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ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2517 เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตเส้นใยเรยอน (VSF) โดย
เริ่มทําการผลิตเชิงพาณิชย์ในวันท่ี 14 กันยายน 2519 เริ่มจากกําลังผลิต 9,000 ตันต่อปี จากการขยายการผลิตอย่างสมํ่าเสมอทําให้
ปัจจุบันบริษัทฯ มีกําลังการผลิตเส้นใยเรยอนถึง 151,000 ตันต่อปี หรือคิดเป็น 17 เท่าของกําลังการผลิตเริ่มแรก และบริษัทฯ มี
ผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็นเกลือโซเดียมซัลเฟต ซ่ึงมีกําลังการผลิต 126,000 ตันต่อปี บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในปี 2527 โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 7,963 ล้านบาท (หรือประมาณ 249 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ณ วันท่ี 31 
มีนาคม 2562 

บริษัทฯ มีโรงงานผลิตเส้นใยเรยอนตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่นํ้าเจ้าพระยา จังหวัดอ่างทอง และโรงงานผลิตก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ซ่ึงใช้
ก๊าซธรรมชาติตั้งอยู่ท่ีอุตสาหกรรมเอสไอแอล จังหวัดสระบุรี กระบวนการผลิตของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
ISO9002 และ ISO14001 นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังได้รับรางวัล TPM Excellence Award จาก JIPM ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย  

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Birla Cellulose” ประกอบด้วยเส้นใยเรยอนมากมายหลายชนิดซ่ึงมี
คุณสมบัติต่างๆ เช่น สัมผัสนุ่มสบาย ดูดซับความชื้นสูง ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และมีรูปแบบท่ีทันสมัย เส้นใยเหล่าน้ีสามารถ
นําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เส้ือผ้า/เครื่องแต่งกาย ของตกแต่งบ้าน เคร่ืองประดับ ไหมพรม ผ้าสําหรับเช็ดทําความสะอาด 
ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในโรงพยาบาล 

บริษัทฯ ประสบความสําเร็จจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เส้นใยพิเศษแบบใหม่ เรียกว่า “เบอร์ล่าโมดาล” ซ่ึงเป็นท่ียอมรับอย่าง
ดีสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายตามแฟช่ันมากกว่า 12 ประเทศ  

 บริษัทฯ ได้ผลิตเกลือโซเดียมซัลเฟตเป็นผลผลิตพลอยได้ ซ่ึงเป็นวัตถุดิบท่ีสําคัญในอุตสาหกรรมผงซักฟอก ผลิตเย่ือกระดาษ 
ผลิตกระจก ผลิตเครื่องหนัง และอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

 ผลิตภัณฑ์เส้นใยเรยอนของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 90 มีการส่งออกโดยตรงไปยังกว่า 38 ประเทศท่ัวโลก มกีารทําการตลาด
ภายใต้ตราสินค้า “Birla Cellulose” ซ่ึงมีคุณภาพท่ีเข้มงวดตามความต้องการของลูกค้าในสหรัฐอเมริกา จีน ยุโรป ตุรกี แคนาดา 
เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เวียดนาม ไต้หวัน อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ ศรีลังกา และตะวันออกกลาง 

 บริษัทฯ ตอบสนองต่อความต้องการท้ังในอตุสาหกรรมส่ิงทอและอุตสาหกรรมท่ีไม่ใช่ส่ิงทอ โดยทําการผลิตเส้นใยเรยอนท่ีมี
ความหลากหลายต้ังแต่ 0.8 ถึง 5.5 Denier เส้นใยท่ีมีความยาวต้ังแต่ 32 ม.ม. ถึง 120 ม.ม. ระดับความแวววาวของการฟอกย้อม และ
กึ่งทึบ เส้นใยเรยอนของบริษัทฯ ได้รับการรับรองจาก Oeko-Tex Standard 100 เม่ือเร็วๆ น้ีบริษัทฯ ได้เพิ่มส่วนแบ่งตลาดใน
ผลิตภัณฑ์พิเศษ เช่น ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ส่ิงทอ (non-woven) ไมโครดีเนียร์ (micro denier) และ coarser deniers 

 หลายปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเป็นการขยายการลงทุนท้ังในรูปแบบการ
ขยายตัวไปข้างหลังและการขยายตัวไปข้างหน้า บริษัทฯ ยังคงมีความพยายามอย่างต่อเน่ืองเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดระดับสูง ในฐานะเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ ผู้เสียภาษี และผู้จ้างงานราย
ใหญ่ในจังหวัดอ่างทอง บริษัทฯ มีส่วนสําคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทย 
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1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 

 วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นผู้นําระดับโลกในอุตสาหกรรมเส้นใยเซลลูโลส 

 พันธกิจ (Mission) เรามุ่งมั่นท่ีจะสร้างคุณค่าท่ีเหนือกว่าและย่ังยืนสําหรับผู้มีส่วนได้เสียของเราท้ังหมด อีกท้ังยังคงรักษาส่วน
แบ่งตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุตสาหกรรมเส้นใยเซลลูโลสท่ัวโลก โดยผ่านช่องทางดังต่อไปน้ี 
- นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 
- ความเป็นเลิศในคุณภาพการบริการ การพัฒนาบุคลากร และ 
- มุ่งเน้นการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในทุกกิจกรรมของเรา 

 
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญในรอบปีท่ีผ่านมา  

 21 กันยายน 2561 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2561 ได้มีมติอนุมัติการยกเลิกข้อจํากัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
สัญชาติต่างด้าวจากเดิมร้อยละ 49 เป็นโดยไม่มีข้อจํากัด และการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6 
เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกข้อจํากัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับการ
อนุมัติด้านกฎระเบียบและการดําเนินการตามขั้นตอนอื่นๆ ท่ีจําเป็น 

 28 พฤษภาคม 2562  ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2562 ได้มีมติดังต่อไปน้ี 

- เสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 ซ่ึงจ่ายจากกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จาก
งวดดําเนินงานวันท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562 คิดเป็นจํานวนเงินท้ังส้ิน 141.12 
ล้านบาท เงินปันผลท้ังหมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด กําหนดจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันท่ี 19 สิงหาคม 2562 โดยกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล 
(Record Date) ในวันท่ี 11 มิถุนายน 2562  

- เสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 
เพื่อให้สอดคล้องตามบทบัญญัติมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535  
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1.3 โครงสร้างการลงทุน 
 

บจ.เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์
AV Terrace Bay Inc. 

