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ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2517 เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตเส้นใยเรยอน (VSF) โดย
เริ่มทําการผลิตเชิงพาณิชย์ในวันที่ 14 กันยายน 2519 เริ่มจากกําลังผลิต 9,000 ตันต่อปี จากการขยายการผลิตอย่างสม่ําเสมอทําให้
ปัจจุบันบริษัทฯ มีกําลังการผลิตเส้นใยเรยอนถึง 151,000 ตันต่อปี หรือคิดเป็น 17 เท่าของกําลังการผลิตเริ่มแรก และบริษัทฯ มี
ผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็นเกลือโซเดียมซัลเฟต ซึ่งมีกําลังการผลิต 126,000 ตันต่อปี บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในปี 2527 โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 6,401 ล้านบาท (หรือประมาณ 204 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564
บริษัทฯ มีโรงงานผลิตเส้นใยเรยอนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา จังหวัดอ่างทอง และโรงงานผลิตก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ซึ่งใช้
ก๊าซธรรมชาติตั้งอยู่ที่อุตสาหกรรมเอสไอแอล จังหวัดสระบุรี กระบวนการผลิตของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม
ISO9002 และ ISO14001 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล TPM Excellence Award จาก JIPM ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Birla Cellulose” ประกอบด้วยเส้นใยเรยอนมากมายหลายชนิดซึ่งมี
คุณสมบัติต่าง ๆ เช่น สัมผัสนุ่มสบาย ดูดซับความชื้นสูง ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และมีรูปแบบที่ทันสมัย เส้นใยเหล่านี้สามารถ
นําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของตกแต่งบ้าน เครื่องประดับ ไหมพรม ผ้าสําหรับเช็ดทําความสะอาด
ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในโรงพยาบาล
บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการขยายธุรกิจไปสู่ผลิตภัณฑ์เส้นใยพิเศษรุ่นใหม่ “เบอร์ล่าโมดาล” และ “เบอร์ล่าพูโรเซล”
ผลิตภัณฑ์โมดาลได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายตามแฟชั่นระดับไฮเอนด์
และพูโรเซลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
เส้นใยที่ไม่ใช่สิ่งทอที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย
อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ผลิตเกลือโซเดียมซัลเฟตเป็นผลผลิตพลอยได้ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สําคัญในอุตสาหกรรมผงซักฟอก ผลิตเยื่อ
กระดาษ ผลิตกระจก ผลิตเครื่องหนัง และอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ผลิตภัณฑ์เส้นใยเรยอนของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 95 มีการส่งออกโดยตรงไปยังกว่า 40 ประเทศทั่วโลก มีการทําการตลาด
ภายใต้ตราสินค้า “Birla Cellulose” ซึ่งมีคุณภาพที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา, ยุโรป, ตุรกี, เกาหลีใต้,
ญี่ปุ่น, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, ปากีสถาน, เวียดนาม, จีน, อินเดีย และศรีลังกา
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ตอบสนองต่อความต้องการทั้งในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่สิ่งทอ โดยทําการผลิตเส้น
ใยเรยอนที่มีความหลากหลายตั้งแต่ 0.8 ถึง 5.5 Denier เส้นใยที่มีความยาวตั้งแต่ 32 ม.ม. ถึง 120 ม.ม. ระดับความแวววาวของการ
ฟอกย้อม และกึ่งทึบ เส้นใยเรยอนของบริษัทฯ ได้รับการรับรองจาก Oeko-Tex Standard 100 เมื่อเร็ว ๆ นี้บริษัทฯ ได้เพิ่มส่วนแบ่ง
ตลาดในผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สิ่งทอ (non-woven) ไมโครดีเนียร์ (micro denier) และ coarser deniers
หลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเป็นการขยายการลงทุนทั้งในรูปแบบการ
ขยายตัวไปข้างหลังและการขยายตัวไปข้างหน้า บริษัทฯ ยังคงมีความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดระดับสูง เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่มีต่อความ
ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐานเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในยุโรป (EU BAT: European Best Available
Technology) สําหรับเส้นใยเรยอน และในฐานะเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ ผู้เสียภาษี และผู้จ้างงานรายใหญ่ในจังหวัดอ่างทอง บริษัทฯ มี
ส่วนสําคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทย
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1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
 วิสัยทัศน์ (Vision)
 พันธกิจ (Mission)

เป็นผู้นําระดับโลกในอุตสาหกรรมเส้นใยเซลลูโลส
เรามุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าที่เหนือกว่าและยั่งยืนสําหรับผู้มีส่วนได้เสียของเราทั้งหมด อีกทั้งยังคงรักษาส่วน
แบ่งตลาดที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมเส้นใยเซลลูโลสทั่วโลก โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
- นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
- ความเป็นเลิศในคุณภาพการบริการ การพัฒนาบุคลากร และ
- มุ่งเน้นการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมของเรา

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในรอบปีที่ผ่านมา
 10 กรกฎาคม 2563

นายประบู นาเรนท์ มาตู้ กรรมการของบริษัทฯ ได้ลาออกจากการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเหตุผลส่วนตัว มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

 9 กันยายน 2563

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 ได้มีมติดังต่อไปนี้
1. อนุมัติการแต่งตั้งนายปุร์สโซตัมดาส ชาร์มา เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ ตามวาระที่เหลืออยู่ แทนนายประบู นาเรนท์ มาตู้ ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9
กันยายน 2563
2. อนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นและ/หรือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
(GDRs) ในบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งในต่างประเทศ โดยมีมูลค่าซื้อขายทั้งสิ้นไม่เกิน 1,100
ล้านบาท
ในระหว่างเดือนธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อ้างอิง (GDRs) ในบริษัท กราซิม อินดัสตรีย์ จํากัด เป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น 1,072 ล้าน
บาท ทําให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นจากร้อยละ 0.29 เป็นร้อยละ 0.72 ของหุ้นที่ชําระแล้ว
ทั้งหมด
3. อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในบริษัท เอวี กรุ๊ป เอ็นบี อิงค์ (AVG) ประเทศแคนาดา จากบริษัท
ในต่างประเทศ เป็นจํานวนหุ้นทั้งหมด 136,500 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของ
จํานวนหุ้นทั้งหมดของ AVG โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมไม่เกิน 1,958 ล้านบาท
ในระหว่างเดือนกันยายน 2563 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นใน เอวี กรุ๊ป เอ็นบี อิงค์ (AVG) คิดเป็น
ร้อยละ 30 ของหุ้นที่ชําระแล้วทั้งหมด โดยมีมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้นจํานวน 1,939 ล้านบาท
ภายหลังจากการทํารายการ บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นจากร้อยละ 19 เป็นร้อยละ 49 ของหุ้น
ที่ชําระแล้วทั้งหมดใน AVG

 31 พฤษภาคม 2564

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งจ่ายจากกําไร
สะสม คิดเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 10.08 ล้านบาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่
กฎหมายกําหนด กําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 โดยกําหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564
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1.3 โครงสร้างการลงทุน

ผังแสดงโครงสร้างการลงทุน
(Investment Structure)
บมจ. ไทยเรยอน
THAI RAYON PUBLIC CO.,LTD.
ธุรกิจผลิตเยื่อกระดาษ
(Dissolving Grade Wood Pulp
60.0%
บจ.เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์
AV Terrace Bay Inc.

1/

33.33%
บจ.อดิตยา กรุ๊ป เอบี
Aditya Group AB
49.0%
บจ.เอวี กรุ๊ป เอ็นบี อิงค์
AV Group NB Inc.

ผลิตเส้นด้าย
(Yarn)

ธุรกิจผลิตเส้นใยเรยอน
(Viscose Staple Fibre)
42.53%
บจ.เบอร์ล่า จิงเว่ย์ ไฟเบอร์
Birla Jingwei Fibres Co.,Ltd.
33.33%
Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve
Ticaret Anonim Sirketi

3/

ผลิตเส้นใยอคริลิค
(Acrylic Fiber)

ผลิตสารเคมีและผงเขม่าดํา
(Chemicals & Carbon Black)

40.0%
บจ.พีที อินโด ลิเบอร์ตี้ เท็กซ์ไทล์
PT Indo Liberty Textiles

30.0%
บจ.ไทย อคริลิค ไฟเบอร์
Thai Acrylic Fibre Co.,Ltd.

49.0%
บจ.ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์

7.56%
บจ.อินโดไทยซินเทติคซ์
Indo-Thai Synthetics Co.,Ltd.

14.4%
2/
อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร์ เอส.เอ.อี.
Alexandria Fiber Co.,S.A.E.

29.98%
บจ.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย)

1/ Paper Grade Pulp / เยื่อสําหรับทํากระดาษ
2/ Under Liquidation / อยู่ระหว่างการชําระบัญชี
3/ Since September 2020 / มีผลตั้งแต่เดือนกันยายน 2563

Thai Polyphosphate & Chemicals Co.,Ltd.

Aditya Birla Chemicals (Thailand) Co.,Ltd.

24.98%
บมจ.เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์)
Birla Carbon (Thailand) Plc.
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แบบ 56-1-2564
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

รายชื่อ สัดส่วนการถือหุ้นและมูลค่าการลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
ชื่อบริษัท

ประเทศ

ประเภทธุรกิจ
/
ผลิตภัณฑ์

สัดส่วน
การถือหุ้น

บจ.เอวี เทอเรซ
เบย์ อิงค์

แคนาดา ผลิตเยื่อสําหรับ 60.00% ถือหุ้นโดย บมจ.ไทยเรยอน
ทํากระดาษ (40.00% ถือหุ้นโดย บจ.กราซิม อินดัสตรีส์)
รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า
บจ.อดิตยา
ไทย
ผลิตสารเคมี 29.98% ถือหุ้นโดย บมจ.ไทยเรยอน
เบอร์ล่า เคมีคัลส์
(29.99% ถือหุ้นโดย บมจ.เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์))
(ประเทศไทย)
(37.73% ถือหุ้นโดย บจ.ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์)
Aditya Birla Elyaf ตุรกี
ผลิต
33.33% ถือหุ้นโดย บมจ.ไทยเรยอน
Sanayi ve Ticaret
เส้นใยเรยอน (33.33% ถือหุ้นโดย บจ.กราซิม อินดัสตรีส์)
Anonim Sirketi
(33.33% ถือหุ้นโดย บจ.พีที อินโด บารัต เรยอน)
บจ.อดิตยา กรุ๊ป
สวีเดน
บริษัทเพื่อ 33.33% ถือหุ้นโดย บมจ.ไทยเรยอน
เอบี
การลงทุนและ (33.33% ถือหุ้นโดย บจ.กราซิม อินดัสตรีส์)
โรงกลั่นชีวภาพ (33.33% ถือหุ้นโดย บจ.พีที อินโด บารัต เรยอน)
บจ.เบอร์ล่า จิงเว่ย์ สาธารณรัฐ
ผลิต
42.53% ถือหุ้นโดย บมจ.ไทยเรยอน
ประชาชนจีน เส้นใยเรยอน (26.63% ถือหุ้นโดย บจ.กราซิม อินดัสตรีส์)
ไฟเบอร์
(30.84% ถือหุ้นโดย บจ.พีที อินโด บารัต เรยอน)
บจ.พีที อินโด
สาธารณรัฐ ผลิตเส้นด้าย 40.00% ถือหุ้นโดย บมจ.ไทยเรยอน
ลิเบอร์ตี้ เท็กซ์ไทล์ อินโดนีเซีย
(40.00% ถือหุ้นโดย บมจ.เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์))
(16.00% ถือหุ้นโดย Cheddington Trading Co. Inc.)
บจ.ไทย อคริลิค
ไทย
ผลิต
30.00% ถือหุ้นโดย บมจ.ไทยเรยอน
ไฟเบอร์
เส้นใยอคริลิค (15.98% ถือหุ้นโดย บมจ.เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์))
บมจ.เบอร์ล่า
ไทย
คาร์บอน
(ไทยแลนด์)
(ประเทศไทย)
บจ.ไทย โพลี
ไทย
ฟอสเฟตและ
เคมีภัณฑ์ จํากัด
บจ.เอวี กรุ๊ป เอ็นบี แคนาดา
อิงค์

ผลิต
ผงเขม่าดํา

24.98% ถือหุ้นโดย บมจ.ไทยเรยอน
(37.47% ถือหุ้นโดย บจ.เอสเคไอ คาร์บอนแบล็ค
(มอริเชียส))
(15.99% ถือหุ้นโดย บจ.เอเชี่ยน อ๊อปส์ ไอ)
บริษัท
49.00% ถือหุ้นโดย บมจ.ไทยเรยอน
เพื่อการลงทุน (43.50% ถือหุ้นโดย บจ.พีที อินโด บารัต เรยอน)
ผู้ผลิต
เยื่อกระดาษ

49.00% ถือหุ้นโดย บมจ.ไทยเรยอน
(45.00% ถือหุ้นโดย บจ.กราซิม อินดัสตรีส์)
(6.00% ถือหุ้นโดย บจ.พีที อินโด บารัต เรยอน)
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุน เงินลงทุน
ในราคาทุน ตามวิธี
ส่วนได้เสีย
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
1,289

-

1,289
510

4,424

3

4

1,824

960

1,388

169

198

236

407

204

236

5,198

64

3,354

3,155

3,216

7,785

17,912

แบบ 56-1-2564
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)
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นโยบายการแบ่งการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินงานในบริษัทร่วม การร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งในธุรกิจผลิตเยื่อกระดาษและธุรกิจผลิตเส้น
ใยเรยอน โดยในการซื้อขายวัตถุดิบและเส้นใยเรยอนระหว่างบริษัทในกลุ่ม เป็นการกําหนดราคาซื้อขายตามราคาตลาดที่ซื้อขายกับ
ลูกค้า/ผู้จัดจําหน่ายปกติทั่วไป เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในห่วงโซ่ธุรกิจ บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
ตามความต้องการของลูกค้า

6

แบบ 56-1-2564
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
 บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)
ผลิตภัณฑ์ / บริการ
รายได้จากการขาย – เส้นใยเรยอน
- ยอดขายในประเทศ
- ยอดขายต่างประเทศ
เกลือโซเดียมซัลเฟต
อื่นๆ
รวมรายได้

หน่วย : ล้านบาท
ดําเนินการ
โดย
บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ

2564
69
5,528
303
257
6,157

 โครงสร้างรายได้ของธุรกิจที่บริษัทฯ ถือหุ้นเกินร้อยละ 10
ชื่อบริษัท
บริษัท เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์
บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จํากัด
Aditya Birla Elyaf Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
บริษัท อดิตยา กรุ๊ป เอบี
บริษัท เอวี กรุ๊ป เอ็นบี อิงค์
บริษัท เบอร์ล่า จิงเว่ย์ ไฟเบอร์ จํากัด
บริษัท พีที อินโด ลิเบอร์ตี้ เท็กซ์ไทล์
บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ จํากัด
บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์ จํากัด
รวม

(AVTB)
(ABCT)
(ABES)
(AGAB)
(AVG)
(BJFC)
(ILT)
(TAF)
(BCT)
(TPC)

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
%
2563
%
2562
1
90
5
4
100.00

406
6,402
392
331
7,531

5
86
5
4
100.00

619
8,192
424
316
9,551

%
7
86
4
3
100.00

หน่วย : ล้านบาท
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2564
2563
2562
6,627
6,635
7,045
15,931
15,967
17,958
2
3
3
6,459
7,161
8,901
5,960
6,753
8,628
4,612
4,700
6,896
2,653
3,441
4,088
4,675
5,175
8,069
5,496
8,306
9,258
59
25
464
52,474
58,166
71,310
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บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ บริษัทร่วม และการร่วมค้า
ธุรกิจเส้นใย

 บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) – ผลิตภัณฑ์หลักคือ เส้นใยเรยอน (Viscose Staple Fibre) ซึ่งเป็น
วัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมปั่นด้ายและทอผ้า และเกลือโซเดียมซัลเฟต ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมผงซักฟอก
และสิ่งทอ
 บริษัท เบอร์ล่า จิงเว่ย์ ไฟเบอร์ จํากัด (ประเทศจีน) เป็นผู้ผลิตเส้นใยเรยอน
 Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (ประเทศตุรกี) เป็นผู้ผลิตเส้นใยเรยอน
(ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 60 ล้านลีร่าตุรกี เป็น 0.5 ล้านลีร่าตุรกี โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในโครงสร้าง
การถือหุ้น)

ธุรกิจเยื่อกระดาษ

ธุรกิจผงเขม่าดํา

ธุรกิจสิ่งทอ

ธุรกิจเคมีภัณฑ์

บริษัทเพื่อการลงทุน

 บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ จํากัด ผู้ผลิตเส้นใยอคริลิคแห่งเดียวในประเทศไทย
 บริษัท เอวี กรุ๊ป เอ็นบี อิงค์ (ประเทศแคนาดา) เป็นผู้ผลิตเยื่อกระดาษชนิดละลายน้ําได้

(ควบรวมกิจการระหว่าง AVC และ AVN ภายใต้ชื่อ “บจ.เอวี กรุ๊ป เอ็นบี อิงค์” มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
2559)

 บริษัท เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์ (ประเทศแคนาดา) เป็นผู้ผลิตเยื่อสําหรับทํากระดาษ
 บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) มีผลิตภัณฑ์หลักคือ ผงเขม่าดํา ซึ่งเป็นวัตถุดิบ
ของอุตสาหกรรมยางรถยนต์ วัตถุดิบหลักในการผลิตผงเขม่าดําคือ น้ํามันดิบ ในกระบวนการผลิตจะทํา
ให้เกิดไอน้ําและพลังงานความร้อน โดยบริษัทฯ สามารถนําพลังงานไอน้ําและความร้อนที่ได้จาก
ขบวนการผลิตผงเขม่าดํามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตเส้นใยเรยอนได้
 บริษัท อินโดไทยซินเทติคซ์ จํากัด
 บริษัท พีที อินโด ลิเบอร์ตี้ เท็กซ์ไทล์ จํากัด (ประเทศอินโดนีเซีย)
บริษัทในกลุ่มธุรกิจนี้เป็นโรงงานผลิตเส้นใยและปั่นด้าย ซึ่งเป็นฐานลูกค้าสําคัญของบริษัทฯ
 บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จํากัด - ผลิตโซดาไฟ, อีพ็อกซี่เรซิ่น, โซเดียมซัลไฟต์,
เอพิคลอโรไฮดริน, โซเดียม ไทรโพลีฟอสเฟต
บริษัทนี้เป็นผู้ผลิตเคมีที่สําคัญที่นํามาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเส้นใยเรยอน ตลอดจนเป็นลูกค้าของ
บริษัทฯ สําหรับผลิตภัณฑ์เกลือโซเดียมซัลเฟตด้วย
 บริษัท อดิตยา กรุ๊ป เอบี (ประเทศสวีเดน) - เป็นบริษัทที่ถือหุ้นในกลุ่มบริษัท Domsjo Fabriker AB ซึ่ง
เป็นหนึ่งในผู้นําด้านโรงกลั่นชีวภาพและเชี่ยวชาญทางด้านเซลลูโลส
 บริษัท ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์ จํากัด

ลูกค้าของบริษัทฯ นอกจากจะเป็นกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมสิ่งทอแล้ว
ผลิตภัณฑ์เส้นใยเรยอนยังใช้เป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมอื่นด้วย โดยสามารถจําแนกตามลักษณะการใช้งานได้ดังนี้
ของใช้ส่วนตัว
ผ้าห่มใช้แล้วทิ้ง, ผ้าเช็ดตัว, ผ้าเช็ดปากและเช็ดมือ, พรมปูพื้น, ผ้าปูโต๊ะ, ผ้าม่าน,
แปรงปัดฝุ่น, กระดาษบุฝาผนัง, ผ้าเช็ดถูในครัว
ของใช้ในโรงพยาบาล
ผ้าปูที่นอน, ปลอกหมอน, เสื้อคลุมของแพทย์, หมวกคลุมผมและหน้ากาก, พลาสเตอร์ปิดแผล,
ผ้าเช็ดตัวอนามัย, ผ้าอ้อมแบบใช้แล้วทิ้ง, แผ่นซับน้ํานม, ผ้าซับของเหลว
ของใช้ในอุตสาหกรรม
กรองอากาศ, ไส้กรองน้ํามัน, พรม, แผ่นดิสก์คอมพิวเตอร์, แผ่นกั้นแบตเตอรี่,
ไส้กรองของปากกา, ฉนวนกันความร้อน
เบ็ดเตล็ด
ซองจดหมาย, เต้นท์, ถุงนอน, แผ่นป้าย, เสื้อชุดหมี, ผ้าคลุมเบาะ, ผ้าซับใน, ผ้ารองซับใน

แบบ 56-1-2564
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)
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2.2 การตลาดและการแข่งขัน
 โครงสร้างอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมสิ่งทอประกอบด้วยอุตสาหกรรมย่อยหลายอุตสาหกรรมด้วยกัน คือ อุตสาหกรรมเส้นใย ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม
ขั้นต้น อุตสาหกรรมปั่นด้าย อุตสาหกรรมทอผ้า อุต สาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์ และตกแต่งสําเร็จ เป็นอุตสาหกรรมขั้ นกลาง และ
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เป็นอุตสาหกรรมขั้นปลาย โดยทุกอุตสาหกรรมย่อยเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันทั้งระบบ โดยแต่ละขั้นตอนการ
ผลิตจะมีลักษณะของการใช้แรงงานหนาแน่นและการใช้ทุนหนาแน่นที่แตกต่างกัน
1. อุตสาหกรรมขั้นต้น (Upstream)
เส้นใย
- เส้นใยธรรมชาติ (Natural Fibers) ฝ้าย และไหม เป็นวัตถุดิบสําคัญที่ใช้ในการผลิตเส้นใยธรรมชาติ
- เส้นใยประดิษฐ์ (Man-made Fibers) ประกอบด้วยเส้นใยประดิษฐ์จากธรรมชาติ และเส้นใยสังเคราะห์
สําหรับประเทศไทย มีการผลิ ตเส้นใยเรยอน ไนล่อน อคริลิก และ โพลี เอสเตอร์ ซึ่งเป็ น ขั้น ตอนที่ ใช้ ทุน
เข้มข้นที่สุดในกระบวนการผลิตสิ่งทอ และมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
2. อุตสาหกรรมขั้นกลาง (Midstream)
ปั่นด้าย
- โดยนําผลิตภัณฑ์เส้นใยมาผลิตต่อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งก็คือ ด้าย ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีทั้งประเภทที่
นําไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม ถักทอ และใช้ในการตัดเย็บเครื่องนุ่งห่มโดยตรง
ถัก ทอผ้า - ผลิตภัณ ฑ์ ที่ได้จากอุตสาหกรรมนี้ ได้แก่ ผ้าถัก และผ้าทอ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ ฝ้ายล้วน ฝ้ายถัก ผ้า
สังเคราะห์ และผ้าถักสังเคราะห์
ฟอก ย้อม พิมพ์ และตกแต่งสําเร็จ - เป็นอุตสาหกรรมที่เพิ่มมูลค่าให้กับผ้าผืนดิบ โดยผ้าผืนที่ผ่านกระบวนการฟอกย้อม
พิมพ์ และแต่งสําเร็จแล้วจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมฟอกย้อมในไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มี
การใช้น้ํา สี และสารเคมี พลังงาน รวมทั้งแรงงานในปริมาณที่สูง และเป็นกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดน้ํา
เสียเป็นจํานวนมาก ต้ องพึ่งพาเทคโนโลยีระดับสูงในการผลิตสินค้าให้ มีคุณ ภาพดี และมีความสม่ํ าเสมอ
อย่างไรก็ตาม การพัฒนานี้ ต้องใช้เงินทุนเป็นจํานวนมาก
3. อุตสาหกรรมขั้นปลาย (Downstream)
เสื้อผ้าสําเร็จรูป - การผลิตของอุตสาหกรรมนี้จะมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันทั้งระบบ คือ ความต้องการจากอุตสาหกรรมผ้า
สําเร็จรูป เป็นตัวกําหนดทั้งปริมาณและคุณภาพของการผลิตในอุตสาหกรรมขั้นต้น และอุตสาหกรรมขั้น
กลาง เนื่องจากอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยในแต่ละขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่ขั้นต้น ขั้นกลาง จนถึงเสื้อผ้า
สําเร็จรูป ยังไม่สามารถพึ่งพากันได้อย่างสมบูรณ์และต่อเนื่อง ทําให้ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสําเร็จรูป
บางส่วนมีการนําเข้าวัตถุดิบโดยเฉพาะผ้าผืนจากต่างประเทศ ลักษณะเด่นชัดของอุตสาหกรรมนี้ คือ การใช้
แรงงานมากไม่จําเป็นต้องลงทุนสูง และเทคโนโลยีการผลิตไม่ซับซ้อน และมีโรงงานขนาดต่างๆ

