาไฟ และ
กํามะถันตามที่เห็นว่าเหมาะสม
 ความเสี่ยงจากกระบวนการผลิต
บริ ษัทฯ มีระบบการบํารุ งรักษาที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อป้องกันและบํารุ งรักษาอุปกรณ์ การผลิตให้ อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่า
อุปกรณ์ การผลิตทังหมดสามารถใช้
้
การได้ ดีตลอดอายุการใช้ งาน นอกจากนี ย้ งั กําหนดให้ มีระบบการจัดการอุปกรณ์ ที่
ทดแทนกันได้ สําหรับอุปกรณ์ ที่หมดอายุการใช้ งาน บริ ษัทฯ ได้ เล็งเห็นความสําคัญของความปลอดภัยอย่างมากสําหรับ
พนักงานบริ ษัทฯ และผู้รับเหมาโดยได้ รับการดูแลจากเจ้ าหน้ าที่มืออาชีพ นอกเหนือไปจากจิตสํานึกด้ านความปลอดภัยใน
ระดับสูงของพนักงาน การฝึ กอบรมอย่างเข้ มงวด และการลงทุนในอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทุกชนิดแล้ ว บริ ษัทฯ ยังได้
ดําเนินการฝึ กซ้ อมจําลองเพื่อสร้ างมาตรฐานความตื่นตัวให้ อยูใ่ นระดับสูงสุด
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5. ความเสี่ยงจากภายนอก
 ความเสี่ยงทางการเมือง
เหตุการณ์ จากความขัดแย้ งทางการเมือง เช่น การก่อการร้ ายได้ ส่งผลกระทบไปทัว่ โลก ทําให้ ต้นทุนและความเสี่ยงของ
ธุรกิจเพิ่มขึ ้น รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อวัฎจักรอุปสงค์และอุปทาน
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายในประเทศที่บริษัทฯ เข้ าไปมีการลงทุน
บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนเชิงกลยุทธ์ ทงแบบขยายตั
ั้
วไปข้ างหน้ าและข้ างหลัง โดยการลงทุนในบริ ษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
ร่วมกับบริ ษัทอื่นในกลุม่ เบอร์ ลา่ แม้ ว่าบริษัทฯ จะเล็งเห็นความเสี่ยงทัว่ ไปของธุรกิจในการลงทุนดังกล่าว การเปลี่ยนแปลง
ผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินได้
ระเบียบกฎหมายในประเทศเหล่านันอาจมี
้
 ความเสี่ยงจากตลาดการเงินโลก
เศรษฐกิจโลกกําลังฟื น้ ตัวตามการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจก้ าวหน้ า โดยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดเกิดใหม่ในเอเซีย
และมีสญ
ั ญาณการฟื น้ ตัวในหลายประเทศที่สง่ ออกสินค้ าอุปโภคบริโภค การเติบโตของเศรษฐกิจทัว่ โลกคาดว่าจะยังคง
เป็ นแรงผลักดันการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากความเชื่อมัน่ ในตลาดที่ดีขึ ้นและการฟื น้ ตัวอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศที่
พัฒนาแล้ ว
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4

ทรัพยสน
ิ ทีใ
่ ชในการประกอบธุรกิจ

4.1 สินทรั พย์ ถาวร
บริษัทฯ มีที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนของสํานักงานใหญ่และโรงงาน ดังนี ้
สํานักงานใหญ่ : 888/160-1 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชัน้ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โรงงาน 1 :
36 หมู่ 2 ถนนอยุธยา-อ่างทองไฮเวย์ ตําบลโพสะ อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โรงงาน 2 :
19 หมู่ 7 ถนนหนองปลากระดี่ ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

1. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรั พย์ ประกอบด้ วยที่ดนิ อาคาร และเครื่องจักร เป็ นต้ น ดังนี ้
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้ อยค่า
ของสินทรัพย์ (ถ้ ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้ นตรงตามอายุการให้ ประโยชน์โดยประมาณดังนี ้
บริษัทฯ
10 และ 20 ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
3 - 25 ปี
เครื่ องตกแต่ง ติดตัง้ และอุปกรณ์สํานักงาน
3 และ 5 ปี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
3 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี
- ค่าเสื่อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
- ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้ างและติดตัง้
 รายละเอียดของที่ดนิ ของบริษัทฯ
ประเภท / ลักษณะทรัพย์สนิ

ลักษณะกรรมสิทธิ์

1. ที่ดิน 241 ไร่
36 หมู่ 2 ถนนอยุธยา-อ่างทองไฮเวย์ ตําบลโพสะ อําเภอเมื อง
จังหวัดอ่างทอง 14000
2. ที่ดิน 34 ไร่
19 หมู่ 7 ถนนหนองปลากระดี ่ ตําบลหนองปลาหมอ
อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
3. ที่ดิน 21 ไร่
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

มูลค่า
(ล้ านบาท)
80.20

ภาระผูกพัน

บริ ษัทฯ
เป็ นเจ้ าของ

72.30

-ไม่มี-

บริษัทฯ
เป็ นเจ้ าของ

63.70

-ไม่มี-

บริษัทฯ
เป็ นเจ้ าของ

รวม

216.20

-ไม่มี-

แบบ 56-1-2561
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 รายละเอียดของอาคารและสิ่งปลูกสร้ างของบริษัทฯ
ประเภท / ลักษณะทรัพย์สนิ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ลักษณะกรรมสิทธิ์

อาคารสํานักงาน
ทําสัญญาเช่าเป็ น
- สํานักงานใหญ่
ระยะเวลา 5-10 ปี
888/160-1 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชัน้ 16 ถนนเพลิ นจิ ต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
อาคารโรงงาน 35 หลัง - พื ้นที่ 106,813.72 ตรม.
บริ ษัทฯ
36 หมู่ 2 ถนนอยุธยา-อ่างทองไฮเวย์ ตําบลโพสะ อําเภอเมื อง
เป็ นเจ้ าของ
จังหวัดอ่างทอง 14000
อาคารโรงงาน - พื ้นที่ 8,730.50 ตรม.
บริ ษัทฯ
- สําหรับผลิตก๊ าซคาร์ บอนไดซัลไฟด์
เป็ นเจ้ าของ
19 หมู่ 7 ถนนหนองปลากระดี ่ ตําบลหนองปลาหมอ
อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
อาคารบ้ านพักคนงาน 48 หลัง - พื ้นที่ 3,193.90 ตรม.
บริ ษัทฯ
36 หมู่ 2 ถนนอยุธยา-อ่างทองไฮเวย์ ตําบลโพสะ อําเภอเมื อง
เป็ นเจ้ าของ
จังหวัดอ่างทอง 14000
อาคารบ้ านพักพนักงาน 124 หลัง - พื ้นที่ 10,771.50 ตรม.
บริ ษัทฯ
36 หมู่ 2 ถนนอยุธยา-อ่างทองไฮเวย์ ตําบลโพสะ อําเภอเมื อง
เป็ นเจ้ าของ
จังหวัดอ่างทอง 14000
อาคารสํานักงานและปฐมพยาบาล 4 หลัง - พื ้นที่ 863.44 ตรม.
บริ ษัทฯ
36 หมู่ 2 ถนนอยุธยา-อ่างทองไฮเวย์ ตําบลโพสะ อําเภอเมื อง
เป็ นเจ้ าของ
จังหวัดอ่างทอง 14000
อาคารสโมสร - พื ้นที่ 695.32 ตรม.
บริ ษัทฯ
36 หมู่ 2 ถนนอยุธยา-อ่างทองไฮเวย์ ตําบลโพสะ อําเภอเมื อง
เป็ นเจ้ าของ
จังหวัดอ่างทอง 14000
รวม

มูลค่า
(ล้ านบาท)
บริษัทฯ
ชําระค่าเช่า
เป็ นรายเดือน

ภาระผูกพัน

989.12

-ไม่มี-

55.01

-ไม่มี-

30.76

-ไม่มี-

28.77

-ไม่มี-

6.52

-ไม่มี-

4.26

-ไม่มี-

1,114.44

-ไม่มี-

แบบ 56-1-2561
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 รายละเอียดของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ของบริษัทฯ
ประเภท / ลักษณะทรัพย์สนิ
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

ลักษณะกรรมสิทธิ์

เครื่ องจักร - ฝ่ ายเตรี ยมนํ ้ายา (Viscose Preparation Plant)
จํานวน 3 เครื่ อง
เครื่ องจักร - ประเภทฝ่ ายทําเส้ นใย (Viscose Spinning)
จํานวน 5 เครื่ อง
เครื่ องจักร - ฝ่ ายผลิตโซเดียมซัลเฟตและให้ การสนับสนุน
(Anhydrous Sodium Sulphate & Auxiliary Plant)
จํานวน 10 เครื่ อง
เครื่ องจักร - ฝ่ ายผลิตกรดกํามะถัน (Sulphuric Acid Plant)
จํานวน 3 เครื่ อง
เครื่ องจักร - ฝ่ ายผลิต CS2 (Carbon Disulphide Plant)
จํานวน 1 เครื่ อง
โรงงานฟื น้ ฟูสภาพก๊ าซคาร์ บอนไดซัลไฟด์ (CS2 Recovery Plant)
เครื่ องจักร - ฝ่ ายผลิตนํ ้าประปา (Water Treatment)
จํานวน 1 เครื่ อง
เครื่ องจักร - ฝ่ ายบํารุงรักษานํ ้าเสีย (Effluent Treatment)
จํานวน 3 เครื่ อง
เครื่ องจักร - H2S Scrubber จํานวน 5 เครื่ อง

10. ปล่องไฟ (Chimney) จํานวน 2 ปล่อง
11. ฝ่ ายบริการทัว่ ไป (แผนกไฟฟ้า, เครื่ องมือ, ห้ องปฏิบตั ิการฝ่ าย
คุณภาพ, Boiler, สิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัย,
แผนกดับเพลิง, แผนกฝึ กอบรม เป็ นต้ น
รวม

บริ ษัทฯ
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัทฯ
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัทฯ
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัทฯ
เป็ นเจ้ าของ
บริษัทฯ
เป็ นเจ้ าของ
บริษัทฯ
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัทฯ
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัทฯ
เป็ นเจ้ าของ
บริษัทฯ
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัทฯ
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัทฯ
เป็ นเจ้ าของ

มูลค่า
(ล้ านบาท)
1,077.80

ภาระผูกพัน

1,827.28

-ไม่มี-

1,069.40

-ไม่มี-

199.23

-ไม่มี-

728.80

-ไม่มี-

348.82

-ไม่มี-

46.28

-ไม่มี-

184.73

-ไม่มี-

59.68

-ไม่มี-

182.87

-ไม่มี-

1,590.01

-ไม่มี-

7,317.90

-ไม่มี-

แบบ 56-1-2561
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2. เครื่ องหมายการค้ าที่สาํ คัญ ลิขสิทธิ์ หรื อทรั พย์ สินทางปั ญญา
รูปแบบ
เครื่ องหมายการค้ า
เครื่ องหมายการค้ า
(Birla Cellulose)
เครื่ องหมายการค้ า
(LIVA)
เครื่ องหมายการค้ า
(Birla Viscose)
เครื่ องหมายการค้ า
(Birla Excel)
เครื่ องหมายการค้ า
(Birla Spun Shades)
เครื่ องหมายการค้ า
(Birla Modal)

ชื่อเจ้ าของ
บจ.ไทยอคริ ลคิ ไฟเบอร์
บมจ.ไทยเรยอน
บจ.ไทยอคริ ลคิ ไฟเบอร์
บจ.ไทยอคริ ลคิ ไฟเบอร์
บจ.ไทยอคริ ลคิ ไฟเบอร์
บจ.ไทยอคริ ลคิ ไฟเบอร์

ประเภทสินค้ า/
บริการ
เส้ นใยเรยอน

เลขทะเบียน/
ประเทศที่จดทะเบียน
ค371120
ประเทศไทย
เส้ นใยสังเคราะห์
ค389194
ประเทศไทย
สิง่ ทอที่เป็ นเส้ นใยดิบ
ค399550
เชือก เชือกสายป่ าน
ประเทศไทย
เส้ นใยเรยอน
ค399551
ประเทศไทย
เส้ นใยดิบย้ อมสี
ค401044
ประเทศไทย
ด้ ายที่ทําจาก
ค403535
เส้ นใยเรยอน
ประเทศไทย

ระยะเวลาคุ้มครอง
10 ปี
(15/05/2555 – 15/05/2565)
10 ปี
(04/03/2557 – 04/03/2567)
10 ปี
(11/09/2555 – 11/09/2565)
10 ปี
(11/09/2555 – 11/09/2565)
10 ปี
(05/02/2557 – 05/02/2567)
10 ปี
(25/11/2556 – 25/11/2566)

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายมุ่ง เน้ น การลงทุน ในธุ รกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การผลิ ต เส้ น ใยเรยอน เพื่ อ ที่ จ ะสามารถรองรั บ และเป็ น
หลักประกันการเจริ ญเติบโตในการดําเนินธุรกิจในระยะยาว นอกจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีอยู่ในปั จจุบนั แล้ ว บริ ษัทฯ ยังไม่
มีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่มเติมในการลงทุนใหม่ โดยมีนโยบายการลงทุนดังนี ้
1. แผนการลงทุนของบริ ษัทฯ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท หลักของการพิจารณาสําหรับการลงทุนใน
บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมคือ จะต้ องเป็ นประโยชน์และสามารถเชื่อมต่อกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ตลอดจนเป็ น
ประโยชน์ตอ่ บริษัทในเครื อเดียวกัน
2. ขนาดของการลงทุนจะเป็ นไปตามความจําเป็ นของธุรกิจ ดังนัน้ บริ ษัทฯ ดําเนินกลยุทธ์ โดยการกระจายการลงทุนทังใน
้
รูปแบบการขยายตัวไปข้ างหน้ า เช่น การลงทุนในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและโซดาไฟ และในรูปแบบขยายตัวไปข้ างหลัง
เช่น การลงทุนในอุตสาหกรรมปั่ นด้ าย
3. ลงทุนในธุรกิจที่ผ้ รู ่วมทุนมีสว่ นร่วมในการบริหาร ไม่ใช่เป็ นเพียงผู้ถือหุ้นเท่านัน้
4. นอกจากผลตอบแทนทางด้ านการเงินแล้ ว บริษัทฯ ยังได้ รับผลประโยชน์กลยุทธ์ทางการค้ าจากการลงทุน

แบบ 56-1-2561
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5
--ไม่มี--

ขอพิพาททางกฎหมาย

แบบ 56-1-2561
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6

ขอมูลทัว
่ ไปและขอมูลสําคัญอืน
่

6.1 ข้ อมูลทั่วไป
1. ชื่อ สถานที่ตงั ้ ของบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท
ชื่อย่ อ
เว็บไซต์
ทะเบียนบริษัทเลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว
ประเภทธุรกิจ
กําลังการผลิต
ผลิตภัณฑ์

ประโยชน์

สถานที่ตั้ง

จํานวนพนักงาน
เลขานุการบริษัทและ
นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)
“TR “ – บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
www.thairayon.com; www.birlacellulose.com; www.adityabirla.com
0107536001125
201,600,000.00 บาท (201,600,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
201,600,000.00 บาท (201,600,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
อุตสาหกรรมผลิตเส้ นใยเรยอนและเกลือโซเดียมซัลเฟต
เส้ นใยเรยอน – 151,000 เมตริ กตันต่อปี และเกลือโซเดียมซัลเฟต 126,000 เมตริกตันต่อปี
ประเภท – เส้ นใยเรยอน, เส้ นใยโมดาล
ความยาว – 32 มม. ถึง 120 มม.
ความสว่าง– ชนิดมันวาว กึง่ ทึบ
Denier – 0.9 ถึง 5.5
เส้ นใยเรยอน – อุตสาหกรรมสิง่ ทอและอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่สงิ่ ทอ
เกลือโซเดียมซัลเฟต – อุตสาหกรรมผงซักฟอก, ผลิตกระจก, ผลิตเยื่อกระดาษ, เครื่ องหนัง, ซีเมนต์,
และสิง่ ทอ
สํานักงานใหญ่ กรุ งเทพฯ :
888/160-1 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชัน้ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2253-6745-54 โทรสาร : 0-2254-3181
โรงงาน :
- 36 หมู่ 2 ถนนอยุธยา-อ่างทอง ตําบลโพสะ อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3561-1227-30 โทรสาร : 0-3561-1908
- 19 หมู่ 7 ถนนหนองปลากระดี่ ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
โทรศัพท์ : 0-3637-3217-19 โทรสาร : 0-3637-3220
930 คน (ณ วันที ่ 31 มี นาคม 2561)
นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์
โทรศัพท์ : 0-2253-6745-54 ต่อ 2250 โทรสาร : 0-2254-3181
อีเมล์ : suwanna.c@adityabirla.com

แบบ 56-1-2561
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2. ชื่อ สถานที่ตงั ้ ของนิตบิ ุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
ชื่อบริษัท
การร่ วมค้ า
บริษัท เอวี เทอเรซ
เบย์ อิงค์
(ประเทศแคนาดา)
บริษัทร่ วม
บริษัท ไทย
โพลีฟอสเฟตและ
เคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด
(ประเทศไทย)
บริษัท เบอร์ ลา่
จิงเว่ย์ ไฟเบอร์ จํากัด
(ประเทศจี น)

ประเภทธุรกิจ

ผลิตเยื่อสําหรับ
ทํากระดาษ

การถือหุ้น
ของบริษัทฯ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

ร้ อยละ 60.00 1 Germain Street Suite 1500 (506) 632-8900
Saint John NB, E2L 4V1,
Canada