บจ.เอวี กรุ๊ป เอ็นบี อิงค์
AV Group NB Inc. 

บจ.อดิตยา กรุ๊ป เอบี
Aditya Group AB

บจ.เบอร์ล่า จิงเว่ย์ ไฟเบอร์  
Birla Jingwei Fibres Co.,Ltd.

Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve
Ticaret Anonim Sirketi

บจ.พีที อินโด ลิเบอร์ตี้ เท็กซ์ไทล์
PT Indo Liberty Textiles

1/  Paper Grade Pulp / เย่ือสําหรับทํากระดาษ
2/  Under Liquidation / อยู่ระหว่างการชําระบัญชี

ธุรกิจผลิตเยื่อกระดาษ
(Dissolving Grade Wood Pulp

ผังแสดงโครงสร้างการลงทุน  
(Investment Structure)

ธุรกิจผลิตเส้นใยเรยอน
(Viscose Staple Fibre)

ผลิตเส้นด้าย
(Yarn)

ผลิตสารเคมีและผงเขม่าดํา
(Chemicals & Carbon Black)

บมจ. ไทยเรยอน
THAI RAYON PLC.

60.0%

19.0%

42.53%

33.33% 33.33%

40.0%

7.56%

ผลิตเส้นใยอคริลิค
(Acrylic Fiber)

30.0%

29.98%

49.0%

24.98%

14.4% 2/

1/

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

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

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

บจ.ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์
Thai Polyphosphate & Chemicals Co.,Ltd.

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

บมจ.เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์)
Birla Carbon (Thailand) Plc.
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รายช่ือ สัดส่วนการถือหุ้นและมูลค่าการลงทุนในการร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
หน่วย : ล้านบาท 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ช่ือ 
บริษัทร่วม 

ประเทศ ประเภทธุรกิจ /  
ผลิตภัณฑ์ 

เงินลงทุน 
ในราคาทุน 

เงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสีย 

60.00% AVTB แคนาดา ผลิตเย่ือสําหรับทํากระดาษ 1,289 - 

  รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า  1,289  
29.98% ABCT ไทย ผลิตสารเคมี 510 4,026 

33.33% ABES ตุรกี ผลิตเส้นใยเรยอน 3 5 

33.33% AGAB สวีเดน บริษัทเพื่อการลงทุนและ 
โรงกล่ันชีวภาพ 

1,824 1,236 

42.53% BJFC สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิตเส้นใยเรยอน 1,388 521 

40.00% ILT สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผลิตเส้นด้าย 198 339 

30.00% TAF ไทย ผลิตเส้นใยอคริลิค 407 359 

24.98% BCT ไทย ผลิตผงเขม่าดํา 236 4,588 

49.00% TPL ไทย บริษัทเพื่อการลงทุน 64 3,175 

 รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม  4,630 14,249 
19.00% AVG แคนาดา ผู้ผลิตเย่ือกระดาษ 628 n/a 

14.40% AFCO1/ อียิปต์ ผู้ผลิตเส้นใยอคริลิค - n/a 

7.56% ITS ไทย ผู้ผลิตเส้นด้าย 42 n/a 

0.02% TPC ไทย ผู้ผลิตไฮโดรเจนเปอร์อ็อกไซด์ 7 n/a 

33.33% AGAB สวีเดน บริษัทเพื่อการลงทุนและ 
โรงกล่ันชีวภาพ 

260 n/a 

 รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เก่ียวข้อง  937  

หมายเหตุ :  1/  อยู่ระหว่างการชําระบัญชี 

 

นโยบายการแบ่งการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 
บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท้ังในธุรกิจผลิตเย่ือกระดาษและธุรกิจผลิตเส้นใยเรยอน ท้ังน้ี

ในการซ้ือขายวัตถุดิบและเส้นใยเรยอนระหว่างบริษัทในกลุ่ม เป็นการกําหนดราคาซ้ือขายตามราคาตลาดท่ีซ้ือขายกับลูกค้า/ผู้จัด
จําหน่ายปกติท่ัวไป 
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2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

โครงสร้างรายได้ 
 บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)         หน่วย : ล้านบาท 

ผลิตภัณฑ์ / บริการ ดําเนินการ สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
 โดย 2562 % 2561 % 2560 % 
รายได้จากการขาย – เส้นใยเรยอน        
- ยอดขายในประเทศ บริษัทฯ 619 7 1,244 12 1,655 18 
- ยอดขายต่างประเทศ บริษัทฯ 8,192 86 8,341 81 7,027 76 
เกลือโซเดียมซัลเฟต บริษัทฯ 424 4 397 4 346 4 
อ่ืนๆ บริษัทฯ 316 3 289 3 200 2 

รวมรายได้  9,551 100.00 10,271 100.00 9,228 100.00 
 

 โครงสร้างรายได้ของธุรกิจท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นเกินร้อยละ 10  หน่วย : ล้านบาท 
ช่ือบริษัท  สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

  2562 2561 2560 
บริษัท เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์  (AVTB) 7,045 7,319 6,973 

บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จํากัด  (ABCT) 17,958 17,200 15,963 

Aditya Birla Elyaf Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi  (ABES) 3 3 84 