 กลยุทธ์ทางการตลาด
จากการเป็นผู้ผลิตเส้นใยเรยอนเพียงรายเดียวในประเทศ บริษัทฯ จึงสามารถรองรับความต้องการเส้นใยเรยอนในตลาด
ภายในประเทศทั้งหมดตลอดมา และยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตภายในประเทศทําการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าสําหรับอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ ด้วยการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ บริษัทฯ ได้จําหน่ายเส้นใยเรยอนพิเศษที่มีชื่อว่า “เบอร์ล่า โมดาล” (Birla Modal) ในตลาดโลก ซึ่ง
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีสําหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอระดับบน และ “เบอร์ล่า พูโรเซล” (Bila Purocel) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เส้นใยที่ไม่ใช่สิ่ง
ทอที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย
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บริษัทฯ มีความพร้อมอย่างเต็มที่ ในการให้บริการทางเทคนิคแก่ลูกค้าเพื่อช่วยพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ใหม่ ทั้งนี้ยอดขายในรอบ
ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้
ปริมาณขาย
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
(หน่วย: เมตริกตัน)
2564
2563
2562
เส้นใยเรยอน - ในประเทศ
1,471
8,687
9,947
เส้นใยเรยอน - ต่างประเทศ
114,573
123,672
128,218
ปริมาณขายเส้นใยเรยอนทั้งหมด
116,044
132,359
138,165
เกลือโซเดียมซัลเฟต
80,238
100,536
103,357
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ประกอบด้วยเส้นใยเรยอนที่มีคุณลักษณะพิเศษหลายประการ เช่น สัมผัสที่นุ่มสบาย ซึมซับความชื้นได้
สู ง การย่อ ยสลายได้ เองตามธรรมชาติ ความสบายในการสวมใส่แ ละมี รูป แบบที่ ทั น สมั ย ผลิต ภั ณ ฑ์ ข องบริษั ท ฯ สามารถนํ าไปทํ า
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งห่ม ของแต่งบ้าน เสื้อผ้า ไหมพรม ผลิตภัณฑ์เช็ดทําความสะอาด สุขอนามัยส่วน
บุคคล รวมทั้งการใช้ทางการแพทย์ นอกจากนี้เกลือโซเดียมซัลเฟตซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต บริษัทฯ ยังสามารถนําไปใช้
ในการผลิตสารซักล้าง แก้ว เยื่อกระดาษและกระดาษ รวมทั้งอุตสาหกรรมการย้อมผ้า
ผลิตภัณฑ์เส้นใยเรยอนของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 95 มีการส่งออกโดยตรงไปยังกว่า 40 ประเทศทั่วโลก มีการทําการตลาด
ภายใต้ตราสินค้า “Birla Cellulose” ซึ่งมีคุณภาพที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา, ยุโรป, ตุรกี, เกาหลีใต้,
ญี่ปุ่น, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, ปากีสถาน, เวียดนาม, จีน, อินเดีย และศรีลังกา
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ตอบสนองต่อความต้องการทั้งในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่สิ่งทอ โดยทําการผลิตเส้น
ใยเรยอนที่มีความหลากหลายตั้งแต่ 0.8 ถึง 5.5 Denier เส้นใยที่มีความยาวตั้งแต่ 32 ม.ม. ถึง 120 ม.ม. ระดับความแวววาวของการ
ฟอกย้อม และกึ่งทึบ เส้นใยเรยอนของบริษัทฯ ได้รับการรับรองจาก Oeko-Tex Standard 100 เมื่อเร็ว ๆ นี้บริษัทฯ ได้เพิ่มส่วนแบ่ง
ตลาดในผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สิ่งทอ (non-woven) ไมโครดีเนียร์ (micro denier) และ coarser deniers

 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั่วโลกมีผลกระทบในทางลบต่ออุปสงค์ของห่วงโซ่มูลค่าสิ่งทอ
โดยรวม การผลิตเส้นใยโดยรวมในอุตสาหกรรมสิ่งทอทั่วโลกคาดว่าจะลดลงเป็น 94.6 ล้านตันในปี 2563 เมื่อเทียบกับ 104.9 ล้านตัน
ในปี 2562 ซึ่งมีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 9.8 การเติบโตของการผลิตฝ้ายซึ่งคิดเป็นร้อยละ 23.7 ของเส้นใยโดยรวมลดลงเหลือ 22.4
ล้านตันในปี 2563 ความต้องการเส้นใยเรยอน (VSF) ทั่วโลกลดลงร้อยละ 8.1 เป็น 5.4 ล้านตันในปี 2563 เมื่อเทียบกับ 5.9 ล้านตันใน
ปี 2562 กําลังการผลิตเส้นใยเรยอน (VSF) ณ สิ้นปี 2563 อยู่ที่ 7.8 ล้านตัน เมื่อเทียบกับ 7.5 ล้านตันในปี 2562 ความต้องการที่ชะลอ
ตัวลงเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ประกอบกับการเพิ่มกําลังการผลิตใหม่ในประเทศจีนและอินโดนีเซียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่าน
มา ส่งผลให้กําลังการผลิตเส้นใยเรยอน (VSF) ส่วนเกินเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับร้อยละ 22 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สิ่งเหล่านี้
สร้างแรงกดดันต่อราคาเส้นใยเรยอน (VSF) ในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบการเงิน ทั้งนี้ประเทศจีนยังคงครองส่วนแบ่งการผลิตเส้นใยเรยอน
(VSF) ทั่วโลกด้วยส่วนแบ่งเกือบร้อยละ 68 ของกําลังการผลิตทั้งหมดทั่วโลก สถานการณ์กําลังการผลิตส่วนเกินในเส้นใยเรยอน (VSF)
อาจดําเนินต่อไปในอีกไม่กี่ปี ข้างหน้า ซึ่งอาจนําไปสู่แรงกดดันต่อราคาเส้นใยเรยอน (VSF) และส่วนต่างผลกําไรในอนาคตอันใกล้นี้
ในขณะที่โครงการฉีดวัคซีนในประเทศต่าง ๆ ได้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
COVID-19 คาดว่าจะยังคงส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ของห่วงโซ่มูลค่าสิ่งทอโดยรวม รวมถึงเส้นใยเรยอน (VSF) ในอนาคตอันใกล้นี้
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การผลิตเส้นใยเรยอนทั่วโลกในปี 2563 (ตามประมาณการล่าสุด) เป็นดังนี้
Global Fibre Production 2020
Source : Fiber Year 2020

Figure in Million MT

อุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยกําลังสูญเสียความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ซึ่ง
ทําให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขันในห่วงโซ่มูลค่าสิ่งทอ การส่งออกสิ่งทอและเสื้อผ้าโดยรวมของประเทศไทยลดลงร้อยละ 20 ใน
ปี 2563 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโรงงานผลิตเส้นด้ายและเสื้อผ้าหลายแห่งได้ปิดตัวลงซึ่งส่งผลให้ยอดขายในประเทศ
ของบริษัทฯ หดตัวลงด้วยเช่นกัน

 สถานการณ์ทางการตลาด
รายได้จากการขายสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เท่ากับ 6,003 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ 7,374 ล้านบาท
ลดลงจํานวน 1,371 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายและปริมาณการขายที่ลดลง เนื่องจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ปริมาณขายเส้นใยเรยอน (VSF) ในตลาดส่งออกลดลงร้อยละ 7 ในขณะที่ปริมาณขายในประเทศลดลงร้อยละ
83 เมื่อเทียบกับปีที่ก่อน เนื่องจากความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ปริมาณขาย
ในประเทศคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 2 ของปริมาณขายเส้นใยทั้งหมด ราคาขายเฉลี่ยของเส้นใยเรยอนลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี
ก่อน ในด้านการกระจายทางภูมิศาสตร์ การส่งออกนั้นครอบคลุมประมาณ 40 ประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกา, ยุโรป, ตุรกี, เกาหลีใต้,
ญี่ปุ่น, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, ปากีสถาน, เวียดนาม, จีน, อินเดีย และศรีลังกา การกระจายความเสี่ยงนี้ช่วยให้บริษัทฯ สามารถป้องกัน
ความเสี่ยงทางการเมืองและความเสี่ยงทางการเงินจากทั่วโลก
ในขณะเดียวกัน มีการปรับปรุงโดยรวมในการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีผลต่อสุขภาพและสุขอนามัย ส่งผลให้ความต้องการเส้นใยที่
ไม่ใช่ส่ิงทอสําหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทําให้ความต้องการเส้นใยที่ไม่ใช่สิ่งทอเพิ่มขึ้นร้อยละ 31
หรือคิดเป็น 1 ล้านตันเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว สืบเนื่องมาจากความต้องการเส้นใยที่ไม่ใช่สิ่งทอสําหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย
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อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดําเนินการเพิ่มการผลิตเส้นใยเรยอน (VSF) สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สิ่ง
ทอในทันทีเพื่อการใช้กําลังการผลิตให้ดียิ่งขึ้นและมีอัตรากําไรที่คงที่ ซึ่งคาดว่าจะดําเนิน ต่อไปในระยะสั้นถึงปานกลาง
บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในยุโรป (EU BAT: European Best Available Technology) ซึ่งเป็น
ก้าวที่สําคัญของโรงงานผลิตเส้นใยเรยอนเพียงไม่กี่แห่งทั่วโลกที่ทําได้สําเร็จ มาตรฐาน EU BAT ของสหภาพยุโรปถือเป็นบรรทัดฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดและยากที่สุด สําหรับมาตรฐานระดับสูงของการปล่อยอากาศและการปล่อยน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดแล้ว ด้วยสิ่ง
สําคัญเหล่านี้ช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยม ได้แก่ Liva-Eco Viscose และ Liva-Eco Modal ผลิตภัณฑ์
เหล่านี้ได้รับการรับรองด้านความยั่งยืนที่โดดเด่นและเป็นที่ต้องการของแบรนด์แฟชั่นระดับโลก ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ รักษาสถานะใน
ผลิตภัณฑ์ระดับสูงในตลาดต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มยอดขายในผลิตภัณฑ์เส้นใยชนิดพิเศษ บริษัทฯ ยังให้ความสําคัญกับการผลิต
และคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
1. ปริมาณการผลิตและการจัดจําหน่าย
256
จํานวน
ปริมาณการผลิตจริง (เมตริกตัน)
เส้นใยเรยอน
เกลือโซเดียมซัลเฟต
ปริมาณขายจริง (เมตริกตัน)
เส้นใยเรยอน - ในประเทศ
เส้นใยเรยอน - ต่างประเทศ
รวม
ยอดขายในประเทศ (ล้านบาท)
เส้นใยเรยอน
เกลือโซเดียมซัลเฟต
อื่นๆ
รวม
ยอดขายต่างประเทศ (ล้านบาท)
เส้นใยเรยอน
เกลือโซเดียมซัลเฟต
อื่นๆ
รวม
ยอดขายรวม (ล้านบาท)
เส้นใยเรยอน
เกลือโซเดียมซัลเฟต
อื่นๆ
รวม

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2563
%
จํานวน
%

115,091
80,305
1,471
114,573
116,044

134,866
100,333
1.27
98.73
100.00

2562
จํานวน

%

138,667
103,637

8,687
123,672
132,359

6.56
93.44
100.00

9,947
128,218
138,165

7.20
92.80
100.00

69
303
86
458

1.15
5.05
1.43
7.63

406
392
60
858

5.39
5.20
0.80
11.39

619
424
37
1,080

6.60
4.52
0.39
11.51

5,528
17
17

92.09
0.28
92.37

6,402
274
6,676

84.97
3.64
88.61

8,192
111
8,303

87.31
1.18
88.49

5,597
303
103
6,003

93.24
5.05
1.71
100.00

6,808
392
334
7,534

90.36
5.20
4.44
100.00

8,811
424
148
9,383

93.91
4.52
1.57
100.00

แบบ 56-1-2564
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 การผลิต
บริษัทไทยเรยอนมี 5 สายการผลิต ด้วยกําลังการผลิตรวม 151,000 ตันต่อปี เกลือโซเดียมซัลเฟตเป็นผลิตผลพลอยได้จาก
กระบวนการผลิตเส้นใยเรยอน (VSF) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ผลิตก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2) และกรดกํามะถัน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ใน
การผลิตเส้นใยเรยอน (VSF) ของบริษัทฯ
ปริมาณการผลิต
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2564
2563
2562
(หน่วย : เมตริกตัน)
134,866
138,667
115,091
เส้นใยเรยอน
80,305
100,333
103,637
เกลือโซเดียมซัลเฟต

2. วัตถุดิบ และผู้จําหน่ายวัตถุดิบ (SUPPLIER)
วัตถุดิบถือเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญ เป็นอย่างยิ่งต่ อโครงสร้างต้นทุ นของบริษั ทฯ รายละเอียดและประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ
วัตถุดิบหลักมีดังต่อไปนี้
 เยื่อกระดาษชนิดละลายน้ําได้
บริษัทฯ มีการนําเข้าเยื่อกระดาษชนิดนี้จากต่างประเทศทั้งหมด โดยส่วนใหญ่สั่งซื้อจากประเทศชิลี แคนาดา และแอฟริกาใต้
บริษัทฯ มีสัญญาการจัดซื้อทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่เชื่อมโยงกับดัชนีระหว่างประเทศ เพื่อเป็นหลักประกันความต้องการเยื่อ
กระดาษในราคาตลาดที่แข่งขันได้ และเพื่อให้มั่นใจว่ามีความพร้อมในการจัดหาเยื่อกระดาษเพื่อใช้ในการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ในปี
นี้ต้นทุนเฉลี่ยลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตามราคาของเยื่อกระดาษชนิดละลายน้ําได้เริ่มปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่ไตร
มาสสุดท้ายของปี และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปในปีหน้า โดยมีอุปทานของเยื่อกระดาษชนิดละลายน้ําได้ที่ค่อนข้างตึงตัว
 โซดาไฟ
ราคาโซดาไฟยังคงลดลงตลอดทั้งปี ต้นทุนเฉลี่ยลดลงร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับปีก่อน คาดว่าราคาจะทรงตัวและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น
ในปีหน้า ความต้องการโซดาไฟมีการจัดซื้อจากแหล่งภายในประเทศภายใต้สัญญาระยะยาว
 กํามะถัน
วัตถุดิบชนิดนี้ถูกนําไปใช้ในกระบวนการผลิตคาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2) และกรดซัลฟูริค (H2SO4) การจัดซื้อวัตถุดิบชนิดนี้ของบริษัท
ฯ มีทั้งจากการนําเข้าและจากแหล่งในประเทศ การจัดซื้อกํามะถันส่วนใหญ่อยู่ภายใต้สัญญาในราคาซื้อขาย ณ ปัจจุบันที่เชื่อมโยง
กับดัชนีระหว่างประเทศ โดยต้นทุนเฉลี่ยลดลงร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปีก่อน
 ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติถูกนํามาใช้ในกระบวนการผลิต CS2 ที่โรงงานที่จังหวัดสระบุรี โดยมีการจัดซื้อภายใต้สัญญาระยะยาว ราคาก๊าซมีการ
เชื่อมโยงกับสูตรตามราคาน้ํามันเตาในประเทศสิงคโปร์และอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ เช่นเดียวกับผู้บริโภค
ก๊าซรายอื่น ๆ ราคาเฉลี่ยของก๊าซลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว คาดว่าราคาจะมีการปรับตัวสูงขึ้นในปีหน้าเนื่องจากราคา
น้ํามันเตาอ้างอิงที่สูงขึ้น

แบบ 56-1-2564
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3. การดําเนินการและค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 ภารกิจการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
ภารกิจในด้านนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ISO9002 ตั้งแต่ปี 2537 และยกระดับเป็น ISO9001:2008 ในเดือนพฤศจิกายน 2553 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 ในปี 2546 และได้รับการคัดเลือกเข้ ารับรางวัล TPM Special Award ในเดื อนมี นาคม
2550 บริษัทฯ ได้นําเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และบริษัทฯ มีการทํางาน
ร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานกํากับดูแลต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
 ความปลอดภัยและการบําบัดของเสีย
ภารกิจเพื่อนําไปสู่การป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นสิ่งที่บริษัทฯ จะต้องดําเนินการเป็นลําดับต้น ๆ นอกเหนือจากเป้าหมายในเชิง
พาณิชย์และการกํากับดูแลกิจการที่ดี ความปลอดภัยในการทํางานและการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมก็มีความสําคัญอย่างมากสําหรับ
บริษัทฯ ในระหว่างปีบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งโครงการความปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมวินัยในการทํางานเพื่อความปลอดภัยและสภาพ
การทํางานที่ปลอดภัย ความคืบหน้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยมีการตรวจสอบโดยผู้บริหารระดับสูงในการประชุมด้าน
ความปลอดภัยซึ่งจัดขึ้นเป็นประจํา หลากหลายของกิจกรรมและเทคโนโลยีใหม่ที่นํามาใช้อย่างต่อเนื่องในการบําบัดน้ําเสียและการ
ปล่อยก๊าซเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
o น้ําเสีย: น้ําเสียจากกระบวนการผลิตและจากแหล่งอื่น ๆ จะได้รับการบําบัดในโรงบําบัดน้ําเสียในชั้นต้นที่มีประสิทธิภาพสูง
จากนั้นจะมีการบําบัดในระยะที่สองโดยใช้ระบบจุลินทรีย์ย่อยสลาย ปัจจัยดังกล่าวได้มีการเฝ้าติดตามอย่างมีประสิทธิผล
o มลพิษทางอากาศ: ระบบบําบัดมลพิษ (Scrubber) จากการปล่อยของเสียได้รับการออกแบบให้สามารถดูดซึมและทํา
ปฎิกิริยาเคมีที่เกิดจากการรวมตัวของไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) จนไฮโดรเจนซัลไฟด์กลายเป็นกํามะถัน ซึ่งกํามะถันที่ได้จาก
กระบวนการนี้จะถูกนํากลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต ในขั้นตอนที่สองเป็นการระบายจากขั้นตอนแรกจะได้รับการบําบัด
โดยการขัดถูด้วยการกัดกร่อนของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2) ผ่านขั้นตอนการดูดซับโดย
ใช้ถ่านกัมมันต์ หลังจากการขัดถูแล้วก๊าซจะถูกระบายออกสู่ชั้นบรรยากาศผ่านปล่องระบายที่มีความสูง 175 เมตร โดยเมื่อ
เร็ว ๆ นี้ บริษัทฯ ได้ดําเนินการการบําบัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) เพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่น และโครงการฟื้นฟูก๊าซ
คาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2) ซึ่งทําให้ระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ลดลงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มการฟื้นตัวของก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2) โดยใช้เทคโนโลยีถ่านกัม
มันต์ ซึ่งจากความสําเร็จในการทดสอบการทํางานของโครงการเหล่านี้ ระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์และก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ลดลงเป็นอย่างมาก และได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศโดยรอบโรงงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่น
o ขยะมูลฝอย: ขยะมูลฝอยทุกประเภทที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและกิจกรรมอื่น ๆ จะมีการคัดแยกและส่งไปกําจัดอย่าง
เหมาะสมต่อไปโดยผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา การกําจัดขยะมูลฝอยบางส่วนถูกนําไปเป็นส่วนหนึ่งของ
วัตถุดิบในกระบวนการผลิตซีเมนต์ ซึ่งทําให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
o การปล่อยก๊าซ: โรงงานผลิตกรดกํามะถันได้รับการออกแบบบนหลักการ DCDA โดยใช้ระบบกําจัดไอน้ําที่มีประสิทธิภาพ
จากนั้นจะเข้าสู่ระบบบําบัดมลพิษ (Scrubber) เพื่อควบคุมปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ปล่อยออกไป

2.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบ เฉพาะงานโครงการ หรือซื้อขายที่มีมูลค่าสูง
- ไม่มี-
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3 ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัทฯ มีวิธีการที่เป็นระบบของการระบุความเสี่ยง การประเมินผลกระทบและการบรรเทา ผู้บริหารระดับสูงทําหน้าที่กํากับดูแล
การบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและให้คําแนะนําในการ
บริหารเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสมของนโยบายการบริหารความเสี่ยงและมาตรการต่าง ๆ ของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยงที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากรายได้และผลกําไร
1.1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ราคาของวัตถุดิบหลักที่สําคัญ 3 ชนิด คือ เยื่อกระดาษ โซดาไฟ และกํามะถัน เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต ราคา
ของวัตถุดิบเหล่านี้แตกต่างกันไปตามอุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรของ
บริษัทฯ ทั้งนี้ การที่จะผลักภาระต้นทุนทั้งหมดที่เพิ่มสูงขึ้นโดยการปรับขึ้นราคาขายเส้นใยเรยอนนั้นไม่สามารถกระทําได้อย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากความผันผวนในตลาดสิ่งทอ การแข่งขันจากผู้ผลิตเส้นใยเรยอนรายอื่นรวมไปถึงเส้นใยทดแทน
บริษัทฯ ได้ปฎิบัติตามนโยบายอย่างสม่ําเสมอในการจัดซื้อเยื่อกระดาษและกํามะถันส่วนใหญ่เป็นรายไตรมาส ทั้งที่เป็นราคา
ณ ขณะนั้น (spot price) และตามสัญญา และโซดาไฟมีการจัดซื้อเป็นรายไตรมาสภายใต้สัญญาซื้อขายระยะยาว
การจําหน่ายผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปส่วนใหญ่มีการทําธุรกรรมเป็นรายเดือน ซึ่งการจัดซื้อเยื่อกระดาษ โซดาไฟ และกํามะถันที่
เชื่อมโยงกับดัชนีตลาดรายเดือนช่วยในการรักษาความสมดุลระหว่างต้นทุนสินค้าและรายได้จากการขาย
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการขายส่งออกไปต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 92 ของ
รายได้จากการขายรวม ในขณะที่มีสัดส่วนของมูลค่าวัตถุดิบหลักต่อต้นทุนรวมอยู่ที่ประมาณร้อยละ 58
1.2 ความเสี่ยงจากราคาขายของเส้นใยทดแทน
เส้นใยฝ้ายและเส้นใยโพลีเอสเตอร์เป็นเส้นใยที่ถูกนํามาใช้ทดแทนหลักของเส้นใยเรยอน (VSF) แม้ว่าเส้นใยเรยอนถูกนํามาใช้
ในการผลิตเส้นใยทั้งหมด และยังใช้ผสมกับเส้นใยอื่น ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาและความต้องการของผู้บริโภค ราคาเส้นใยฝ้ายได้รับ
ผลกระทบเป็นอย่างมากจากปริมาณผลผลิตและพื้นที่เพาะปลูกภายใต้นโยบายการกําหนดราคาและการควบคุมโดยรัฐบาล ในขณะ
ที่ราคาของโพลีเอสเตอร์ได้รับอิทธิพลจากตลาดน้ํามันดิบและปิโตรเคมี เส้นใยอื่น ๆ ที่มีศักยภาพที่ส่งผลกระทบต่อราคาเส้นใยเร
ยอน สถานการณ์เช่นนี้ถือได้ว่าเป็นความเสี่ยงแต่ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นโอกาสด้วย