บริษัทเพื่อการลงทุน ร้ อยละ 49.00 888/167 อาคารมหาทุนพลาซ่า 662-253-6745 66-2253-5030
ชัน้ 16 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
ผลิตเส้ นใยเรยอน ร้ อยละ 42.53 Huoju Building, No.4 West
86-71086-710Chunyuan Road, State Level
2105755
2108538
Hi-Tech Development Zone,
Xiangyang City, Hubei
Province, PR of China
บริษัท พีที อินโด
ผลิตเส้ นด้ าย
ร้ อยละ 40.00 Menara Batavia, Level 16, 62-21-572-2442 62-21-572-2441
ลิเบอร์ ตี ้ เท็กซ์ไทล์
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav 126,
(ประเทศอิ นโดนีเซี ย)
Jakarta Pusat 10220.
Indonesia
บริษัท อดิตยา กรุ๊ป บริษัทเพื่อการลงทุน ร้ อยละ 33.33 SE-891 84 Ornskoldsvik,
060-18 40 00 060-12 98 40
เอบี (ประเทศสวี เดน)
Stockholm, Sweden
Aditya Birla Elyaf ผลิตเส้ นใยเรยอน ร้ อยละ 33.33 Kore Sehitleri Caddesi No.37/6
Sanayi Ve Ticaret
Esentepe – SISLI / ISTANBUL
Anonim Sirketi
(ประเทศตุรกี )
บริษัท ไทยอคริ ลคิ
ผลิตเส้ นใยอคริ ลคิ
ร้ อยละ 30.00 888/168-9 อาคารมหาทุนพลาซ่า 662-253-6745 662-253-4679
ไฟเบอร์ จํากัด
ชัน้ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
(ประเทศไทย)
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
บริษัท เบอร์ ลา่ ลาว ผลิตเยื่อกระดาษ ร้ อยละ 30.00 House No.288, Unit 14,
856-21-315502 856-41-251797
พัลพ์ แอนด์
Saphanthongthai Village,
แพลนเทชัน่ จํากัด
Sisattanak Disctrict, Vientiane,
(ประเทศลาว)
Lao PDR

แบบ 56-1-2561
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท อดิตยา
ผลิตสารเคมี
เบอร์ ลา่ เคมีคลั ส์
(ประเทศไทย) จํากัด
(ประเทศไทย)
บริษัท ไทยคาร์ บอน ผลิตผงเขม่าดํา
แบล็ค จํากัด (มหาชน)
(ประเทศไทย)

การถือหุ้น
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
ของบริษัทฯ
ร้ อยละ 29.98 888/167 อาคารมหาทุนพลาซ่า 66-2253-6745 66-2253-5030
ชัน้ 16 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
ร้ อยละ 24.98 888/122,128 อาคารมหาทุน
66-2253-6745 66-2254-9031
พลาซ่า ชัน้ 12 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

บริษัท เอวี กรุ๊ป
เอ็นบี อิงค์
(ประเทศแคนาดา)

ผลิตเยื่อกระดาษ

ร้ อยละ 19.00 - 175 Mill Road, Atholville, 1-506-789-4133 1-506-789-4136
New Brunswick E3N 4S7,
Canada
- 103 Pinder Road, Nackawic, 1-506-575-3791 1-506-575-3300
NB E6G 1W4, Canada

3. ชื่อ สถานที่ตงั ้ ของบุคคลอ้ างอิงอื่นๆ
นายทะเบี ยนหลักทรัพย์

ผูส้ อบบัญชี

สถาบันการเงิ นทีต่ ิ ดต่อเป็ นประจํ า

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2009-9000 โทรสาร : 0-2009-9991
1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 หรื อ
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรื อ
3. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
ชัน้ 30 อาคารเลครัชดาคอมเพล็กซ์ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2264-0777 โทรสาร : 0-2264-0789-90
1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
2. ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.
3. ธนาคาร ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
4. ธนาคารอินเดียโอเวอร์ ซีส์
5. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
6. ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน)
7. ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1-2561
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6.2 ข้ อมูลสําคัญอื่น
-ไม่มี-
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สวนที่ 2
7

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ขอมูลหลักทรัพยและผูถ
 อ
ื หุน


7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
1. หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว ดังต่อไปนี ้
ชื่อบริ ษัท
: บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ
: Thai Rayon Public Company Limited
ชื่อในการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ : TR
ประกอบธุรกิจหลัก
: ผลิตเส้ นใยเรยอน
: บมจ.
เลขทะเบียนบริ ษัท
ทุนจดทะเบียน
: 201,600,000 บาท
ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 201,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ทุนที่เรี ยกชําระแล้ ว
: 201,600,000 บาท
ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 201,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
จํานวนหุ้น
: 201,600,000 หุ้น
ราคาพาร์
: 1 บาท (หนึง่ บาท)

2. ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรั พย์ อ้างอิง (NVDR : Non-Voting Depository Receipt)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ออก
NVDR ให้ แก่ผ้ ลู งทุนของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์อ้างอิงจํานวน 4,183,310 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 2.08 ของหุ้นที่ออกและชําระแล้ ว ณ
วันดังกล่าว ทังนี
้ ผ้ ้ ถู ือหุ้น NVDR จะได้ รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริ ษัทฯ ที่นําไปอ้ างอิงทุกประการ แต่จะไม่สามารถใช้ สิทธิออก
ั ้ ้ในทางปฏิบตั ิ บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด จะเข้ า
เสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากมิใช่ผ้ ถู ือหุ้นโดยตรงของบริ ษัทฯ แต่ทงนี
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยจะออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินิจอิสระของบริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด มิใช่ออกเสียงตามคําสัง่ ของผู้ถือ
NVDR
ทังนี
้ ้ จํานวนหุ้นของบริ ษัทฯ ที่ผ้ ลู งทุนเข้ ามาลงทุนใน NVDR นันอาจมี
้
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริ ษัทฯ จะไม่สามารถกําหนด
ได้ อย่างไรก็ต ามผู้ลงทุน สามารถตรวจสอบจํ านวนหุ้น ที่ เป็ น NVDR ได้ จากเว็บ ไซต์ ข องตลาดหลักทรัพ ย์ แห่ งประเทศไทย คื อ
www.set.or.th/nvdr
ข้ อจํากัดการถือหุ้นของชาวต่ างชาติ
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ ไม่เกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้ ว โดย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีประมาณร้ อยละ 49 ของทุนชําระแล้ ว
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7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก (ทีม่ า : ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท อาเซยู จํากัด
บริษัท โวลล์ตนั คอมปานี จํากัด
Oneida Services Limited
บริษัท กราซิม อินดัสตรี ยส์ จํากัด
บริษัท รามา เทรดดิ ้ง จํากัด
บริษัท ไทย อินดัสเตรี ยล
แมนเนจเม้ นท์ แอนด์ เทรดดิ ้ง จํากัด
นางสาวศนิตา คาจิจิ
นางศิลกิ า มัสกาตี
นางสาววนิตา ทักราล
นายอมร พาณิชย์ไกวัลโกศิล

สัญชาติ
หมูเ่ กาะบริติชเวอร์ จิน
หมูเ่ กาะบริติชเวอร์ จิน
ไลบีเรี ย
อินเดีย

จํานวนหุ้น
33,582,850
22,165,700
21,600,000
13,988,570

ร้ อยละ
16.658
10.995
10.714
6.939

ไทย
ไทย

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจเพื่อการลงทุน
ธุรกิจเพื่อการลงทุน
ธุรกิจเพื่อการลงทุน
ผู้ผลิตเส้ นใยเรยอน
และซีเมนต์
ธุรกิจเพื่อการลงทุน
ธุรกิจเพื่อการลงทุน

12,571,280
9,738,500

6.236
4.831

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ธุรกิจส่วนตัว
ธุรกิจส่วนตัว
ธุรกิจส่วนตัว
ธุรกิจส่วนตัว

4,901,385
4,901,385
4,823,540
3,640,740

2.431
2.431
2.393
1.806

หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ทีม่ ีอิทธิ พลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการหรื อการดําเนิ นงานของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ

7.3 นโยบายจ่ ายเงินปั นผล
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ เป็ นการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลในอัตราร้ อยละ 20-35 ของกําไรสุทธิ จากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ หลังจากจัดสรรเป็ นทุนสํารองตามที่กฎหมายกําหนด โดยพิจารณาความต้ องการเงินทุนสําหรับแผนธุรกิจในอนาคต
ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ ายเงินปั นผลสําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และในรอบ 4 ปี ที่ผ่านมาเป็ นดังนี ้
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
หน่วย
2561
2560
2559
2558
กําไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
ล้านบาท 825
1,034
468
(703)
จํานวนหุ้น
ล้านหุน้
201.60 201.60 201.60 201.60
เงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น
บาท
1.15*
1.05
0.70
0.05
รวมเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น
ล้านบาท 231.84* 211.68 141.12 10.08
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
ร้อยละ
28
20
30
-

2557
(570)
201.60
0.20
40.32
-

หมายเหตุ: * ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัทเมื ่อวันที ่ 24 พฤษภาคม 2561 ได้เสนอให้มีการจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท กํ าหนด
จ่ายในวันที ่ 7 สิ งหาคม 2561 โดยจะขออนุมตั ิ ต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันที ่ 18 กรกฎาคม 2561
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8

โครงสรางการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทมีทงสิ
ั ้ ้น 7 คน ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวน 3 คน กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 3 คน และกรรมการที่
เป็ นผู้บริหาร 1 คน
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มีคณะกรรมการย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึง่ กรรมการทุกคนใน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วยรายชื่อดังต่ อไปนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ ลา่
นางราชาสรี เบอร์ ลา่
นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรี ย
นายวินยั สัจเดว
นายประบู นาเรนท์ มาตู้
นายดิลปิ ซิงห์ กอร์ *
ดร. บีร์ กาปูร์*

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ : - ข้อมูลและประวัติของผูบ้ ริ หารปรากฎในรายชือ่ คณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
* ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัท มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 21 กรกฎาคม 2560

กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ พร้ อมประทับตราสําคัญของบริษัทฯ ได้
หน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. มีอํานาจและหน้ าที่ในการดําเนินกิจการของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ และเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
2. มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริ ษัทฯ กํากับควบคุมดูแลฝ่ ายบริ หารเพื่อให้
ดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. มีหน้ าที่แต่งตังกรรมการตรวจสอบ
้
4. มีหน้ าที่จดั ให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้ อยปี ละครัง้
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ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการเข้ าร่ วมประชุม เป็ นดังนี ้
รายชื่อกรรมการ

ตําแหน่ง

1. นายกุมาร มังกาลัม
เบอร์ ลา่

ประธานกรรมการ

2. นางราชาสรี เบอร์ ลา่ กรรมการ

3. นายไซยัม ซุนเดอร์
มาฮันซาเรี ย

6. นายดิลปิ ซิงห์ กอร์ 1/

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ

7. ดร. บีร์ กาปูร์1/

กรรมการ

8. นายคริ สนา คิสชอร์
มาเฮชวารี่ 2/
9. นายแฮรี่ กฤษณะ
อาการ์ วาล2/

กรรมการ

4. นายวินยั สัจเดว

5. นายประบู นาเรนท์
มาตู้

หมายเหตุ :

1/
2/

กรรมการ

วาระการดํารง
ตําแหน่ง
ก.ค. 2559 - วัน
ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2562
ก.ค. 2560 - วัน
ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2563
ก.ค. 2559 - วัน
ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2561
ก.ค. 2559 - วัน
ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2561
ก.ค. 2558 - วัน
ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2561
ก.ค. 2560 - วัน
ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2563
ก.ค. 2560 - วัน
ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2563
ก.ค. 2558 30 พ.ค. 2560
ก.ค. 2557 30 พ.ค. 2560

การเข้ าร่วมประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ การประชุม หมายเหตุ
บริษัท
ตรวจสอบ ผู้ถือหุ้น
0/4
0/1
มีถิ่นฐานอยูใ่ น
ต่างประเทศ
0/4

-

0/1

4/4

4/4

1/1

4/4

4/4

1/1

3/4

3/4

1/1

2/3

-

1/1

3/3

-

1/1

0/1

-

0/1

1/1

-

1/1

มีถิ่นฐานอยูใ่ น
ต่างประเทศ

มีถิ่นฐานอยูใ่ น
ต่างประเทศ

มีถิ่นฐานอยูใ่ น
ต่างประเทศ

นายดิ ลิป ซิ งห์ กอร์ และ ดร. บี ร์ กาปูร์ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัท มีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 21 กรกฎาคม 2560
นายคริ สนา คิ สชอร์ มาเฮชวารี ่ และ นายแฮรี ่ กฤษณะ อาการ์ วาล ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท โดยมี ผลตัง้ แต่
วันที ่ 30 พฤษภาคม 2560
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8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีทีมผู้บริหารดังรายชื่อต่อไปนี ้
1. ดร.บีร์ กาปูร์
ประธานบริหารกลุม่
2. นายประสาน กุมาร สิปานิ
ประธานบริษัท
3. นายสุเรช ซุนดาราม
รองประธานอาวุโส (ฝ่ ายเทคนิค)
รองประธาน (ฝ่ ายวิศวกรรม)
4. นายซานจีฟ กุมาร คอลล์*
5. นายปราโมท คานเดลวาล
รองประธาน (ฝ่ ายการเงินและพาณิชย์)
หมายเหตุ: - ข้อมูลและประวัติของผูบ้ ริ หารปรากฎในรายชือ่ คณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
* นายซานจี ฟ กุมาร คอลล์ เกษี ยณอายุเมือ่ วันที ่ 21 พฤษภาคม 2560

หน้ าที่และความรั บผิดชอบของประธานบริษัท
ประธานบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบที่สําคัญดังนี ้
1. ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ให้ เป็ นไปตามวัต ถุป ระสงค์ ข้ อ บัง คับ ดํ า เนิ น งานตามนโยบายของบริ ษั ท ฯ และการมอบหมายงานจาก
คณะกรรมการบริษัท
2. บริหาร จัดการ และอนุมตั ิรายการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ในการทําธุรกิจให้ เป็ นไปโดยปกติ
3. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท

8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติแต่งตังให้
้ นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ทําหน้ าที่เป็ นเลขานุการบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 30 มิถนุ ายน 2553
โดยให้ มี อํ า นาจหน้ าที่ ต ามที่ กํ า หนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบการจัด ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามมติดงั กล่าว ดูแลและให้ คําแนะนําแก่คณะกรรมการ
เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปี ของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีสว่ น
ได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริหาร และดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ
หมายเหตุ:

ข้อมูลและประวัติของเลขานุการบริ ษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1. ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
1.1 ค่ าตอบแทนรวมที่เป็ นตั วเงินของคณะกรรมการบริ ษั ท ในรู ปของเบี้ ยประชุ ม บําเหน็ จกรรมการ และ
ค่ าใช้ จ่ายอื่น
- ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นไปตามข้ อบังคับในหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 14 ได้ ระบุวา่ กรรมการของบริษัท
้ รับเบี ้ยประชุมสําหรับการเข้ าประชุมคณะกรรมการในแต่ละ
มีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิหน้ าที่ รวมทังได้
ครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุมเป็ นจํานวนสูงสุดครัง้ ละ 25,000 บาท และ 10,000 บาท สําหรับค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการ
ตรวยสอบ นอกเหนือไปจากเบี ้ยประชุมสําหรับการเข้ าประชุมคณะกรรมการดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว กรรมการของ
บริ ษัทมีสิทธิได้ รับเงินชดใช้ คืนในค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการเดินทาง ค่าที่พกั และ/หรื อค่าอาหาร แล้ วแต่กรณี ที่
เกิดขึ ้นแก่กรรมการเนื่องจากการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ของตนในฐานะกรรมการของบริษัท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
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คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ

ตําแหน่ง

1. นายกุมาร มังกาลัม
เบอร์ ลา่
2. นางราชาสรี เบอร์ ลา่

ประธานกรรมการ

3. นายไซยัม ซุนเดอร์
มาฮันซาเรี ย
4. นายวินยั สัจเดว

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

5. นายประบู นาเรนท์ มาตู้
6. นายดิลปิ ซิงห์ กอร์ 1/
7. ดร. บีร์ กาปูร์1/
8. นายคริ สนา คิสชอร์
มาเฮชวารี่
9. นายแฮรี่ กฤษณะ
อาการ์ วาล2/

กรรมการ

4/4

100,000

4/4

40,000

3/4

75,000

3/4

30,000

2/3

50,000

-

-

กรรมการ
กรรมการ

3/3
0/1

75,000
-

-

-

กรรมการ

1/1

25,000

-

-

จํานวนเงินทัง้ หมด (บาท)
หมายเหตุ :

1/
2/

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
การเข้ าร่วม ค่า การเข้ าร่วม ค่า
หมายเหตุ
ประชุม เบี ้ยประชุม ประชุม เบี ้ยประชุม
(ครัง้ )
(บาท)
(ครัง้ )
(บาท)
0/4
มีถิ่นฐานอยูใ่ น
ต่างประเทศ
0/4
มีถิ่นฐานอยูใ่ น
ต่างประเทศ
4/4
100,000
4/4
40,000

425,000

มีถิ่นฐานอยูใ่ น
ต่างประเทศ
มีถิ่นฐานอยูใ่ น
ต่างประเทศ

110,000

นายดิ ลิป ซิ งห์ กอร์ และ ดร. บี ร์ กาปูร์ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัท มีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 21 กรกฎาคม 2560
นายคริ สนา คิ สชอร์ มาเฮชวารี ่ และ นายแฮรี ่ กฤษณะ อาการ์ วาล ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท โดยมี ผลตัง้ แต่
วันที ่ 30 พฤษภาคม 2560