บริษัท อดิตยา กรุ๊ป เอบี  (AGAB) 8,901 8,273 9,815 

บริษัท เอวี กรุ๊ป เอ็นบี อิงค์ (AVG) 8,628 8,774 8,832 

บริษัท เบอร์ล่า จิงเว่ย์ ไฟเบอร์ จํากัด  (BJFC) 6,896 6,893 6,434 

บริษัท พีที อินโด ลิเบอร์ต้ี เท็กซ์ไทล์  (ILT) 4,088 4,253 4,339 

บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ จํากัด  (TAF) 8,069 6,906 6,682 

บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)  (BCT) 9,258 7,769 5,467 

บริษัท ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์ จํากัด  (TPC) 464 624 503 

รวม  71,310 68,014 65,093 
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2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ บริษัทร่วม และการร่วมค้า 

ธุรกิจเส้นใย 
 

 บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) – ผลิตภัณฑ์หลักคือ เส้นใยเรยอน (Viscose Staple Fibre) ซ่ึงเป็น
วัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมป่ันด้ายและทอผ้า และเกลือโซเดียมซัลเฟต ซ่ึงใช้ในอุตสาหกรรมผงซักฟอก
และส่ิงทอ 

 บริษัท เบอร์ล่า จิงเว่ย์ ไฟเบอร์ จํากัด (ประเทศจีน) เป็นผู้ผลิตเส้นใยเรยอน 
 Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (ประเทศตุรกี) เป็นผู้ผลิตเส้นใยเรยอน 

(ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 60 ล้านลีร่าตุรกี เป็น 0.5 ล้านลีร่าตุรกี โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในโครงสร้าง
การถือหุ้น) 

 บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ จํากัด ผู้ผลิตเส้นใยอคริลิคแห่งเดียวในประเทศไทย 

ธุรกิจเย่ือกระดาษ  บริษัท เอวี กรุ๊ป เอ็นบี อิงค์ (ประเทศแคนาดา) เป็นผู้ผลิตเย่ือกระดาษชนิดละลายนํ้าได้ 
(ควบรวมกิจการระหว่าง AVC และ AVN ภายใต้ช่ือ “บจ.เอวี กรุ๊ป เอ็นบี อิงค์”  มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 
2559)  

 บริษัท เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์ (ประเทศแคนาดา) เป็นผู้ผลิตเย่ือสําหรับทํากระดาษ 

ธุรกิจผงเขม่าดํา 
 

 บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) มีผลิตภัณฑ์หลักคือ ผงเขม่าดํา ซ่ึงเป็นวัตถุดิบ
ของอุตสาหกรรมยางรถยนต์ วัตถุดิบหลักในการผลิตผงเขม่าดําคือ นํ้ามันดิบ ในกระบวนการผลิตจะทํา
ให้เกิดไอนํ้าและพลังงานความร้อน โดยบริษัทฯ สามารถนําพลังงานไอนํ้าและความร้อนท่ีได้จาก
ขบวนการผลิตผงเขม่าดํามาใช้เป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการผลิตเส้นใยเรยอนได้ 

ธุรกิจส่ิงทอ 
 

 บริษัท อินโดไทยซินเทติคซ์ จํากัด 
 บริษัท พีที อินโด ลิเบอร์ตี้ เท็กซ์ไทล์ จํากัด (ประเทศอินโดนีเซีย) 
     บริษัทในกลุ่มธุรกิจน้ีเป็นโรงงานผลิตเส้นใยและป่ันด้าย ซ่ึงเป็นฐานลูกค้าสําคัญของบริษัทฯ  

ธุรกิจเคมีภัณฑ์ 
 

 บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จํากัด - ผลิตโซดาไฟ, อีพ็อกซ่ีเรซ่ิน, โซเดียมซัลไฟต์, 
เอพิคลอโรไฮดริน, โซเดียม ไทรโพลีฟอสเฟต  

    บริษัทน้ีเป็นผู้ผลิตเคมีท่ีสําคัญท่ีนํามาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเส้นใยเรยอน ตลอดจนเป็นลูกค้าของ
บริษัทฯ สําหรับผลิตภัณฑ์เกลือโซเดียมซัลเฟตด้วย 

บริษัทเพ่ือการลงทุน 
 

 บริษัท อดิตยา กรุ๊ป เอบี (ประเทศสวีเดน) - เป็นบริษัทท่ีถือหุ้นในกลุ่มบริษัท Domsjo Fabriker AB ซ่ึง
เป็นหน่ึงในผู้นําด้านโรงกล่ันชีวภาพและเช่ียวชาญทางด้านเซลลูโลส  

 บริษัท ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์ จํากัด 

ลูกค้าของบริษัทฯ   นอกจากจะเป็นกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมส่ิงทอแล้ว      ผลิตภัณฑ์เส้นใยเรยอนยังใช้เป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมอื่นด้วย โดยสามารถจําแนกตามลักษณะการใช้งานได้ดังน้ี  

ของใช้ส่วนตัว 
 

ผ้าห่มใช้แล้วท้ิง, ผ้าเช็ดตัว, ผ้าเช็ดปากและเช็ดมือ, พรมปูพื้น, ผ้าปูโต๊ะ, ผ้าม่าน,  
แปรงปัดฝุ่น, กระดาษบุฝาผนัง, ผ้าเช็ดถูในครัว 

ของใช้ในโรงพยาบาล 
 

ผ้าปูท่ีนอน, ปลอกหมอน, เส้ือคลุมของแพทย์, หมวกคลุมผมและหน้ากาก, พลาสเตอร์ปิดแผล, 
ผ้าเช็ดตัวอนามัย, ผ้าอ้อมแบบใช้แล้วท้ิง, แผ่นซับนํ้านม, ผ้าซับของเหลว 

ของใช้ในอุตสาหกรรม 
 

กรองอากาศ, ไส้กรองนํ้ามัน, พรม, แผ่นดิสก์คอมพิวเตอร์, แผ่นกั้นแบตเตอรี่,  
ไส้กรองของปากกา, ฉนวนกันความร้อน 