2. ความเสี่ยงจากการตลาด
2.1 ความเสี่ยงจากประเทศคู่ค้า
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ยุโรป สหรัฐอเมริกา และตุรกี เป็นตลาดส่งออกที่สําคัญสําหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่ง
บริษั ทฯ มี นโยบายในการส่ งเสริม ผลิต ภั ณ ฑ์ ไปยั งประเทศใหม่ ๆ เพื่ อขยายฐานลูก ค้ า บริษั ท ฯ ส่ งออกผลิ ตภั ณ ฑ์ ไปเกื อ บ 40
ประเทศ ดังนั้นปริมาณขายของบริษัทฯ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเผชิญเป็นครั้งคราวกับ
ความเสี่ยงทางการเมืองและทางการเงินที่ประเทศผู้ส่งออก
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2.2 ความเสี่ยงจากนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้กับเครื่องปั่นเส้นด้ายประเภทต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
รวมไปถึงผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง และการปั่นด้ายด้วยเครื่องจักร air jet vortex เส้นด้ายที่ทําจากผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทฯ ใช้ได้กับทั้งเครื่องจักรทอและถัก ดังนั้นความเสี่ยงจากนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์จึงอยู่ในระดับต่ํา
บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการริเริ่มผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ เช่น โมดาล (modal) และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สิ่งทอ (nonwoven) บริษัทฯ ได้มีการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในตลาดหลัก ๆ และอาจเผชิญความเสี่ยงด้านการตลาดในผลิตภัณฑ์
ที่มีความหลากหลาย
2.3 ความเสี่ยงจากการเสื่อมความนิยมในผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ มีการติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในกลุ่มเซลลูโลส โดยผ่านศูนย์วิจัยและพัฒนาของกลุ่มในประเทศอินเดีย
บริษัทฯ ไม่เห็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน

3. ความเสี่ยงทางการเงิน
3.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษั ท ฯ มี การส่ งออกส่ วนใหญ่ เป็ นสกุ ลเงิน ดอลล่ าร์สหรัฐฯ และส่ งออกบางส่ วนเป็ นสกุ ลเงิน ยูโรและหยวนเรนมิ นบิ ใน
ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีการนําเข้าวัตถุดิบหลักซึ่งส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจากธุรกรรมการส่งออกและนําเข้า โดยการ matching เงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ ทั้งขาเข้าและขาออกให้มีความ
สมดุลกัน ซึ่งมีการทําสัญญาขายเงินสกุลยูโรและหยวนเรนมินบิล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ใน
กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินตราต่างประเทศเหล่านี้ในระยะยาว จะทําให้รายได้จากการส่งออกของบริษัทฯ
ได้รับผลกระทบในเชิงลบ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ดังนั้น บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันความเสี่ยงภายในที่สอดคล้องกันเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของสกุล
เงิน
บริษัทฯ ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวและเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ซึ่งบริษัทฯ ถือไว้
เพื่อการลงทุนระยะยาว และในปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
3.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและจากการลงทุนระยะสั้น
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยจากความผันผวนของอัตราดอกบี้ยเงินฝากกับสถาบันการเงิน เงินลงทุนชั่วคราว เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดที่อยู่ในรูปของเงินฝากธนาคาร โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด
อัตราดอกเบี้ยมีความผันผวนบ้างเป็นครั้งคราวตามเงื่อนไขทางการเงินในประเทศและตามปัจจัยในต่างประเทศ บริษัทฯ มีเงิน
สดส่วนเกินบางส่วนซึ่งอยู่ในรูปของเงินฝากระยะสั้นกับธนาคาร การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมีผลต่อรายได้ดอกเบี้ยรับของ
บริษัทฯ
บริษัทฯ พยายามอย่างเต็มที่ในการใช้ความระมัดระวังที่สุดในการคัดเลือกสถาบันทางการเงินที่มีความมั่นคง และกําหนด
ขอบเขตความเสี่ยงด้านเครดิตสําหรับสถาบันการเงินแต่ละแห่งโดยมีอายุสัญญาการลงทุนที่แตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่ไม่เกิน 1 ปี
สําหรับการลงทุนดังกล่าว
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3.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นซึ่งอยู่บนเกณฑ์ของเครดิตที่ไม่มีความเสี่ยง (clean credit) ฝ่าย
บริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดให้มีนโยบายและขั้นตอนการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม
บริษัทฯ ได้ขยายระยะเวลาการให้เครดิตจากหนึ่งสัปดาห์เป็นสามเดือนให้กับลูกค้าในประเทศเป็นส่วนใหญ่ การขายให้กับ
ลูกค้าในประเทศทั้งหมดจึงไม่มีหลักประกัน บริษัทฯ มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ไปยังประเทศต่าง ๆ ภายใต้ระดับความเสี่ยง
ด้านเครดิตที่แตกต่างกัน ซึ่งรวมถึงตราสารเครดิต (L/C : เล็ตเตอร์ออฟเครดิต) การให้เครดิตภายใต้การประกันสินเชื่อ และ/หรือ
การชําระเงินล่วงหน้าบางส่วนหรือเต็มจํานวน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะทางธุรกิจของลูกค้าและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ มีการติดตามความเสี่ยงของลูกหนี้อย่างใกล้ชิด โดยมีการกําหนดนโยบายและขั้นตอนการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม รวมถึง
การประกันในกรณีที่มีการจําหน่ายไปยังต่างประเทศที่มีการให้เครดิต 30 วัน ถึง 120 วัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ คาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ตามที่แสดงอยู่ในงบแสดง
ฐานะการเงินและในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ
4.1 ความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม
ในกระบวนการผลิตเส้นใยเรยอน จะก่อให้เกิดมลพิษทั้งในรูปแบบของเหลวและการปนเปื้อนในอากาศ บริษัทฯ มีอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่เหมาะสมสําหรับการบําบัดมลพิษก่อนปล่อยออกมา บริษัทฯ ได้ลงทุนเป็นจํานวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อ
เสริมสร้างระบบควบคุมมลพิษและสภาพแวดล้อม ปัจจุบันบริษัทฯ มีการดําเนินการค่าที่ได้ต่ํากว่าค่ามาตรฐานที่กําหนดโดย
กระทรวงอุตสาหกรรม ขยะมูลฝอยทั้งหมดของบริษัทฯ ได้ผ่านการคัดแยกและส่งไปกําจัดอย่างเหมาะสมให้กับผู้ขายที่ได้รับอนุญาต
อย่างถูกต้องและผู้ผลิตปูนซีเมนต์ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ให้ความสําคัญกับกระบวนการทํางานในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ดําเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศในบริเวณใกล้เคียงโดยคํานึงถึงความห่วงใยและใส่ใจต่อชุมชน อย่างไรก็
ตามการรับรู้กลิ่นของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันออกไป
กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายและการตีความทางกฎหมายที่
แตกต่างกันอาจนําไปสู่ข้อพิพาททางกฎหมาย จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น บริษัทฯ จึงได้ประเมินความเสี่ยงอันเกิดจากการถูก
รบกวนจากสภาพแวดล้อมในระดับปานกลางถึงระดับสูง
4.2 ความเสี่ยงจากการจัดเก็บและการใช้งาน
บริษัทฯ และผู้รับเหมาได้ทําการขนส่งสารเคมีอันตราย เช่น โซดาไฟ กํามะถัน คาร์บอนไดซัลไฟด์ และกรดซัลฟูริค สารเคมี
เหล่านี้ถูกเก็บไว้ในสถานที่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานต่าง ๆ สําหรับการขนส่งและการจัดเก็บ ถึงแม้ว่าจะไม่
เคยมีอุบัติเหตุร้ายแรงใด ๆ เกี่ยวกับการจัดเก็บและการขนส่งสารเคมีเหล่านี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดจากความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นเหตุที่ไม่สามารถคาดเดาได้
4.3 ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ
บริษัทฯ มีการทําสัญญาระยะยาวในการจัดซื้อเยื่อกระดาษชนิดละลายน้ําได้และโซดาไฟกับผู้จัดจําหน่ายรายใหญ่ อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ อาจมีการจัดซื้อเยื่อกระดาษ โซดาไฟ และกํามะถันตามที่เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งเป็นหลักประกันโดยทั่วไปของบริษัทฯ
ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงด้านความขาดแคลนของวัตถุดิบสําหรับการดําเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มจัดซื้อกํามะถัน
ภายใต้สูตรที่เชื่อมโยงกับดัขนี
คุณภาพและความมั่งคงของเยื่อกระดาษและโซดาไฟมีความสําคัญอย่างยิ่งและสําคัญต่อการจัดหาเส้นใยเรยอนให้กับลูกค้า
ส่งออกของบริษัทฯ อย่างสม่ําเสมอ
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ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสัญญาระยะยาวสําหรับการจัดซื้อวัตถุดิบหลักทั้งหมดซึ่งเชื่อมโยงกับดัชนีตลาดราย
เดือน ซึ่งจะช่วยบรรเทาความผันผวนของราคาในแต่ละเดือนในระยะยาว
บริษัทฯ มีสัญญาซื้อเยื่อกระดาษกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันในต่างประเทศแห่งหนึ่งและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในต่างประเทศแห่ง
หนึ่ง สัญญาซื้อขายโซดาไฟกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันในประเทศ
4.4 ความเสี่ยงจากกระบวนการผลิต
บริษัทฯ ได้จัดทําระบบการบํารุงรักษาเพื่อป้องกันและบํารุงรักษาอุปกรณ์การผลิตให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์
การผลิตทั้งหมดสามารถใช้การได้ดีตลอดอายุการใช้งาน นอกจากนี้ยังกําหนดให้มีระบบการจัดการอุปกรณ์ที่ทดแทนกันได้สําหรับ
อุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งาน บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสําคัญของความปลอดภัยสําหรับพนักงานของบริษัทฯ และผู้รับเหมา โดย
ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่มืออาชีพ นอกเหนือไปจากจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในระดับสูงของพนักงาน การฝึกอบรมอย่าง
เข้มงวด และการลงทุนในอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทุกชนิดแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดําเนินการฝึกซ้อมจําลองเพื่อให้มั่นใจในมาตรฐาน
อย่างสูงสุดของการเตรียมพร้อม

5. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การ
ดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบ โปร่งใส และความเป็นธรรม บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง
ที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย โดยทั่วไปความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายเกิดได้จากหลาย
ปัจจัย อาทิ ความซับซ้อนของบทบัญญัติตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากการตีความทาง
กฎหมาย ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ โดยมอบหมายให้
ฝ่ายกํากับดูแลมีหน้าที่ในการกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายของทุกหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงานมั่นใจว่า บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการติดตาม
สถานะของร่างกฎหมายที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามกฎหมายใหม่ที่จะมีผลบังคับ
ใช้ในอนาคต
5.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน
บริษัทฯ มีการลงทุนเชิงกลยุทธ์ทั้งแบบขยายตัวไปข้างหน้าและข้างหลัง โดยการลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
ร่วมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน แม้ว่าบริษัทฯ จะเล็งเห็นความเสี่ยงทางธุรกิจทั่วไปต่อการลงทุนดังกล่าว ทําให้ต้องเผชิญกับความ
เสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของประเทศเหล่านั้นซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินได้ ดังนั้น การลงทุนจึงมี
ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายของประเทศที่บริษัทฯ ไปลงทุน
บริษั ท ฯ จึงให้ ความสําคั ญ อย่างยิ่งในกระบวนการรวมทั้ งเครื่องมื อต่าง ๆ ในการบริห ารความเสี่ ยงจากการเปลี่ ยนแปลง
กฎระเบียบและนโยบายของประเทศที่บริษัทฯ ไปลงทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการติดตามกับฝ่ายบริหารของบริษัทที่ไปลงทุน
ดังกล่าวและได้รับการปรับปรุงกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ําเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับข้อมูลจากบริษัทที่
ปรึกษาด้านกฎหมายในประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการ
ลงทุนของบริษัทฯ
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6. ความเสี่ยงจากภายนอก
6.1 ความเสี่ยงทางการเมือง
เหตุการณ์ทางการเมือง เช่น ข้อพิพาททางการค้า การก่อการร้ายได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ทําให้ต้นทุนและความเสี่ยงของ
ธุรกิจเพิ่มขึ้น รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อวงจรอุปสงค์และอุปทาน
6.2 ความเสี่ยงจากตลาดการเงินโลก
ตลาดการเงินทั่วโลกอาจมีความผันผวนเนื่องมาจากข้อพิพาททางการค้าระหว่างเศรษฐกิจหลัก สกุลเงิน และความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ย ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทํากําไรและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
6.3 ความเสี่ยงทางธุรกิจเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลกเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ส่งผล
กระทบต่อการดําเนินธุรกิจทั่วโลก ในขณะที่โครงการฉีดวัคซีนในประเทศต่าง ๆ ได้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ แต่จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คาดว่าจะยังคงส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ของห่วงโซ่มูลค่าสิ่งทอโดยรวม รวมถึงเส้นใยเร
ยอน (VSF) ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งยากต่อการคาดเดาจากสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากเกิดการกลายพันธุ์ของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ใน
หลายประเทศในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ดําเนินการเพื่อเพิ่มการผลิตในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สิ่งทอเพื่อการใช้
กําลังการผลิตที่ดียิ่งขึ้นและมีอัตรากําไรที่คงที่
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4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 สินทรัพย์ถาวร
บริษัทฯ มีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของสํานักงานใหญ่และโรงงาน ดังนี้
สํานักงานใหญ่ : 888/160-1 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 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 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ประกอบด้วยที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร เป็นต้น ดังนี้
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
บริษัทฯ
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
10 และ 20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์
3 - 35 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สํานักงาน
3 และ 5 ปี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
3 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี
- ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน
- ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
 รายละเอียดของที่ดินของบริษัทฯ
ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

1. ที่ดิน 241 ไร่

มูลค่า
(ล้านบาท)
80.20

ภาระผูกพัน

บริษัทฯ
เป็นเจ้าของ

72.30

-ไม่มี-

บริษัทฯ
เป็นเจ้าของ

63.70

-ไม่มี-

บริษัทฯ
เป็นเจ้าของ

36 หมู่ 2 ถนนอยุธยา-อ่างทองไฮเวย์ ตําบลโพสะ อําเภอเมือง จังหวัด
อ่างทอง 14000

2. ที่ดิน 34 ไร่
19 หมู่ 7 ถนนหนองปลากระดี่ ตําบลหนองปลาหมอ
อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

3. ที่ดิน 21 ไร่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รวม

216.20

-ไม่มี-
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แบบ 56-1-2564
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

 รายละเอียดของอาคารและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ
ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน
1.

ลักษณะกรรมสิทธิ์

อาคารสํานักงาน
- สํานักงานใหญ่

มูลค่า
(ล้านบาท)
บริษัทฯ
ชําระค่าเช่า
เป็นรายเดือน

ภาระผูกพัน

บริษัทฯ
เป็นเจ้าของ

1,028.90

-ไม่มี-

บริษัทฯ
เป็นเจ้าของ

55.01

-ไม่มี-

บริษัทฯ
เป็นเจ้าของ

30.76

-ไม่มี-

บริษัทฯ
เป็นเจ้าของ

28.77

-ไม่มี-

บริษัทฯ
เป็นเจ้าของ

6.52

-ไม่มี-

บริษัทฯ
เป็นเจ้าของ

4.26

-ไม่มี-

ทําสัญญาเช่าเป็น
ระยะเวลา 5-10 ปี

888/160-1 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

2.

อาคารโรงงาน 35 หลัง - พื้นที่ 106,813.72 ตรม.
36 หมู่ 2 ถนนอยุธยา-อ่างทองไฮเวย์ ตําบลโพสะ อําเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง 14000

3.

อาคารโรงงาน - พื้นที่ 8,730.50 ตรม.
- สําหรับผลิตก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์

-ไม่มี-

19 หมู่ 7 ถนนหนองปลากระดี่ ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี

4.

อาคารบ้านพักคนงาน 48 หลัง - พื้นที่ 3,193.90 ตรม.
36 หมู่ 2 ถนนอยุธยา-อ่างทองไฮเวย์ ตําบลโพสะ อําเภอเมือง จังหวัด
อ่างทอง 14000

5.

อาคารบ้านพักพนักงาน 124 หลัง - พื้นที่ 10,771.50 ตรม.
36 หมู่ 2 ถนนอยุธยา-อ่างทองไฮเวย์ ตําบลโพสะ อําเภอเมือง จังหวัด
อ่างทอง 14000

6.

อาคารสํานักงานและปฐมพยาบาล 4 หลัง - พื้นที่ 863.44 ตรม.
36 หมู่ 2 ถนนอยุธยา-อ่างทองไฮเวย์ ตําบลโพสะ อําเภอเมือง จังหวัด
อ่างทอง 14000

7.

อาคารสโมสร - พื้นที่ 695.32 ตรม.
36 หมู่ 2 ถนนอยุธยา-อ่างทองไฮเวย์ ตําบลโพสะ อําเภอเมือง จังหวัด
อ่างทอง 14000

รวม

1,154.22
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แบบ 56-1-2564
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

 รายละเอียดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทฯ
ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน
1.
2.
3.

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

เครื่องจักร - ฝ่ายเตรียมน้ํายา (Viscose Preparation Plant)
จํานวน 3 เครื่อง
เครื่องจักร - ประเภทฝ่ายทําเส้นใย (Viscose Spinning)
จํานวน 5 เครื่อง
เครื่องจักร - ฝ่ายผลิตโซเดียมซัลเฟตและให้การสนับสนุน
(Anhydrous Sodium Sulphate & Auxiliary Plant)
จํานวน 10 เครื่อง
เครื่องจักร - ฝ่ายผลิตกรดกํามะถัน (Sulphuric Acid Plant)
จํานวน 3 เครื่อง
เครื่องจักร - ฝ่ายผลิต CS2 (Carbon Disulphide Plant)
จํานวน 1 เครื่อง
โรงงานฟื้นฟูสภาพก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2 Recovery Plant)
เครื่องจักร - ฝ่ายผลิตน้ําประปา (Water Treatment)
จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องจักร - ฝ่ายบํารุงรักษาน้ําเสีย (Effluent Treatment)
จํานวน 3 เครื่อง
เครื่องจักร - H2S Scrubber จํานวน 5 เครื่อง

10. ปล่องไฟ (Chimney) จํานวน 2 ปล่อง
11. ฝ่ายบริการทั่วไป (แผนกไฟฟ้า, อุปกรณ์เครื่องมือ, ห้องปฏิบัติการ
ฝ่ายคุณภาพ, Boiler, สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย,
แผนกดับเพลิง, ฉนวนกันความร้อน, ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นต้น
รวม

ลักษณะกรรมสิทธิ์
บริษัทฯ
เป็นเจ้าของ
บริษัทฯ
เป็นเจ้าของ
บริษัทฯ
เป็นเจ้าของ
บริษัทฯ
เป็นเจ้าของ
บริษัทฯ
เป็นเจ้าของ
บริษัทฯ
เป็นเจ้าของ
บริษัทฯ
เป็นเจ้าของ
บริษัทฯ
เป็นเจ้าของ
บริษัทฯ
เป็นเจ้าของ
บริษัทฯ
เป็นเจ้าของ
บริษัทฯ
เป็นเจ้าของ

มูลค่า
(ล้านบาท)
1,129.50

ภาระผูกพัน

2,000.78

-ไม่มี-

1,236.53

-ไม่มี-

202.70

-ไม่มี-

748.43

-ไม่มี-

404.27

-ไม่มี-

48.51

-ไม่มี-

237.37

-ไม่มี-

76.32

-ไม่มี-

185.85

-ไม่มี-

1,690.00

-ไม่มี-

7,960.26

-ไม่มี-
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แบบ 56-1-2564
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

2. เครื่องหมายการค้าที่สําคัญ ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา
รูปแบบ
เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายการค้า
(Birla Cellulose)
เครื่องหมายการค้า
(LIVA)
เครื่องหมายการค้า
(Birla Viscose)
เครื่องหมายการค้า
(Birla Excel)
เครื่องหมายการค้า
(Birla Spun Shades)
เครื่องหมายการค้า
(Birla Modal)

ชื่อเจ้าของ
บจ.ไทย อคริลิค ไฟเบอร์
บมจ.ไทยเรยอน
บจ.ไทย อคริลิค ไฟเบอร์
บจ.ไทย อคริลิค ไฟเบอร์
บจ.ไทย อคริลิค ไฟเบอร์
บจ.ไทย อคริลิค ไฟเบอร์