ค่ าตอบแทนรวมที่เป็ นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรอบ 3ปี ที่ผ่านมาเป็ นดังนี ้
รายละเอียดค่าตอบแทน
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
1. ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
425,000
500,000
2. ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
110,000
120,000
3. บําเหน็จกรรมการและค่าใช้ จ่ายอื่น
4,816,814
5,211,728
ค่ าตอบแทนรวม (บาท)
5,351,814
5,831,728

2559
400,000
110,000
3,173,673
3,683,673

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนกรรมการได้มีการพิ จารณาอย่างเหมาะสมสําหรับตําแหน่งและความรับผิ ดชอบ ค่าบํ าเหน็จกรรมการและค่าใช้จ่าย
อืน่ ทีจ่ ่ายให้แก่กรรมการท่านหนึ่งได้รบั การอนุมตั ิ จากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมือ่ วันที ่ 29 มกราคม 2545
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1.2 ค่ าตอบแทนรวมที่เป็ นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ เป็ นดังนี้
รายละเอียดค่าตอบแทน
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
2559
จํานวนผู้บริหาร (คน)
5
6
6
ค่าตอบแทนรวม (บาท)
33,608,488
41,798,938
36,674,677
หมายเหตุ: - สําหรับปี สิ้ นสุดวันที ่ 31 มี นาคม 2561 ประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร 5 คน ได้แก่ (1) ดร.บี ร์ กาปูร์ (2) นายประสาน กุมาร สิ ปานิ
(3) นายสุเรช ซุน ดาราม (4) นายซานจี ฟ กุม าร คอลล์ (เกษี ยณอายุเมื ่อ วัน ที ่ 21 พฤษภาคม 2560) (5) นายปราโมท
คานเดลวาล
- สําหรับปี สิ้ นสุดวันที ่ 31 มี นาคม 2560 ประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร 6 คน ได้แก่ (1) ดร.บี ร์ กาปูร์ (2) นายประสาน กุมาร สิ ปานิ
(3) นายราม โกปาล อกราวาล (เกษี ยณอายุเมื ่อวันที ่ 20 มกราคม 2560) (4) นายสุเรช ซุนดาราม (เริ่ มงานเมื ่อวันที ่ 27
ธันวาคม 2559) (5) นายซานจี ฟ กุมาร คอลล์ (6) นายปราโมท คานเดลวาล

2. ค่ าตอบแทนอื่น
 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ ได้ สมทบเงินเข้ ากองทุนสํารองเลี ้ยงชีพให้ แก่ผ้ บู ริหารของบริษัทฯ ดังนี ้
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2560
2559
จํานวนผู้บริหาร (คน)
5
6
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ (บาท)
-

2558
6
-

หมายเหตุ: - สําหรับปี สิ้ นสุดวันที ่ 31 มี นาคม 2561 ประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร 5 คน ได้แก่ (1) ดร.บี ร์ กาปูร์ (2) นายประสาน กุมาร สิ ปานิ
(3) นายสุเรช ซุน ดาราม (4) นายซานจี ฟ กุม าร คอลล์ (เกษี ยณอายุเมื ่อ วัน ที ่ 21 พฤษภาคม 2560) (5) นายปราโมท
คานเดลวาล
- สําหรับปี สิ้ นสุดวันที ่ 31 มี นาคม 2560 ประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร 6 คน ได้แก่ (1) ดร.บี ร์ กาปูร์ (2) นายประสาน กุมาร สิ ปานิ
(3) นายราม โกปาล อกราวาล (เกษี ยณอายุเมื ่อวันที ่ 20 มกราคม 2560) (4) นายสุเรช ซุนดาราม (เริ่ มงานเมื ่อวันที ่ 27
ธันวาคม 2559) (5) นายซานจี ฟ กุมาร คอลล์ (6) นายปราโมท คานเดลวาล

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561)
การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการบริ ษัทฯ จะรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ บริ ษัท ไทยเรยอน
จํากัด (มหาชน) ของตนเอง และคู่สมรส รวมทังบุ
้ ตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในการประชุมครัง้ ถัดไป
้ เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ หลังจากนันกรรมการบริ
้
ษัทฯ ท่านใด รวมทังคู
้ ่สมรส
หลังจากกรรมการบริ ษัทฯ ท่านนันได้
้ รับการเลือกตังให้
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะมีการทําธุรกรรมการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) กรรมการท่านนันก็
้ จะ
ั ้ อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ถัดไป และรายงานการถือ
รายงานการซื ้อขายหลักทรัพย์นนต่
ครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เป็ นดังนี ้
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ชื่อ - นามสกุล
1. นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ ลา่
2. นางราชาสรี เบอร์ ลา่
3. นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรี ย
4. นายวินยั สัจเดว
5. นายประบู นาเรนท์ มาตู้
6. นายดิลปิ ซิงห์ กอร์ 1/
7. ดร. บีร์ กาปูร์1/
8. นายประสาน กุมาร สิปานิ
9. นายสุเรซ ซุนดาราม
10. นายซานจีฟ กุมาร คอลล์2/
11. นายปราโมท คานเดลวาล

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ/ประธานบริหารกลุม่
ประธานบริษัท
รองประธานอาวุโส (ฝ่ ายเทคนิค)
รองประธาน (ฝ่ ายวิศวกรรม)
รองประธาน (ฝ่ ายการเงินและพาณิชย์)

จํานวนหุ้นสามัญ
31 มีนาคม 31 มีนาคม เพิ่ม (ลด)
2561
2560
2,050
2,050
1,449,480 1,449,480
9,000
9,000
-

หมายเหตุ: - จํ านวนหุน้ ทีแ่ สดงนีไ้ ด้รวมจํ านวนหุน้ ทีถ่ ือโดยคู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
1/
2/

นายดิ ลิป ซิ งห์ กอร์ และ ดร. บี ร์ กาปูร์ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัท มี ผลตัง้ แต่วนั ที ่ 21 กรกฎาคม 2560
นายซานจี ฟ กุมาร คอลล์ เกษี ยณอายุเมือ่ วันที ่ 21 พฤษภาคม 2560

8.5 บุคลากร
1. จํานวนพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ประกอบด้ วย
จํานวนพนักงาน : คน
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
2559
พนักงาน พนักงาน รวม พนักงาน พนักงาน รวม พนักงาน พนักงาน
ประจํา รายวัน
ประจํา รายวัน
ประจํา รายวัน
สํานักงานกรุงเทพฯ
30
30
30
30
29
โรงงานที่จงั หวัดอ่างทอง
182
669
851
184
648
832
193
666
โรงงานที่จงั หวัดสระบุรี
20
29
49
21
29
50
20
29
รวม
232
698
930
235
677
912
242
695

รวม
29
859
49
937

2. ค่ าตอบแทนของพนักงาน
2.1 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินของพนักงานของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ประกอบด้ วยเงินเดือนและ
โบนัส เป็ นดังนี ้
(หน่วย : ล้ านบาท)
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
2559
เงินเดือน
429.00
426.36
442.58
โบนัส
55.38
41.61
37.49
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2.2 ค่าตอบแทนอื่น : เงินสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
บริ ษัทฯ และพนักงานได้ ร่วมกันจดทะเบียนจัดตังกองทุ
้
นสํารองเลี ้ยงชีพตามพระราชบัญญัติ กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้ วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริ ษัทฯ จ่ายสมทบให้ กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพนี บ้ ริ หารโดยบริ ษั ท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้ กบั พนักงานในกรณี ที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้ วยกองทุน
สํารองเลี ้ยงชีพของบริษัทฯ
(หน่วย : ล้ านบาท)
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
2559
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
11.13
11.22
10.55
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีสวัสดิการในด้ านต่างๆ เช่น การประกันสุขภาพหมู่ ตรวจสุขภาพประจําปี หอพักพนักงาน
ตลอดจนการส่งไปฝึ กอบรม หรื อจัดสัมมนาประจําปี เพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้ มีคณ
ุ ภาพมากขึ ้น
3. การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานในรอบระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอย่างมีนยั สําคัญ
4. ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที่สาํ คัญในรอบระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี5. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักและให้ ความสําคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน เพื่อเป็ นการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานของบริ ษัทฯ ให้ สงู ขึ ้น จึงได้ จดั ให้ มีแผนการฝึ กอบรมประจําปี และแผนพัฒนาพนักงานเพื่อเสริ มสร้ างความรู้และทักษะใน
การทํางานตามความต้ องการ และความจําเป็ นของตําแหน่งงานนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การ
แนะนําให้ พนักงานได้ เข้ าใจในวิสยั ทัศน์ ภารกิจ วัฒนธรรมองค์กร เป้าหมาย ตลอดจนการฝึ กอบรมให้ ความรู้ ขนั ้ พืน้ ฐานในการ
ปฏิ บัติงาน พร้ อมทัง้ มี การติดตามผลการปฏิ บัติงานอย่างสมํ่ าเสมอ การฝึ กอบรมและการพัฒ นาพนักงานจะประกอบไปด้ วย
หลักสูตรและแผนการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึง่ บริ ษัทฯ ให้ การส่งเสริ มและสนับสนุนบุคลากรทุกระดับให้ ได้ รับ
การพัฒนาในทุกๆ ด้ าน ทังเรื
้ ่ องการบริ หาร การจัดการ (Management) เทคนิคในการปฏิบตั ิงาน (Technical) เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology) ระบบคุณ ภาพ (Quality) สิ่งแวดล้ อม (Environment) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety and
Health) เพื่ อให้ มั่น ใจว่าบุคลากรของบริ ษั ท ฯ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริ หารจัดการหรื อการทํางานได้ อย่างมี
ประสิทธิ ภาพ อันจะส่งผลให้ บุคลากรของบริ ษัทฯ ก้ าวสู่ความเป็ นมืออาชีพ (Professional) และก้ าวสู่ความเป็ นมาตรฐานสากล
(International Standardization) ต่อไป
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9

การกํากับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้ เปิ ดเผยไว้ ที่ http://thairayon.com

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักและให้ ความสําคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึง่ สิทธิพื ้นฐานที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับโดยเท่าเทียมตามที่กําหนด
ไว้ ในกฎระเบียบและข้ อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะ
ให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการเป็ นรายบุคคล
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ที่สําคัญ สิทธิในการรับเงินปั นผล สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิที่จะได้ รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี ละครัง้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบ
บัญชี
ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียดวาระการประชุม พร้ อมความเห็นของ
คณะกรรมการ หนังสือมอบฉันทะตามที่กฎหมายกําหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระพร้ อมทังคํ
้ าแนะนําในการมอบฉันทะ
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้ เข้ าประชุมแทนได้
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับข้ อมูลทันเวลาและมีเวลาเพียงพอในการ
พิจารณาและตัดสินใจลงคะแนนในวันประชุม หรื อทําการมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมแทน และยังได้ ประกาศ
ลงหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังได้ เผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับกําหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และวาระการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อนักลงทุนสามารถ
ส่งคําถามล่วงหน้ าได้ ก่อนวันประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ อํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงอย่าง
เต็มที่ และละเว้ นการกระทําใดๆ ที่เป็ นการจํากัดโอกาสในการเข้ าประชุมของผู้ถือหุ้น และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดง
ความคิดเห็นในการประชุมอย่างอิสระ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องนิวยอร์ ค ชัน้ 2
โรงแรมคอนราด กรุงเทพ ออล ซีซนั่ ส์ เพลส เลขที่ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยมีกรรมการ 5 คนเข้ า
ร่วมประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกราย สิทธิของผู้ถือหุ้นได้ กําหนดไว้ ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
และจะได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมโดยผ่านมาตรการดังต่อไปนี ้
 จัดให้ มีกระบวนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตังคํ
้ าถามในที่ประชุมโดยจัดสรร
เวลาให้ อย่างเพียงพอ
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 จัดให้ มีการพิจารณาและลงมติเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ รวมทังแต่
้ งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชี และอนุมตั ิคา่ สอบบัญชี และวาระอื่นตามที่กําหนดในหนังสือเชิญประชุม
 จัดให้ มีบตั รลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ
้ ้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
 กําหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้บริหารมิทําการเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า ทังนี
ได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลประกอบการพิจารณาวาระต่างๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม
 สําหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ หรื อบุคคลใดๆ เข้ าประชุมและ
ลงคะแนนเสียงแทน โดยบริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได้
 มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้ วน ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อมูลสาระสําคัญ ได้ แก่ มติที่ประชุมและผลการลงคะแนน
เสียง คําถาม คําชี ้แจงและความคิดเห็นของที่ประชุม
 กําหนดมาตรการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารโดยการแจ้ งให้ ทราบถึงบทบาท
ภาระหน้ าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะซึง่ ถือหลักทรัพย์ของ
บริ ษัทฯ และรับทราบการจัดทํารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทกุ ครัง้ ที่มีการซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอน
หลักทรัพย์ตอ่ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการหลังจากวันที่ซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์
 กําหนดนโยบายและขันตอนการอนุ
้
มตั ิรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยได้ ถือ
ปฏิบตั ิตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้ บงั คับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
รายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ซึง่ ได้ มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ
และได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริษัทฯ ได้ มีการดูแลและพิจารณาในกลุม่ ของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ เพื่อให้ แน่ใจว่าเป็ นการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของธุรกิจและมี
้
ซึง่ สามารถ
ความเป็ นธรรมต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทังหมด
้
บริษัทฯ ได้ พยายามในเสริ มสร้ างความร่วมมือกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทังหมด
สรุปได้ ดงั นี ้
ผู้ถือหุ้น

-

ลูกค้ า

-

คู่ค้า

-

เจ้ าหนี้

-

พนักงาน

-

บริษัทฯ มุง่ มัน่ ที่จะเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินที่มี
ความเชื่อถือได้ สร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ กบั ผู้ถือหุ้น โดยคํานึงถึงการเจริ ญเติบโตของบริษัทฯ ในระยะ
ยาวและผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ มีความมุง่ มัน่ ในการสร้ างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้ กบั ลูกค้ าที่จะได้ รับผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่เป็ นเลิศ
บริ ษัทฯ ยึดมัน่ ในการดําเนินธุรกิจที่สจุ ริต โปร่งใส และเป็ นธรรมกับคูค่ ้ า โดยคํานึงถึงความเสมอภาคและ
ผลประโยชน์ร่วมกัน
บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาในการกู้ยืมเงินตามข้ อตกลง และปฏิบตั ิหน้ าที่ที่พงึ มีตอ่ เจ้ าหนี ้ เพื่อให้
เกิดความเชื่อมัน่ และไว้ วางใจด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริต
บริษัทฯ ได้ สนับสนุนการพัฒนาให้ พนักงานทุกคนมีความรู้ ความสามารถ นอกจากนี ้ยังมีการดูแลพนักงาน
อย่างเสมอภาค
มีการให้ ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็ นธรรมตามผลการปฏิบตั ิงาน
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สังคมและ
สิง่ แวดล้ อม

-

ภาครั ฐ

-

บริษัทฯ ยังได้ ดแู ลพนักงานในเรื่ องของสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงจัดให้ มีโปรแกรมการเลื่อน
ตําแหน่งสําหรับพนักงาน
บริษัทฯ ตระหนักและให้ ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและการปกป้องสิง่ แวดล้ อม
ดังนัน้ บริษัทฯ มีความมุง่ มัน่ เพื่อให้ แน่ใจว่าการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องรวมถึงการ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน ISO 14001 สําหรับการจัดการเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม บริ ษัทฯ ยังได้ มีการทํางานอย่าง
ใกล้ ชิดร่วมกับหน่วยงานและชุมชนโดยรอบเพื่อรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้ อม
บริษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด

แนวทางความรั บผิดชอบต่ อสังคม
1. การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม
บริ ษั ทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรมดังที่ปรากฏในวิสัยทัศน์ และพันธกิ จของบริ ษั ทฯ บริ ษั ทฯ มีการ
เผยแพร่ นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ สามารถรักษามาตรฐาน
ระดับสูงด้ วยคุณธรรมและจริยธรรมตลอดเวลา อันส่งผลให้ บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้ เสียของบริษัทฯ
2. การต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รปั ชัน่
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดแนวทางในการป้องกันการทุจริ ต การกระทําที่เป็ นการคอร์ รัปชัน่ หรื อแม้ แต่หนทางที่นําไปสูก่ ารกระทํา
ดังกล่าว ซึ่งมีการระบุห้ามการให้ และรับสินบนและหลีกเลี่ยงการรับของขวัญต่างๆ เป็ นต้ น พนักงานทุกคนของบริ ษัทฯ
ได้ รับทราบในแนวทางเพื่ อป้ องกันไม่ให้ เกิ ดการปฏิ บัติที่ ไม่เป็ นธรรมดังกล่าว บริ ษั ทฯ มี นโยบายในการตรวจสอบข้ อ
ร้ องเรี ยนที่เกี่ยวกับการทุจริ ตภายในบริ ษัทฯ โดยผู้บริ หารระดับสูง โดยมีการสืบสวนหาข้ อเท็จจริ ง และเมื่อพิสจู น์ได้ ว่ามี
ความผิด ให้ ดําเนินการทําโทษทางวินยั ประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจะถูกนํามาเป็ นกรณีศกึ ษาให้ กบั พนักงานทุกคนได้ รับทราบ
3. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อพนักงานด้ วยความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน และศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
บริ ษั ท ฯ ไม่มีการจ้ างแรงงานเด็ก ทัง้ นี บ้ ริ ษั ท ฯ ได้ ให้ การช่วยเหลือพนักงานโดยเปิ ดโอกาสให้ พ นักงานสามารถจัดตัง้
สหภาพแรงงานเพื่อคุ้มครองและดูแลจัดการสวัสดิการและข้ อตกลงการทํางานให้ กบั พนักงานอย่างเหมาะสม ทังนี
้ ้ บริษัทฯ
มีการประชุมร่วมกับสหภาพแรงงานเป็ นปกติ
4. การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ มีความเชื่อว่าความสําเร็ จขององค์กรขึ ้นอยู่กับทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถ แรงจูงใจและความมีระเบียบ
วินยั การให้ โอกาสพนักงานทุกเชื ้อชาติ ภาษา และเพศอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน การปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมต่อพนักงานใน
ทุกกระบวนการของการบริ ห ารทรัพ ยากรมนุษ ย์ จึงเป็ นสิ่งสําคัญ โดยบริ ษั ท ฯ มี การบริ หารจัดการที่ เกี่ ยวข้ อง เช่น ใน
กระบวนการสรรหาคัด เลื อ กและการเลื่ อ นตํ า แหน่ งของพนัก งาน โดยให้ โอกาสกับ ทุก ชนชาติ อ ย่างเท่า เที ย มกัน ซึ่ง
ค่าตอบแทนของพนักงานจะเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงาน
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5. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
การรักษาการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมถือเป็ นความท้ าทายที่
สําคัญ ต่อธุรกิจของเรา บริ ษั ทฯ จึงมีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมที่อาจเกิดขึน้ ในทุกโครงการ
เพื่ อ ให้ ส ามารถวางแผนผลิ ต ได้ อ ย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ ควบคู่ไปกับ มาตรการป้ องกัน และลดผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มที่
เหมาะสม
6. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
บริ ษัทฯ มีส่วนร่ วมอย่างเข้ มแข็งในการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรอบ โดยมีเป้าหมายที่ม่งุ ตอบสนอง “ความต้ องการที่
แท้ จริ งของชุมชน” บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกในชุมชนได้ มีส่วนร่วมเพื่อยกระดับชีวิตความเป็ นอยู่ของชุมชนให้ ดีขึ ้น
ทังในด้
้ านระบบโครงสร้ างพื ้นฐาน สาธารณูปโภค อาชีพ และการศึกษา ตลอดจนรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงาม
ของท้ องถิ่น
7. การมี นวัตกรรม
บริ ษัทฯ ตระหนักว่านวัตกรรมเป็ นปั จจัยสําคัญ ที่ช่วยให้ องค์กรพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้
ส่งเสริมนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของพันธกิจของบริษัทฯ
ในกรณีที่มีข้อสงสัยประการใดที่เกี่ยวข้ องกับการละเมิดหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบข้ อบังคับหรื อจริ ยธรรมทาง
ธุรกิจ ผู้มีสว่ นได้ เสียทังหมดสามารถติ
้
ดต่อได้ ที่เลขานุการบริ ษัท สําหรับช่องทางในการติดต่อมีรายละเอียดดังนี ้
นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์
เลขานุการบริษัท
บริ ษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)
888/160-1 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชัน้ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2253-6745-54 ต่อ 2250 โทรสาร 0-2254-3181
e-mail : suwanna.c@adityabirla.com

หมวดที่ 5 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริษัทให้ ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส โดยมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอแก่ผ้ เู กี่ยวข้ อง
ทุกฝ่ าย พร้ อมทังดู
้ แลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถกู ต้ อง น่าเชื่อถือ ครบถ้ วนและทันเวลา และทุกฝ่ ายสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างเท่า
เทียมกัน
บริษัทฯ
มีการเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่มิใช่ทางการเงินตามข้ อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทังการเปิ
้
ดเผยข้ อมูลอย่างละเอียดไว้ ในแบบ
แสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ จดั ทํา
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจําปี
บริ ษัทฯ ได้ ปฎิบตั ิตามกฎเกณฑ์และข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวกับการทํารายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรื อการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้ วแต่กรณี รวมทังกํ
้ าหนด
นโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ ผ้ บู ริ หารและผู้ที่เกี่ยวข้ องนําข้ อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน
้ ้ บริษัทฯ ได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทในการประสานงานและตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ท่านสามารถ
ทังนี
สอบถามข้ อมูลต่างๆ ของบริ ษัทฯ ได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2253-6745-54 ต่อ 2250 หรื อแฟ๊ กซ์ 0-2254-3181 หรื อ e-mail
address: suwanna.c@adityabirla.com ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thairayon.com
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หมวดที่ 5 ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยบุคคลที่มีคุณวุฒิ มีความรู้ และความสามารถ มีความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มี
ภาวะผู้นํ า วิสัยทัศน์ และมี ความเป็ นอิสระในการตัดสิน ใจ ตลอดจนกํ ากับ ดูแลให้ ฝ่ายบริ ห ารจัดการบริ หารงานให้ เป็ นไปตาม
นโยบายที่กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่
กิจการและความมัน่ คงสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ในปี 2561 คณะกรรมการบริ ษัทมีจํานวน 7 คน ประกอบด้ วย
- กรรมการอิสระ (Independent Director)
3 คน
- กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริหาร (Non-Executive Director)
3 คน
- กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร (Executive Director)
1 คน
ทังนี
้ ้ บทบาทหน้ าที่ของประธานกรรมการได้ มีการแบ่งแยกอํานาจอย่างชัดเจนจากกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ ษัททุกคน
มีความเป็ นอิสระอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น คณะกรรมการบริ ษัทได้ ติดตามและดูแลการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ว่าได้ มี
้
ษัทได้
การปฏิบตั ิตามนโยบายของบริ ษัทฯ ภายใต้ กรอบของกฎหมาย ข้ อบังคับ กฎระเบียบ และมติของผู้ถือหุ้น อีกทังกรรมการบริ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามความรับผิดชอบอย่างซื่อสัตย์สจุ ริตและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้ กล่าวถึงแล้ วในหัวข้ อ “โครงสร้ างการจัดการ” ข้ อ 8.1
5.2 บทบาทหน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ในการดําเนินธุรกิจ และมีความเข้ าใจใน
บทบาทหน้ าที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็ นอย่างดี โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีสว่ นร่วมในการกําหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมัน่ ระหว่างผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ
ผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย อีกทัง้ ยังได้ จัดทําคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อให้ เป็ นแนวทางในการปฎิบัติของพนักงาน
เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากนัน้ เพื่อป้องกันการทํารายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการระหว่างกัน
่อแบ่งแยกอํานาจอย่างชัดเจน รวมทังได้
้ กําหนดนโยบายระเบียบปฎิบตั ิ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบเพื
้
และกระบวนการในการอนุมตั ิรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ ผ้ บู ริ หาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ ยึดถือปฎิบตั ิ
อีกทัง้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ กําหนดให้ ฝ่ายบริหารประเมินความเสี่ยงของกิจการ และกําหนดมาตรการป้องกันและจัดการความ
เสี่ยงและรายงานให้ ทราบเป็ นประจํา ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ ”ปั จจัยความ
เสี่ยง”
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้ กล่าวถึงแล้ วในหัวข้ อ “โครงสร้ างการจัดการ” ข้ อ 8.1
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5.3 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้ กําหนดให้ มีการประชุมทุกไตรมาส หรื อมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเป็ น โดยมีการกําหนดวาระ
การประชุมไว้ ชดั เจนและล่วงหน้ า เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานในแต่ละไตรมาสและติดตามความคืบหน้ าการดําเนินงาน โดย
้
ละท่านมีความเป็ นอิสระที่จะเสนอ
ประธานบริ ษัทจะพิจารณาเรื่ องที่สําคัญและนําเข้ าสู่วาระการประชุม นอกจากนันกรรมการแต่
เรื่ องเข้ าสูว่ าระการประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทแต่ละครัง้ ประธานกรรมการได้ จดั สรรเวลาอย่างเพียงพอและมากพอในการพิจารณาวาระ
การประชุม โดยปกติคณะกรรมการบริ ษัทมีการประชุมทุกๆ 3 เดือน และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเป็ น ในการประชุม
้
่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา โดยมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่
แต่ละครัง้ มีการกําหนดวาระการประชุมที่ชดั เจน ทังวาระเพื
กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณี จําเป็ นเร่ งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรื อ
ประโยชน์ของบริ ษัทฯ ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการกําหนดวาระการประชุมที่ชดั เจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้ วน
เพียงพอ โดยจัดส่งให้ กรรมการล่วงหน้ า เพื่อให้ กรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม โดยในการประชุม
คณะกรรมการ กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเปิ ดเผย นอกจากนี ้ ยังมีการจดบันทึกรายงานการ
ประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ วจากคณะกรรมการบริษัท ไว้ ที่หน่วยงานเลขานุการ
บริษัทเพื่อให้ กรรมการหรื อผู้เกี่ยวข้ องสามารถเรี ยกดูข้อมูลหรื อตรวจสอบได้
การเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ตามที่ได้ กล่าวถึงแล้ วในหัวข้ อ “โครงสร้ างการจัดการ” ข้ อ 8.1
5.4 การประเมินตนเองของกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษัทยังมิได้ มีการจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการโดยรวม
5.5 ค่ าตอบแทน
บริ ษัทฯ กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่สมเหตุสมผล และมีแรงจูงใจที่จะรักษาคุณภาพของกรรมการและ
ผู้บ ริ ห ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และเปรี ย บเที ย บกับ บริ ษั ท ในกลุ่ม ธุ ร กิ จ ระดับ เดี ย วกัน ทัง้ นี ค้ ่ า ตอบแทนของกรรมการจะเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมตั ิในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2561 ตามที่ได้ กล่าวถึงแล้ วในหัวข้ อ “โครงสร้ างการจัดการ” ข้ อ 8.4
5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทฯ ได้ ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการฝึ กอบรมและให้ ความรู้แก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ เช่น
กรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร เลขานุการบริ ษั ท เป็ นต้ น เพื่อเป็ นการเสริ มสร้ างและพัฒนาการปฏิ บัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง และบริษัทฯ ได้ จดั ทําเอกสารปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม่ เพื่อเป็ นข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน รวมถึงการจัด
ปฐมนิเทศแนะนําลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ แก่กรรมการใหม่ด้วย
คณะกรรมการบริ ษัทจํานวน 2 ท่าน ได้ เข้ าร่ วมอบรมหลักสูตร Directors Certification Program ของสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
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9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
ถึงแม้ ว่าบริ ษัทฯ จะยังมิได้ จดั ตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยอื่น นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้ มีตามข้ อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนัน้ การดําเนินการในด้ านอื่นเพื่อพิจารณาแต่ละวาระ เช่น การพิจารณาค่าตอบแทน การสรร
้ บ่ นพื ้นฐานของความ
หาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการได้ ทําอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และโปร่งใส ตังอยู
ซื่อสัตย์สจุ ริต
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นกรรมการอิสระทัง้ 3 คน มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า
ด้ วยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะปฏิบตั ิหน้ าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริ หารของ
กิจการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้ เกิดความถูกต้ อง เป็ นธรรม และเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี ้
1. นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรี ย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
2. นายวินยั สัจเดว
3. นายประบู นาเรนท์ มาตู้
กรรมการตรวจสอบ
นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยมีนายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรี ย และนายวินยั สัจเดว เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินของบริษัทฯ
หน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ระบบการควบคุม ภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการ
พิ จ ารณาแต่งตัง้ โยกย้ า ย เลิกจ้ างหัว หน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรื อ หน่ วยงานอื่ น ใดที่ รับ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ การ
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ ปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ ข้ อกํ าหนดของตลาดหลักทรัพ ย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้ องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วนน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
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(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.3 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
กรรมการอิสระประกอบด้ วย
1. นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรี ย
กรรมการอิสระ
2. นายวินยั สัจเดว
กรรมการอิสระ
3. นายประบู นาเรนท์ มาตู้
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ตามข้ อกําหนดขันตํ
้ ่าของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์
2552 เรื่ องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติ
้ ด้ วย
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตรของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับ
การเสนอให้ เป็ นผู้บริหารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรื อบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษั ทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความ
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้น
ขัดแย้ ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของสํานักงานสอบบัญชี
ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริการทางวิชาชีพเป็ นนิติบคุ คล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริ หารหรื อหุ้นส่วนผู้จดั การ ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
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7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
8. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
บริ ษัทฯ ยังไม่มีการจัดตังคณะกรรมการสรรหา
้
เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตังเข้
้ ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ แต่เมื่อ
ตําแหน่งกรรมการว่างลง คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้ทําหน้ าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งแทน โดยพิจารณา
จากความรู้ และประสบการณ์ นอกจากนี ้ กรรมการและผู้บ ริ หารต้ อ งมี คุณ สมบัติและไม่มีลักษณะต้ อ งห้ ามตามที่ กําหนดโดย
กฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชนจํากัด และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี ้
1. การถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์ ล้ มละลาย
้
างประเทศในเรื่ องร้ ายแรง
2. การถูกดําเนินคดีโดยหน่วยงานทางราชการ ทังในและต่
3. การกระทําความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ในเรื่ องร้ ายแรง ไม่สจุ ริ ต ฉ้ อฉล ไม่เป็ นธรรมหรื อเอาเปรี ยบผู้ลงทุน อํา
พรางฐานะการเงิน/ผลการดําเนินงาน ให้ ข้อมูลเท็จ หรื อปกปิ ดข้ อมูล
4. มีพฤติกรรมขาด Fiduciary duties (การทําหน้ าที่ด้วยความระมัดระวังหรื อซื่อสัตย์สจุ ริ ตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ) อย่างร้ ายแรง
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ ใช้ วิธีจบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วน
ปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตําแหน่ง ในกรณีที่มีผ้ ทู ี่ได้ เป็ นกรรมการในวันเดียวกัน ผู้ที่
พ้ นจากตําแหน่งให้ กระทําโดยการจับฉลากกรรมการที่ออกตามวาระนันอาจถู
้
กเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการโดยใช้
้
เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อเสียงหนึง่
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) ข้ างต้ น เลือกตังบุ
้ คคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
เป็ นรายบุคคลไป ทังนี
้ ้ผู้ถือหุ้นจะแบ่งคะแนนเสียงของตนให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันในกรณี
้
ที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนที่
จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ในการลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง และมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํ านวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
สํ าหรับ การสรรหาคัด เลื อ กบุค คลเข้ าดํ ารงตํ าแหน่งประธานบริ ษั ท และผู้บ ริ ห ารระดับ สูง คณะกรรมการบรรษั ท จะเป็ นผู้
พิจารณาในการกลัน่ กรองสรรหาบุคคลที่มีคุณ สมบัติเหมาะสม เพื่อให้ มั่นใจว่าบริ ษัทฯ มีผ้ ูบริ หารที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นอย่างดี และสามารถบริ หารงานให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ ได้
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9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริษัทฯ บริ หารจัดการบริ ษัทย่อย รวมถึงกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจ เพื่อให้ การบริ หารงานเป็ นไปอย่างมีศกั ยภาพ มี
ประสิทธิภาพในด้ านต่างๆ ดังนี ้
 นโยบายการลงทุนของบริษัท และบริษัทย่ อย
- ฝ่ ายบริ หารจะต้ องมีการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเบื ้องต้ นการลงทุน แล้ วจึงนําเสนอผลการประเมิน พร้ อมทังสรุ
้ ป
ภาวการณ์ลงทุนเพื่อนําเสนอยังคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิโครงการ ซึง่ จะต่อเนื่องถึงการพัฒนาโครงการ การ
ขยายการลงทุน และการอนุมตั ิงบลงทุน
- นโยบายที่สําคัญ ของบริ ษัทย่อย ทัง้ นี ห้ ากมีการต้ องจัดตัง้ บริ ษัทย่อย หรื อยกเลิกบริ ษัทย่อยเพื่อการบริ หารจัดการของ
บริษัทให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผู้มีอํานาจอนุมตั ิดงั กล่าว
- คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิรายการลงทุนที่มีลกั ษณะเข้ าข่ายตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
 นโยบายการควบคุมภายใน และนโยบายการบริหารงานส่ วนกลาง
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายบริ หารให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อการทําหน้ าที่
อย่างอิสระและรายงานผลการตรวจสอบให้ คณะกรรมการบริษัททราบความคืบหน้ าเป็ นรายไตรมาส
สําหรับการบริ หารงานในบริ ษัทย่อยได้ บริ หารตามสัดส่วนการลงทุน และคณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่แต่งตังผู
้ ้ บริ หารที่จะไป
้ ้โดยพิจารณาจาก
ปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการในบริ ษัทต่างๆ เพื่อให้ มีทิศทางที่สอดคล้ องและเชื่อมโยงในด้ านนโยบายและกลยุทธ์ ทังนี
ความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทนันๆ
้