เบ็ดเตล็ด ซองจดหมาย, เต้นท์, ถุงนอน, แผ่นป้าย, เส้ือชุดหมี, ผ้าคลุมเบาะ, ผ้าซับใน, ผ้ารองซับใน 
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2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

 โครงสร้างอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมส่ิงทอประกอบด้วยอุตสาหกรรมย่อยหลายอุตสาหกรรมด้วยกัน คือ อุตสาหกรรมเส้นใย ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรม

ข้ันต้น อุตสาหกรรมป่ันด้าย อุตสาหกรรมทอผ้า อุตสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์ และตกแต่งสําเร็จ เป็นอุตสาหกรรมข้ันกลาง และ
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เป็นอุตสาหกรรมขั้นปลาย โดยทุกอุตสาหกรรมย่อยเหล่าน้ีมีความสัมพันธ์กันท้ังระบบ โดยแต่ละขั้นตอนการ
ผลิตจะมีลักษณะของการใช้แรงงานหนาแน่นและการใช้ทุนหนาแน่นท่ีแตกต่างกัน  

1. อุตสาหกรรมข้ันต้น (Upstream) 
เส้นใย - เส้นใยธรรมชาติ (Natural Fibers)  ฝ้าย และไหม เป็นวัตถุดิบสําคัญท่ีใช้ในการผลิตเส้นใยธรรมชาติ 

 - เส้นใยประดิษฐ์ (Man-made Fibers) ประกอบด้วยเส้นใยประดิษฐ์จากธรรมชาติ และเส้นใยสังเคราะห์ 
 สําหรับประเทศไทย มีการผลิตเส้นใยเรยอน ไนล่อน อคริลิก และ โพลีเอสเตอร์ ซ่ึงเป็นข้ันตอนท่ีใช้ทุน

เข้มข้นท่ีสุดในกระบวนการผลิตส่ิงทอ และมีการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย   
2. อุตสาหกรรมข้ันกลาง (Midstream) 

ป่ันด้าย  - โดยนําผลิตภัณฑ์เส้นใยมาผลิตต่อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซ่ึงก็คือ ด้าย ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมส่ิงทอ มีท้ังประเภทท่ี
นําไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม ถักทอ และใช้ในการตัดเย็บเคร่ืองนุ่งห่มโดยตรง  

ถัก ทอผ้า  - ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากอุตสาหกรรมน้ี ได้แก่ ผ้าถัก และผ้าทอ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ ฝ้ายล้วน ฝ้ายถัก ผ้า
สังเคราะห์ และผ้าถักสังเคราะห์   

ฟอก ย้อม พิมพ์ และตกแต่งสําเร็จ - เป็นอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าผืนดิบ โดยผ้าผืนท่ีผ่านกระบวนการฟอกย้อม 
พิมพ์ และแต่งสําเร็จแล้วจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมฟอกย้อมในไทยเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี
การใช้นํ้า สี และสารเคมี พลังงาน รวมท้ังแรงงานในปริมาณท่ีสูง และเป็นกระบวนการผลิตท่ีก่อให้เกิดนํ้า
เสียเป็นจํานวนมาก ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีระดับสูงในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพดี และมีความสมํ่าเสมอ 
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้ี ต้องใช้เงินทุนเป็นจํานวนมาก  

3. อุตสาหกรรมข้ันปลาย (Downstream) 
เส้ือผ้าสําเร็จรูป - การผลิตของอุตสาหกรรมน้ีจะมีความเก่ียวเน่ืองสัมพันธ์กันท้ังระบบ คือ ความต้องการจากอุตสาหกรรมผ้า

สําเร็จรูป เป็นตัวกําหนดท้ังปริมาณและคุณภาพของการผลิตในอุตสาหกรรมขั้นต้น และอุตสาหกรรมขั้น
กลาง เน่ืองจากอุตสาหกรรมส่ิงทอของไทยในแต่ละขั้นตอนการผลิต ต้ังแต่ขั้นต้น ขั้นกลาง จนถึงเส้ือผ้า
สําเร็จรูป ยังไม่สามารถพึ่งพากันได้อย่างสมบูรณ์และต่อเน่ือง ทําให้ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเส้ือผ้าสําเร็จรูป
บางส่วนมีการนําเข้าวัตถุดิบโดยเฉพาะผ้าผืนจากต่างประเทศ ลักษณะเด่นชัดของอุตสาหกรรมน้ี คือ การใช้
แรงงานมากไม่จําเป็นต้องลงทุนสูง และเทคโนโลยีการผลิตไม่ซับซ้อน และมีโรงงานขนาดต่างๆ  

 

 กลยุทธ์ทางการตลาด 
จากการเป็นผู้ผลิตเส้นใยเรยอนเพียงรายเดียวในประเทศ บริษัทฯ จึงสามารถรองรับความต้องการเส้นใยเรยอนในตลาด

ภายในประเทศท้ังหมดตลอดมา และยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตภายในประเทศทําการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีเพิ่มมูลค่าสําหรับอุตสาหกรรมส่ิง
ทอ ด้วยการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ บริษัทฯ ได้จําหน่ายเส้นใยเรยอนพิเศษท่ีมีช่ือว่า “เบอร์ล่า โมดาล” ในตลาดโลก ซ่ึงได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดีสําหรับผลิตภัณฑ์ส่ิงทอระดับบน บริษัทฯ มีความพร้อมอย่างเต็มท่ีในการให้บริการทางเทคนิคแก่ลูกค้าเพื่อช่วยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ท้ังน้ียอดขายในรอบระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมาเป็นดังน้ี 
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ปริมาณขาย สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
(หน่วย: เมตริกตัน) 2562 2561 2560 

เส้นใยเรยอน - ในประเทศ 9,947 18,434 24,417 
เส้นใยเรยอน - ต่างประเทศ 128,218 121,565 101,049 