ประเภทสินค้า/
บริการ
เส้นใยเรยอน

เลขทะเบียน/
ประเทศที่จดทะเบียน
ค371120
ประเทศไทย
เส้นใยสังเคราะห์
ค389194
ประเทศไทย
สิ่งทอที่เป็นเส้นใยดิบ
ค399550
เชือก เชือกสายป่าน
ประเทศไทย
เส้นใยเรยอน
ค399551
ประเทศไทย
เส้นใยดิบย้อมสี
ค401044
ประเทศไทย
ด้ายที่ทําจาก
ค403535
เส้นใยเรยอน
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 นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการลงทุนที่สําคัญโดยการลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมทั้งในประเทศและต่างประเทศ การ
ลงทุนในประเทศไทยนั้นเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างเห็นได้ชัด จากการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ําเสมอจากบริษัทร่วมส่วนใหญ่ที่ไป
ลงทุน และมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสในการลงทุนอยู่
เสมอเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดในอุตสาหกรรมเส้นใยเรยอน (VSF) การลงทุนของบริษัทฯ ในธุรกิจเยื่อกระดาษและเส้นใยเรยอนมี
ลักษณะเป็นเชิงกลยุทธ์เพื่อจัดหาเยื่อกระดาษซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่สําคัญเพื่อความมั่นคงในการรักษาความสามารถในการแข่งขันของ
บริษัทฯ เพื่อรักษาสถานะในระดับโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในเยื่อกระดาษและการตั้งฐานในตลาดเส้นใยเรยอน
(VSF) ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในประเทศจีนที่ให้ผลตอบแทนและเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมคิดเป็นจํานวน 17,912 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64 ของสินทรัพย์รวม
ของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย รายละเอียดที่สําคัญของบริษัทร่วมในแต่ละบริษัทและส่วนแบ่งกําไรขาดทุน ได้แสดง
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11
บริษัทที่ไปลงทุนของบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่เป็นมืออาชีพและกรรมการบริษัทที่มีประสบการณ์ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ไปลงทุนเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ในฐานะ
ผู้ถือหุ้น โดยผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการสองคนตามหนังสือรับรองบริษัทฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ใน
ขณะเดียวกัน ผู้บริหารของบริษัทฯ และคณะกรรมการจะตรวจสอบผลการดําเนินงานพร้อมงบการเงินเป็นรายไตรมาส/รายปีของบริษัท
ร่วมและการร่วมค้าทั้งหมดเป็นประจํา
และอาจขอคําชี้แจงเกี่ยวกับตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่สําคัญหากจําเป็น
เพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ

แบบ 56-1-2564
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
--ไม่มี--
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แบบ 56-1-2564
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคัญอื่น
6.1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อ สถานที่ตั้งของบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
เว็บไซต์
ทะเบียนบริษัทเลขที่
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
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
อุตสาหกรรมผลิตเส้นใยเรยอนและเกลือโซเดียมซัลเฟต
เส้นใยเรยอน – 151,000 เมตริกตันต่อปี และเกลือโซเดียมซัลเฟต 126,000 เมตริกตันต่อปี
ประเภท – เส้นใยเรยอน, เส้นใยโมดาล
ความยาว – 32 มม. ถึง 120 มม.
ความสว่าง– ชนิดมันวาว กึ่งทึบ
Denier – 0.9 ถึง 5.5
เส้นใยเรยอน – อุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่สิ่งทอ
เกลือโซเดียมซัลเฟต – อุตสาหกรรมผงซักฟอก, ผลิตกระจก, ผลิตเยื่อกระดาษ, เครื่องหนัง, ซีเมนต์ และ
สิ่งทอ
สํานักงานใหญ่กรุงเทพฯ :
888/160-1 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 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
865 คน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)
นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์
โทรศัพท์ : 0-2253-6745-54 ต่อ 2250 โทรสาร : 0-2254-3181
อีเมล์ : suwanna.c@adityabirla.com
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แบบ 56-1-2564
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

2. ชื่อ สถานที่ตั้งของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ชื่อบริษัท /
ประเทศ

การร่วมค้า
บริษัท เอวี เทอเรซ
เบย์ อิงค์
(ประเทศแคนาดา)
บริษัทร่วม
บริษัท ไทย
โพลีฟอสเฟตและ
เคมีภัณฑ์ จํากัด
(ประเทศไทย)

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วน ทุนชําระแล้ว
การถือหุ้น
ของบริษัทฯ

สถานที่ต้ัง

รายชื่อผู้ถือหุ้น
(มากกว่าร้อยละ 10)

ผลิตเยื่อสําหรับ
ทํากระดาษ

ร้อยละ
60.00

70 ล้าน
ดอลล่าร์
แคนาดา

1 Germain Street Suite 1500
- บจ.กราซิม อินดัสตรีส์
Saint John NB, E2L 4V1, Canada (ร้อยละ 40.00)
Tel 506-632-8900

บริษัท
เพื่อการลงทุน

ร้อยละ
49.00

125
ล้านบาท

บริษัท เบอร์ล่า
จิงเว่ย์ ไฟเบอร์ จํากัด
(ประเทศจีน)

ผลิต
เส้นใยเรยอน

ร้อยละ
42.53

655
ล้านเรนมินบิ

บริษัท พีที อินโด
ลิเบอร์ตี้ เท็กซ์ไทล์
(ประเทศอินโดนีเซีย)

ผลิตเส้นด้าย

ร้อยละ
40.00

20
ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

บริษัท อดิตยา กรุ๊ป
เอบี
(ประเทศสวีเดน)

บริษัท
เพื่อการลงทุน

ร้อยละ
33.33

0.05
ล้านโครนา
สวีเดน

Aditya Birla Elyaf
Sanayi Ve Ticaret
Anonim Sirketi
(ประเทศตุรกี)

ผลิต
เส้นใยเรยอน

ร้อยละ
33.33

0.50
ล้านลีร่าตุรกี

888/167 อาคารมหาทุนพลาซ่า
ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 662-253-6745
โทรสาร 662-253-5030
Huoju Building, No.4 West
Chunyuan Road, State Level
Hi-Tech Development Zone,
Xiangyang City, Hubei Province,
PR of China
Tel 86-710-2105755
Fax 86-710-2108538
Menara Batavia, Level 16,
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav 126,
Jakarta Pusat 10220 Indonesia
Tel 62-21-572-2442
Fax 62-21-572-2441
SE-891 84 Ornskoldsvik,
Stockholm, Sweden
Tel 060-18 40 00
Fax 060-12 98 40
Kore Sehitleri Caddesi No.37/6
Esentepe – SISLI / ISTANBUL

- บจ.พีที อินโด บารัต
เรยอน (ร้อยละ 43.50)

- บจ.กราซิม อินดัสตรีส์
(ร้อยละ 26.63)
- บจ.พีที อินโด บารัต
เรยอน (ร้อยละ 30.84)

- บมจ.เบอร์ล่า คาร์บอน
(ไทยแลนด์)
(ร้อยละ 40.00)
- Cheddington Trading
Co. Inc. (ร้อยละ 16)
- บจ.กราซิม อินดัสตรีส์
(ร้อยละ 33.33)
- บจ.พีที อินโด บารัต
เรยอน (ร้อยละ 33.33)
- บจ.กราซิม อินดัสตรีส์
(ร้อยละ 33.33)
- บจ.พีที อินโด บารัต
เรยอน (ร้อยละ 33.33)
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แบบ 56-1-2564
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท /
ประเทศ
บริษัท ไทย อคริลิค
ไฟเบอร์ จํากัด
(ประเทศไทย)

บริษัท อดิตยา
เบอร์ล่า เคมีคัลส์
(ประเทศไทย) จํากัด
(ประเทศไทย)

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วน ทุนชําระแล้ว
สถานที่ตั้ง
การถือหุ้น
ของบริษัทฯ
ผลิต
ร้อยละ
713
888/168-9 อาคารมหาทุนพลาซ่า
เส้นใยอคริลิค
30.00
ล้านบาท ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 662-253-6745
โทรสาร 662-253-4679
ผลิตสารเคมี
ร้อยละ
1,700
888/167 อาคารมหาทุนพลาซ่า
29.98
ล้านบาท ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 662-253-6745
โทรสาร 662-253-5030

บริษัท เบอร์ล่า
ผลิตผงเขม่าดํา
คาร์บอน (ไทยแลนด์)
จํากัด (มหาชน)
(ประเทศไทย)

ร้อยละ
24.98

300
ล้านบาท

บริษัท เอวี กรุ๊ป
เอ็นบี อิงค์
(ประเทศแคนาดา)

ร้อยละ
49.00

80 ล้าน
ดอลล่าร์
แคนาดา

ผลิตเยื่อกระดาษ

รายชื่อผู้ถือหุ้น
(มากกว่าร้อยละ 10)
- บมจ.เบอร์ล่า คาร์บอน
(ไทยแลนด์)
(ร้อยละ 15.98)

- บมจ.เบอร์ล่า คาร์บอน
(ไทยแลนด์)
(ร้อยละ 29.99)
- บจ.ไทย โพลีฟอสเฟต
และเคมีภัณฑ์
(ร้อยละ 37.73)
888/122,128 อาคารมหาทุนพลาซ่า - บจ.เอสเคไอ คาร์บอน
ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
แบล็ค (มอริเชียส)
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(ร้อยละ 37.47)
โทรศัพท์ 662-253-6745
- บจ.เอเชี่ยน อ๊อปส์ ไอ
โทรสาร 662-254-9031
(ร้อยละ 15.99)
- 175 Mill Road, Atholville,
- บจ.กราซิม อินดัสตรีส์
New Brunswick E3N 4S7, Canada (ร้อยละ 45.00)
Tel 1-506-789-4133
- บจ.พีที อินโด บารัต
Fax 1-506-789-4136
เรยอน (ร้อยละ 6.00)
- 103 Pinder Road, Nackawic,
NB E6G 1W4, Canada
Tel 1-506-575-3791
Fax 1-506-575-3300
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แบบ 56-1-2564
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

3. ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชี

สถาบันการเงินที่ติดต่อเป็นประจํา

6.2 ข้อมูลสําคัญอื่น
-ไม่มี-

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2009-9999
1. นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9052 หรือ
2. นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6333 หรือ
3. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8420
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 48-50 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2677-2000 โทรสาร : 0-2677-2222
1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
2. ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.
3. ธนาคาร ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จํากัด
4. ธนาคารอินเดียโอเวอร์ซีส์
5. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
6. ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
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แบบ 56-1-2564
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
1. หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว ดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท
: บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ
: Thai Rayon Public Company Limited
ชื่อในการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
: TR
ประกอบธุรกิจหลัก
: ผลิตเส้นใยเรยอน
เลขทะเบียนบริษัท
: บมจ.
ทุนจดทะเบียน
: 201,600,000 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 201,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนที่เรียกชําระแล้ว
: 201,600,000 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 201,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
จํานวนหุ้น
: 201,600,000 หุ้น
ราคาพาร์
: 1 บาท (หนึ่งบาท)

2. ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
(NVDR : Non-Voting Depository Receipt)
ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษั ทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้ออก
NVDR ให้แก่ผู้ลงทุนของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจํานวน 2,788,063 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.38 ของหุ้นที่ออกและชําระแล้ว ณ วัน
ดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น NVDR จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทฯ ที่นําไปอ้างอิงทุกประการ แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงใน
การประชุมผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากมิใช่ผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด จะเข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้นโดยจะออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินิจอิสระของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด มิใช่ออกเสียงตามคําสั่งของผู้ถือ NVDR
ทั้งนี้ จํานวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ผู้ลงทุนเข้ามาลงทุนใน NVDR นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทฯ จะไม่สามารถกําหนดได้
อย่ า งไรก็ ต ามผู้ ล งทุ น สามารถตรวจสอบจํ า นวนหุ้ น ที่ เป็ น NVDR ได้ จ ากเว็ บ ไซต์ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย คื อ
www.set.or.th/nvdr
ข้อจํากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
หุ้นของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจํากัด

แบบ 56-1-2564
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)
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7.2 ผู้ถือหุ้น
1. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก (ที่มา : ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)
รายชื่อผู้ถือหุ้น
สัญชาติ
ประเภทธุรกิจ
จํานวนหุ้น
ร้อยละ
1. บริษัท อาเซยู จํากัด
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ธุรกิจเพื่อการลงทุน
33,582,850
16.658
2. CGS-CIMB Securities (Singapore)
สิงคโปร์
บริษัทหลักทรัพย์
23,002,820
14.410
Pte.,Ltd.
3. บริษัท โวลล์ตัน คอมปานี จํากัด
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ธุรกิจเพื่อการลงทุน
22,165,700
10.995
4. Oneida Services Limited
ไลบีเรีย
ธุรกิจเพื่อการลงทุน
21,600,000
10.714
5. บริษัท กราซิม อินดัสตรีส์ จํากัด
อินเดีย
ผู้ผลิตเส้นใยเรยอน
13,988,570
6.939
และซีเมนต์
6. บริษัท ไทย อินดัสเตรียล
ไทย
ธุรกิจเพื่อการลงทุน
9,738,500
4.831
แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้ง จํากัด
7. นางสาวศนิตา คาจิจิ
ไทย
ธุรกิจส่วนตัว
4,901,385
2.431
8. นางศิลิกา มัสกาตี
ไทย
ธุรกิจส่วนตัว
4,901,385
2.431
9. นางสาววนิตา ทักราล
ไทย
ธุรกิจส่วนตัว
4,730,840
2.347
10. บริษัท รามา เทรดดิ้ง จํากัด
ไทย
ธุรกิจเพื่อการลงทุน
12,571,280
6.236
หมายเหตุ: - บริษัท รามา เทรดดิ้ง จํากัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์ จํากัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ
49.00 ของทุนชําระแล้ว
- บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้ง จํากัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท รามา เทรดดิ้ง จํากัด ถือ
หุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของทุนชําระแล้ว
- บริษัท รามา เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้ง จํากัด และ บริษัท ไทย โพลี
ฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์ จํากัด ส่วนใหญ่เป็นบริษัทเพื่อการลงทุน บริษัทเหล่านี้ไม่มีการแข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อมกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ
2. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการ หรือการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมี
นัยสําคัญ
บริษัทฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของ
บริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ นโยบายการบริหารจัดการและการดําเนินงานของบริษัทฯ ดําเนินการโดยทีมผู้บริหารภายใต้การกํา
กํากับดูแลและกําหนดทิศทางของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเป็นตัวแทนในคณะกรรมการของบริษัทฯ
โดยการเสนอชื่อหรือโดยวิธีอื่น ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ข้างต้นถือหุ้นของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลาหลายปี
3. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement)
-ไม่มี-
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แบบ 56-1-2564
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

7.3 นโยบายจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 20-35 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ หลังจากจัดสรรเป็ นทุนสํารองตามที่ กฎหมายกําหนด โดยพิ จารณาความต้ องการเงินทุนสําหรับแผนธุรกิ จในอนาคตตามที่
คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปีที่ผา่ นมาเป็นดังนี้

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
จํานวนหุ้น
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

หน่วย
ล้านบาท
ล้านหุ้น
บาท
ล้านบาท
ร้อยละ

2563
7
201.60
0.05*
10.08*
153

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2562
2561
2560
(214)
410
825
201.60 201.60 201.60
0.05
0.70
1.15
10.08 141.12 231.84
34
28

2559
1,034
201.60
1.05
211.68
20

หมายเหตุ: * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ได้เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท กําหนดจ่ายใน
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 โดยจะขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
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8 โครงสร้างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 7 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการที่
เป็นผู้บริหาร 1 คน
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีคณะกรรมการย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งกรรมการทุกคนใน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า
2. นางราชาสรี เบอร์ล่า
3. นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย
4. นายวินัย สัจเดว
5. นายประบู นาเรนท์ มาตู้*
6. นายปุร์สโซตัมดาส ชาร์มา*
6. นายดิลิป ซิงห์ กอร์
7. นายบีร์ กาปูร์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ : - ข้อมูลและประวัติของผู้บริหารปรากฎในรายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
* นายปุร์สโซตัมดาส ชาร์มา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9
กันยายน 2563 แทนนายประบู นาเรนท์ มาตู้ ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผู้มี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ พร้อมประทับตราสําคัญของบริษัทฯ ได้
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. มีอํานาจและหน้าที่ในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
2. มี ห น้ าที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบในการกํ าหนดนโยบายและทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งานของบริษั ท ฯ กํ ากั บ ควบคุ ม ดู แ ลฝ่ า ยบริ ห ารเพื่ อ ให้
ดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. มีหน้าที่แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
4. มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละครั้ง

32

แบบ 56-1-2564
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทมีการเข้าร่วมประชุม เป็นดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ตําแหน่ง

1. นายกุมาร มังกาลัม
เบอร์ล่า

ประธานกรรมการ

2. นางราชาสรี เบอร์ล่า

กรรมการ

3. นายไซยัม ซุนเดอร์
มาฮันซาเรีย

7. นายดิลิป ซิงห์ กอร์

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

8. นายบีร์ กาปูร์

กรรมการ

4. นายวินัย สัจเดว

5. นายประบู นาเรนท์
มาตู้*
6. นายปุร์สโซตัมดาส
ชาร์มา*

วาระการดํารง
ตําแหน่ง
ก.ค. 2562 - วัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2565
ก.ค. 2563 - วัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2566
ก.ค. 2563- วัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2566
ก.ค. 2563 - วัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2566
ก.ค. 2561 - วัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2564
9 ก.ย. 2563 – วัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2564
ก.ค. 2562 - วัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2565
ก.ค. 2562 - วัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2565

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ การประชุม
บริษัท
ตรวจสอบ ผู้ถือหุ้น*
0/4
0/1

หมายเหตุ

0/4

-

0/1

4/4

5/5

1/1

4/4

5/5

1/1

0/2

0/3

0/1

ลาออกเมื่อวันที่
10 ก.ค. 2564

2/2

2/2

0/1

ได้รับการแต่งตั้ง
เมื่อวันที่ 9 ก.ย.
2564

4/4

-

0/1

4/4

-

1/1

หมายเหตุ: - บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
* นายประบู นาเรนท์ มาตู้ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2564
* นายปุร์สโซตัมดาส ชาร์มา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564
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8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีทีมผู้บริหารดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายบีร์ กาปูร์
ประธานบริหารกลุ่ม
2. นายประสาน กุมาร สิปานิ
ประธานบริษัท
3. นายปราโมท คานเดลวาล
รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)
4. นายมานิช เจน
รองประธาน (ฝ่ายเทคนิค)
5. นายธีรธร คัมภีร์*
รองประธาน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
หมายเหตุ: - ข้อมูลและประวัติของผู้บริหารปรากฎในรายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
* นายณัฐวุฒิ มหาวิไล ได้เข้ามาร่วมงานในตําแหน่งรองประธาน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม
2564 แทนนายธีรธร คัมภีร์ ซึ่งลาออกไปเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริษัท
ประธานบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สําคัญดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ดําเนินงานตามนโยบายของบริษัทฯ และการมอบหมายงานจากคณะกรรมการ
บริษัท
2. บริหาร จัดการ และอนุมัติรายการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ในการทําธุรกิจให้เป็นไปโดยปกติ
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ทําหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2553 โดย
ให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท
และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่
ต้องปฏิบัติ การจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงาน
ประจําปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือ
ผู้บริหาร และดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ
หมายเหตุ:

ข้อมูลและประวัติของเลขานุการบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1. ค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
1.1 ค่าตอบแทนรวมที่ของคณะกรรมการบริษัท ในรูปของเบี้ยประชุม
- ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ระบุว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง
ได้รับเบี้ยประชุมสําหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้งที่เข้าร่วมประชุมเป็นจํานวนสูงสุดครั้งละ 25,000
บาท นอกเหนือไปจากเบี้ยประชุมสําหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการของบริษัทมีสิทธิ
ได้รับเงิน ชดใช้คืนในค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที่ เกิ ดจากการเดินทาง ค่ าที่ พัก และ/หรือ ค่ าอาหาร แล้วแต่ก รณี ที่เกิ ดขึ้ นแก่
กรรมการเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนในฐานะกรรมการของบริษัท
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รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมกรรมการสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นดังนี้
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อกรรมการ
ตําแหน่ง
การเข้าร่วม ค่า การเข้าร่วม ค่า
ประชุม เบี้ยประชุม ประชุม เบี้ยประชุม
(ครั้ง)
(บาท)
(ครั้ง)
(บาท)
ประธานกรรมการ
1. นายกุมาร มังกาลัม
0/4
เบอร์ล่า
2. นางราชาสรี เบอร์ล่า
กรรมการ
0/4
3. นายไซยัม ซุนเดอร์
มาฮันซาเรีย
4. นายวินัย สัจเดว

4/4

100,000

5/5

50,000

4/4

100,000

5/5

50,000

0/2

-

0/3

-

6. นายปุร์สโซตัมดาส ชาร์มา* กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

2/2

50,000

2/2

20,000

7. นายดิลิป ซิงห์ กอร์

กรรมการ

4/4

100,000

-

-

8. นายบีร์ กาปูร์

กรรมการ
จํานวนเงินทั้งหมด (บาท)

4/4

100,000
450,000

-

120,000

5. นายประบู นาเรนท์ มาตู้*

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

ลาออกเมื่อ
วันที่ 10 ก.ค.
2564
ได้รับการ
แต่งตั้งเมื่อวันที่
9 ก.ย. 2564

หมายเหตุ: * นายประบู นาเรนท์ มาตู้ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2564
* นายปุร์สโซตัมดาส ชาร์มา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้
รายละเอียด
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2564
2563
2562
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
450,000
400,000
450,000
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
120,000
110,000
120,000
รวมค่าเบี้ยประชุม (บาท)
570,000
510,000
570,000
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1.2 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นดังนี้
รายละเอียดค่าตอบแทน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2564
2563
2562
จํานวนผู้บริหาร (คน)
5
6
6
ค่าตอบแทนรวม (บาท)
28,712,124
35,684,090
33,683,634
หมายเหตุ: - สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ประกอบด้วยผู้บริหาร 5 คน ได้แก่ (1) นายบีร์ กาปูร์ (2) นายประสาน กุมาร สิปานิ
(3) นายปราโมท คานเดลวาล (4) นายมานิช เจน (5) นายธีรธร คัมภีร์ ลาออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
- สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ประกอบด้วยผู้บริหาร 6 คน ได้แก่ (1) นายบีร์ กาปูร์ (2) นายประสาน กุมาร สิปานิ
(3) นายปราโมท คานเดลวาล (4) นายมานิช เจน (5) นายธีรธร คัมภีร์ ได้เข้ามาร่วมงานในตําแหน่งรองประธาน (ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์) มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 (6) นายปณิธาน ศรียางค์ ลาออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
บําเหน็จกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2564
2563
2562
4,546,071
6,587,772
6,573,400

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนกรรมการได้มีการพิจารณาอย่างเหมาะสมสําหรับตําแหน่งและความรับผิดชอบ ค่าบําเหน็จกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ่ายให้แก่กรรมการท่านหนึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2545

2. ค่าตอบแทนอื่น
 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2564
2563
จํานวนผู้บริหาร (คน)
5
6
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (บาท)
57,510