9.5 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายห้ ามมิให้ กรรมการและผู้บ ริ ห ารทัง้ ทางตรงและทางอ้ อ มใช้ ข้อ มูลภายในเพื่ อ ประโยชน์ ข องตนเอง ซึ่งมี
มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการใช้ ข้อมูลภายในที่ผิดกฎหมาย โดยคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีดงั นี ้
- เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ากรรมการและผู้บ ริ ห ารมี การรายงานการเปลี่ ยนแปลงใดๆ ในการถื อครองหลักทรัพ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ ต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้ ทนั เวลา
- ห้ ามไม่ให้ ผ้ บู ริหารหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องเปิ ดเผยข้ อมูลภายในแก่บคุ คลภายนอก
- หลีกเลี่ยงการให้ คําแนะนําในการการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานในช่วงหนึ่งเดือน
ก่อนที่งบการเงินจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
- บริ ษัทฯ มีระบบที่เหมาะสมเพื่อให้ แน่ใจว่าข้ อมูลสําคัญที่มีการใช้ ร่วมกันโดยผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อข้ อมูลของบริ ษัทฯ
เท่านัน้ เพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงการใช้ งานที่ไม่เหมาะสมของข้ อมูลดังกล่าว
ในปี ที่ผ่านมา คณะกรรมการและผู้บริ หารได้ มีการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่ งครัด นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มัน่ ใจว่า
พนักงานทุกคนได้ รับทราบและเห็นด้ วยที่จะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลภายในที่เป็ นความลับของบริ ษัทฯ เพื่ อผลประโยชน์ของตนเองต่อ
บุคคลภายนอก
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินการทางวินยั สําหรับพนักงานของบริ ษัทฯ ที่กระทําการฝ่ าฝื นระเบียบข้ อบังคับหรื อประกาศของ
บริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ ในกฎระเบียบและข้ อบังคับในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
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9.6 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริ ษัทฯ ได้ แก่ ความเป็ นอิสระในการ
ปฏิ บัติงาน คุณ ภาพ มาตรฐานการปฏิ บัติงาน และผู้สอบบัญ ชีมีคุณ สมบัติถูกต้ องตามประกาศของตลาดหลักทรัพ ย์ แห่ง
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ น
ประเทศไทย นําเสนอคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อขออนุมตั ิผ้ ถู ือหุ้นแต่งตังผู
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ดังรายชื่อต่อไปนี ้
้ ปี 2560) และ/หรื อ
(1) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 (เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตังแต่
(2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และ/หรื อ
(3) นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายค่าสอบบัญชีเป็ นเงิน 1,409,447.- บาท ซึ่งรวมค่าใช้ จ่ายอื่นๆ (ปี
2560: 1,298,694.- บาท)
2. ค่ าบริการอื่น (non-audit fee)
-ไม่มี –

9.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องอื่นๆ
-ไม่มี –
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10

ความรับผิดชอบตอสังคม
(Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม
นโยบายของบริษัทฯ คือ “การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนต่างๆ ในพื ้นที่ซงึ่ บริ ษัทฯ ได้ เข้ าไป
ประกอบการ ในการนี ้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะร่วมสร้ างสรรค์ชีวิตที่ดีขึ ้นอย่างยัง่ ยืน สําหรับกลุม่ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม รวมไปถึงการ
ยกระดับดัชนีการพัฒนาประชากรในประเทศ”
บริ ษัทฯ มีความเชื่อมัน่ อย่างแรงกล้ าในปณิธานหลักของบริษัทฯ และตระหนักดีวา่ การที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจที่มีการ
แข่งขันสูงในปั จจุบนั บริษัทฯ จะต้ องมีความรับผิดชอบหลายด้ านต่อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
บริ ษัทฯ เชื่อว่า นอกเหนือไปจากการสร้ างผลประกอบการทางการเงินที่ดีตอ่ ผู้ถือหุ้นแล้ ว บริ ษัทฯ ควรสร้ างสัมพันธภาพเชิง
กิจกรรมกับผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็ นส่วนสําคัญในแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอด 44 ปี ที่ผา่ นมา บริษัทฯ ได้ พยายาม
อย่างที่สดุ ที่จะดําเนินโครงการและแนวปฏิบตั ิตา่ งๆ ที่สะท้ อนให้ เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอาใจใส่ของบริษัทฯ
ั้
เป้าหมายหลักคือการพัฒนาชุมชนในทุกๆ ด้ าน ด้ วยหลักการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืนในชุมชนรอบๆ สถานที่ตงโรงงานของ
บริ ษัทฯ
โครงการและกิจกรรมต่างๆ จะได้ รับการวางแผนโดยการประเมินความต้ องการ การมีสว่ นร่วมของชุมชนรอบโรงงาน ซึง่ จะช่วย
ให้ สามารถเข้ าถึงคนส่วนใหญ่ของสังคมได้ ดียิ่งขึ ้น ผู้มีสว่ นในการพัฒนาของบริษัทฯ ได้ แก่ หน่วยงานราชการ หน่วยงานระดับ
อําเภอ ผู้นําชุมชน และผู้ที่ได้ รับผลประโยชน์ในท้ ายที่สดุ ซึง่ ก็คือ ชุมชน

จุดมุ่งหมายหลักของบริษัทฯ

ด้ วยเล็งเห็นว่าบริ ษัทฯ คือส่วนหนึง่ ของสังคมซึง่ จะส่งผลตอบแทนที่ดีกบั การลงทุนของบริ ษัทฯ ความรู้ความชํานาญของบริษัทฯ
และกิจกรรมที่มีสว่ นสนับสนุนสวัสดิการและการพัฒนาชุมชน จะช่วยสร้ างคุณค่าให้ กบั สังคมโดยรวม
บริษัทฯ มีสว่ นร่ วมอย่างแข็งขันกับชุมชนท้ องถิ่นในการดําเนินงานของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ต่างๆ ที่สร้ าง
ความแตกต่างให้ กบั ชีวิตของพวกเขาได้ บริษัทฯ ได้ รับการยอมรับโดยหอการค้ าอเมริกนั ติดต่อกันเป็ นเวลาสี่ปีสําหรับโครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
บรรทัดฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัทฯ มีประเด็นหลักที่ สําคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการสร้ างมูลค่าเพิ่ม
สําหรับลูกค้ า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคมโดยรวม จุดมุง่ หมายหลักของบริษัทฯ ประกอบไปด้ วย
1. การกํากับดูแลองค์กร
2. การปฏิบตั ิด้านแรงงาน
3. การดูแลด้ านสิง่ แวดล้ อม
4. การปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การมีสว่ นร่วมและการพัฒนาชุมชน
7. มาตรการป้องกันการทุจริต
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10.2 กิจกรรมเพื่อประโยช์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (after process) ในปี ที่ผ่านมา
บริษัทฯ ให้ ความสําคัญสูงสุดต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมในทุกพื ้นที่ที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ โดยให้ การ
สนับสนุนกิจกรรมที่มีสว่ นสร้ างสรรค์สงั คมอย่างสมํ่าเสมอ และได้ จดั สรรงบประมาณส่วนหนึง่ จากรายได้ ของบริ ษัทฯ เพื่อใช้ ดําเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ทังในระดั
้
บท้ องถิ่นและระดับองค์กร
ในแต่ละประเด็นหลัก บริษัทฯ ได้ เริ่ มดําเนินการและมีมาตรการต่างๆ ภายใต้ โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมบางส่วนที่
บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการ ดังต่อไปนี ้
1. การศึกษา
1.1 โครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรี ยน 17 โรงเรี ยน
1.2 โครงการให้ ทนุ การศึกษา
1.3 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
1.4 การมอบอุปกรณ์การศึกษาและการกีฬา
1.5 ค่ายภาษาอังกฤษสําหรับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
2. โครงการสุขภาพและสวัสดิการครอบครัว
2.1 โครงการตรวจสุขภาพและกล่องช่วยเหลือทางการแพทย์
2.2 การให้ ความสําคัญเกี่ยวกับสุขภาพ
2.3 โครงการป้องกันโรค
2.4 โครงการสนับสนุนชุมชนในช่วงภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
2.5 โครงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬา
3. ความยัง่ ยืนและการดํารงชีวิต
3.1 โครงการสนับสนุนการฝึ กอบรมในการสร้ างรายได้
3.2 โครงการฝึ กอบรมผู้นําและการประชุมเชิงปฏิบตั ิการสําหรับผู้นําชุมชน
3.3 โครงการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและแก้ ไขข้ อข้ องใจ
4. การให้ ความช่วยเหลือด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน
4.1 โครงการปลูกต้ นไม้
4.2 โครงการปรับปรุงสิง่ อํานวยความสะดวกในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพของจังหวัด
4.3 โครงการซ่อมแซมและบํารุงรักษาสิง่ อํานวยความสะดวกของโรงเรี ยน
4.4 โครงการซ่อมแซมและบํารุงรักษาสิง่ อํานวยความสะดวกของวัด
5. โครงการบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
5.1 งานกุศลประจําปี (Red Cross Charity Fair)
5.2 โครงการเยี่ยมชมโรงงานสําหรับสมาชิกชุมชน
5.3 โครงการดูแลผู้พิการและผู้สงู อายุในชุมชน
5.4 โครงการสนับสนุนชุมชนสําหรับจุดตรวจสอบความปลอดภัยในการจราจรและบริการในช่วงวันหยุดยาว
5.5 โครงการเยี่ยมเยียนชาวบ้ านเพื่อสอบถามข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในชุมชนบริ เวณรอบโรงงาน
6. ทางศาสนา
6.1 การทําบุญในวันสําคัญทางพุทธศาสนา
6.2 โครงการบริ จาคในโอกาสพิเศษ (กฐิ น, ผ้ าป่ า)
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การดูแลด้ านสิ่งแวดล้ อม
ในภารกิจด้ านนี ้ บริษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายด้ านสิง่ แวดล้ อมอย่างเคร่งครัดในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO9002 ตังแต่
้ ปี 2537 และปรับเป็ น ISO9001:2008 ในเดือนพฤศจิกายน 2553 นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ รับการ
รับรองมาตรฐาน ISO14001 ในปี 2546 และได้ รับการคัดเลือกเข้ ารับรางวัล TPM Special Award ในเดือนมีนาคม 2550 มีการนํา
เทคโนโลยีใหม่ลา่ สุดเข้ ามาใช้ ในกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม บริษัทฯ มีการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ ชิดกับ
หน่วยงานกํากับดูแลต่างๆ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ความปลอดภัยและการบําบัดของเสีย
ภารกิจเพื่อนําไปสูก่ ารป้องกันด้ านสิง่ แวดล้ อมถือเป็ นสิง่ ที่บริษัทฯ จะต้ องดําเนินการเป็ นลําดับต้ นๆ นอกเหนือจากเป้าหมายใน
เชิงพาณิชย์และการกํากับดูแลกิจการที่ดี ความปลอดภัยในการทํางานและการป้องกันด้ านสิง่ แวดล้ อมก็มีความสําคัญอย่างมาก
สําหรับบริษัทฯ ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้ มีการจัดตังโครงการความปลอดภั
้
ยเพื่อสร้ างเสริมวินยั ในการทํางานเพื่อความปลอดภัยและ
สภาพการทํางานที่ปลอดภัย ความคืบหน้ าในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับความปลอดภัยมีการตรวจสอบโดยผู้บริ หารระดับสูงในการประชุม
ด้ านความปลอดภัยซึง่ จัดขึ ้นเป็ นประจํา หลากหลายของกิจกรรมและเทคโนโลยีใหม่ที่นํามาใช้ อย่างต่อเนื่องในการบําบัดนํ ้าเสียและ
การปล่อยก๊ าซเพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน
 นํ้าเสีย
้
นํ ้าเสียจากกระบวนการผลิตและจากแหล่งอื่นๆ จะได้ รับการบําบัดในโรงบําบัดนํ ้าเสียในชันต้
้ นที่มีประสิทธิภาพสูง จากนันจะมี
การบําบัดในระยะที่สองโดยใช้ ระบบจุลนิ ทรี ย์ยอ่ ยสลาย ปั จจัยดังกล่าวได้ มีการเฝ้าติดตามอย่างมีประสิทธิผล
 มลพิษทางอากาศ
ระบบบําบัดมลพิษ (Scrubber) จากการปล่อยของเสียได้ รับการออกแบบสําหรับการดูแลขัดถูแบบสองขันตอน
้
ขันตอนแรกให้
้
สามารถดูดซึมและทําปฎิกิริยาเคมีที่เกิดจากการรวมตัวของไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) จนไฮโดรเจนซัลไฟด์กลายเป็ นกํามะถัน
ซึง่ กํามะถันที่ได้ จากกระบวนการนี ้จะถูกนํากลับมาใช้ ใหม่ในกระบวนการผลิต ในขันตอนที
้
่สองเป็ นการระบายของขันตอนแรก
้
จะได้ รับการบําบัดโดยการขัดถูด้วยการกัดกร่อนของก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และก๊ าซคาร์ บอนซัลไฟด์ (CS2) ผ่านขันตอน
้
การดูดซับโดยใช้ ถ่านกัมมันต์ หลังจากการขัดถูแล้ วก๊ าซจะถูกระบายออกสู่ชนั ้ บรรยากาศผ่านปล่องระบายที่มีความสูง 175
เมตร จากความความสําเร็ จในการทดสอบการทํางานของระบบในขัน้ ตอนที่สองของโครงการบําบัดก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
(H2S) และโครงการฟื น้ ฟูก๊าซคาร์ บอนซัลไฟด์ (CS2) ระดับการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดซัลไฟด์และก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ลดลง
เป็ นอย่างมาก และได้ รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการตาม
ขันตอนต่
้
างๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศโดยรอบโรงงานเพื่อแก้ ไขปั ญหาเรื่ องกลิน่
 ขยะมูลฝอย
ขยะมูลฝอยทุกประเภทที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการผลิตและกิจกรรมอื่นๆ จะมีการคัดแยกและส่งไปกําจัดอย่างเหมาะสมต่อไป
โดยผู้ประกอบการที่ได้ รับอนุญ าต เมื่อไม่กี่ปีที่ ผ่านมา การกําจัดขยะมูลฝอยบางส่วนถูกนํ าไปเป็ นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบใน
กระบวนการผลิตซีเมนต์ ซึง่ ทําให้ เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อมมากยิ่งขึ ้น
 การปล่ อยก๊ าซ
โรงงานผลิตกรดกํามะถันได้ รับการออกแบบบนหลักการ DCDA โดยใช้ ระบบกําจัดไอนํ ้าที่มีประสิทธิภาพ จากนันจะเข้
้
าสูร่ ะบบ
บําบัดมลพิษ (Scrubber) เพื่อควบคุมปริมาณซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ที่ปล่อยออกไป
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11

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย
่ ง

บริ ษั ทฯ ยังคงให้ ความสําคัญ กับการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่ องโดยคณะกรรมการบริ ษัท เพื่ อให้ แน่ ใจว่าระบบการ
ควบคุม ภายในในระดับ ต่า งๆ ขององค์ ก รมี ค วามเหมาะสมและเพี ย งพอเพื่ อ สนับ สนุน ให้ ก ารดํ า เนิ น งานมี ป ระสิท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิ ผล รวมทัง้ มีระบบบัญ ชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้ องน่าเชื่ อถื อ บริ ษั ทฯ ยังใช้ มาตรการที่เหมาะสมเพื่ อให้
สอดคล้ องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง อีกทังยั
้ งกําหนดให้ มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็ น
ประจํา
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษั ทฯ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ได้ มีความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในได้ มีการดําเนินการจากฝ่ ายตรวจสอบบริ หารองค์กรโดยฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในมืออาชีพของกลุ่มอดิตยาเบอร์ ล่า และยังได้ จดั ทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสริ มสร้ างความแข็งแกร่งของระบบ
ควบคุมภายใน ซึง่ การควบคุมภายในที่สําคัญสามารถจําแนกระบบในด้ านต่างๆ ดังนี ้
1. ด้ านองค์ กรและสภาพแวดล้ อม
บริ ษัทฯ มีการกําหนดจัดโครงสร้ างองค์กร ที่แบ่งแยกหน้ าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน เพื่อทําให้
ระบบการควบคุมภายในดียิ่งขึ ้น และสอดคล้ องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง โดยรองรับแผนงานระยะสันและระยะยาวของ
้
บริษัทฯ
2. ด้ านบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ กําหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจน และมีการประเมินปั จจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจทัง้ ที่เป็ นปั จจัย
ภายในและปั จจัยภายนอก ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจภายใต้ งบประมาณที่กําหนด รวมทังมี
้
กระบวนการในการวิเคราะห์ สาเหตุที่ อาจทํ าให้ เกิดปั จจัยความเสี่ยงต่างๆ และมี การกํ าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง
ดังกล่าว
3. ด้ านการควบคุมการปฏิบัตงิ านของฝ่ ายบริหาร
ระบบการควบคุมในและการประเมินคุณภาพการปฏิบตั ิงานมีการแบ่งแยกหน้ าที่เพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีการกําหนด
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ในแต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจน การควบคุมภายในที่เหมาะสมของฝ่ ายบริ หารและมีการสอบทานผลการ
ดําเนินงานของฝ่ ายบริ หารโดยคณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนงาน
ตรวจสอบประจําปี เพื่อให้ มนั่ ใจว่าแผนงานตรวจสอบครอบคลุมกิจกรรมที่สําคัญของบริ ษัทฯ รวมถึงการอนุมตั ิการทําธุรกรรม
ของบริ ษั ท ฯ กับ ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และผู้ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ แ น่ ใจว่า เป็ นการป้ องกัน การขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์
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4. ด้ านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล
บริ ษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้ อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยบริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญอย่างมากสําหรับการใช้
ระบบ SAP-ERP เพื่อให้ ทีมผู้บริ หารได้ รับข้ อมูลได้ ทนั ตามเวลา นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังมีนโยบายในการรักษาความปลอดภัยใน
ระบบสารสนเทศสําหรับ ข้ อมูลที่ เป็ นความลับ พนักงานมีการสื่อ สารข้ อมูลผ่านระบบ Intranet, การรับ ส่ง e-mail และการ
สื่ อ สารโดยการประชุ ม ด้ านการสื่ อ สารข้ อมู ล กั บ บุ ค คลภ ายนอก โดยมี การเผยแพ ร่ ข้ อมู ล ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
www.thairayon.com และการเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. ด้ านระบบการติดตาม
้
รกิจถูกกําหนดขึ ้นอย่างเหมาะสมเพื่อ
บริ ษัทฯ ยังคงติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานในทุกระดับขององค์กร ขันตอนทางธุ
ความต่อเนื่องของการควบคุมภายใน วิธีการได้ กลายเป็ นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้ าที่ตามปกติของผู้บริ หารและผู้ที่เกี่ ยวข้ อง
บริ ษัทฯ ได้ มีการกําหนดแผนการติดตามและการประเมินผลเพื่อให้ แน่ใจว่าประสบผลสําเร็จตามเวลาที่ระบุไว้ ผู้ตรวจสอบภายในที่
เป็ นอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและการควบคุมภายในมีการทบทวนเป็ นรายไตรมาสและเป็ นประจําทุกปี
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ และมีความเห็นว่าบริ ษัทฯ มีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี เพียงพอและเชื่อถือได้ และสามารถควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจตามปกติขององค์กร
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รายการระหวางกัน