ปริมาณขายเส้นใยเรยอนทั้งหมด 138,165 140,000 125,466 
เกลือโซเดียมซัลเฟต 103,357 105,729 97,896 

 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ประกอบด้วยเส้นใยเรยอนท่ีมีคุณลักษณะพิเศษหลายประการ เช่น สัมผัสท่ีนุ่มสบาย ซึมซับความช้ืนได้

สูง การย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ความสบายในการสวมใส่และมีรูปแบบท่ีทันสมัย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถนําไปทํา
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งห่ม ของแต่งบ้าน เส้ือผ้า ไหมพรม ผลิตภัณฑ์เช็ดทําความสะอาด สุขอนามัยส่วน
บุคคล รวมท้ังการใช้ทางการแพทย์ นอกจากน้ีเกลือโซเดียมซัลเฟตซ่ึงเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต บริษัทฯ ยังสามารถนําไปใช้
ในการผลิตสารซักล้าง แก้ว เย่ือกระดาษและกระดาษ รวมท้ังอุตสาหกรรมการย้อมผ้า  
 ผลิตภัณฑ์เส้นใยเรยอนของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 90 มีการส่งออกโดยตรงไปยังกว่า 38 ประเทศท่ัวโลก มีการทําการตลาด
ภายใต้ตราสินค้า “Birla Cellulose” ซ่ึงมีคุณภาพท่ีเข้มงวดตามความต้องการของลูกค้าในสหรัฐอเมริกา จีน ยุโรป ตุรกี แคนาดา 
เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เวียดนาม ไต้หวัน อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ ศรีลังกา และตะวันออกกลาง 
 บริษัทฯ ตอบสนองต่อความต้องการท้ังในอุตสาหกรรมส่ิงทอและอุตสาหกรรมท่ีไม่ใช่ส่ิงทอ โดยทําการผลิตเส้นใยเรยอนท่ีมี
ความหลากหลายตั้งแต่ 0.8 ถึง 5.5 Denier เส้นใยท่ีมีความยาวตั้งแต่ 32 ม.ม. ถึง 120 ม.ม. ระดับความแวววาวของการฟอกย้อม และ
กึ่งทึบ เส้นใยเรยอนของบริษัทฯ ได้รับการรับรองจาก Oeko-Tex Standard 100 ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เพิ่มส่วนแบ่งตลาดในผลิตภัณฑ์
พิเศษ เช่น ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ส่ิงทอ (non-woven) ไมโครดีเนียร์ (micro denier) และ coarser deniers 
 

 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
การผลิตเส้นใยในอุตสาหกรรมส่ิงทอโดยรวมของโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 100.3 ล้านตันในปี 2561 เม่ือเทียบกับ 96.5 ล้าน

ตันในปี 2560 ซ่ึงมีอัตราการเติบโตร้อยละ 4 การเติบโตของการผลิตฝ้ายซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 26.6 ของเส้นใยโดยรวม ซ่ึงอยู่ในระดับท่ีคงท่ี
ท่ี 26.7 ล้านตันในปี 2561 การเติบโตของการผลิตเส้นใยเรยอน (VSF) อยู่ท่ี 5.4 ล้านตันในปี 2561 ซ่ึงมีอัตราการเติบโตร้อยละ 1.7 
หลังจากมีการเติบโตมากกว่าร้อยละ 7 ในปี 2557 และ 2558 การเติบโตในปี 2559-2561 ได้ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 2 กําลังการผลิตเส้น
ใยเรยอน (VSF)  ณ ส้ินปี 2561 อยู่ท่ี 7.1 ล้านตันซ่ึงมีส่วนเกินเกือบ 1.67 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 24 ของกําลังการผลิต และกําลังการ
ผลิตส่วนเกินในระดับเดียวกันคาดว่าจะดําเนินต่อไปจนถึงปี 2563 การเติบโตของกําลังการผลิตเส้นใยเรยอน (VSF) ต่อปีน้ันยังคงขยาย
การเติบโตอย่างต่อเน่ืองเกือบร้อยละ 9 ในปี 2560-2561 คาดว่าอัตราการเติบโตจะใกล้เคียงกันในช่วงปี 2562-2563 จากการเพิ่มกําลัง
การผลิตใหม่ในประเทศจีนและอินโดนีเซีย ประเทศจีนยังคงครองการผลิตเส้นใยเรยอน (VSF) ท่ัวโลก โดยมีส่วนแบ่งการผลิตท่ัวโลก
เกือบร้อยละ 66 

ความต้องการเส้นใยเรยอน (VSF)   คาดว่าจะยังคงแข็งแกร่งในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตามเน่ืองจากกําลังการผลิตส่วนเกินท่ี
มีมากส่งผลให้ราคาเส้นใยเรยอน (VSF)  ยังอยู่ภายใต้ความกดดันในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม การเติบโตของความต้องการเส้นใย
ท่ีไม่ใช่ส่ิงทอและเส้นใยโมดาลคาดว่าจะสูงขึ้นในระยะส้ันถึงปานกลาง 
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การผลิตเส้นใยเรยอนทั่วโลกในปี 2561 (ตามประมาณการล่าสุด) เป็นดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อุตสาหกรรมส่ิงทอในประเทศไทยกําลังสูญเสียความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากต้นทุนแรงงานและพลังงาน
ท่ีสูงขึ้น ซ่ึงทําให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขันในห่วงโซ่ด้านส่ิงทอ การผลิตส่ิงทอและเส้ือผ้าโดยรวมในประเทศไทยลดลงในช่วง
สองสามปีท่ีผ่านมามากกว่าร้อยละ 2 เป็นผลให้ในปีท่ีผ่านมาโรงงานผลิตเส้นด้ายและเส้ือผ้าหลายแห่งได้ปิดตัวลงซ่ึงส่งผลให้ยอดขายใน
ประเทศของบริษัทฯ หดตัวลงด้วย 