2562
6
111,870

หมายเหตุ: - สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ประกอบด้วยผู้บริหาร 5 คน ได้แก่ (1) นายบีร์ กาปูร์ (2) นายประสาน กุมาร สิปานิ
(3) นายปราโมท คานเดลวาล (4) นายมานิช เจน (5) นายธีรธร คัมภีร์ ลาออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
- สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ประกอบด้วยผู้บริหาร 6 คน ได้แก่ (1) นายบีร์ กาปูร์ (2) นายประสาน กุมาร สิปานิ
(3) นายปราโมท คานเดลวาล (4) นายมานิช เจน (5) นายธีรธร คัมภีร์ ได้เข้ามาร่วมงานในตําแหน่งรองประธาน (ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์) มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 (6) นายปณิธาน ศรียางค์ ลาออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
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การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)
การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทฯ จะรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัท ไทยเรยอน
จํากัด (มหาชน) ของตนเอง และคู่สมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป
หลังจากกรรมการบริษัทฯ ท่านนั้นได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทฯ หลังจากนั้นกรรมการบริษัทฯ ท่านใด รวมทั้งคู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการทําธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) กรรมการท่านนั้นก็จะรายงาน
การซื้อขายหลักทรัพย์นั้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป และรายงานการถือครองหุ้น
ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นดังนี้
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ง
จํานวนหุ้นสามัญ
31 มีนาคม 31 มีนาคม เพิ่ม (ลด)
2564
2563
1. นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า
ประธานกรรมการ
2. นางราชาสรี เบอร์ล่า
กรรมการ
3. นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2,050
2,050
4. นายวินัย สัจเดว
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. นายประบู นาเรนท์ มาตู้*
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
9,000
9,000
6. นายปุร์สโซตัมดาส ชาร์มา*
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
33,440
33,440
7. นายดิลิป ซิงห์ กอร์
กรรมการ
8. นายบีร์ กาปูร์
กรรมการ/ประธานบริหารกลุ่ม
100
100
9. นายประสาน กุมาร สิปานิ
ประธานบริษัท
100
100
10. นายปราโมท คานเดลวาล
รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)
100
100
11. นายมานิช เจน
รองประธาน (ฝ่ายเทคนิค)
12. นายณัฐวุฒิ มหาวิไล**
รองประธาน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
13. นายธีรธร คัมภีร์**
รองประธาน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
หมายเหตุ: - จํานวนหุ้นที่แสดงนี้ได้รวมจํานวนหุ้นที่ถือโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
* นายปุร์สโซตัมดาส ชาร์มา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563
แทนนายประบู นาเรนท์ มาตู้ ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม
2563
** นายณัฐวุฒิ มหาวิไล ได้เข้ามาร่วมงานในตําแหน่งรองประธาน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564แทน
นายธีรธร คัมภีร์ ซึ่งลาออกไปเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
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8.5 บุคลากร
1. จํานวนพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย
จํานวนพนักงาน : คน

สํานักงานกรุงเทพฯ
โรงงานที่จังหวัดอ่างทอง
โรงงานที่จังหวัดสระบุรี
รวม

2564
พนักงาน พนักงาน
ประจํา รายวัน
25
183
616
16
25
224
641

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2563
2562
รวม พนักงาน พนักงาน รวม พนักงาน พนักงาน
ประจํา รายวัน
ประจํา รายวัน
25
29
29
30
799
199
660
859
188
667
41
17
26
43
15
27
865
245
686
931
233
694

รวม
30
855
42
927

2. ค่าตอบแทนของพนักงาน
2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ประกอบด้วยเงินเดือนและ
โบนัส เป็นดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2564
2563
2562
เงินเดือน
408.88
494.80
434.06
โบนัส
41.47
41.18
40.87
2.2 ค่าตอบแทนอื่น : เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของ
บริษัทฯ
(หน่วย : ล้านบาท)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2564
2563
2562
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
11.26
11.02
11.55
นอกจากนี้ บริษั ทฯ ยังมี สวัสดิ การในด้ านต่างๆ เช่ น การประกันสุข ภาพหมู่ ตรวจสุขภาพประจําปี หอพั ก พนั กงาน
ตลอดจนการส่งไปฝึกอบรม หรือจัดสัมมนาประจําปี เพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีคุณภาพมากขึ้น
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3. การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานในรอบระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอย่างมีนัยสําคัญ

4. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สําคัญในรอบระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
-ไม่มี-

5. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสําคัญ ในการพัฒ นาความรู้ความสามารถของพนักงาน เพื่ อเป็นการพั ฒ นาศักยภาพของ
พนักงานของบริษัทฯ ให้สูงขึ้น จึงได้จัดให้มีแผนการฝึกอบรมประจําปีและแผนพัฒนาพนักงานเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการ
ทํางานตามความต้องการ และความจําเป็นของตําแหน่งงานนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การแนะนําให้
พนักงานได้เข้าใจในวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัฒนธรรมองค์กร เป้าหมาย ตลอดจนการฝึกอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง
มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงานจะประกอบไปด้วยหลักสูตรและแผนการพัฒนาใน
รูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ ให้การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกระดับให้ได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทั้งเรื่องการ
บริหาร การจัดการ (Management) เทคนิคในการปฏิบัติงาน (Technical) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ระบบ
คุณภาพ (Quality) สิ่งแวดล้อม (Environment) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety and Health) เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของ
บริษัทฯ มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการบริหารจัดการหรือการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้บุคลากรของ
บริษัทฯ ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ (Professional) และก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล (International Standardization) ต่อไป
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9 การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ที่ http://thairayon.com

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสําคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นได้รับโดยเท่าเทียมตามที่กําหนดไว้ใน
กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคล
อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่าง ๆ ที่สําคัญ สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
และสิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี
ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้
ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียดวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
หนังสือมอบฉันทะตามที่กฎหมายกําหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระพร้อมทั้งคําแนะนําในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
เลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลทันเวลาและมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาและตัดสินใจลงคะแนน
ในวันประชุม หรือทําการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน และยังได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่
น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกําหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และ
วาระการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสามารถส่งคําถามล่วงหน้าได้ก่อนวันประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทได้อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่
และละเว้นการกระทําใด ๆ ที่เป็นการจํากัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
ในการประชุมอย่างอิสระ
บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องสุขุมวิท แกรนด์
บอลลูม ชั้น 3 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยมีกรรมการ 3
คนเข้าร่วมประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย สิทธิของผู้ถือหุ้นได้กําหนดไว้ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการและ
จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมโดยผ่านมาตรการดังต่อไปนี้
 จัดให้มีกระบวนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคําถามในที่ประชุมโดยจัดสรรเวลา
ให้อย่างเพียงพอ
 จัดให้มีการพิจารณาและลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งแต่งตั้งผู้สอบ
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บัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี และวาระอื่นตามที่กําหนดในหนังสือเชิญประชุม
จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ
กําหนดให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารมิทําการเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มี
เวลาศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระต่างๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม
สําหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าประชุมและ
ลงคะแนนเสียงแทน โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได้
มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสาระสําคัญ ได้แก่ มติที่ประชุมและผลการลงคะแนน
เสียง คําถาม คําชี้แจงและความคิดเห็นของที่ประชุม
กําหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารโดยการแจ้งให้ทราบถึงบทบาท
ภาระหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
และรับทราบการจัดทํารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ต่อ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ภายใน 3 วันทําการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
กําหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยได้ถือ
ปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ต่อผู้
ถือหุ้นโดยรวมอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการที่เกี่ยว
โยงกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้มีการดูแลและพิจารณาในกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจและมีความ
เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด บริษัทฯ ได้พยายามในเสริมสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
ผู้ถือหุ้น

-

ลูกค้า

-

คู่ค้า

-

เจ้าหนี้

-

พนักงาน

-

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความ
เชื่อถือได้ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาวและ
ผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่
เป็นเลิศ
บริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจที่สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมกับคู่ค้า โดยคํานึงถึงความเสมอภาคและ
ผลประโยชน์ร่วมกัน
บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาในการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และปฏิบัติหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิด
ความเชื่อมั่นและไว้วางใจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
บริษัทฯ ได้สนับสนุนการพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความสามารถ นอกจากนี้ยังมีการดูแลพนักงานอย่าง
เสมอภาค มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรมตามผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ยังได้
ดูแลพนักงานในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงจัดให้มีโปรแกรมการเลื่อนตําแหน่งสําหรับพนักงาน
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-
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บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและการปกป้องสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 14001 สําหรับการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังได้มีการทํางานอย่าง
ใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานและชุมชนโดยรอบเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมดังที่ปรากฏในวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการเผยแพร่
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ สามารถรักษามาตรฐานระดับสูงด้วย
คุณธรรมและจริยธรรมตลอดเวลา อันส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของ
บริษัทฯ
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางในการป้องกันการทุจริต การกระทําที่เป็นการคอร์รัปชั่น หรือแม้แต่หนทางที่นําไปสู่การกระทํา
ดังกล่าว ซึ่งมีการระบุห้ามการให้และรับสินบนและหลีกเลี่ยงการรับของขวัญต่างๆ เป็นต้น พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ได้รับ
ทราบในแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าว บริษัทฯ มีนโยบายในการตรวจสอบข้อร้องเรียนที่
เกี่ยวกับการทุจริตภายในบริษัทฯ โดยผู้บริหารระดับสูง โดยมีการสืบสวนหาข้อเท็จจริง และเมื่อพิสูจน์ได้ว่ามีความผิด ให้
ดําเนินการทําโทษทางวินัย ประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะถูกนํามาเป็นกรณีศึกษาให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบ
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ บริษัทฯ
ไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้การช่วยเหลือพนักงานโดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถจัดตั้งสหภาพแรงงานเพื่อ
คุ้มครองและดูแลจัดการสวัสดิการและข้อตกลงการทํางานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการประชุมร่วมกับ
สหภาพแรงงานเป็นปกติ
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ มีความเชื่อว่าความสําเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถ แรงจูงใจและความมีระเบียบวินัย
การให้ โอกาสพนั ก งานทุ ก เชื้อ ชาติ ภาษา และเพศอย่างเสมอภาคเท่ าเที ยมกั น การปฏิ บั ติ ที่ เป็ น ธรรมต่ อพนั ก งานในทุ ก
กระบวนการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งสําคัญ โดยบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง เช่น ในกระบวนการ
สรรหาคัดเลือกและการเลื่อนตําแหน่งของพนักงาน โดยให้โอกาสกับทุกชนชาติอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งค่าตอบแทนของพนักงาน
จะเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงาน
5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
การรักษาการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมถือเป็นความท้าทายที่สําคัญ
ต่อธุรกิจของเรา บริษัทฯ จึงมีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในทุกโครงการ เพื่อให้สามารถ
วางแผนผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
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6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรอบ โดยมีเป้าหมายที่มุ่งตอบสนอง “ความต้องการที่แท้จริง
ของชุมชน” บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วมเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้นทั้งในด้าน
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค อาชีพ และการศึกษา ตลอดจนรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
7. การมีนวัตกรรม
บริษัทฯ ตระหนักว่านวัตกรรมเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้องค์กรพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริม
นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตให้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของบริษัทฯ
ในกรณีที่มีข้อสงสัยประการใดที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับหรือจริยธรรมทาง
ธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดสามารถติดต่อได้ที่เลขานุการบริษัท สําหรับช่องทางในการติดต่อมีรายละเอียดดังนี้
นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ (เลขานุการบริษัท)
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)
888/160-1 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2253-6745-54 ต่อ 2250 โทรสาร 0-2254-3181
e-mail : suwanna.c@adityabirla.com

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ครบถ้วนและทันเวลา และทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ทางการเงินตามข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจําปี
บริษัทฯ ได้ปฎิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวกับการทํารายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาและจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี รวมทั้งกําหนดนโยบาย
และวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนําข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทในการประสานงานและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ท่านสามารถ
สอบถามข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2253-6745-54 ต่อ 2250 หรือแฟ๊กซ์ 0-2254-3181 หรือ e-mail
address: suwanna.c@adityabirla.com ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thairayon.com
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณวุฒิ มีความรู้และความสามารถ มีความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มีภาวะ
ผู้นํา วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ตลอดจนกํากับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วย
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคง
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 7 คน ประกอบด้วย
- กรรมการอิสระ (Independent Director)
3 คน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director)
3 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director)
1 คน
ทั้งนี้ บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการได้มีการแบ่งแยกอํานาจอย่างชัดเจนจากกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัททุกคน มี
ความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามและดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ว่าได้มีการ
ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ และมติของผู้ถือหุ้น อีกทั้งกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างซื่อสัตย์สุจริตและมีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ข้อ 8.1

5.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ และมีความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ
และงบประมาณของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นระหว่างผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งยังได้จัดทําคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฎิบัติของพนักงานเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากนั้น เพื่อป้องกันการทํารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแบ่งแยกอํานาจอย่างชัดเจน รวมทั้งได้กําหนดนโยบายระเบียบปฎิบัติ และ
กระบวนการในการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือปฎิบัติ อีกทั้ง
คณะกรรมการบริษัทยังได้กําหนดให้ฝ่ายบริหารประเมินความเสี่ยงของกิจการ และกําหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงและ
รายงานให้ทราบเป็นประจํา ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ ”ปัจจัยความเสี่ยง”
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ข้อ 8.1
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5.3 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีการประชุมทุกไตรมาส หรือมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเป็น โดยมีการกําหนดวาระการ
ประชุมไว้ชัดเจนและล่วงหน้า เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานในแต่ละไตรมาสและติดตามความคืบหน้าการดําเนินงาน โดยประธาน
บริษัทจะพิจารณาเรื่องที่สําคัญและนําเข้าสู่วาระการประชุม นอกจากนั้นกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระ
การประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและมากพอในการพิจารณาวาระการ
ประชุม โดยปกติคณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทุก ๆ 3 เดือน และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเป็น ในการประชุมแต่ละ
ครั้งมีการกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา โดยมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการ
เพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษัทฯ ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่ง
ให้กรรมการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการ
ทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย นอกจากนี้ ยังมีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ไว้ที่หน่วยงานเลขานุการบริษัทเพื่อให้กรรมการหรือ
ผู้เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลหรือตรวจสอบได้
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ข้อ 8.1

5.4 การประเมินตนเองของกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทยังมิได้มีการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม

5.5 ค่าตอบแทน
บริษัทฯ กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่สมเหตุสมผล และมีแรงจูงใจที่จะรักษาคุณภาพของกรรมการและ
ผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน ทั้งนี้ค่าตอบแทนของกรรมการจะเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2564 ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ข้อ 8.4

5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
และบริษัทฯ ได้จัดทําเอกสารปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดปฐมนิเทศ
แนะนําลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ด้วย
คณะกรรมการบริษั ทจํานวน 2 ท่าน ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Directors Certification Program ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะยังมิได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น การดําเนินการในด้านอื่นเพื่อพิจารณาแต่ละวาระ เช่น การพิจารณาค่าตอบแทน การสรรหาบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการได้ทําอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และโปร่งใส ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย
คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารของกิจการ
ต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้
1. นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวินัย สัจเดว
กรรมการตรวจสอบ
3. นายปุร์สโซตัมดาส ชาร์มา
กรรมการตรวจสอบ
นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยมีนายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย และนายวินัย สัจเดว เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินของบริษัทฯ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บ ริษั ท ฯ มี ระบบการควบคุ ม ภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
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(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
กรรมการอิสระประกอบด้วย
1. นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย
กรรมการอิสระ
2. นายวินัย สัจเดว
กรรมการอิสระ
3. นายปุร์สโซตัมดาส ชาร์มา
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อกําหนดขั้นต่ําของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์
2552 เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในลัก ษณะที่ อาจเป็ นการขั ดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ งไม่ เป็ นหรือ เคยเป็นผู้ถื อหุ้ น รายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
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7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่ อคัดเลือกบุคคลที่ จะแต่งตั้งเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ แต่เมื่ อ
ตําแหน่งกรรมการว่างลง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ทําหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งแทน โดยพิจารณาจาก
ความรู้และประสบการณ์ นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดโดยกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจํากัด และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้
1. การถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ล้มละลาย
2. การถูกดําเนินคดีโดยหน่วยงานทางราชการ ทั้งในและต่างประเทศในเรื่องร้ายแรง
3. การกระทําความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ในเรื่องร้ายแรง ไม่สุจริต ฉ้อฉล ไม่เป็นธรรมหรือเอาเปรียบผู้ลงทุน อําพราง
ฐานะการเงิน/ผลการดําเนินงาน ให้ข้อมูลเท็จ หรือปกปิดข้อมูล
4. มีพฤติกรรมขาด Fiduciary duties (การทําหน้าที่ด้วยความระมัดระวังหรือซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ) อย่างร้ายแรง
ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ในกรณีที่มีผู้ที่ได้เป็นกรรมการในวันเดียวกัน ผู้ที่พ้นจาก
ตําแหน่งให้กระทําโดยการจับฉลากกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) ข้างต้น เลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
เป็นรายบุคคลไป ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะแบ่งคะแนนเสียงของตนให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในการลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
สําหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งประธานบริษัท และผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบรรษัทจะเป็นผู้พิจารณาใน
การกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ได้

แบบ 56-1-2564
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

48

9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ บริหารจัดการบริษัทย่อย รวมถึงกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีศักยภาพ มี
ประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ดังนี้
 นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทร่วม
- บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจหลัก บริษัทฯ ดําเนินกลยุทธ์โดยการกระจายการลงทุนทั้งในรูปแบบการขยายตัว
ไปข้างหลังและการขยายตัวไปข้างหน้า บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายการลงทุนใดๆ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มองหาโอกาสในการ
ลงทุนที่เหมาะสมเพื่อการเติบโตและเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับการอนุมัติของ
คณะกรรมการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ขนาดของการลงทุนจะเป็นไปตามความต้องการทางธุรกิจในอนาคต ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจเยื่อกระดาษ
และเส้นใยซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการรักษาความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ
- ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารของบริษัทที่ไปลงทุนและทําหน้าที่เป็นผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์เพื่อผลประโยชน์ระยะ
ยาว ซึ่งนอกจากผลประโยชน์ในเชิงกลยุทธ์ต่างๆ แล้ว บริษัทฯ ยังได้รับรายได้จากเงินปันผลจากการลงทุนดังกล่าว
- คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติรายการลงทุนที่มีลักษณะเข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กําหนด เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
 นโยบายการควบคุมภายใน และนโยบายการบริหารงานส่วนกลาง
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อการทําหน้าที่
อย่างอิสระและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบความคืบหน้าเป็นรายไตรมาส
สําหรับ การบริหารงานในบริษั ทร่วมและการร่วมค้าได้ บริหารตามสั ดส่วนการลงทุน และคณะกรรมการบริษั ทมี หน้ าที่แ ต่ งตั้ ง
ผู้บริหารที่จะไปปฏิบัติหน้าที่กรรมการในบริษัทต่าง ๆ เพื่อให้มีทิศทางที่สอดคล้องและเชื่อมโยงในด้านนโยบายและกลยุทธ์ ทั้งนี้โดย
พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้นๆ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง ซึ่งมีมาตรการ
ต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ข้อมูลภายในที่ผิดกฎหมาย โดยคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีดังนี้
- เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการและผู้บริหารมีการรายงานการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสํานักงาน
ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้ทันเวลา
- ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก
- หลีกเลี่ยงการให้คําแนะนําในการการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในช่วงหนึ่งเดือน
ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
- บริษั ท ฯ มี ระบบที่ เหมาะสมเพื่ อให้ แน่ ใจว่าข้ อมู ลสํ าคั ญ ที่ มี การใช้ ร่วมกั นโดยผู้ ที่ มีค วามรับผิ ดชอบต่อ ข้ อ มูลของบริษั ท ฯ
เท่านั้น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้งานที่ไม่เหมาะสมของข้อมูลดังกล่าว
ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการและผู้บริหารได้มีการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่าพนักงาน
ทุกคนได้รับทราบและเห็นด้วยที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในที่เป็นความลับของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ของตนเองต่อบุคคลภายนอก
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บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินการทางวินัยสําหรับพนักงานของบริษัทฯ ที่กระทําการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับหรือประกาศของ
บริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในกฎระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงานของพนักงาน

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ ได้แก่ ความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ดังรายชื่อต่อไปนี้
(1) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2564) หรือ
(2) นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ
(3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นเงิน
1,750,000.- บาท (ปี 2563: 1,843,161.- บาท รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ)