1. รายการระหว่ างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้ าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรื อบริษัทที่เกี่ยวข้ องเหล่านัน้ ซึง่ เป็ นไปตามปกติ
ธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ชื่อบริษัท /
ลักษณะ
รายได้
ค่าใช้ จ่าย
ประเภทธุรกิจ
ความสัมพันธ์
บจ.เอวี เทอเรซ
- บริ ษัทฯ ถือหุ้น - ดอกเบี ้ยรับจากเงินให้ ก้ ยู ืม 1,499,000 -ไม่มีเบย์ อิงค์
ร้ อยละ 60.00 บาท
เหตุผลของการทํารายการ
- การร่วมค้ า
- มีกรรมการ
เหตุผลของการทํารายการ
- ดอกเบี ้ยที่ได้ รับเทียบเท่ากับอัตราตลาด -ไม่มี- ผู้ผลิตเยื่อสําหรับ ร่วมกัน
ทํากระดาษ
บจ.เบอร์ ลา่ จิงเว่ย์ - บริ ษัทฯ ถือหุ้น - ขายเส้ นใยเรยอน 546,480,000 บาท
- ค่าบริการให้ คําปรึกษา 18,852,000 บาท
ไฟเบอร์
ร้ อยละ 42.53 - ค่าใช้ จ่ายรับคืน 151,000 บาท
เหตุผลของการทํารายการ
- ผู้ผลิตเส้ นใย
- มีกรรมการ
เหตุผลของการทํารายการ
- การขายเส้ นใยเรยอนเป็ นไปตามราคา - บริการให้ คําปรึกษาด้ านข้ อมูล
เรยอน
ร่วมกัน
ตลาด
อุตสาหกรรมสิง่ ทอในประเทศจีน ให้ การสน
- ค่าใช้ จ่ายระหว่างกันจัดเก็บในราคาทุน นับสนุนด้ านการตลาด การบริ การลูกค้ า การ
สนับสนุนที่จําเป็ นอื่นๆ แก่บริษัทฯ
-ไม่มีบจ.พีที อินโด
- บริษัทฯ ถือหุ้น - ขายเส้ นใยเรยอน 82,707,000 บาท
ลิเบอร์ ตี ้ เท็กซ์ไทล์ ร้ อยละ 40.00 - เงินปั นผลรับ 2,579,000 บาท
เหตุผลของการทํารายการ
- ผู้ผลิตเส้ นด้ าย
- มีกรรมการ
เหตุผลของการทํารายการ
- การขายเส้ นใยเรยอนเป็ นไปตามราคา -ไม่มีร่วมกัน
ตลาด
-ไม่มีAditya Birla Elyaf - บริ ษัทฯ ถือหุ้น - เงินปั นผลรับ 15,747,000 บาท
Sanayi ve Ticaret ร้ อยละ 33.33
เหตุผลของการทํารายการ
- ผู้ผลิตเส้ นใย
- มีกรรมการ
เหตุผลของการทํารายการ
-ไม่มี-ไม่มีเรยอน
ร่วมกัน
- ค่าใช้ จ่ายชําระคืน 312,000 บาท
บจ.ไทย อคริลิค
- บริษัทฯ ถือหุ้น - เงินปั นผลรับ 21,373,000 บาท
ไฟเบอร์
ร้ อยละ 30.00
เหตุผลของการทํารายการ
- มีกรรมการ
- ผู้ผลิตเส้ นใย
เหตุผลของการทํารายการ
-ไม่มี- ค่าใช้ จ่ายระหว่างกันจัดเก็บในราคาทุน
อคริ ลคิ
ร่วมกัน
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ชื่อบริษัท /
ประเภทธุรกิจ
บจ.อดิตยา
เบอร์ ลา่ เคมีคลั ส์
(ประเทศไทย)
- ผู้ผลิตเคมีภณ
ั ฑ์

ลักษณะ
รายได้
ความสัมพันธ์
- บริษัทฯ ถือหุ้น - เงินปั นผลรับ 25,480,000 บาท
ร้ อยละ 29.98 - ขายวัสดุอปุ กรณ์ 12,000 บาท
- มีกรรมการ
ร่วมกัน

เหตุผลของการทํารายการ
- การขายวัสดุเรี ยกเก็บในราคาทุน

บมจ.ไทยคาร์ บอน - บริษัทฯ ถือหุ้น
แบล็ค
ร้ อยละ 24.98
- ผู้ผลิตผงเขม่าดํา - มีกรรมการ
ร่วมกัน

- ค่าเช่าบ้ านพักรับรอง 3,240,000 บาท
- เงินปั นผลรับ 59,950,000 บาท
- ค่าใช้ จ่ายรับคืน 2,437,000 บาท
เหตุผลของการทํารายการ
- บริษัทฯ ให้ เช่าบ้ านพักรับรอง และ
สาธารณูปโภคอื่นๆ แก่ TCB เพื่อใช้ เป็ น
บ้ านพักพนักงานและลูกค้ าของ TCB
- ค่าใช้ จ่ายระหว่างกันจัดเก็บในราคาทุน

บจ.เอวี กรุ๊ป เอ็นบี - บริษัทฯ ถือหุ้น
อิงค์
ร้ อยละ 19.00
- ผู้ผลิตเยื่อกระดาษ - มีกรรมการ
ชนิดละลายนํ ้าได้
ร่วมกัน

- ดอกเบี ้ยรับจากเงินให้ ก้ ยู ืมจากผู้ถือหุ้น
4,103,000 บาท
เหตุผลของการทํารายการ
- ดอกเบี ้ยที่ได้ รับเทียบเท่ากับอัตราตลาด

ค่าใช้ จ่าย
- ซื ้อโซดาไฟ, วัสดุแผนกอ๊ อกซิลาลี่
60,246,000 บาท
- ซื ้อวัสดุอปุ กรณ์ 59,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมการใช้ ไฟฟ้าสําหรับแทงก์
โซดาไฟ 15,000 บาท
- ค่าใช้ จ่ายชําระคืน 1,345,000 บาท
เหตุผลของการทํารายการ
- ABCT เป็ นผู้ผลิตโซดาไฟรายใหญ่ใน
ประเทศไทย และเป็ นหนึง่ ในสองผู้จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์นี ้ในประเทศไทย สําหรับวัตถุดิบ
หลักที่บริษัทฯ ได้ จดั ซื ้อจาก ABCT เป็ นราคาที่
เทียบเท่ากับราคาตลาด การจัดซื ้อวัสดุแผนกอ๊
อกซิลาลี่เป็ นราคาที่เทียบเท่ากับราคาตลาด
- การซื ้อวัสดุเป็ นไปตามราคาทุน
- การจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ ไฟฟ้าเรี ยกเก็บ
ตามราคาทุน
- ค่าใช้ จ่ายระหว่างกันจัดเก็บในราคาทุน
- ซื ้อไอนํ ้าและพลังงาน 326,882,000 บาท
- ค่าใช้ จ่ายชําระคืน 643,000 บาท
เหตุผลของการทํารายการ
- TCB ผลิตไอนํ ้าและพลังงานซึง่ เป็ นส่วนหนึง่
ในกระบวนการผลิต คือการผลิตไอนํ ้าและ
พลังงาน บริษัทฯ จัดซื ้อสาธารณูปโภคที่สําคัญ
นี ้จาก TCB ตามราคาตลาด
- ค่าใช้ จ่ายระหว่างกันจัดเก็บในราคาทุน
- ซื ้อเยื่อกระดาษ 2,018,340,000 บาท
เหตุผลของการทํารายการ
- บริษัทฯ มีสญ
ั ญาระยะยาวในการรับซื ้อเยื่อ
กระดาษชนิดละลายนํ ้าได้ ซงึ่ เป็ นวัตถุดิบที่
สําคัญ และเป็ นราคาที่เทียบเคียงกับราคาของ
ผู้จําหน่ายอิสระ
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ชื่อบริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ
บจ.อินโด-ไทย
ซินเทติคส์
- ผู้ผลิตเส้ นด้ าย

บจ.ไทยเปอร์ ออ็ ก
ไซด์
- ผู้ผลิตไฮโดรเจน
เปอร์ ออ็ กไซด์
บจ.กราซิม
อินดัสตรี ส์
- ผู้ผลิตเส้ นใยและ
ซีเมนต์
บจ.พีที เอลลิแก๊ นท์
เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี
- ผู้ผลิตเส้ นด้ าย
บจ.พีที ซันไร้ ซ์
บิวไม เท็กซ์ไทล์
- ผู้ผลิตเส้ นด้ าย
บจ.พีที อินโด
บารัต เรยอน
- ผู้ผลิตเส้ นด้ าย
บจ.อินโดฟิ ล เท็กซ์
ไทล์ มิลส์ อิงค์
- ผู้ผลิตเส้ นด้ าย

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
- บริษัทฯ ถือหุ้น
ร้ อยละ 7.56
- มีกรรมการ
ร่วมกัน

รายได้

- ขายเส้ นใยเรยอน 545,990,000 บาท
- เงินปั นผลรับ 159,000 บาท
เหตุผลของการทํารายการ
- ITS เป็ นลูกค้ าในประเทศรายใหญ่ของ
บริษัทฯ การขายเส้ นใยเรยอนเป็ นไปตาม
ราคาตลาด
- บริ ษัทฯ ถือหุ้น - เงินปั นผลรับ 520,000 บาท
เหตุผลของการทํารายการ
ร้ อยละ
-ไม่มี0.0233
- มีกรรมการ
ร่วมกัน
- เงินปั นผลรับ 6,556,000 บาท
- ถือหุ้นใน
- ค่าใช้ จ่ายรับคืน 737,000 บาท
บริษัทฯ
ร้ อยละ 0.532 เหตุผลของการทํารายการ
- ค่าใช้ จ่ายระหว่างกันจัดเก็บในราคาทุน
- มีกรรมการ
ร่วมกัน
- มีกรรมการ
- ขายเส้ นใยเรยอน 163,583,000 บาท
เหตุผลของการทํารายการ
ร่วมกัน
- การขายเส้ นใยเรยอนเป็ นไปตามราคา
ตลาด
- มีกรรมการ
- ขายเส้ นใย 61,655,000 บาท
เหตุผลของการทํารายการ
ร่วมกัน
- การขายเส้ นใยเรยอนเป็ นไปตามราคา
ตลาด
- มีกรรมการ
- ขายวัสดุอปุ กรณ์ 1,351,000 บาท
- ค่าใช้ จ่ายรับคืน 9,000 บาท
ร่วมกัน
เหตุผลของการทํารายการ
- การขายวัสดุเป็ นไปตามราคาทุน
- ค่าใช้ จ่ายระหว่างกันจัดเก็บในราคาทุน
- มีกรรมการ
- ขายเส้ นใยเรยอน 3,141,000 บาท
เหตุผลของการทํารายการ
ร่วมกัน
- การขายเส้ นใยเรยอนเป็ นไปตามราคา
ตลาด
- มีกรรมการ
-ไม่มีร่วมกัน
เหตุผลของการทํารายการ
-ไม่มี-

บจ.เบอร์ ลา่
แมเนจเม้ นท์
เซ็นเตอร์ เซอร์ วิส
- ที่ปรึกษาด้ านการ
จัดการ
Aditya Birla Nuvo - มีกรรมการ
Ltd.
ร่วมกัน

-ไม่มีเหตุผลของการทํารายการ
-ไม่มี-

ค่าใช้ จ่าย
-ไม่มีเหตุผลของการทํารายการ
-ไม่มี- ซื ้อวัสดุแผนกอ๊ อกซิลาลี่ 19,000 บาท
เหตุผลของการทํารายการ
- การซื ้อวัสดุแผนกอ๊ อกซิลาลี่เป็ นไปตามราคา
ตลาด
- ค่าใช้ จ่ายชําระคืน 173,000 บาท
เหตุผลของการทํารายการ
- ค่าใช้ จ่ายระหว่างกันจัดเก็บในราคาทุน
-ไม่มีเหตุผลของการทํารายการ
-ไม่มีไม่มีเหตุผลของการทํารายการ
-ไม่มี- ซื ้อโซเดียมซัลเฟต 1,341,000 บาท
เหตุผลของการทํารายการ
- การซื ้อโซเดียมซัลเฟตเป็ นไปตามราคาตลาด
-ไม่มีเหตุผลของการทํารายการ
-ไม่มี- ค่าใช้ จ่ายอื่น 1,136,000 บาท
เหตุผลของการทํารายการ
- ค่าใช้ จ่ายอื่นเป็ นการให้ บริการต่างๆ ตาม
ราคาตลาด
ไม่มีเหตุผลของการทํารายการ
-ไม่มี-
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2. รายการระหว่ างกันอื่นๆ ของบริษัทฯ กับบริษัทร่ วม และบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ได้ แสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 6

3. ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นระหว่างบริ ษัทฯ บริษัทร่วม และกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน เป็ นไปตามการดําเนินธุรกิจตามปกติและตาม
เงื่อนไขทางการค้ าโดยทัว่ ไป เงื่อนไขและราคาที่ทําการซื ้อขายเป็ นไปตามราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรี ยบเทียบได้ กบั รายการที่
เกิดขึ ้นกับลูกค้ าอื่นๆ และเพื่อประโยชน์สงู สุดต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทังหมดของบริ
้
ษัทฯ

4. มาตรการหรื อขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน
บริ ษั ทฯ เสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ อนุมัติรายการที่ เกี่ ยวโยงกันให้ เป็ นไปอย่าง
เหมาะสมและเป็ นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ เสียทังหมด
้
เช่นเดียวกับการมีนโยบายในการกําหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการผู้มี
ส่วนได้ เสียจะไม่มีสทิ ธิในการออกเสียงในรายการดังกล่าว

5. นโยบายหรื อแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
-ไม่มี-

6. รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบต่ อรายการระหว่ างกัน
-ไม่มี-
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สวนที่ 3
13

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ขอมูลทางการเงินทีส
่ าํ คัญ

1. งบการเงิน
1.1 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียของบริ ษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึง่
ประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีที่สําคัญ และได้ ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ด้ วยเช่นกัน
ข้ าพเจ้ าเห็นว่างบการเงินข้ างต้ นนี ้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปี สิ ้นสุด
วันเดียวกันของบริ ษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในวรรค ความรับผิ ดชอบของ
ผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ นในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระจากบริษัทฯตามข้ อกําหนดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตาม
้ วย ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและ
ข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้ อกําหนดนันด้
เหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
 เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สดุ ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้ าพเจ้ า ในการตรวจสอบงบ
การเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้ าพเจ้ าได้ นําเรื่ องเหล่านี ้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้ าพเจ้ า ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าไม่ได้ แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี ้
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้ กล่าวไว้ ในวรรคความรับผิ ดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ นในรายงาน
ของข้ าพเจ้ า ซึง่ ได้ รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี ้ด้ วย การปฏิบตั ิงานของข้ าพเจ้ าได้ รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อ
ตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบ
ของข้ าพเจ้ า ซึง่ ได้ รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่ องเหล่านี ้ด้ วย ได้ ใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ พร้ อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื่องมีดงั ต่อไปนี ้

แบบ 56-1-2561

56

บริ ษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

การรั บรู้ รายได้
รายได้ จากการขายสินค้ าของบริ ษัทฯเป็ นรายการที่สําคัญที่สดุ ต่องบกําไรขาดทุน
ซึง่ รายได้ ของบริษัทฯประกอบด้ วยการขายให้
ลูกค้ าจํานวนมากรายด้ วยข้ อตกลงทางการค้ าที่แตกต่างกัน โดยรายได้ สว่ นใหญ่เป็ นการขายให้ กบั ลูกค้ าในต่างประเทศ ดังนัน้
บริษัทฯจึงมีความเสี่ยงที่จะมีการรับรู้รายได้ ด้วยมูลค่าที่ไม่เหมาะสมหรื อรับรู้ก่อนเวลาที่ควร
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบการรับรู้รายได้ ของบริษัทฯโดยการ
•

ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้ องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทําความ
เข้ าใจและเลือกตัวอย่างมาสุม่ ทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้ และให้ ความสําคัญในการทดสอบ
เป็ นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสําหรับการควบคุมภายในที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวข้ างต้ น