 สถานการณ์การตลาด 
รายได้จากการขายสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 เท่ากับ 9,383 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ท่ี 10,032 ล้านบาท

ลดลงจํานวน 649 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 6 เน่ืองมาจากการรับรู้รายได้ท่ีลดลง ปริมาณขายเส้นใยเรยอน (VSF) ในตลาดส่งออก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในขณะท่ีปริมาณการขายในตลาดภายในประเทศลดลงร้อยละ 46 เม่ือเทียบกับปีท่ีก่อน เน่ืองจากความสามารถในการ
แขง่ขันของลูกค้าในประเทศลดลง ปริมาณขายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 7 ของปริมาณขายเส้นใยท้ังหมด ราคาขายเฉลี่ยของเส้นใยเร
ยอนลดลงร้อยละ 6.9 จากปีก่อน ในด้านการกระจายทางภูมิศาสตร์ การส่งออกน้ันครอบคลุมท่ัวโลกมากกว่า 38 ประเทศ รวมถึง
สหรัฐอเมริกา, ยุโรป, ตุรกี, เกาหลีใต้, ญ่ีปุ่น, ไต้หวัน, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, ปากีสถาน, เวียดนาม, จีน, อินเดียและศรีลังกา การ
กระจายความเสี่ยงน้ีช่วยให้บริษัทฯ สามารถป้องกันความเส่ียงทางการเมืองและความเส่ียงทางการเงินจากท่ัวโลก 

บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการรักษาสถานะในผลิตภัณฑ์ระดับสูงในตลาดต่างประเทศ นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังคงพยายาม
อย่างต่อเน่ืองในการเพ่ิมยอดขายในผลิตภัณฑ์เส้นใยท่ีความละเอียดและเส้นใยพิเศษอ่ืนๆ เช่น เส้นใยโมดาลและผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ส่ิงทอ 
เพื่อมูลค่าเพิ่มท่ีดีขึ้น บริษัทฯ ยังคงให้ความสําคัญกับการผลิตและคุณภาพอย่างต่อเน่ืองเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะ
ยาว 

Global Fibre Production 2018

Source : Fiber Year 2019 Figure in Million MT 
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 
1.  ปริมาณการผลิตและการจัดจําหน่าย 

 สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
 2562 2561 2560 
 จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
ปริมาณการผลิตจริง (เมตริกตัน)       

      เส้นใยเรยอน 138,667  138,800  124,225  

      เกลือโซเดียมซัลเฟต 103,637  105,597  98,027  

ปริมาณขายจริง (เมตริกตัน)       
      เส้นใยเรยอน - ในประเทศ 9,947 7.20 18,434 13.17 24,417 19.46 
      เส้นใยเรยอน - ต่างประเทศ   128,218 92.80 121,565 86.83 101,049 80.54 

รวม 138,165 100.00 140,000 100.00 125,466 100.00 

ยอดขายในประเทศ (ล้านบาท)       
      เส้นใยเรยอน 619 6.60 1,244 12.40 1,655 18.23 
      เกลือโซเดียมซัลเฟต 424 4.52 397 3.96 346 3.81 
      อ่ืนๆ 37 0.39 29 0.29 52 0.57 

รวม 1,080 11.51 1,670 16.65 2,053 22.61 

 
ยอดขายต่างประเทศ (ล้านบาท) 

      

      เส้นใยเรยอน 8,192 87.31 8,341 83.14 7,027 77.39 
      เกลือโซเดียมซัลเฟต - - - - - - 
      อ่ืนๆ 111 1.18 21 0.21 - - 

รวม 8,303 88.49 8,362 83.35 7,027 77.39 

ยอดขายรวม (ล้านบาท)       
      เส้นใยเรยอน 8,811 93.91 9,585 95.54 8,682 95.62 
      เกลือโซเดียมซัลเฟต 424 4.52 397 3.96 346 3.81 
      อ่ืนๆ 148 1.57 50 0.50 52 0.57 

รวม 9,383 100.00 10,032 100.00 9,080 100.00 
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 การผลิต 
บริษัทไทยเรยอนมี 5 สายการผลิต ด้วยกําลังการผลิตรวม 151,000 ตันต่อปี เกลือโซเดียมซัลเฟตเป็นผลิตผลพลอยได้จาก

กระบวนการผลิตเส้นใยเรยอน (VSF) นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้ผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CS2) และกรดกํามะถัน ซ่ึงส่วนใหญ่ใช้ใน
การผลิตเส้นใยเรยอน (VSF) ของบริษัทฯ  

ปริมาณการผลิต สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
(หน่วย : เมตริกตัน) 2562 2561 2560 

เส้นใยเรยอน 138,667 138,800 124,225 

เกลือโซเดียมซัลเฟต 103,637 105,597 98,027 
 

2. วัตถุดิบ และผู้จําหน่ายวัตถุดิบ (SUPPLIER) 
วัตถุดิบถือเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิงต่อโครงสร้างต้นทุนของบริษัทฯ รายละเอียดและประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ

วัตถุดิบหลักมีดังต่อไปน้ี 

 เย่ือกระดาษชนิดละลายนํ้าได้ 
 บริษัทฯ มีการนําเข้าเย่ือกระดาษชนิดน้ีจากต่างประเทศท้ังหมด โดยส่วนใหญ่ส่ังซ้ือจากแอฟริกาใต้และประเทศแคนาดา บริษัทฯ มี

สัญญาการจัดซ้ือระยะยาวท่ีเช่ือมโยงกับดัชนีระหว่างประเทศ เพื่อเป็นหลักประกันความต้องการเย่ือกระดาษในราคาตลาดท่ีแข่งขัน
ได้ และเพ่ือให้ม่ันใจว่ามีความพร้อมในการจัดหาเย่ือกระดาษเพ่ือใช้ในการผลิตได้อย่างต่อเน่ือง ในปีน้ีต้นทุนเฉล่ียลดลงร้อยละ 2 
เม่ือเทียบกับปีก่อน คาดว่าราคายังคงอยู่ในระดับเดิมเป็นส่วนใหญ่ในปีถัดไปจากอุปทานท่ีคงท่ีของเย่ือกระดาษ 