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
-ไม่มี –

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
-ไม่มี –
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม
นโยบายของบริษัทฯ คือ “การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าไป
ประกอบการ ในการนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะร่วมสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน สําหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม รวมไปถึงการ
ยกระดับดัชนีการพัฒนาประชากรในประเทศ”
บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในปณิธานหลักของบริษัทฯ และตระหนักดีว่าการที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจที่มีการ
แข่งขันสูงในปัจจุบัน บริษัทฯ จะต้องมีความรับผิดชอบหลายด้านต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
บริษัทฯ เชื่อว่า นอกเหนือไปจากการสร้างผลประกอบการทางการเงินที่ดีต่อผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ควรสร้างสัมพันธภาพเชิง
กิจกรรมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในประเทศและทั่วโลก
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นส่วนสําคัญในแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอด 47 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พยายาม
อย่างที่สุดที่จะดําเนินโครงการและแนวปฏิบัติตา่ ง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอาใจใส่ของบริษัทฯ
เป้าหมายหลักคือการพัฒนาชุมชนในทุก ๆ ด้าน ด้วยหลักการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในชุมชนรอบ ๆ สถานที่ตั้งโรงงานของ
บริษัทฯ
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ จะได้รับการวางแผนโดยการประเมินความต้องการ การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบโรงงาน ซึ่งจะช่วยให้
สามารถเข้าถึงคนส่วนใหญ่ของสังคมได้ดียิ่งขึ้น ผู้มีส่วนในการพัฒนาของบริษัทฯ ได้แก่ หน่วยงานราชการ หน่วยงานระดับอําเภอ ผู้นํา
ชุมชน และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ในท้ายที่สุด ซึ่งก็คือ “ชุมชน”
จุดมุ่งหมายหลักของบริษัทฯ
ด้วยเล็งเห็นว่าบริษัทฯ คือส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งจะส่งผลตอบแทนที่ดีกับการลงทุนของบริษัทฯ ความรู้ความชํานาญของบริษัทฯ
และกิจกรรมที่มีส่วนสนับสนุนสวัสดิการและการพัฒนาชุมชน จะช่วยสร้างคุณค่าให้กับสังคมโดยรวม
บริษัทฯ มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับชุมชนท้องถิ่นในการดําเนินงานของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ต่างๆ ที่สร้างความ
แตกต่างให้กับชีวิตของพวกเขาได้
บรรทัดฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ มีประเด็นหลักที่สําคัญแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการสร้างมูลค่าเพิ่มสําหรับ
ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคมโดยรวม จุดมุ่งหมายหลักของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมดังที่ปรากฏในวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการเผยแพร่
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ สามารถรักษามาตรฐานระดับสูงด้วย
คุณธรรมและจริยธรรมตลอดเวลา อันส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของ
บริษัทฯ
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2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางในการป้องกันการทุจริต การกระทําที่เป็นการคอร์รัปชั่น หรือแม้แต่หนทางที่นําไปสู่การกระทํา
ดังกล่าว ซึ่งมีการระบุห้ามการให้และรับสินบนและหลีกเลี่ยงการรับของขวัญต่าง ๆ เป็นต้น พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ได้รับ
ทราบในแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าว บริษัทฯ มีนโยบายในการตรวจสอบข้อร้องเรียนที่
เกี่ยวกับการทุจริตภายในบริษัทฯ โดยผู้บริหารระดับสูง โดยมีการสืบสวนหาข้อเท็จจริง และเมื่อพิสูจน์ได้ว่ามีความผิด ให้
ดําเนินการทําโทษทางวินัย ประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะถูกนํามาเป็นกรณีศึกษาให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบ
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ บริษัทฯ
ไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้การช่วยเหลือพนักงานโดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถจัดตั้งสหภาพแรงงานเพื่อ
คุ้มครองและดูแลจัดการสวัสดิการและข้อตกลงการทํางานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการประชุมร่วมกับ
สหภาพแรงงานเป็นประจํา
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ มีความเชื่อว่าความสําเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถ แรงจูงใจและความมีระเบียบวินัย
การให้โอกาสพนักงานทุกเชื้อชาติ ภาษา และเพศอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อพนักงานในทุก
กระบวนการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งสําคัญ โดยบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง เช่น ในกระบวนการ
สรรหาคัดเลือกและการเลื่อนตําแหน่งของพนักงาน โดยให้โอกาสกับทุกชนชาติอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งค่าตอบแทนของพนักงาน
จะเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงาน
5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
การรักษาการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ถือเป็นความท้าทายที่สําคัญ
ต่อธุรกิจของเรา บริษัทฯ จึงมีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในทุกโครงการ เพื่อให้สามารถ
วางแผนผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรอบ โดยมีเป้าหมายที่มุ่งตอบสนอง “ความต้องการที่แท้จริง
ของชุมชน” บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วมเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้นทั้งในด้าน
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค อาชีพ และการศึกษา ตลอดจนรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
7. การมีนวัตกรรม
บริษัทฯ ตระหนักว่านวัตกรรมเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้องค์กรพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริม
นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตให้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของบริษัทฯ
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10.2 กิจกรรมเพื่อประโยช์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process) ในปีที่ผ่านมา
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในความสําคัญสูงสุดของบริษัทฯ ในการดําเนินธุรกิจทุก ๆ ด้าน บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรม
ที่ที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ําเสมอ และจัดสรรผลกําไรบางส่วนเพื่อใช้ดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและระดับองค์กร
เนื่องจากในปีนี้ มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ทําให้บริษัทฯ มีความจําเป็นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
บริษัทฯ ได้ดําเนินการและมีมาตรการต่าง ๆ ภายใต้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่สําคัญที่ดําเนินการโดยบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้
1. ด้านการศึกษา
1.1 โครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนรวม 17 โรงเรียน
1.2 โครงการให้ทุนการศึกษา
1.3 โครงการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
2. ด้านสุขอนามัยและสวัสดิการครอบครัว
2.1 มอบอนามัยภัณฑ์จําเป็นเพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด 19 เช่น หน้ากาก ชุด PPE เจลแอลกอฮอล์ ถุงมือทาง
การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลและชุมชน
2.2 ร่วมกับสโมสรโรตารี่มอบรถฉุกเฉินให้แก่โรงพยาบาลอ่างทอง
2.3 บริจาคโลหิต
2.4 การฝึกอบรมและการให้ความสําคัญเกี่ยวกับสุขภาพ
2.5 โครงการป้องกันโรค
2.6 โครงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬา และกิจกรรมเพื่อสุขภาพ
3. ความยั่งยืนและการดํารงชีวิต
3.1 เผยแพร่ข่าวสารเพื่อส่งเสริมการจําหน่ายสินค้าของชุมชนนในสถานการณ์โควิด 19
3.2 โครงการฝึกอบรมผู้นําและการประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับผู้นําชุมชน
3.3 ส่งเสริมการอบรมเยาวชนพื่อต่อต้านยาเสพติด
3.4 มอบถุงผ้าให้กับชุมชนเพื่อลดการใช้พลาสติก
3.5 โครงการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและแก้ไขข้อข้องใจ
4. การให้ความช่วยเหลือด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 มอบข้าวสารและถุงยังชีพให้กับชุมชน และร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดทําตู้ปันสุข เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจาก
สถานการณ์โควิด 19
4.2 โครงการปลูกต้นไม้ในวันสําคัญต่าง ๆ
4.3 โครงการซ่อมแซมและบํารุงรักษาสิ่งอํานวยความสะดวกของโรงเรียน
4.4 โครงการซ่อมแซมและบํารุงรักษาสิ่งอํานวยความสะดวกของวัด
4.5 มอบอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบประปาให้แก่ชุมชน
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5. โครงการบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
5.1 สนับสนุนน้ําดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านคัดกรองโควิด 19
5.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทําอาหารแจกจ่ายให้ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก.โควิด 19
5.3 โครงการเยี่ยมชมโรงงานสําหรับสมาชิกชุมชน
5.4 โครงการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุในชุมชน
5.5 สนับสนุนการจัดซื้อกรวยจราจร และเสื้อกั๊กสะท้อนแสงเพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
5.6 โครงการเยี่ยมเยียนชาวบ้านเพื่อสอบถามข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในชุมชนบริเวณรอบโรงงาน
5.7 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและอัคคีภัย
5.8 จัดเลี้ยงอาหารให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลน
6. ทางศาสนา
6.1 การทําบุญในวันสําคัญทางพุทธศาสนา
6.2 โครงการบริจาคในโอกาสพิเศษ (กฐิน, ผ้าป่า)
6.3 โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย (สงกรานต์ ลอยกระทง)

การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
ภารกิจในด้านนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ISO9002 ตั้งแต่ปี 2537 และยกระดับเป็น ISO9001:2008 ในเดือนพฤศจิกายน 2553 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ISO14001 ในปี 2546 และได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล TPM Special Award ในเดือนมีนาคม 2550 บริษัทฯ
ได้นําเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และบริษัทฯ มีการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับ
หน่วยงานกํากับดูแลต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ความปลอดภัยและการบําบัดของเสีย
ภารกิจเพื่อนําไปสู่การป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นสิ่งที่บริษัทฯ จะต้องดําเนินการเป็นลําดับต้น ๆ นอกเหนือจากเป้าหมายในเชิง
พาณิชย์และการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ความปลอดภัยในการทํางานและการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมก็มีความสําคัญอย่างมากสําหรับ
บริษัทฯ ในระหว่างปีบริษัทฯ ได้มกี ารจัดตั้งโครงการความปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมวินัยในการทํางานเพื่อความปลอดภัยและสภาพการ
ทํางานที่ปลอดภัย
ความคืบหน้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยมีการตรวจสอบโดยผู้บริหารระดับสูงในการประชุมด้านความ
ปลอดภัยซึ่งจัดขึ้นเป็นประจํา หลากหลายของกิจกรรมและเทคโนโลยีใหม่ที่นํามาใช้อย่างต่อเนื่องในการบําบัดน้ําเสียและการปล่อยก๊าซ
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
o น้ําเสีย: น้ําเสียจากกระบวนการผลิตและจากแหล่งอื่น ๆ จะได้รับการบําบัดในโรงบําบัดน้ําเสียในชั้นต้นที่มีประสิทธิภาพสูง จากนั้น
จะมีการบําบัดในระยะที่สองโดยใช้ระบบจุลินทรีย์ย่อยสลาย ปัจจัยดังกล่าวได้มีการเฝ้าติดตามอย่างมีประสิทธิผล
o มลพิษทางอากาศ: ระบบบําบัดมลพิษ (Scrubber) จากการปล่อยของเสียได้รับการออกแบบให้สามารถดูดซึมและทําปฎิกิริยาเคมี
ที่เกิดจากการรวมตัวของไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) จนไฮโดรเจนซัลไฟด์กลายเป็นกํามะถัน ซึ่งกํามะถันที่ได้จากกระบวนการนี้จะถูก
นํากลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต ในขั้นตอนที่สองเป็นการระบายจากขั้นตอนแรกจะได้รับการบําบัดโดยการขัดถูด้วยการกัด
กร่อนของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2) ผ่านขั้นตอนการดูดซับโดยใช้ถ่านกัมมันต์ หลังจากการขัด
ถูแล้วก๊าซจะถูกระบายออกสู่ชั้นบรรยากาศผ่านปล่องระบายที่มีความสูง 175 เมตร โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทฯ ได้ดําเนินการการ
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บําบัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) เพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่น และโครงการฟื้นฟูก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2) ซึ่งทําให้ระดับการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ลดลงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงด้านต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มการฟื้นตัวของก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2) โดยใช้เทคโนโลยีถ่านกัมมันต์ ซึ่งจากความสําเร็จในการทดสอบการทํางานของ
โครงการเหล่านี้ ระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ลดลงเป็นอย่างมาก และได้รับการยอมรับจาก
สมาชิกในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศ
โดยรอบโรงงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่น
o ขยะมูลฝอย: ขยะมูลฝอยทุกประเภทที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและกิจกรรมอื่น ๆ จะมีการคัดแยกและส่งไปกําจัดอย่าง
เหมาะสมต่อไปโดยผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา การกําจัดขยะมูลฝอยบางส่วนถูกนําไปเป็นส่วนหนึ่งของ
วัตถุดิบในกระบวนการผลิตซีเมนต์ ซึ่งทําให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
o การปล่อยก๊าซ: โรงงานผลิตกรดกํามะถันได้รับการออกแบบบนหลักการ DCDA โดยใช้ระบบกําจัดไอน้ําที่มีประสิทธิภาพ จากนั้น
จะเข้าสู่ระบบบําบัดมลพิษ (Scrubber) เพื่อควบคุมปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ปล่อยออกไป
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11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทฯ ยังคงให้ความสําคัญกับการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการควบคุม
ภายในในระดับต่าง ๆ ขององค์กรมีความเหมาะสมและเพียงพอเพื่อสนับสนุนให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมี
ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ บริษัทฯ ยังใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังกําหนดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจํา
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ได้มีความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้ รายงานการตรวจสอบภายในและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบยังช่วยในการเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของระบบควบคุมภายใน ซึ่งการควบคุมภายในที่สําคัญสามารถจําแนกระบบในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม
บริษัทฯ มีการกําหนดจัดโครงสร้างองค์กร ที่แบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน เพื่อทําให้ระบบ
การควบคุมภายในดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง โดยรองรับแผนงานระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ

2. ด้านบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ กําหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจน และมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจทั้งที่เป็นปัจจัยภายใน
และปั จ จั ย ภายนอก ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่ อ การบรรลุ เป้ า หมายในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ง บประมาณที่ กํ า หนด รวมทั้ งมี
กระบวนการในการวิเคราะห์สาเหตุที่อาจทําให้เกิดปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ และมีการกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว

3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบการควบคุมในและการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานมีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีการกําหนดขอบเขต
อํานาจหน้าที่ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน การควบคุมภายในที่เหมาะสมของฝ่ายบริหารและมีการสอบทานผลการดําเนินงานของ
ฝ่ายบริหารโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนงานตรวจสอบประจําปีเพื่อให้
มั่นใจว่าแผนงานตรวจสอบครอบคลุมกิจกรรมที่สําคัญของบริษัทฯ รวมถึงการอนุมัติการทําธุรกรรมของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์

4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญอย่างมากสําหรับการใช้ระบบ
SAP-ERP เพื่ อให้ ทีมผู้ บริหารได้ รับข้ อมูลได้ทันตามเวลา นอกจากนี้ บ ริษั ทฯ ยังมีนโยบายในการรัก ษาความปลอดภั ยในระบบ
สารสนเทศสําหรับข้อมูลที่เป็นความลับ พนักงานมีการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบ Intranet, การรับส่ง e-mail และการสื่อสารโดย
การประชุม ด้านการสื่อสารข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.thairayon.com และการ
เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แบบ 56-1-2564
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)
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5. ด้านระบบการติดตาม
บริษัทฯ ยังคงติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกระดับขององค์กร ขั้นตอนทางธุรกิจถูกกําหนดขึ้นอย่างเหมาะสมเพื่อความ
ต่อเนื่องของการควบคุมภายใน วิธีการได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ
ได้มีการกําหนดแผนการติดตามและการประเมินผลเพื่อให้แน่ใจว่าประสบผลสําเร็จตามเวลาที่ระบุไว้ ผู้ตรวจสอบภายในที่เป็น
อิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและการควบคุมภายในมีการทบทวนเป็นรายไตรมาสและเป็นประจําทุกปี
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ําเสมอ และมีความเห็นว่าบริษั ทฯ มีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี เพียงพอและเชื่อถือได้ และสามารถควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจตามปกติขององค์กร

แบบ 56-1-2564
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)
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12 รายการระหว่างกัน
ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบริษัทร่วมและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรายการเหล่านี้เป็น
รายการที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจตามปกติ โดยที่การกําหนดราคาจะเป็นราคาตลาดหรือเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปซึ่ง
สามารถเทียบเคียงกับเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภายนอก และเป็นเงื่อนไขที่สามารถเปรียบเทียบได้และสมเหตุสมผล
รายการที่เกี่ยวโยงกัน/เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ดังนี้
ชื่อบริษัท /
ลักษณะความสัมพันธ์
ประเภทรายการ
จํานวนเงิน (ล้านบาท)
ประเภทธุรกิจ
2564
2563
2562
1. บจ.เอวี เทอเรซ 1) การร่วมค้าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ - ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม
0.615
เบย์ อิงค์
ถือหุ้นร้อยละ 60.00
- ค่าใช้จ่ายชําระคืน
(0.848)
(0.253)
(0.371)
(ประเทศแคนาดา) 2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ผู้ผลิตเยื่อสําหรับ - บจ.กราซิม อินดัสตรีส์ ถือหุ้นร้อยละ
ทํากระดาษ
40.00
3) กรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ
- นายดิลิป ซิงห์ กอร์
2. บจ.เบอร์ล่า จิงเว่ย์ 1) บริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ - ขายเส้นใยเรยอน
312.018 262.006
280.297
ไฟเบอร์
ถือหุ้นร้อยละ 42.53
- ซื้ออะไหล่
0.153
(ประเทศจีน)
2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ผู้ผลิตเส้นใยเรยอน - บจ.กราซิม อินดัสตรีส์ ถือหุ้นร้อยละ
26.63
- บจ.พีที อินโด บารัต เรยอน ถือหุ้น
ร้อยละ 30.84
3) กรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ
- นายดิลิป ซิงห์ กอร์
- นายบีร์ กาปูร์
76.171
1) บริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ - ขายเส้นใยเรยอน
3. บจ.พีที อินโด
61.309 132.782
ลิเบอร์ตี้ เท็กซ์ไทล์ ถือหุ้นร้อยละ 40.00
- เงินปันผลรับ
2.353
(ประเทศอินโดนีเซีย) 2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ผู้ผลิตเส้นด้าย
- บมจ.เบอร์ล่า คาร์บอน
(ไทยแลนด์) ถือหุ้นร้อยละ 40.00
3) กรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ
- นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า
- นายบีร์ กาปูร์
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แบบ 56-1-2564
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท /
ประเภทธุรกิจ
4. บจ.ไทย อคริลิค
ไฟเบอร์
(ประเทศไทย)
- ผู้ผลิตเส้นใย
อคริลิค

5. บจ.อดิตยา
เบอร์ล่า เคมีคัลส์
(ประเทศไทย)
(ประเทศไทย)
- ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์

6. บมจ.เบอร์ล่า
คาร์บอน
(ไทยแลนด์)
(ประเทศไทย)
- ผู้ผลิตผงเขม่าดํา

ลักษณะความสัมพันธ์
1) บริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
ถือหุ้นร้อยละ 30.00
2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- บมจ.เบอร์ล่า คาร์บอน
(ไทยแลนด์) ถือหุ้นร้อยละ 15.98
3) กรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ
- นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย
- นายบีร์ กาปูร์
1) บริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
ถือหุ้นร้อยละ 29.98
2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- บมจ.เบอร์ล่า คาร์บอน
(ไทยแลนด์) ถือหุ้นร้อยละ 29.99
- บจ.ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์
ถือหุ้นร้อยละ 37.73
3) กรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ
- นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า
- นางราชาสรี เบอร์ล่า
- นายบีร์ กาปูร์
1) บริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
ถือหุ้นร้อยละ 24.98
2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- บจ.เอสเคไอ คาร์บอนแบล็ค
(มอริเชียส) ถือหุ้นร้อยละ 37.47
- บจ.เอเชี่ยน อ๊อปส์ ไอ ถือหุ้นร้อยละ
15.99
3) กรรมการร่วมกัน 4 ท่าน คือ
- นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า
- นางราชาสรี เบอร์ล่า
- นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย
- นายปุร์สโซตัมดาส ชาร์มา

ประเภทรายการ
- ค่าใช้จ่ายรับคืน
- ค่าใช้จ่ายชําระคืน
- ซื้อเคมีภัณฑ์

- เงินปันผลรับ
- ขายโซดาไฟ
- ค่าใช้จ่ายรับคืน
- ซื้อกํามะถันและวัสดุแผนก
อ๊อกซิลาลี่
- ซื้ออะไหล่
- ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า
- ค่าใช้จ่ายชําระคืน

- เงินปันผลรับ
- ค่าเช่าบ้านพักรับรอง
- ค่าใช้จ่ายรับคืน
- ซื้อไอน้ําและพลังงาน
- ค่าใช้จ่ายชําระคืน

จํานวนเงิน (ล้านบาท)
2564
2563
2562
0.171
0.008
0.142
(0.097)
(0.437)
(0.018)
(1.762)
-

25.480
0.088
(10.988)

25.480
0.004
(6.079)

25.480
0.314
-

(0.096)

(0.085)

(0.066)
(0.031)
(0.149)

89.925
5.603
(338.053)
(0.326)

82.431
5.723
(368.914)
(2.411)

74.938
3.240
2.909
(324.325)
(0.465)
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แบบ 56-1-2564
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท /
ประเภทธุรกิจ
7. บจ.เอวี กรุ๊ป
เอ็นบี อิงค์
(ประเทศแคนาดา)
- ผู้ผลิตเยื่อกระดาษ
ชนิดละลายน้ําได้

8. บจ.อินโดไทย
ซินเทติคซ์
(ประเทศไทย)
- ผู้ผลิตเส้นด้าย

9. บจ.ไทยเปอร์
อ็อกไซด์
(ประเทศไทย)
- ผู้ผลิตไฮโดรเจน
เปอร์อ็อกไซด์
10. บจ.กราซิม
อินดัสตรีส์
(ประเทศอินเดีย)
- ผู้ผลิตเส้นใยและ
ซีเมนต์
11. บจ.พีที
เอลลิแก๊นท์
เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี
(ประเทศอินโดนีเซีย)
- ผู้ผลิตเส้นด้าย
12. บจ.พีที ซันไร้ซ์
บิวไม เท็กซ์ไทล์
(ประเทศอินโดนีเซีย)
- ผู้ผลิตเส้นด้าย

ลักษณะความสัมพันธ์
1) บริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
ถือหุ้นร้อยละ 19.00
2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- บจ.กราซิม อินดัสตรีส์ ถือหุ้นร้อยละ
45.00
- บจ.พีที อินโด บารัต เรยอน ถือหุ้น
ร้อยละ 36.00
3) กรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ
- นายดิลิป ซิงห์ กอร์
1) กิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 7.56
2) กรรมการร่วมกัน 4 ท่าน คือ
- นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า
- นางราชาสรี เบอร์ล่า
- นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย
- นายวินัย สัจเดว
1) กิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 0.0233
2) กรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ
- นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า
- นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย
1) กิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 0.532
2) กรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ
- นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า
- นางราชาสรี เบอร์ล่า
1) กิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
2) กรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ
- นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า
- นางราชาสรี เบอร์ล่า
- นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย
1) กิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
2) กรรมการร่วมกัน
- นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า

ประเภทรายการ
- ซื้อเยื่อกระดาษ

จํานวนเงิน (ล้านบาท)
2564
2563
2562
(968.072) (1,768.353) (1,973.531)

- ขายเส้นใยเรยอน
- เงินปันผลรับ
- ค่าใช้จ่ายรับคืน

27.803
0.159
3.010

288.701
0.318
-

411.130
0.318
0.466

- เงินปันผลรับ
- ค่าใช้จ่ายรับคืน
- ซื้อเคมีภัณฑ์

0.650
0.032
(2.757)

0.520
0.058
(1.888)

0.560
(0.281)

- เงินปันผลรับ
- ค่าใช้จ่ายรับคืน
- ซื้ออะไหล่
- ค่าใช้จ่ายชําระคืน

4.457
0.284
(2.083)

6.841
0.508
(10.415)
(2.781)

6.478
0.636
(2.640)

- ขายเส้นใยเรยอน

33.598

1.857

58.277

- ขายเส้นใยเรยอน
- ค่าใช้จ่ายรับคืน

13.221
0.116

8.580
-

32.715
-
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แบบ 56-1-2564
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท /
ประเภทธุรกิจ
13. บจ.พีที อินโด
บารัต เรยอน
(ประเทศอินโดนีเซีย)
- ผู้ผลิตเส้นด้าย
14. บจ.เบอร์ล่า
แมเนจเม้นท์
เซ็นเตอร์
(ประเทศอินเดีย)

ลักษณะความสัมพันธ์
1) กิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
2) กรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ
- นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า
- นายดิลิป ซิงห์ กอร์
- นายบีร์ กาปูร์
1) กิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
2) มีกรรมการร่วมกัน
- นายดิลิป ซิงห์ กอร์

ประเภทรายการ
- ขายเคมีภัณฑ์และอะไหล่
- ค่าใช้จ่ายรับคืน
- ซื้อเส้นใยเรยอน
- ซื้ออะไหล่
- ค่าใช้จ่ายชําระคืน
- ขายเส้นใยเรยอน

จํานวนเงิน (ล้านบาท)
2564
2563
2562
46.935
0.869
5.344
0.008
0.294
(45.672)
(12.651)
(22.128)
(0.014)
(0.057)
(0.365)
(0.617)
(0.673)
(0.548)

1. รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน/เกี่ยวข้องกัน
รายการระหว่างกันข้างต้นได้รับการพิจารณา ตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายการระหว่างกันดังกล่าว
เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และมีความจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยก่อนการเข้าทํารายการแต่ละครั้ง บริษัทฯ ได้
พิจารณาถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียเป็นสําคัญ โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลใด ๆ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. รายละเอียดที่สําคัญในการกําหนดราคาและรายการที่เกี่ยวโยงกัน/เกี่ยวข้องกัน มีดังต่อไปนี้
ซื้อวัตถุดิบ

ส่วนใหญ่อยูภายใต้สัญญาระยะยาว เป็นราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด /
เชื่อมโยงดัชนี / ผู้จําหน่ายรายอื่น
ขายสินค้า
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
เงินปันผลรับ
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ค่าใช้จ่ายรับคืน
ตามข้อตกลงร่วมกัน*
ค่าใช้จ่ายชําระคืน
ตามข้อตกลงร่วมกัน*
ดอกเบี้ยรับ
ตามอัตราตลาดทั่วไป
* ลักษณะของค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ และส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ต้นทุนเพื่อ
ปรับปรุงกําไรให้เหมาะสมทั้งสําหรับบริษัทฯ และสําหรับกิจการที่เกี่ยวโยงกัน/เกี่ยวข้องกัน

3. ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่เกี่ยวโยงกัน/เกี่ยวข้องกัน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน/เกี่ยวข้องกันเหล่านี้มีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ ซึ่งรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่าง
บริษัทฯ กับบริษัทร่วม และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการที่เป็นไปตามการดําเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขทางการค้า
โดยทั่วไป ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่สําคัญรวมถึงราคาที่ทําการซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด และ/หรือดัชนีตลาดซึ่งเทียบคียงได้กับ
รายการที่เกิดขึ้นกับลูกค้า และ/หรือผู้จําหน่ายรายอื่น
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4. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน/เกี่ยวข้องกัน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน/เกี่ยวข้องกันทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ หลังจากการพิจารณา
อย่างรอบคอบและระมัดระวังในทุก ๆ ด้าน โดยผ่านการทบทวนรายละเอียดจากผู้บริหารของบริษัทฯ หลังจากนั้นคณะกรรมการ
ตรวสอบจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้มีการปฏิบัติตามแนวทางทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในขณะที่มีการอนุมัติรายการดังกล่าว

5. นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน/เกี่ยวข้องกันในอนาคต
ในกรณีที่มีรายการที่เกี่ยวโยงกัน/เกี่ยวข้องกันในอนาคต รายละเอียดที่จําเป็นทั้งหมด เช่น มูลค่าของรายการ ราคา ข้อกําหนด และ
เงื่อนไขอื่น
ตลอดจนความจําเป็นในการทํารายการจะได้รับการตรวจสอบอย่างเหมาะสมจากผู้บริหารก่อนที่จะนําเสนอเพื่อ
พิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับ
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ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

13 ข้อมูลทางการเงินที่สําคัญ
1. งบการเงิน
1.1 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยเรยอน จํากัด
(มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2564 งบกําไรขาดทุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่
แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและเรื่อง
อื่น ๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2564 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่องเหล่านี้
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มูลค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 และ 11
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
การร่ ว มค้ า และบริ ษั ท ร่ ว มของบริ ษั ท บางแห่ ง มี ผ ลการ
ดําเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริหารพิจารณาว่าปัจจัยนี้
เป็ น ข้ อ บ่ งชี้ ข องการด้ อ ยค่ า ของเงิ น ลงทุ น ในการร่ วมค้ า และ
บริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวผู้บริหารต้อ ง
ประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยคํานวนจากมูลค่าจากการ
ใช้ มูลค่าดังกล่าวประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระของการร่วม
ค้าและบริษัทร่วม ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต ซึ่งต้อง
ใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ สํ า คั ญ ในการกํ า หนดข้ อ สมมติ ห ลั ก ต่ า ง ๆ เช่ น
อัตราการเติบโต และอัตราคิดลด และมีความไม่แน่นอนในการ
ประมาณการกระแสเงิ น สดที่ จ ะได้ รั บ ในอนาคต ข้ า พเจ้ า จึ ง
พิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง











สอบถามผู้บริหารและสุ่มทดสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อทํา
ความเข้าใจขั้นตอนที่ผู้บริหารใช้ในการระบุข้อบ่งชี้การด้อย
ค่า และวิธีก ารประเมิน มู ลค่ าที่ คาดว่าจะได้รับ คื นของเงิน
ลงทุนดังกล่าว
ประเมิ น ความเป็ น อิ ส ระและความรู้ ค วามสามารถของผู้
ประเมินราคาอิสระ
ประเมิ น ความเหมาะสมของข้ อ สมมติ ห ลั ก โดยอ้ า งอิ งกั บ
ข้ อ มู ล ภายในและภายนอก และวิ ธีก ารที่ ใช้ ในการจั ด ทํ า
ประมาณการกระแสเงินสด
ทดสอบการคํานวณประมาณการกระแสเงินสด
ประเมินย้อนหลังโดยการเปรียบเทียบประมาณการกระแส
เงิ น สดที่ จั ด ทํ า โดยผู้ ป ระเมิ น ราคาอิ ส ระในปี ก่ อ นกั บ ผล
ประกอบการทางการเงินที่เกิดขึ้นจริง
วิเคราะห์ ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลัก เช่น อัตราการ
เติบโตและอัตราคิดลด
พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบจากเรื่องต่อไปนี้
-

การนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563
การปรับปรุงรายการในงวดก่อนต่อมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์ จํากัด ซึ่งแสดงรวม
เป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31
มี น าคม 2563 และงบกํ า ไรขาดทุ น ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส่ ว นได้ เสี ย สํ า หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น เดี ย วกั น ที่ แ สดงเป็ น ข้ อ มู ล
เปรียบเทียบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินที่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น และได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ตามที่
กล่าวไว้ในวรรคเรื่องอื่น ๆ

ทั้งนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องดังกล่าวข้างต้น
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 เรื่องอื่น ๆ
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) สําหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินที่
แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียตามรายงานลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักฐานที่เหมาะสม
อย่างเพียงพอในมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์
(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์ จํากัด (บริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 29.98 24.98 และ 49.00 ตามลําดับ) จํานวน 4,255 ล้านบาท 5,018 ล้านบาท และ 3,354 ล้านบาท ตามลําดับ
อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีของบริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ต่องบ
การเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามรายงานลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 และผู้สอบบัญชีของบริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน
(ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามรายงานลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และข้าพเจ้าได้สื่อสารเพิ่มกับผู้สอบบัญชีของบริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จํากัด และ
ผู้สอบบัญชีของบริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) ข้าพเจ้าจึงได้ข้อสรุปว่าไม่มีรายการปรับปรุงที่จําเป็นต่อมูลค่าตาม
บัญชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและส่วนแบ่งกําไรในบริษัทร่วมทั้งสองแห่งข้างต้น ณ วันที่ และสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2563
สําหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมอีกแห่งหนึ่ง คือ บริษัท ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์ จํากัด ข้าพเจ้าสามารถตรวจสอบให้เป็นที่
พอใจในมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ส่วนแบ่งกําไร และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจากบริษัทร่วมดังกล่าวตามวิธี
ส่วนได้เสีย ณ วันที่ และสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และสรุปว่ามีรายการที่ต้องปรับปรุงต่อมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมดังกล่าวตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
 ข้อมูลอื่น
ผู้ บ ริ ห ารเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ข้ อ มู ล อื่ น ข้ อ มู ล อื่ น ประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล ซึ่ ง รวมอยู่ ใ นรายงานประจํ า ปี แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุ นตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบั ญชีที่อยู่ในรายงานนั้นซึ่งคาดว่า
รายงานประจําปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและ
ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทําแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลและขอให้ทําการแก้ไข
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 ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพื่อให้
สามารถจัดทํางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจั ด ทํ างบการเงิ น ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตามวิธีส่ วนได้ เสี ย และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ผู้ บ ริ ห ารรับ ผิ ด ชอบในการประเมิ น
ความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้
เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัท หรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท
 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่น
ในระดั บ สู งแต่ ไม่ได้ เป็ นการรับ ประกั น ว่ าการปฏิ บั ติ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี จะสามารถตรวจพบข้ อมู ลที่ ขั ดต่ อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญ
เมื่อ คาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็ จจริงแต่ละรายการหรือทุ กรายการรวมกั นจะมีผลต่ อการตั ดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้ เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิ จการไม่ ว่าจะเกิด จากการทุ จริ ตหรือ ข้อ ผิ ดพลาด ออกแบบและปฏิ บั ติงานตามวิธีก าร
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง
กว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การ
ตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทํ า ความเข้ า ใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิ ธี ก ารตรวจสอบที่ เหมาะสมกั บ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผู้บริหาร
 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี
นัยสําคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ
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ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้ าพเจ้าขึ้น อยู่กับหลัก ฐานการสอบบั ญ ชี ที่ได้ รับ จนถึ งวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญ ชีข อง
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมิ นการนํ าเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงิน ที่ แสดงเงิน ลงทุ นตามวิ ธีส่วนได้เสี ยและงบการเงิน เฉพาะกิ จการ
โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทําให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้ า พเจ้ า ได้ ใ ห้ คํ า รั บ รองแก่ ผู้ มี ห น้ า ที่ ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลว่ า ข้ า พเจ้ า ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ กํ า หนดจรรยาบรรณที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ความเป็ น อิ ส ระและได้ สื่ อ สารกั บ ผู้ มี ห น้ า ที่ ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ทั้ ง หมดตลอดจนเรื่ อ งอื่ น ซึ่ ง ข้ า พเจ้ า
เชื่อว่ามีเหตุ ผลที่บุคคลภายนอกอาจพิ จารณาว่ากระทบต่ อความเป็ นอิ สระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ ข้าพเจ้าใช้เพื่ อป้องกันไม่ ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินงบ
การเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบัน
และกําหนดเป็นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(ชนารัตน์ จันทร์หวา)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 9052
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุงเทพมหานคร
31 พฤษภาคม 2564
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แบบ 56-1-2564
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

1.2 ตารางสรุปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ตรวจสอบแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ณ วันที่ 31 มีนาคม
2564
2563
2562
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
จํานวนเงิน
%
จํานวนเงิน
%
จํานวนเงิน
%
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน

220,070
120,966

0.79
0.43

1,403,995
2,146,254

5.53
8.46

175,355
3,276,827

0.67
12.55

4.39 1,388,483
5.64 1,675,773
0.42
144,062
24.44 6,660,500

5.32
6.42
0.55
25.50

6.72

8.34

(31 มีนาคม 2563 – เงินลงทุนชั่วคราว)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

1,519,190
1,097,026
178,678
3,135,930

5.44 1,113,978
3.93 1,430,883
0.64
106,300
11.24 6,201,410

4,164,014 14.92

1,704,769

2,178,863

(31 มีนาคม 2563 – เงินลงทุนระยะยาวอื่น)

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

17,911,888 64.18 14,522,208 57.24 14,248,986 54.56
2,694,284 9.65 2,938,752 11.58 2,984,428 11.43
42,146 0.16
4,618 0.02
3,291 0.01
3,759 0.01
24,774,804 88.76 19,169,020 75.56 19,458,182 74.50
27,910,734 100.00 25,370,430 100.00 26,118,682 100.00
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แบบ 56-1-2564
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตรวจสอบแล้ว) (ต่อ)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
(หุ้นสามัญ 201,600,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
(หุ้นสามัญ 201,600,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ทุนสํารองทั่วไป
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ณ วันที่ 31 มีนาคม
2564
2563
2562
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
จํานวนเงิน
%
จํานวนเงิน
%
จํานวนเงิน
%

1,088,790
115,000
55,947
1,259,737

3.90
0.41
0.20
4.51

1,454,408
16,964
63,881
1,535,253

5.73
0.07
0.25
6.05

1,592,881
26,259
1,619,140

6.10
0.10
6.20

161,246

0.58

185,917

0.73

159,822

0.61

449,090
610,336
1,870,073

1.61
2.19
6.70

68,461
254,378
1,789,631

0.27
1.00
7.05

267,393
427,215
2,046,355

1.02
1.63
7.83

201,600
201,600

201,600
0.72

201,600

201,600
0.79

201,600

0.77

20,160 0.07
20,160 0.08
20,160 0.08
2,500,000 8.96 2,500,000 9.85 2,500,000 9.57
22,523,616 80.70 21,773,631 85.82 21,657,514 82.92
795,285 2.85 (914,592) (3.60) (306,947) (1.17)
26,040,661 93.30 23,580,799 92.95 24,072,327 92.17
27,910,734 100.00 25,370,430 100.00 26,118,682 100.00
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แบบ 56-1-2564
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน (ตรวจสอบแล้ว)

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้ดอกเบี้ย
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) ของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2564
2563
2562
ปรับปรุงใหม่
ปรับปรุงใหม่
จํานวนเงิน
%
จํานวนเงิน
%
จํานวนเงิน
%
6,003,497 97.51
18,382 0.30
76,988 1.25
5,265 0.09
52,929 0.86
6,157,061 100.00

7,374,451 97.92
62,674 0.83
79,306 1.05
7,678 0.10
6,747 0.09
7,530,856 100.00

9,383,219 98.24
74,050 0.77
20,832 0.22
7,355 0.08
65,828 0.69
9,551,284 100.00

5,516,593
600,817
157,009
6,274,419
(117,358)
(316)
198,298
80,624
8,861
89,485

7,289,851
386,414
233,322
7,909,587
(378,731)
(37)
513,207
134,439
54,397
188,836

8,585,760
397,175
212,057
9,194,992
356,292
(0.818)
1,249,543
1,605,835
(29,163)
1,576,671

89.60
9.76
2.55
101.91
(1.91)
(0.01)
3.22
1.31
0.14
1.45

96.80
5.13
3.10
105.03
(5.03)
(0.00)
6.81
1.79
0.72
2.51

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

0.44

0.94

7.82

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (หุ้น)

201,600,000

201,600,000

201,600,000

89.89
4.16
2.22
96.27
3.73
(0.00)
13.08
16.81
(0.31)
16.51
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แบบ 56-1-2564
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตรวจสอบแล้ว)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2564
2563
2562
ปรับปรุงใหม่
ปรับปรุงใหม่
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี

89,485

188,836

1,576,671

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง

29,732
-

(163,423)
(526,516)
105,303

(202,429)
(323,249)
64,649

29,732

(584,636)

(461,029)

2,018,779

-

-

14,456

14,569

(1,916)

149,073

(14,980)

-

(406,647)

(2,914)

383

1,775,661

(3,325)

(1,533)

1,805,393

(587,961)

(462,562)

1,894,878

(399,125)

1,114,109

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ผลกําไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กําหนดให้วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานที่กําหนดไว้
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี – สุทธิจากภาษี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
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แบบ 56-1-2564
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ตรวจสอบแล้ว)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
ปรับรายการที่กระทบขาดทุนเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
รายได้ภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ส่วนแบ่งกําไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
ประมาณการหนี้สิน
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายสําหรับผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2564
2563
2562
ปรับปรุงใหม่
ปรับปรุงใหม่
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
89,485

188,836

1,605,834

(8,861)
316
354,861
(198,298)
(297)
674
(32,488)
18,850
(5,265)
(18,382)
200,595

(54,397)
37
326,391
(513,207)
(120)
11,407
27,217
61,775
(7,678)
(62,674)
(22,413)

0.818
339,793
(1,249,543)
124
(10,258)
5,270
17,234
(7,355)
(52,810)
(20,832)
627,457

(450,150)
366,345
(70,938)
(1,211)
(351,902)
11,194
(29,066)
(325,133)

301,925
217,673
37,762
189
(156,414)
12,960
(21,111)
370,571

(40,941)
(240,446)
13,578
(513)
342,680
(11,911)
(10,235)
679,669
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งบกระแสเงินสด (ตรวจสอบแล้ว) (ต่อ)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนลดลง (2563 : เงินลงทุนชั่วคราว)
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินปันผลจ่าย
ภาษีเงินได้จ่าย
กระแสงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 เมษายน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2564
2563
2562
ปรับปรุงใหม่
ปรับปรุงใหม่
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
2,025,288
310
(1,938,779)
(1,071,762)
(109,993)
(529)
120,671
28,362
(946,432)

1,130,573
1,197
(52,422)
(281,471)
(42)
117,943
66,412
982,190

(1,153,544)
777
(212,585)
(928)
107,773
45,934
69,695
130,633
(1,012,245)

98,036
(316)
(10,080)
87,640

16,964
(37)
(141,048)
(124,121)

(0.818)
(231,267)
(95,634)
(326,902)

(1,183,925)
1,403,995
220,070

1,228,640
175,355
1,403,995

(659,478)
834,833
175,355
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1.3 อัตราส่วนทางการเงิน (งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขั้นต้น (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตรากําไรอื่น (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2564
2563
2562
2.49
1.62
(0.23)
4.56
79
4.36
82
4
83
78

4.04
3.11
0.23
5.89
61
4.69
77
5
75
63

4.11
3.08
0.49
6.88
52
5.51
65
6
60
58

8.11
(3.23)
4.16
168
1.45
0.36

1.15
(6.18)
7.84
(81)
2.51
0.79

8.50
2.80
14.07
281
16.51
6.67

0.34
15.78
0.23

0.73
17.40
0.29

6.16
62.87
0.37

0.07
11.26

0.08
5.34

0.08
34
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14 การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis : MD&A)
1. ภาพรวมธุรกิจ
 อุตสาหกรรมเส้นใยเรยอน (VSF)
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั่วโลกมีผลกระทบในทางลบต่ออุปสงค์ของห่วงโซ่มูลค่าสิ่งทอ
โดยรวม ซึ่งรวมถึงเส้นใยเรยอน (VSF) โดยความต้องการเส้นใยเรยอน (VSF) ทั่วโลกลดลงเหลือ 5.4 ล้านตันใน 2563 เมื่อเทียบกับ
5.9 ล้านตันในปี 2562 ในขณะที่กําลังการผลิตเส้นใยเรยอน (VSF) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงเวลาเดียวกันเป็น 7.8 ล้านตัน เมื่อเทียบ
กับ 7.5 ล้านตัน ความต้องการที่ชะลอตัวลงเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ประกอบกับการเพิ่มกําลังการผลิตใหม่ใน
ประเทศจีนและอินโดนีเซีย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้กําลังการผลิตเส้นใยเรยอน (VSF) ส่วนเกินเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 เมื่อ
เทียบกับร้อยละ 22 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สิ่งเหล่านี้สร้างแรงกดดันต่อราคาเส้นใยเรยอน (VSF) ในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบการเงิน
สถานการณ์กําลังการ ผลิตส่วนเกินในเส้นใยเรยอน (VSF) อาจดําเนินต่อไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งอาจนําไปสู่แรงกดดันต่อราคา
เส้นใยเรยอน (VSF) และ ส่วนต่างผลกําไรในอนาคตอันใกล้นี้
ในขณะเดียวกัน มีการปรับปรุงโดยรวมในการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีผลต่อสุขภาพและสุขอนามัย ส่งผลให้ความต้องการเส้นใยที่
ไม่ใช่สิ่งทอสําหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทําให้ความต้องการเส้นใยที่ไม่ใช่สิ่งทอเพิ่มขึ้นร้อยละ
31 หรือคิดเป็น 1 ล้านตันเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และคาดว่าจะดําเนินต่อไปในระยะสั้นถึงระยะปานกลาง ทั้งนี้บริษทั ฯ ได้ดําเนินการ
เพิ่มการผลิตเส้นใยเรยอน (VSF) สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สิ่งทอในทันทีเพื่อการใช้กําลังการผลิตให้ดียิ่งขึ้นและมีอัตรากําไรที่คงที่
ในขณะที่ความต้องการในผลิตภัณฑ์เส้นใย “เบอร์ล่าโมดาล” ในระดับไฮเอนด์ยังคงแข็งแกร่ง

 ผลการดําเนินงานสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เปรียบเทียบกับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นดังนี้
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
%
รายการ
2564
2563 เปลี่ยนแปลง
ปริมาณการผลิตเส้นใยเรยอนรวม (เมตริกตัน)
115,091
134,866
(14.7%)
ปริมาณขายเส้นใยเรยอนรวม (เมตริกตัน)

116,044

132,359

(12.3%)

รายได้จากการขายรวม (ล้านบาท)

6,003

7,374

(18.6%)

ราคาขายเฉลี่ย (บาท/กก.)

48.23

51.44

(6.2%)

ต้นทุนขาย (ล้านบาท)

5,517

7,290

(24.3%)

ต้นทุนขาย (บาท/กก.)

47.54
198
7
89

55.08
513
(214)
189

(13.7%)
(61.4%)
(103.1%)
(52.6%)

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ล้านบาท)
กําไรสุทธิ - งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)
กําไรสุทธิ – งบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (ล้านบาท)
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บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเล็กน้อยจํานวน 7 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลขาดทุนสุทธิจํานวน 214 ล้านบาทในปีก่อน (ตามงบการเงิน
เฉพาะบริษัท) ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงต้นปี ส่งผลให้มีการใช้กําลังการผลิตลดลง
บริษัทฯ ได้มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยการลดต้นทุนคงที่ต่าง ๆ และด้วยสภาวะตลาดที่ท้าทายส่งผลให้บริษัท
ร่วมส่วนใหญ่มีผลการดําเนินงานปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ทําให้ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียลดลงอยู่ที่
จํานวน 198 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 61 จากปีก่อน

 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการต่าง ๆ ของบริษัทฯ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
ทั่วโลก และส่งผลในทางลบต่ออุปสงค์ของห่วงโซ่มูลค่าสิ่งทอโดยรวม ซึ่งรวมถึงเส้นใยเรยอน (VSF) โดยความต้องการเส้นใยเรยอน
(VSF) ทั่วโลกลดลงร้อยละ 8.1 มาอยู่ที่ 5.4 ล้านตันใน 2563 เมื่อเทียบกับ 5.9 ล้านตันในปี 2562
ปริมาณขายเส้นใยเรยอนลดลงร้อยละ 12.3 จากความต้องการที่ลดลงอย่างกระทันหันเมื่อต้นเดือนเมษายน 2563
เนื่องมาจาก การปิดประเทศ (lockdown) อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหลายประเทศ ส่งผลให้การใช้กําลังการผลิตลดลง
เนื่องจากความต้องการ ที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ในด้านอุปสงค์และราคามีการปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในไตรมาสสุดท้ายของปี
ค่าใช้จ่ายในการจัดจําหน่ายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากถึงร้อยละ 77 อันเนื่องมาจากค่าขนส่งสินค้าทางทะเลที่เพิ่มขึ้นและความ
พร้อมใช้งานของพื้นที่ในการขนส่งลดลง จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19

เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวยังคงมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน และด้วยความไม่แน่นอนในทางเศรษฐกิจ บริษัทฯ ได้มี
การดําเนินมาตรการบรรเทาต่าง ๆ เพื่อเป็นการลดต้นทุน ลดการใช้เงินทุนหมุนเวียน และการรักษาสภาพคล่อง