•

สุม่ ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ ้นในระหว่างปี และช่วงใกล้ สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี

•

สอบทานใบลดหนี ้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี

•

วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้ อมูลบัญชีรายได้ จากการขายแบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่
อาจเกิดขึ ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทําผ่านใบสําคัญทัว่ ไป (Journal voucher)

 ข้ อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลอื่นซึง่ รวมถึงข้ อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจําปี ของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงาน
ของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนัน)
้ ซึง่ คาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้ กบั ข้ าพเจ้ าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี ้
ความเห็นของข้ าพเจ้ าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้ อมูลอื่น และข้ าพเจ้ าไม่ได้ ให้ ข้อสรุปในลักษณะการให้ ความเชื่อมัน่ ในรูปแบบ
ใดๆ ต่อข้ อมูลอื่นนัน้
ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้ อมูลอื่นนันมี
้ ความขัดแย้ งที่มี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู้ที่ได้ รับจากการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าหรื อไม่ หรื อปรากฏว่าข้ อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้ าพเจ้ าได้ อา่ นรายงานประจําปี ของบริษัทฯตามที่กล่าวข้ างต้ นแล้ ว และหากสรุปได้ วา่ มีการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอัน
เป็ นสาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าจะสื่อสารเรื่ องดังกล่าวให้ ผ้ มู ีหน้ าที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อให้ มีการดําเนินการแก้ ไขที่เหมาะสมต่อไป
 ความรั บผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี ้โดยถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ บู ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้ สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่
ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการดําเนินงานต่อเนื่อง การเปิ ดเผยเรื่ องที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่ องดังกล่าว
และการใช้ เกณฑ์การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินงานต่อเนื่องเว้ นแต่
ผู้บริ หารมีความตังใจที
้ ่จะเลิกบริ ษัทฯหรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลมีหน้ าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ
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 ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ได้ ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้ อมูลที่
ขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรื อข้ อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซงึ่ รวม
ความเห็นของข้ าพเจ้ าอยูด่ ้ วย
ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็ นการรับประกันว่าการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้ เสมอไป
ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรื อข้ อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ วา่
รายการที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินจากการใช้
งบการเงินเหล่านี ้
ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ข้ าพเจ้ าใช้ ดลุ ยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี ้ด้ วย
•

ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการ
ทุจริตหรื อข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง ต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้ หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้ อมูลที่ขดั ต่อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึง่ เป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้ อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจ
เกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้
้
นการแสดงข้ อมูล การแสดงข้ อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้ อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ทําความเข้ าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ การควบคุมภายในของบริษัทฯ

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผ้ บู ริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องที่ผ้ บู ริหารจัดทํา

•

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร
และสรุปจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้ รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้ เกิด
ข้ อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของบริษัทฯในการดําเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ หากข้ าพเจ้ าได้ ข้อสรุปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าจะต้ องให้ ข้อสังเกตไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ าถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
ในงบการเงิน หรื อหากเห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้ าพเจ้ าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้ อสรุปของ
ข้ าพเจ้ าขึ ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้ รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ บริษัทฯต้ องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่องได้

•

ประเมินการนําเสนอ โครงสร้ างและเนื ้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนประเมินว่า
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นโดยถูกต้ องตามที่ควรหรื อไม่

ข้ าพเจ้ าได้ สื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้ วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้ อบกพร่องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้ าพเจ้ าได้ พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
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ข้ าพเจ้ าได้ ให้ คํารับรองแก่ผ้ มู ีหน้ าที่ในการกํากับดูแลว่าข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องกับความเป็ นอิสระ
และได้ สื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทงหมด
ั้
ตลอดจนเรื่ องอื่นซึง่ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้ าพเจ้ าและมาตรการที่ข้าพเจ้ าใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ ข้าพเจ้ าขาดความ
เป็ นอิสระ
จากเรื่ องทังหลายที
้
่สื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล ข้ าพเจ้ าได้ พิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สดุ ในการตรวจสอบงบการเงินใน
งวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้ าพเจ้ าได้ อธิบายเรื่ องเหล่านี ้ไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้ นแต่กฎหมาย
หรื อข้ อบังคับห้ ามไม่ให้ เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ ้น ข้ าพเจ้ าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่ อง
ดังกล่าวในรายงานของข้ าพเจ้ าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียสาธารณะจะได้ จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี ้

กฤษดา เลิศวนา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958
บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุงเทพฯ: 24 พฤษภาคม 2561
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1.2 ตารางสรุ ปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ตรวจสอบแล้ ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
ณ วันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
2559
จํานวนเงิน
%
จํานวนเงิน
%
จํานวนเงิน
%
สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว – ตัว๋ แลกเงิน
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ที่ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
สินทรัพย์รอการขาย
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
เงินจ่ายล่วงหน้ าสําหรับเงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

834,833
2,123,282
1,337,891
69,696
-

3.33
8.46
5.33
0.28
-

220,271
1,882,050
1,111,392
76,961
114,800

109,801
1,440,598
147,853
6,063,954

0.44
5.74
0.59
24.17

1,923,393 8.17
96,965 0.41
5,425,833 23.04

13,303,822
2,502,113
3,112,454
108,365
2,400
19,029,154
25,093,108

0.94
7.99
4.72
0.33
0.49

5,438
170,000
1,276,255
78,695
524,633

0.03
0.80
6.00
0.37
2.46

1,735,152 8.16
161,805 0.76
3,951,978 18.58

53.02 12,264,355 52.08 11,455,528 53.85
12,143 0.05
9.97 2,530,605 10.75 2,136,656 10.04
120,498 0.57
12.40 3,285,157 13.95 3,422,542 16.09
36 0.00
0.43
29,739 0.13
182,380 0.86
0.01
2,496 0.01
2,815 0.01
75.83 18,124,494 76.96 17,320,455 81.42
100.00 23,550,327 100.00 21,272,433 100.00

แบบ 56-1-2561
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บริ ษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตรวจสอบแล้ ว) (ต่ อ)

หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 201,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ ว
หุ้นสามัญ 201,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
สํารองตามกฎหมาย
สํารองทัว่ ไป
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
ณ วันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
2559
จํานวนเงิน
%
จํานวนเงิน
%
จํานวนเงิน
%

1,248,016
92,981
37,863
1,378,860

4.98
0.37
0.15
5.50

443,394
1,135,887
71,722
1,651,004

1.88
4.82
0.31
7.01

917,412
856,651
33,179
1,807,242

152,823
371,753
524,576
1,903,436

0.61
1.48
2.09
7.59

145,881
374,070
519,951
2,170,955

0.62
1.59
2.21
9.22

121,135 0.57
289,157 1.36
410,292 1.93
2,217,534 10.43

201,600
201,600

201,600
0.80

201,600

4.31
4.03
0.16
8.50

201,600
0.86

201,600

0.95

20,160 0.08
20,160 0.09
20,160 0.09
2,500,000 9.96 2,500,000 10.62 2,500,000 11.75
20,313,830 80.96 18,398,556 78.12 16,232,177 76.31
154,082 0.61
259,056 1.10
100,962 0.47
23,189,672 92.41 21,379,372 90.78 19,054,899 89.57
25,093,108 100.00 23,550,327 100.00 21,272,433 100.00

แบบ 56-1-2561
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บริ ษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน (ตรวจสอบแล้ ว)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
2559
จํานวนเงิน
%
จํานวนเงิน
%
จํานวนเงิน
%

รายได้
รายได้ จากการขาย
10,031,860 97.67
เงินปั นผลรับ
7,235 0.07
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
169,635 1.65
รายได้ อื่น
62,567 0.061
รวมรายได้
10,271,297 100.00
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขาย
8,807,170 85.75
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
385,816 3.76
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
241,043 2.35
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากการับคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ลดทุน
รวมค่ าใช้ จ่าย
9,434,029 91.85
837,268 8.15
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุน
ในการร่ วมค้ าและบริษัทร่ วม ค่ าใช้ จ่ายทาง
การเงิน
และรายได้ (ค่ าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้ า
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
1,382,883 13.46
2,220,151 21.62
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
และรายได้ (ค่ าใช้ จ่าย)ภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
(3,477) (0.03)
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนรายได้ (ค่ าใช้ จ่าย)ภาษีเงินได้ 2,216,674 21.58
รายได้ (ค่าใช้ จ่าย) ภาษี เงินได้
(89,123) (0.87)
กําไร (ขาดทุน) สําหรั บปี
2,127,551 20.71
กําไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กําไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก (หุ้น)

9,080,184 98.40
10,575 0.11
87,967 0.95
49,543 0.54
9,228,268 100.00

9,222,833 99.26
4,866 0.05
63,883 0.69
9,291,582 100.00

7,587,770 82.22
280,502 3.04
182,064 1.97
103,190 1.12
8,153,526 88.35
1,074,742 11.65

8,178,179 88.02
285,995 3.08
158,178 1.70
145,567 1.57
5,994 0.06
8,773,913 94.43
517,669 5.57

1,434,701 15.55
2,509,443 27.19

1,028,532 11.07
1,546,201 16.64

(6,620)
2,502,824
(177,518)
2,325,305

(33,994)
1,512,207
(126,674)
1,385,533

(0.07)
27.12
(1.92)
25.20

10.55

11.53

6.87

201,600,000

201,600,000

201,600,000

(0.37)
16.28
(1.36)
14.91

แบบ 56-1-2561
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บริ ษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตรวจสอบแล้ ว)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
2559
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
2,325,305

1,385,533

(78,074)

(260,255)

261,991

(41,283)

-

-

-

103,190

-

17,980
(3,597)
(104,974)

393,949
(78,790)
158,094

95,806
(19,161)
338,636

(1,588)

(22,257)

-

กําไร (ขาดทุน) สําหรั บปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนใน
ภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ผลสะสมของผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศของบริษัทร่วมที่จะขาย
ผลสะสมของผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศของบริษัทร่วมที่ลดทุน
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
หัก: ผลกระทบของภาษี เงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง – สุทธิจากภาษี เงินได้
รายการทีจ่ ะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนใน
ภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษี เงินได้
รายการที่จะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง – สุทธิจากภาษี เงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรั บปี

318
(1,270)

4,451
(17,806)

-

(106,244)

140,288

338,636

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรั บปี

2,021,307

2,465,593

1,724,169

แบบ 56-1-2561
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บริ ษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ตรวจสอบแล้ ว)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน :
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้ า
ส่วนแบ่งขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ขาดทุนจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ลดทุน
การปรับลดสินค้ าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับ(โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริง
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ ้น
รายได้ เงินปั นผล
ดอกเบี ้ยรับ
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี ้สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี ้สินดําเนินงานเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี ้ยรับ
จ่ายดอกเบี ้ย
จ่ายภาษี เงินได้
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
2559
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
2,216,674

2,502,824

1,512,207

370,676
(1,382,883)
1,270
(49)
16,695
(7,235)
(50,592)
3,477
1,168,033

391,000
(1,434,701)
103,189
2,949
(10,863)
17,555
(10,575)
(40,443)
6,620
1,527,555

386,859
(1,028,533)
(18,515)
145,567
1,577
94,378
14,801
(4,866)
(52,879)
33,994
1,084,590

(234,781)
482,796
(44,931)
96

167,088
(188,241)
68,699
319

(374,248)
(308,562)
(5,645)
(575)

118,761
(19,587)
(9,753)
1,460,634
132,364
52,761
(3,477)
(80,681)
1,561,601

367,293
25,315
(15,067)
1,952,961
154,046
34,222
(6,620)
(14,303)
2,120,306

221,030
15,547
(20,343)
611,794
80,853
63,845
(33,994)
722,498

แบบ 56-1-2561
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บริ ษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ตรวจสอบแล้ ว) (ต่ อ)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง (เพิ่มขึ ้น)
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการทีเกี่ยวข้ องกันเพิ่มขึ ้น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกันลดลง (เพิ่มขึ ้น)
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ลดทุน
เงินจ่ายล่วงหน้ าสําหรับเงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ ้น
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ซื ้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม:
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เงินปั นผลค้ างจ่าย

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
2559
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
(241,232)
114,800
(3,528)
50,000
3,530
(202,773)
(279,203)

(1,712,050)
537,280
(2,110)
224,258
(12,143)
435
(339,889)
(1,304,219)

1,115,000
(80,235)
12,900
(15,777)
1,274
(565,548)
467,614

(443,394)
(224,442)
(667,836)
614,562
220,271
834,833

(474,017)
(127,237)
(601,254)
214,833
5,438
220,271

(1,463,615)
(10,080)
(1,473,695)
(283,582)
289,020
5,437

-

13,884

-
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1.3 อัตราส่ วนทางการเงิน (งบการเงินรวม)
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้ (เท่า)
ระยะเวลาชําระหนี ้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขันต้
้ น (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตรากําไรอื่น (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ย (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)

สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
2559
4.40
3.35
1.03
8.19
44
5.24
69
7
49
64

3.29
2.12
1.23
7.61
47
4.15
87
8
47
87

2.19
1.23
0.31
8.42
43
5.20
69
11
33
79

12.21
7.65
14.11
203.47
20.71
9.55

16.44
11.17
16.13
208.97
25.20
11.50

11.33
6.45
9.88
121.53
14.91
7.61

8.75
78.10
0.42

10.38
80.99
0.41

6.61
53.15
0.44

0.08
473.37
28

0.10
321.31
20

0.12
22.25
30
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14

การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
(Management Discussion and Analysis : MD&A)

1. การผลิต
ปริมาณการผลิตเส้ นใยเรยอนสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 อยูท่ ี่ 138,800 ตัน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปี ก่อน เกลือโซเดียมซัลเฟตมีปริมาณการผลิตอยูท่ ี่ 105,597 ตัน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี
ก่อน การผลิตในปี ที่แล้ วลดลงเนื่องจากการลดกําลังการผลิตตามเงื่อนไขของบันทึกความเข้ าใจ (MOU) กับหน่วยงานของ
จังหวัด

2. รายได้ จากการขาย
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มี นาคม 2561 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายจํานวน 10,032 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี ก่อนจํ านวน
9,080 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 952 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 10 สาเหตุหลักมาจากปริ มาณขายเพิ่มขึ ้น ปริ มาณขายเส้ น
ใยเรยอนในตลาดส่งออกไปต่างประเทศเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 20 ในขณะที่ปริ มาณขายในตลาดภายในประเทศลดลงร้ อยละ 25 เมื่อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ปริ มาณขายเกลือโซเดียมซัลเฟตซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์พลอยได้ อยูท่ ี่ 105,729 ตัน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีปริมาณขายอยูท่ ี่ 97,896 ตัน

3. ส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมตามวิธีสว่ นได้ เสียจํานวน 1,383 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งกําไรจํานวน 1,435
ล้ านบาทของปี ก่อน ลดลงจํานวน 52 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4 เนื่องมาจากผลกําไรที่ปรับตัวลงของบริ ษัทร่วมบางแห่ง

4. รายได้ อ่ ืน
 กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ ้นจํานวน 82 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 93 เนื่องมาบริษัทฯ มีการปฏิบตั ิตามนโยบายที่
สอดคล้ องกับการป้องกันความเสี่ยงภายใน
 เงินปั นผลรับลดลงจํานวน 3.3 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 32 เนื่องมาจากรายได้ เงินปั นผลที่ลดลงจากบริ ษัทที่ลงทุน
 รายได้ อื่นเพิ่มขึ ้นจํานวน 13 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 26 สาเหตุหลักเกิดจากดอกเบี ้ยรับที่เพิ่มขึ ้นจากเงินฝากธนาคาร
เนื่องจากเงินสดเพิ่มขึ ้น

5. ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
 ต้ นทุนขายเพิ่มขึ ้นจํานวน 1,219 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 16 สาเหตุหลักเนื่องมาจากปริมาณขายเพิ่มขึ ้นและราคา
ต้ นทุนวัตถุดิบหลักที่สงู ขึ ้น
 ค่าใช้ จ่ายในการขายเพิ่มขึ ้นจํานวน 105 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 38 สาเหตุหลักเนื่องมาจากปริ มาณขายเพิ่มขึ ้นและ
ค่าขนส่งสินค้ าส่งออกที่สงู ขึ ้น
 ค่าใช้ จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ ้นจํานวน 59 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 32 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากค่าใช้ จ่ายด้ าน
สิง่ แวดล้ อม, CSR และด้ านกฎหมาย
 ขาดทุนจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ลดทุนลดลงจํานวน 103 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 100 เป็ นผลมาจาก
ผลขาดทุนจากบริษัทร่วมในปี ที่แล้ ว
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 ค่าใช้ จ่ายทางการเงินลดลงจํานวน 3.1 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 47 เนื่องจากเงินกู้ยืมลดลง
 ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ลดลงจํานวน 88 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 50 เนื่องมาจากกําไรทางภาษี ที่ลดลง
 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีของบริษัทฯ เป็ นเงินจํานวน 1,409,447.- บาท สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2561 (สําหรับปี 2560 : 1,298,694.- บาท) ซึง่ รวมค่าใช้ จ่ายอื่นด้ วย

6. กําไรสุทธิ
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 จํานวน 2,128 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับกําไรสุทธิจํานวน 2,325 ล้ าน
บาทของปี ก่อน ลดลงจํานวน 197 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 9 ส่วนใหญ่เนื่องมาจากต้ นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ ้น ราคา
ขายลดลง และกําไรที่ลดลงจากบริ ษัทร่วมบางแห่ง