 โซดาไฟ 
ราคาโซดาไฟยังคงปรับเพิ่มข้ึนตลอดท้ังปี ต้นทุนเฉล่ียลดลงร้อยละ 6 เม่ือเทียบกับปีก่อน คาดว่าราคาจะอ่อนตัวลงเล็กน้อยในปี
หน้าเน่ืองจากความต้องการใช้สารคลอรีนลดลง ทําให้การผลิตโซดาไฟลดลง และต้นทุนด้านพลังงานท่ีสูงขึ้นประกอบกับความ
ต้องการท่ีเพิ่มขึ้นจากบางกลุ่ม โซดาไฟเกือบร้อยละ 85 มีการจัดซ้ือจากแหล่งภายในประเทศภายใต้สัญญาระยะยาว ส่วนท่ีเหลือจะ
เป็นการจัดหาในราคาตลาด ณ ขณะน้ัน  

 กํามะถัน 
 วัตถุดิบชนิดน้ีจะถูกนําไปใช้ในกระบวนการผลิตคาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2) และกรดซัลฟูริค (H2SO4) บริษัทฯ นําเข้าวัตถุดิบชนิดน้ีท้ัง

จากการนําเข้าและแหล่งในประเทศ การจัดหากํามะถันส่วนใหญ่อยู่ภายใต้สัญญาท่ีเช่ือมโยงกับดัชนีระหว่างประเทศ ต้นทุนเฉล่ีย
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปีก่อน 

 ก๊าซธรรมชาติ 
 ก๊าซธรรมชาติถูกนํามาใช้ในกระบวนการผลิต CS2 โรงงานต้ังอยู่ท่ีจังหวัดสระบุรี โดยมีการจัดซ้ือภายใต้สัญญาระยะยาว ราคาก๊าซมี

การเช่ือมโยงกับสูตรข้ึนอยู่กับราคานํ้ามันในสิงคโปร์และอัตราแลกเปล่ียนของเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ เช่นเดียวกับผู้บริโภคก๊าซ
รายอื่นๆ ราคาก๊าซปรับสูงข้ึนในระหว่างปีเน่ืองจากราคานํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีปรับเพิ่มขึ้น 
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3. การดําเนินการและค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

 ภารกิจการดูแลด้านส่ิงแวดล้อม 
ในภารกิจด้านน้ี บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัดในการดําเนินธุรกิจ   บริษัทฯ ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO9002 ตั้งแต่ปี 2537 และปรับเป็น ISO9001:2008  ในเดือนพฤศจิกายน 2553  นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ISO14001 ในปี 2546 และได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล TPM Special Award ในเดือนมีนาคม 2550 มีการ
นําเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม บริษัทฯ มีการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับ
หน่วยงานกํากับดูแลต่างๆ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

 ความปลอดภัยและการบําบัดของเสีย 
 ภารกิจเพ่ือนําไปสู่การป้องกันด้านส่ิงแวดล้อมถือเป็นส่ิงท่ีบริษัทฯ จะต้องดําเนินการเป็นลําดับต้นๆ  นอกเหนือจากเป้าหมาย
ในเชิงพาณิชย์และการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ความปลอดภัยในการทํางานและการป้องกันด้านส่ิงแวดล้อมก็มีความสําคัญอย่างมาก
สําหรับบริษัทฯ ในระหว่างปีบริษัทฯ ได้มีการจัดต้ังโครงการความปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมวินัยในการทํางานเพ่ือความปลอดภัยและ
สภาพการทํางานท่ีปลอดภัย ความคืบหน้าในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยมีการตรวจสอบโดยผู้บริหารระดับสูงในการประชุม
ด้านความปลอดภัยซ่ึงจัดขึ้นเป็นประจํา หลากหลายของกิจกรรมและเทคโนโลยีใหม่ท่ีนํามาใช้อย่างต่อเน่ืองในการบําบัดนํ้าเสียและ
การปล่อยก๊าซเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

o นํ้าเสีย: นํ้าเสียจากกระบวนการผลิตและจากแหล่งอื่นๆ จะได้รับการบําบัดในโรงบําบัดนํ้าเสียในช้ันต้นท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
จากน้ันจะมีการบําบัดในระยะที่สองโดยใช้ระบบจุลินทรีย์ย่อยสลาย ปัจจัยดังกล่าวได้มีการเฝ้าติดตามอย่างมีประสิทธิผล 

o มลพิษทางอากาศ: ระบบบําบัดมลพิษ (Scrubber) จากการปล่อยของเสียได้รับการออกแบบให้สามารถดูดซึมและทํา
ปฎิกิริยาเคมีท่ีเกิดจากการรวมตัวของไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)  จนไฮโดรเจนซัลไฟด์กลายเป็นกํามะถัน ซ่ึงกํามะถันท่ีได้จาก
กระบวนการน้ีจะถูกนํากลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต ในขั้นตอนท่ีสองเป็นการระบายของขั้นตอนแรกจะได้รับการบําบัด
โดยการขัดถูด้วยการกัดกร่อนของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์  (H2S) และก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2) ผ่านขั้นตอนการดูดซับโดย
ใช้ถ่านกัมมันต์ หลังจากการขัดถูแล้วก๊าซจะถูกระบายออกสู่ช้ันบรรยากาศผ่านปล่องระบายท่ีมีความสูง 175 เมตร  เม่ือเร็วๆ 
น้ี บริษัทฯ ได้ดําเนินการการบําบัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์  (H2S) และโครงการฟ้ืนฟูก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2) ซ่ึงทําให้
ระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ลดลงเป็นอย่างมาก นอกจากน้ี จากอุปสรรคในกระบวนการ
ผลิต บริษัทฯ ได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงด้านต่างๆ เพ่ือเพิ่มการฟื้นตัวของก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2) โดยใช้เทคโนโลยี
ถ่านกัมมันต์ ซ่ึงจากความสําเร็จในการทดสอบการทํางานของโครงการเหล่าน้ี ระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์และก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ลดลงเป็นอย่างมาก และได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล นอกจากน้ี 
บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศโดยรอบโรงงานเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องกล่ิน 