 สรุปความเห็นของฝ่ายบริหารต่อแนวโน้มธุรกิจในอนาคต
ในขณะที่โครงการฉีดวัคซีนในประเทศต่าง ๆ ได้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
COVID-19 คาดว่าจะยังคงส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ของห่วงโซ่มูลค่าสิ่งทอโดยรวม รวมถึงเส้นใยเรยอน (VSF) ในอนาคตอันใกล้นี้
สถานการณ์กําลังการผลิตส่วนเกินในเส้นใยเรยอน (VSF) อาจดําเนินต่อไป ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งอาจนําไปสู่แรงกดดันต่อ
ราคา เส้นใยเรยอน (VSF) และส่วนต่างผลกําไรในอนาคตอันใกล้นี้
ในขณะเดียวกัน มีการปรับปรุงโดยรวมในการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีผลต่อสุขภาพและสุขอนามัย ส่งผลให้ความต้องการเส้นใยที่
ไม่ใช่สิ่งทอสําหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทําให้ความต้องการเส้นใยที่ไม่ใช่สิ่งทอเพิ่มขึ้นร้อยละ
31 หรือคิดเป็น 1 ล้านตันเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และคาดว่าจะดําเนินต่อไปในระยะสั้นถึงระยะปานกลาง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดําเนินการ
เพิ่มการผลิตเส้นใยเรยอน (VSF) สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สิ่งทอในทันทีเพื่อการใช้กําลังการผลิตให้ดียิ่งขึ้นและมีอัตรากําไรที่คงที่
บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในยุโรป (EU BAT: European Best Available Technology) ซึ่งเป็น
ก้าวที่สําคัญของโรงงานผลิตเส้นใยเรยอนเพียงไม่กี่แห่งทั่วโลกที่ทําได้สําเร็จ มาตรฐาน EU BAT ของสหภาพยุโรปถือเป็นบรรทัด
ฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดและยากที่สุด สําหรับมาตรฐานระดับสูงของการปล่อยอากาศและการปล่อยน้ําเสียที่ผ่านการบําบัด
แล้ว ด้วยสิ่งสําคัญเหล่านี้ช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยม ได้แก่ Liva-Eco Viscose และ Liva-Eco
Modal ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการรับรองด้านความยั่งยืนที่โดดเด่นและเป็นที่ต้องการของแบรนด์แฟชั่นระดับโลก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วย
ให้บริษัทฯ รักษา สถานะในผลิตภัณฑ์ระดับสูงในตลาดต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มยอดขายในผลิตภัณฑ์เส้นใยชนิดพิเศษ
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 การลงทุนในบริษัทร่วม
ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้มีการลงทุน โดยได้เข้าซื้อหุ้นเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของจํานวนหุ้นทั้งหมด ใน
บริษัท เอวี กรุ๊ป เอ็นบี อิงค์ (AVG) ทําให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นจากร้อยละ 19 เป็นร้อยละ 49 ของหุ้นที่ชําระแล้วทั้งหมดใน
AVG โดยมีมูลค่าเงินลงทุนจํานวน 1,939 ล้านบาท เงินลงทุนดังกล่าวได้จัดประเภทใหม่จากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
มาเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 และในระหว่างปี บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นและ/หรือใบแสดง
สิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (GDRs) ในบริษัท กราซิม อินดัสตรีย์ จํากัด ทําให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นจาก
ร้อยละ 29 เป็นร้อยละ 0.72 ของหุ้นที่ชําระแล้วทั้งหมด โดยมีมูลค่าเงินลงทุนจํานวน 1,072 ล้านบาท
การตัดสินใจลงทุนจะดําเนินการโดยคณะกรรมการบริษัทของบริษัทที่ไปลงทุน โดยพิจารณาถึงมุมมองต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของแต่ละบริษัท คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบผลการดําเนินงานและได้
พิจารณาเรื่องดังกล่าวในการประชุมทุกครั้ง โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้คําแนะนําแก่ฝ่ายบริหารในการติดตามความคืบหน้า
และความก้าวหน้าในเรื่องนี้อย่างสม่ําเสมอเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับแจ้งจากฝ่ายบริหารของ
บริษัทที่ไปลงทุนเกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนดังกล่าวว่าไม่มีการผิดนัดชําระแต่อย่างใดจนถึงขณะนี้ และคาดว่าไม่น่าจะมีการผิดนัด
ชําระเงินที่เกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า คณะกรรมการของบริษัทที่ไปลงทุนได้มีการไตร่ตรองอย่างรอบคอบในการ
ลงทุนในบริษัทดังกล่าว เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทที่ไปลงทุนและผู้ถือหุ้น

2. การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
2.1 การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เปรียบเทียบกับสําหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2563
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
(หน่วย : ล้านบาท)
2564
2563
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายได้จากการขาย
6,003
7,374
(1,371)
(19%)
รายได้ดอกเบี้ย
18
63
(44)
(71%)
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
77
79
(2)
(3%)
เงินปันผลรับ
5
8
(2)
(31%)
รายได้อื่น
53
7
46
684%
ต้นทุนขาย
5,517
7,290
(1,773)
(24%)
ค่าใช้จ่ายในการจัดจําหน่าย
601
387
214
55%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
157
233
(76)
(33%)
ต้นทุนทางการเงิน
0.32
0.04
0.28
754%
ส่วนแบ่งกําไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
198
513
(315)
(61%)
รายได้ภาษีเงินได้
9
54
(46)
(84%)
กําไรสุทธิสําหรับปี
89
189
99
(53%)
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
กําไรจากการดําเนินงานต่อเนื่อง
0.44
0.94
อัตรากําไรขั้นต้น (ร้อยละ)
อัตรากําไรสุทธิ (ร้อยละ)

8%
1%

1%
3%
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 ปริมาณการผลิต
ปริมาณการผลิตเส้นใยเรยอนสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 อยู่ที่ 115,091 ตัน ลดลงร้อยละ 14.7 เมื่อเทียบกับปี
ก่อน เกลือโซเดียมซัลเฟตมีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 80,305 ตัน ลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีก่อน
 รายได้จากการขาย
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจํานวน 6,003 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ 7,374
ล้านบาท ลดลงจํานวน 1,371 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 สาเหตุหลักมาจากยอดขายและปริมาณขายลดลง ซึ่งเป็นผล
มาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ปริมาณขายเส้นใยเรยอนส่งออกไปต่างประเทศลดลงร้อยละ 7.4 ในขณะที่ปริมาณขาย
ในประเทศลดลงร้อยละ 83.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องมาจากความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย ราคาขายเฉลี่ยของเส้นใยลดลงร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในส่วนปริมาณขายเกลือโซเดียม
ซัลเฟตซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้อยู่ที่ 80,238 ตัน ลดลงร้อยละ 20.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีปริมาณขายอยู่ที่ 100,536 ตัน
 รายได้อื่น
- รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจํานวน 46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 684 สาเหตุหลักเนื่องมาจากการได้รับเงินเคลมประกันในปีนี้
ซึ่งไม่มีรายการนี้เกิดขึ้นในปีที่แล้ว
- กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงจํานวน 2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 เป็นผลจากการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบาย
การป้องกันความเสี่ยงภายในอย่างสม่ําเสมอ
 ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียคิดเป็นจํานวน 198 ล้านบาท เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งกําไรจํานวน
513 ล้านบาทของปีก่อน ลดลงจํานวน 315 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61 ส่วนใหญ่เนื่องมาจากความสามารถในการทํา
กําไรของบริษัทร่วมที่ลดลง เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอตัวทั่วโลกซึ่งได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทําให้
ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เกิดภาวะถดถอยอย่างที่สุดทั่วโลก มีผลทําให้ผลประกอบการของบริษัทร่วมหดตัวลดลงไม่ว่าจะเป็น
กลุ่มบริษัทที่ผลิตเส้นใย ผลิตเส้นด้าย ผลิตสารเคมี และผลิตผงเขม่าดํา เป็นต้น
 ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
- ต้นทุนขายลดลงจํานวน 1,773 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.3 สาเหตุหลักเนื่องมาจากต้นทุนการนําเข้าและปริมาณ
ขายที่ลดลง
- ค่าใช้จ่ายในการจัดจําหน่ายเพิ่มขึ้นจํานวน 215 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.5 สาเหตุหลักมาจากค่าขนส่งสินค้าทาง
ทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากความไม่สมดุลของตู้คอนเทนเนอร์และตลาดการขนส่ง
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจํานวน 76 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.7 ส่วนใหญ่มาจากมาตรการควบคุมต้นทุนต่าง
ๆ
- รายได้ภาษีเงินได้ลดลงจํานวน 46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.7 เนื่องมาจากผลขาดทุนทางภาษีที่ลดลงเมื่อเทียบกับ
ปีก่อน
- บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงินจํานวน 1,750,000.- บาท สําหรับปี 2564 (สําหรับปี
2563 : 1,817,561.- บาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายอื่นด้วย)
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 กําไรสุทธิ
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) จํานวน 89 ล้าน
บาท เมื่อเทียบกับกําไรสุทธิจํานวน 188 ล้านบาทในปีก่อน ลดลงจํานวน 100 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53 สาเหตุหลักมา
จากการลดลงของราคาขาย ปริมาณขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย และส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมที่ลดลง
2.2 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
 สินทรัพย์
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีมูลค่า 27,911 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 2,541 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10
เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสําคัญ ดังนี้
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจํานวน 1,184 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 84 ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้เงินฝาก
ประจําเพื่อการลงทุน
- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนลดลงจํานวน 2,025 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94 ด้วยเหตุผลเดียวกับที่กล่าวข้างต้น
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจํานวน 405 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36 สาเหตุหลักเนื่องมาจาก
ปริมาณขายและยอดขายเพิ่มขึ้นในไตรมาสก่อนของปีนี้ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
 ระยะเวลาเก็บหนี้เพิ่มขึ้นจาก 61 วันเป็น 79 วัน สาเหตุหลักเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เส้น
ใยที่ไม่ใช่สิ่งทอ (non-woven) ซึ่งการขายส่วนใหญ่มีระยะเวลาการให้เครดิตมากขึ้นเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์เส้นใยเร
ยอน
 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือลดลงจาก 4.69 เท่า เป็น 4.36 เท่า สาเหตุหลักเนื่องมาจากสินค้าคงคลังของ
สินค้าสําเร็จรูปและวัตถุดิบ
- สินค้าคงเหลือลดลงจํานวน 334 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23 เนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้
 สินค้าสําเร็จรูปลดลงจํานวน 35 ล้านบาท (จาก 335 ล้านบาท เป็น 330 ล้านบาท) สาเหตุหลักเนื่องมาจากยอดขาย
ที่เพิ่มขึ้น
 วัตถุดิบลดลงจํานวน 31 ล้านบาท (จาก 422 ล้านบาท เป็น 391 ล้านบาท) สาเหตุหลักเนื่องมาจากราคาต้นทุน
วัตถุดิบหลักที่ลดลง
 อะไหล่และวัสดุโรงงานลดลงจํานวน 10 ล้านบาท (จาก 154 ล้านบาท เป็น 144 ล้านบาท) เนื่องจากมาตรการ
ควบคุมต่าง ๆ เพื่อลดสินค้าคงคลัง
 วัตถุดิบระหว่างทางลดลงจํานวน 257 ล้านบาท (จาก 516 ล้านบาท เป็น 259 ล้านบาท) เนื่องจากราคาต้นทุน
นําเข้าและปริมาณขายที่ลดลง
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลงจํานวน 72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68 เนื่องมาจากลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้น
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 หนี้สิน
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จํานวน 1,870 ล้านบาท ลดลงจํานวน 80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน รายละเอียดเกี่ยวกับหนี้สินที่สําคัญ ๆ มีดังนี้
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 578 เนื่องมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
เพิ่มขึ้น
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลงจํานวน 366 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 เนื่องมาจากราคาต้นทุนการ
นําเข้าลดลงและการชําระเงินล่วงหน้าของเจ้าหนี้บางรายเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นจํานวน 617 ล้านบาท เนื่องมาจากการการชําระเงินล่วงหน้าของเจ้าหนี้
บางรายเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
 เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลงจํานวน 185 ล้านบาท เนื่องมาจากราคาต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้น
 เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลงร้อยละ 100 เนื่องมาจากการชําระค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ในช่วงสิ้นปี
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจํานวน 67 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้ค่าขนส่งทางทะเลที่สูงขึ้น
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลงจํานวน 8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12 สาเหตุหลักมาจากเงินจ่ายล่วงหน้าจากลูกค้าลดลง
และการเปลี่ยนแปลงการประเมินมูลค่าของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้นจํานวน 381 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 556 ส่วนใหญ่มาจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่จัดประเภทตามเครื่องมือทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
- องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจํานวน 1,710 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 187 สาเหตุหลักมาจาก
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทร่วม
 ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นจํานวน 26,040 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 2,460 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
10 เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

3. กระแสเงินสด
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานลดลงจํานวน 696 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 188 เนื่องมาจากลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
เจ้าหนี้การค้าลดลง และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนลดลงจํานวน 1,929 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 196 เนื่องมาจากมีการลงทุนในบริษัทร่วม
และสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นในระหว่างปี
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 212 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 171 เนื่องมาจากการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้น
และรายได้จากเงินปันผลรับลดลง
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4. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
 อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ ลดลงมาอยู่ที่ 2.49 เท่า เมื่อเทียบกับ 4.04 เท่าในปีก่อน โดยสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงร้อย
ละ 49 ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนลดลงร้อยละ 18
 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ยังคงรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับต่ํามาก โดยอัตราส่วนของหนี้สินทั้งหมดต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้นซึ่งยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 0.07 : 1
 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทํางาน
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ในปีนี้อยู่ที่ 0.23 เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ 0.29 เท่า สินทรัพย์รวมเฉลี่ยในปีนี้ใกล้เคียงกับปีที่
แล้ว อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลืออยู่ที่ 4.36 เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ 4.69 เท่า
 อัตราความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 1.45 ของรายได้รวมเมื่อเทียบกับร้อยละ 2.51 ของปีก่อน สาเหตุหลักเนื่องมาจากยอดขายและ
ปริมาณขายที่ลดลง ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง และผลประกอบการของบริษัทร่วมบางแห่งลดลง อัตราผลตอบแทนต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยเมื่อเทียบกับกําไรสุทธิหลังหักภาษีลดลงอยู่ที่ร้อยละ 0.36 เมื่อเทียบกับร้อยละ 0.79 ในปีก่อน สาเหตุหลักมา
จากผลกําไรที่ลดลงและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
“บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้อื่นสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรอง
ว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว
(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสําคัญทั้งของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้ง
ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่
มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษั ทฯ ได้
มอบหมายให้ (1) นายประสาน กุมาร สิปานิ หรือ (2) นายปราโมท คานเดลวาล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ (1) นายประสาน กุมาร สิปานิ หรือ (2) นายปราโมท คานเดลวาล กํากับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่
บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตําแหน่ง

1. นายบีร์ กาปูร์

กรรมการบริษัท

2. นายวินัย สัจเดว

กรรมการบริษัท

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอํานาจ
ชื่อ

ตําแหน่ง

นายประสาน สิปานิ

ประธานบริษัท

นายปราโมท คานเดลวาล

รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)

ลายมือชื่อ
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เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง
1 นายกุมาร มังกาลัม
เบอร์ล่า
- ประธานกรรมการ
- เป็นบุตรของบุคคลใน
ลําดับที่ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

อายุ
วุฒิการศึกษา
การถือหุ้น
(ปี)
ในบริษัทฯ
54 - F.C.A. (Institute of
Chartered
Accountants of
India)
- M.B.A. (London
Business School)

ประสบการณ์
ตําแหน่ง
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

2 นางราชาสรี เบอร์ล่า
- กรรมการ
- เป็นมารดาของบุคคลใน
ลําดับที่ 1

76 - Bachelor of Arts
(Chennai University,
India)

3 นายไซยัม ซุนเดอร์
มาฮันซาเรีย
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

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

4 นายวินัย สัจเดว
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

5 นายประบู นาเรนท์ มาตู้*
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

บริษัท
บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
- บมจ.เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์)
บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
- บจ.อินโดไทยซินเทติคซ์
- บจ.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย)
- บจ.ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์
- บจ.ไทยเปอร์อ๊อกไซด์
บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
- บมจ.เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์)
บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
- บจ.อินโดไทยซินเทติคซ์
- บจ.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย)
- บจ.ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์
บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
- บมจ.เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์)
บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
- บจ.อินโดไทยซินเทติคซ์
- บจ.ไทย อคริลิค ไฟเบอร์
- บจ.ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์
- บจ.ไทยเปอร์อ๊อกไซด์

บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
-ไม่มีบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
- บจ.อินโดไทยซินเทติคซ์
บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
-ไม่มีบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
-ไม่มี-
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แบบ 56-1-2564
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง

อายุ
วุฒิการศึกษา
(ปี)
6 นายปุร์สโซตัมดาส ชาร์มา* 77 - Bachelor of Arts
- กรรมการอิสระ
(B.A.)
- กรรมการตรวจสอบ
7 นายดิลิป ซิงห์ กอร์
- กรรมการ

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

การถือหุ้น
ในบริษัทฯ
0.016%

ประสบการณ์
ตําแหน่ง
- กรรมการอิสระ

-

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการผู้จัดการ
- กรรมการ

8 นายบีร์ กาปูร์
- กรรมการ
- ประธานบริหารกลุ่ม

9 นายประสาน กุมาร
สิปานิ
- ประธานบริษัท

57 - B.Tech, M.Tech.
(Chemical
Engineering),
Indian Institute of
Technology,
Kanpur, India
- Ph.D. (Chemical
Engineering), The
City University of
New York, USA

-

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

-

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

บริษัท
บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
- บมจ.เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์)
บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
-ไม่มีบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
-ไม่มีบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
- Aditya Birla Management Corp.Pvt.Ltd.,
India
- บจ.อดิตยา กรุ๊ป เอบี ประเทศสวีเดน
- บจ.เอวี กรุ๊ป เอ็นบี อิงค์ ประเทศแคนาดา
- บจ.เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์ ประเทศแคนาดา
- บจ.เบอร์ล่า จิงเว่ย์ ไฟเบอร์ ประเทศจีน
- Birla Carbon India Private Ltd., India
- Domsjo Fabriker AB, Sweden
- บจ.กราซิม อินดัสตรีส์ ประเทศอินเดีย
- บจ.พีที อินโด บารัต เรยอน
ประเทศอินโดนีเซีย
บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
-ไม่มีบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
- บจ.ไทย อคริลิค ไฟเบอร์
- บจ.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย)
- บจ.ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์
- บจ.เบอร์ล่า จิงเว่ย์ ไฟเบอร์ ประเทศจีน
- บจ.พีที อินโด บารัต เรยอน
ประเทศอินโดนีเซีย
- บจ.พีที อินโด ลิเบอร์ตี้ เท็กซ์ไทล์
ประเทศอินโดนีเซีย
- บมจ.ไทยเรยอน
- บมจ.ไทยเรยอน

- บจ.กราซิม อินดัสตรีส์ ประเทศอินเดีย
- บมจ.เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์)
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แบบ 56-1-2564
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง

อายุ
วุฒิการศึกษา
การถือหุ้น
(ปี)
ในบริษทั ฯ
10 นายปราโมท คานเดลวาล 52 - B.Com. (Hons),
- รองประธาน
Calcutta University
(ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)
- A.C.A. (Institute of
Chartered
Accountants of
India)

ประสบการณ์
ตําแหน่ง
- ผู้ช่วยรองประธาน
(ฝ่ายการเงินและ
พาณิชย์)
- ผู้จัดการทั่วไป
(ฝ่ายการเงินและ
พาณิชย์)
- รองผู้จัดการทั่วไป
(การพาณิชย์)
- ผู้จัดการ
(การพาณิชย์)
- ผู้ช่วยรองประธาน
(ฝ่ายผลิต)

บริษัท
- บมจ.ไทยเรยอน
- บมจ.ไทยเรยอน
- บจ.เบอร์ล่า ลาว พัลพ์ แอนด์ แพลนเทชั่น
ประเทศลาว
- บจ.อัลฟ่าสปินนิ่ง

50 - M.Tech. (Industrial
- บจ.กราซิม อินดัสตรีส์ ประเทศอินเดีย
Production)
- B.Tech. (Chemical)
52 - ปริญญาโท
- UACJ (Thailand) Co.,Ltd.
- ผู้จัดการทั่วไป
(รัฐประศาสนศาสตร์)
(ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
- ปริญญาตรี
และธุรการ)
บริหารงานบุคคล
(รัฐประศาสนศาสตร์)
- ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
(ทุน Monbusho)
53 - ปริญญาโท
13 นายณัฐวุฒิ มหาวิไล**
- รองประธานอาวุโส - บมจ. ซี.พี. แลนด์
(จิตวิทยาอุตสาหกรรม
- รองประธาน
(ทรัพยากรมนุษย์)
และองค์กร)
(ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
- บจ. ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส
- ผู้อํานายการ
มหาวิทยาลัยเกษตร
(ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ศาสตร์
และวัฒนธรรมองค์กร)
- ปริญญาตรี (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
50 - ปริญญาตรี (การเงิน
14 นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์
- เลขานุการบริษัท - บมจ. ไทยเรยอน
และการธนาคาร)
- เลขานุการบริษัท
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
(เริ่ม 30 มิถุนายน 2553)
- อบรมหลักสูตรพื้นฐาน
สําหรับผู้ปฏิบัติงาน
เลขานุการบริษัท จัดโดย
ตลท.และ กลต.
หมายเหตุ : - ไม่มีประวัติกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทําโดยสุจริต และไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
* นายปุร์สโซตัมดาส ชาร์มา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563
แทนนายประบู นาเรนท์ มาตู้ ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10
กรกฎาคม 2563
** นายณัฐวุฒิ มหาวิไล ได้เข้ามาร่วมงานในตําแหน่งรองประธาน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 แทน
นายธีรธร คัมภีร์ ซึ่งลาออกไปเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
11 นายมานิช เจน
- รองประธาน
(ฝ่ายวิศวกรรม)
12 นายธีรธร คัมภีร์**
- รองประธาน
(ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)

85

แบบ 56-1-2564
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทร่วมและการร่วมค้า

ประเทศ
แคนาดา
ไทย
ตุรกี
สวีเดน
แคนาดา
จีน
อินโดนีเซีย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

TPL

/

TPC

/
/
/

BCT

ITS

/
/

TAF

ABCT

บริษัทร่วม
(ในประเทศ)
ILT

BJFC

X
/
///

4. นายวินัย สัจเดว
///
5. นายปุร์สโซตัมดาส ชาร์มา
///
6. นายดิลิป ซิงห์ กอร์
/
/ /
7. นายบีร์ กาปูร์
//
หมายเหตุ:
X = ประธานกรรมการ
/ = กรรมการ
ชื่อย่อ
AVTB
ABCT
ABES
AGAB
AVG
BJFC
ILT
BCT
ITS
TAF
TPC
TPL
TR

AVG

บริษัทร่วม
(ต่างประเทศ)
AGAB

AVTB

รายชื่อบริษัท
รายชื่อกรรมการ
1. นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า
2. นางราชาสรี เบอร์ล่า
3. นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย

TR

บริษัทฯ การ
ร่วมค้า

ABES

เอกสารแนบ 2

/

/
/
/

/

/

/

/
/
/

/
/ / /
// = กรรมการบริหาร

/
/
/// = กรรมการอิสระ

ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)

AV Terrace Bay Inc.
Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd.
Aditya Birla Elyaf Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
Aditya Group AB
AV Group NB Inc.
Birla Jingwei Fibres Co.,Ltd.
PT. Indo Liberty Textile
Birla Carbon (Thailand) Public Co.,Ltd.
Indo-Thai Synthetics Co.,Ltd.
Thai Acrylic Fibre Co.,Ltd.
Thai Polyphosphate & Chemicals Co.,Ltd.
Thai Peroxide Co.,Ltd.
Thai Rayon Public Co.,Ltd.

บริษัท เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์
บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จํากัด
Aditya Birla Elyaf Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
บริษัท อดิตยา กรุ๊ป เอบี
บริษัท เอวี กรุ๊ป เอ็นบี อิงค์
บริษัท เบอร์ล่า จิงเว่ย์ ไฟเบอร์ จํากัด
บริษัท พีที อินโด ลิเบอร์ตี้ เท็กซ์ไทล์
บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินโดไทยซินเทติคซ์ จํากัด
บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ จํากัด
บริษัท ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์ จํากัด
บริษัท ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ จํากัด
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)
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แบบ 56-1-2564
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้า
งานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติ
อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหาร ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มอดิตยาเบอร์ล่า เข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยทําหน้าที่ใน
การตรวจสอบภายในองค์กรในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน รวมทั้งการควบคุมภายใน และจัดส่งรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจําทุกไตรมาส
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แบบ 56-1-2564
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
--ไม่มี--

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
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แบบ 56-1-2564
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5
--ไม่มี--

อื่น ๆ