7. ฐานะทางการเงิน
สินทรั พย์
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีมลู ค่า 25,093 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 1,543 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7 เมื่อ
เทียบกับปี ก่อน รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่สําคัญๆ มีดงั นี ้
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นจํานวน 615 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 279 เนื่องจากกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงาน
 เงินลงทุนชัว่ คราว-ตัว๋ แลกเงินเพิ่มขึ ้นจํานวน 241 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 13 เนื่องจากกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงาน
 ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้นจํานวน 226 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 20 เนื่องจากปริ มาณขายส่งออกที่เพิ่มขึ ้น
ในช่วงไตรมาสสุดท้ ายของปี
 เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง่ ปี ลดลงจํานวน 115 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
100 มาจากการชําระคืนเงินกู้ยืมที่ได้ รับในระหว่างปี
 สินค้ าคงเหลือลดลงจํานวน 483 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 25 เนื่องจากการลดลงของสินค้ าสําเร็จรูปและวัตถุดิบ
บางส่วน
 สินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ ้นจํานวน 110 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 100 เนื่องมาจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมแห่งหนึง่ ซึง่
จัดกลุม่ ใหม่จากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ ้นจํานวน 51 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 52 สาเหตุหลักเกิดจากลูกหนี ้ภาษี มลู ค่าเพิ่มเพิ่มขึ ้น
 เงินจ่ายล่วงหน้ าสําหรับเงินลงทุนระยะยาวลดลงจํานวน 12 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 100 เนื่องมาจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมแห่งหนึง่ ซึง่ จัดกลุม่ ใหม่เป็ นสินทรัพย์รอการขาย
 สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ ้นจํานวน 79 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 264 เนื่องมาจากการด้ อยค่าของเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมแห่งหนึง่ ในภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
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หนี้สนิ
หนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จํานวน 1,903 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 268 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 12 เมื่อเทียบกับ
ปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินลดลงจํานวน 443 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 100 เนื่องมาจากการลดลงของเงิน
กู้ยืมหมุนเวียน
 ภาษี เงินได้ ค้างจ่ายเพิ่มขึ ้นจํานวน 93 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 100 เนื่องจากมีกําไรทางภาษี ในระหว่างงวด
 หนี ้สินหมุนเวียนอื่นลดลงจํานวน 34 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 47 ส่วนใหญ่มาจากเจ้ าหนี ้รายอื่นลดลง
 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจํานวน 105 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 41 สาเหตุหลักมาจากผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทร่วม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เป็ นจํานวน 23,190 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 1,810 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
82 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากกําไรสุทธิในระหว่างปี

8. การวิเคราะห์ อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ เพิ่มขึ ้นมาอยู่ที่ 4.40 เท่า เมื่อเทียบกับ 3.29 เท่าในปี ก่อน โดยสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 12 และหนี ้สินหมุนเวียนลดลงร้ อยละ 16
อัตราส่ วนหนี้สนิ ต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ยังคงรักษาอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้ อยูใ่ นระดับตํ่ามาก โดยอัตราส่วนของหนี ้สินทังหมดต่
้
อส่วนของผู้ถือ
หุ้นลดลงมาอยู่ที่ 0.08:1 เมื่อเทียบกับปี ที่ก่อนอยูท่ ี่ 0.10:1 เนื่องมาจากเงินกู้ยืมที่ลดลง
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการทํางาน
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ในปี นี ้อยูท่ ี่ 0.42 เท่า เมื่อเทียบกับปี ก่อนอยูท่ ี่ 0.41 เท่า สินทรัพย์รวมเฉลี่ยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลืออยูท่ ี่ 5.24 เท่า เมื่อเทียบกับปี ก่อนอยูท่ ี่ 4.15 เท่า
อัตราความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรสุทธิต่อยอดขายคิดเป็ นร้ อยละ 20.71 เมื่อเทียบกับปี ก่อนอยูท่ ี่ร้อยละ 25.20 สาเหตุหลักเนื่องจากราคาขายที่ลดลง
ต้ นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ ้น และผลกําไรที่ลดลงของบริษัทร่วมบางแห่ง อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยเมื่อเทียบ
กับกําไรสุทธิหลังหักภาษี เพิ่มขึ ้นอยูท่ ี่ร้อยละ 9.55 เมื่อเทียบกับร้ อยละ 11.50 ในปี ที่ก่อน สาเหตุหลักมาจากกําไรที่ลดลงและ
กําไรจากส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมบางแห่งลดลง

แบบ 56-1-2561
บริ ษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูล
“บริ ษัทฯ ได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ฉบับนี แ้ ล้ ว ด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัทฯ ขอรับรองว่า
ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ นอกจากนี ้ บริษัทฯ
ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนใน
สาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ ว
(2) บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสําคัญทัง้
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษัทฯ ได้
แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ
้
ของบริ ษัทฯ แล้ ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้ อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการ
กระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษัทฯ ได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว บริ ษัทฯ ได้
มอบหมายให้ (1) นายประสาน กุมาร สิปานิ หรื อ (2) นายปราโมท คานเดลวาล เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ (1) นายประสาน กุมาร สิปานิ หรื อ (2) นายปราโมท คานเดลวาล กํากับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่
ข้ อมูลที่บริษัทฯ ได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
ชื่อ

ตําแหน่ง

1. นายบีร์ กาปูร์

กรรมการบริษัท

2. นายประบู นาเรนท์ มาตู้.

กรรมการบริษัท

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอํานาจ
ชื่อ

ตําแหน่ง

นายประสาน สิปานิ

ประธานบริษัท

นายปราโมท คานเดลวาล

รองประธาน (ฝ่ ายการเงินและพาณิชย์)

ลายมือชื่อ

แบบ 56-1-2561
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บริ ษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกีย
่ วกับกรรมการ ผูบ
 ริหาร ผูมอ
ี าํ นาจควบคุม
และเลขานุการบริษท
ั

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง

อายุ
วุฒิการศึกษา
การถือหุ้น
(ปี )
ในบริ ษัทฯ
1 นายกุมาร มังกาลัม
51 - F.C.A.
เบอร์ ลา่
(Institute of Chartered
- ประธานกรรมการ
Accountants of India)
- เป็ นบุตรของบุคคลใน
- M.B.A.
ลําดับที่ 2
(London Business
School)
2 นางราชาสรี เบอร์ ลา่
- กรรมการ
- เป็ นมารดาของบุคคล
ในลําดับที่ 1

73

3 นายไซยัม ซุนเดอร์
มาฮันซาเรี ย
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

83

4 นายวินยั สัจเดว
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

83

ตําแหน่ง
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

5 นายประบู นาเรนท์ มาตู้ 84
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
6 นายดิลิป ซิงห์ กอร์ 1/
- กรรมการ

- Bachelor of Arts
(Chennai University,
India)

ประสบการณ์

61

0.001%
- B.Com.
- F.C.A.
(Institute of Chartered
Accountants of India)
- อบรมหลักสูตร
Director Certification
program (DCP
#21/2002), IOD
0.72%
- Senior Cambridge
- อบรมหลักสูตร Director
Certification program
(DCP #21/2002), IOD
- B.Tech.
0.004%
(Advanced Chemical
Engineering),
(University of Nagpur,
India)
- B.Tech.
(Advanced Chemical
Engineering),
(University of Nagpur,
India)

- กรรมการอิสระ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

- กรรมการ
- กรรมการอิสระ

บริ ษัท
บริ ษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
- บมจ.ไทยคาร์ บอนแบล็ค
บริ ษัทที่ไม่ได้ อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
- บจ.อินโด-ไทย ซินเทติคซ์
- บจ.อดิตยา เบอร์ ลา่ เคมีคลั ส์ (ประเทศไทย)
- บจ.ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภณ
ั ฑ์
- บจ.ไทยเปอร์ อ๊อกไซด์
บริ ษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
- บมจ.ไทยคาร์ บอนแบล็ค
บริ ษัทที่ไม่ได้ อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
- บจ.อินโด-ไทย ซินเทติคซ์
- บจ.อดิตยา เบอร์ ลา่ เคมีคลั ส์ (ประเทศไทย)
- บจ.ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภณ
ั ฑ์
- บจ.ไทยเปอร์ อ๊อกไซด์
บริ ษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
- บมจ.ไทยคาร์ บอนแบล็ค
บริ ษัทที่ไม่ได้ อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
- บจ.อินโด-ไทย ซินเทติคซ์
- บจ.ไทยอคริ ลิค ไฟเบอร์
- บจ.ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภณ
ั ฑ์
- บจ.ไทยเปอร์ อ๊อกไซด์
บริ ษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
-ไม่มีบริ ษัทที่ไม่ได้ อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
- บจ.อินโด-ไทย ซินเทติคซ์
บริ ษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
- บมจ.ไทยคาร์ บอนแบล็ค
บริ ษัทที่ไม่ได้ อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
-ไม่มีบริ ษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
-ไม่มีบริ ษัทที่ไม่ได้ อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
-ไม่มี-

แบบ 56-1-2561
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บริ ษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง
7 ดร. บีร์ กาปูร์
- กรรมการ
- ประธานบริ หารกลุม่
1/

8 นายประสาน กุมาร
สิปานิ
- ประธานบริ ษัท

อายุ
วุฒิการศึกษา
การถือหุ้น
(ปี )
ในบริ ษัทฯ
54 - B.Tech, M.Tech.
(Chem.Engg.),
( I.I.T.,Kanpur,
India)
- Ph.D.
(Chem.Engg.),
(The City University
of New York, U.S.A.)
54 - B.Com. (Hons)
(Calcutta University,
India)
- A.C.A. (Institute of
Chartered
Accountants of
India)

9 นายสุเรช ซุนดาราม
58
- รองประธานอาวุโส
(ฝ่ ายเทคนิค)
10 นายซานจีฟ กุมาร คอลล์2/ 61
- รองประธาน
(ฝ่ ายวิศวกรรม)

- B.Tech. (Chem),
(Madras University,
India)
- B.E. (Mech.),
(S.G.S.I.TS. Indore)

11 นายปราโมท คานเดลวาล 49
- รองประธาน
(ฝ่ ายการเงินและพาณิชย์)

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

-

-

ประสบการณ์
ตําแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- ประธานร่วม
(ฝ่ ายโรงงาน)
- ประธานร่วม
(ฝ่ ายการเงินและ
พาณิชย์)
- Internal Auditor
- Global Sourcing
Leader
- รองประธานอาวุโส
(ฝ่ ายเทคนิค)
- ผู้จดั การทัว่ ไป
-ผู้ช่วยรองประธาน
(ฝ่ ายวิศวกรรม)
- หัวหน้ าแผนก
วิศวกร
- ผู้ช่วยรองประธาน
(ฝ่ ายการเงินและ
พาณิชย์)
- ผู้จดั การทัว่ ไป
(ฝ่ ายการเงินและ
พาณิชย์)
- รองผู้จดั การทัว่ ไป
(การพาณิชย์)
- ผู้จดั การ
(การพาณิชย์)

บริ ษัท
บริ ษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
-ไม่มีบริ ษัทที่ไม่ได้ อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
- บจ.ไทยอคริ ลิค ไฟเบอร์
- บจ.อดิตยา เบอร์ ลา่ เคมีคลั ส์
(ประเทศไทย)
- บจ.ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภณ
ั ฑ์
- บมจ.ไทยเรยอน
- บมจ.ไทยเรยอน
- บจ.กราซิม อินดัสตรี ส์ ประเทศอินเดีย
- บมจ.ไทยคาร์ บอนแบล็ค
- บจ.กราซิม อินดัสตรี ส์ ประเทศอินเดีย
- บจ.ไทยอคริ ลิค ไฟเบอร์
- บมจ. ไทยเรยอน
- บจ. กราซิม อินดัสตรี ส์ ประเทศอินเดีย
- บมจ.ไทยเรยอน
- บมจ.ไทยเรยอน
- บจ.เบอร์ ลา่ ลาว พัลพ์ แอนด์ แพลนเทชัน่
ประเทศลาว
- บจ.อัลฟ่ าสปิ นนิ่ง

แบบ 56-1-2561

72

บริ ษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง
12 นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์
- เลขานุการบริ ษัท
(เริ่ ม 30 มิถนุ ายน 2553)

อายุ
วุฒิการศึกษา
การถือหุ้น
(ปี )
ในบริ ษัทฯ
ตําแหน่ง
- เลขานุการบริ ษัท
47 - บริ หารธุรกิจบัณฑิต
(การเงินและการ
ธนาคาร)
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
- อบรมหลักสูตร
พื ้นฐานสําหรับ
ผู้ปฏิบตั ิงาน
เลขานุการบริ ษัท จัด
โดยตลท.และ กลต.

ประสบการณ์
บริ ษัท
- บมจ. ไทยเรยอน

หมายเหตุ : - ไม่มีประวัติกระทําความผิ ดอาญาในความผิ ดทีเ่ กี ่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทําโดยสุจริ ต
และไม่มีประวัติการทํารายการทีอ่ าจเกิ ดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ในรอบปี ทีผ่ ่านมา
1/
นายดิ ลิป ซิ งห์ กอร์ และ ดร. บี ร์ กาปูร์ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัท มี ผลตัง้ แต่วนั ที ่ 21 กรกฎาคม 2560
2/
นายซานจี ฟ กุมาร คอลล์ เกษี ยณอายุเมือ่ วันที ่ 21 พฤษภาคม 2560

แบบ 56-1-2561
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บริ ษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกีย
่ วกับกรรมการของบริษท
ั รวมและการรวมคา

X = ประธานกรรมการ

TPC

TPL

/
/
/
/

TCB

/
/

TAF

ILT

BLPP

BJFC

AVN

AVC

บริ ษัทร่วม
(ในประเทศ)

ITS

X
/
///
///
///
/
/
/ = กรรมการ

ABES

AGAB

บริ ษัทร่วม
(ต่างประเทศ)

ABCT

1. นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ ลา่
2. นางราชาสรี เบอร์ ลา่
3. นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรี ย
4. นายวินยั สัจเดว
5. นายประบู นาเรนท์ มาตู้
6. นายดิลปิ ซิงห์ กอร์ *
7. ดร. บีร์ กาปูร์*

AVTB

รายชื่อบริ ษัท
รายชื่อกรรมการ

TR

บริ ษัทฯ การ
ร่วม
ค้ า

/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
// = กรรมการบริหาร

/
/
/// = กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : * ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัท มี ผลตัง้ แต่วนั ที ่ 21 กรกฎาคม 2560

ชื่อย่อ
AVTB
ABCT
ABES
AGAB
AFCO
AVC
AVN
AVG
BJFC
BLPP
ILT
ITS
TAF
TCB
TPC
TPL
TR

ประเทศ
แคนาดา
ไทย
ตุรกี
สวีเดน
อียิปต์
แคนาดา
แคนาดา
แคนาดา
จีน
ลาว
อินโดนีเซีย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)

AV Terrace Bay Inc.
Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd.
Aditya Birla Elyaf Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
Aditya Group AB
Alexandria Fiber Co.,S.A.E.
AV Cell Inc.
AV Nackawic Inc.
AV Group NB Inc.
Birla Jingwei Fibres Co.,Ltd.
Birla Lao Pulp & Plantations Co.,Ltd.
PT. Indo Liberty Textile
Indo-Thai Synthetics Co.,Ltd.
Thai Acrylic Fibre Co.,Ltd.
Thai Carbon Black Public Co.,Ltd.
Thai Polyphosphate & Chemicals Co.,Ltd.
Thai Peroxide Co.,Ltd.
Thai Rayon Public Co.,Ltd.

บริ ษัท เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์
บริ ษัท อดิตยา เบอร์ ลา่ เคมีคลั ส์ (ประเทศไทย) จํากัด
Aditya Birla Elyaf Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
บริ ษัท อดิตยา กรุ๊ป เอบี
บริ ษัท อเล็กซานเดรี ย ไฟเบอร์ เอส.เอ.อี.
บริ ษัท เอวี เซลล์ อิงค์
บริ ษัท เอวี แนคคาวิค อิงค์
บริ ษัท เอวี กรุ๊ป เอ็นบี อิงค์
บริ ษัท เบอร์ ลา่ จิงเว่ย์ ไฟเบอร์ จํากัด
บริ ษัท เบอร์ ลา่ ลาว พัลพ์ แอนด์ แพลนเทชัน่ จํากัด
บริ ษัท พีที อินโด ลิเบอร์ ตี ้ เท็กซ์ไทล์
บริ ษัท อินโด-ไทย ซินเทติกซ์ จํากัด
บริ ษัท ไทยอคริ ลิค ไฟเบอร์ จํากัด
บริ ษัท ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริ ษัท ไทย เปอร์ อ๊อกไซด์ จํากัด
บริ ษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1-2561
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บริ ษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกีย
่ วกับหัวหนางานตรวจสอบภายในและ
หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบต
ั งิ านของบริษัท
(compliance)

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 50 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ได้ มีมติ
อนุมัติแต่งตัง้ ผู้บริ หาร ซึ่งเป็ นกลุ่มผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มอดิตยาเบอร์ ล่า เข้ ามาเป็ นผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ โดยทํา
้
มภายใน และจัดส่งรายงานต่อ
หน้ าที่ในการตรวจสอบภายในองค์กรในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงาน รวมทังการควบคุ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกไตรมาส

แบบ 56-1-2561

75

บริ ษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
--ไม่มี--

รายละเอียดเกีย
่ วกับรายการประเมินราคาทรัพยสน
ิ

แบบ 56-1-2561
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บริ ษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5
--ไม่มี--

อืน
่ ๆ