o ขยะมูลฝอย: ขยะมูลฝอยทุกประเภทท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและกิจกรรมอ่ืนๆ จะมีการคัดแยกและส่งไปกําจัดอย่าง
เหมาะสมต่อไปโดยผู้ประกอบการท่ีได้รับอนุญาต เมื่อไม่กี่ปีท่ีผ่านมา การกําจัดขยะมูลฝอยบางส่วนถูกนําไปเป็นส่วนหน่ึงของ
วัตถุดิบในกระบวนการผลิตซีเมนต์ ซ่ึงทําให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากย่ิงขึ้น  

o การปล่อยก๊าซ: โรงงานผลิตกรดกํามะถันได้รับการออกแบบบนหลักการ DCDA โดยใช้ระบบกําจัดไอนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพ 
จากน้ันจะเข้าสู่ระบบบําบัดมลพิษ (Scrubber) เพื่อควบคุมปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ท่ีปล่อยออกไป 
 

2.4 งานท่ียังไม่ส่งมอบ เฉพาะงานโครงการ หรือซ้ือขายท่ีมีมูลค่าสูง 
- ไม่มี- 
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3 ปัจจัยความเส่ียง 
 

บริษัทฯ มีวิธีการท่ีเป็นระบบของการระบุความเส่ียง การประเมินผลกระทบและการบรรเทา ผู้บริหารระดับสูงทําหน้าท่ีกํากับดูแล
การบริหารความเส่ียง นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนความเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจและให้คําแนะนําในการบริหาร
เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมของนโยบายการบริหารความเส่ียงและมาตรการต่างๆ ของบริษัทฯ 
บริษัทฯ มีการระบุความเส่ียงท่ีสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ ดังน้ี 
 

1. ความเส่ียงจากรายได้และผลกําไร 

 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
ราคาของวัตถุดิบหลัก 3 ชนิด คือ เย่ือกระดาษ โซดาไฟ และกํามะถัน เป็นปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่อต้นทุนการผลิต ราคาของ
วัตถุดิบเหล่าน้ีจะแตกต่างตามผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวกับอุปสงค์อุปทาน และส่งผลต่อผลกําไรของบริษัทฯ การท่ีจะผลักภาระต้นทุน
ท้ังหมดท่ีเพิ่มสูงขึ้นโดยการปรับขึ้นราคาขายเส้นใยเรยอนน้ันไม่สามารถกระทําได้อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากความผันผวนใน
ตลาดอุตสาหกรรมส่ิงทอ การแข่งขันจากผู้ผลิตเส้นใยเรยอนรายอ่ืน รวมไปถึงเส้นใยทดแทน บริษัทฯ ได้ดําเนินนโยบายท่ี
สอดคล้องในการจัดซ้ือเย่ือกระดาษและโซดาไฟเป็นประจําทุกเดือนตามสัญญาซ้ือขาย และมีการจัดซ้ือกํามะถันท้ังท่ีเป็นราคา 
spot และจากการทําสัญญา การจําหน่ายผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปมีการทําธุรกรรมส่วนใหญ่เป็นประจําทุกเดือน การจัดซ้ือเย่ือ
กระดาษ โซดาไฟ และกํามะถันท่ีเช่ือมโยงกับดัชนีตลาดรายเดือนช่วยในการรักษาความสมดุลระหว่างต้นทุนการนําเข้าและ
รายได้จากการส่งออก  

 ความเส่ียงจากราคาขายของเส้นใยทดแทน 
เส้นใยฝ้ายและเส้นใยโพลีเอสเตอร์เป็นเส้นใยท่ีถูกนํามาใช้ทดแทนหลักของเส้นใยเรยอน (VSF) แม้ว่าเส้นใยเรยอนถูกนํามาใช้
ในการผลิตเส้นใยท้ังหมด และยังใช้ผสมกับเส้นใยอ่ืนๆ ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับราคาและความต้องการของผู้บริโภค ราคาเส้นใยฝ้าย
ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากปริมาณผลผลิตและพ้ืนท่ีเพาะปลูกภายใต้นโยบายการกําหนดราคาและการควบคุมโดย
รัฐบาล ในขณะท่ีราคาของโพลีเอสเตอร์ได้รับอิทธิพลจากนํ้ามันดิบและตลาดผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เส้นใยอ่ืนๆ ก็มีศักยภาพท่ีมี
อิทธิพลต่อราคาเส้นใยเรยอน สถานการณ์เช่นน้ีถือได้ว่าเป็นความเส่ียงแต่ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นโอกาสด้วย  

 

2. ความเส่ียงจากการตลาด 

 ความเส่ียงจากลูกค้า 

บริษัทฯ ได้ขยายระยะเวลาการให้เครดิตเป็นหน่ึงสัปดาห์ถึงสามเดือนสําหรับลูกค้าส่วนใหญ่ภายในประเทศ การขายให้กับ
ลูกค้าในประเทศท้ังหมดจึงไม่มีหลักประกัน บริษัทฯ ส่งออกสินค้าไปยังหลายประเทศโดยส่วนใหญ่ใช้ตราสารเครดิต (L/C : 
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต) หรือการชําระเงินบางส่วนหรือชําระล่วงหน้าเต็มจํานวน ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับสถานะทางธุรกิจของลูกค้าและ
ปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบความเส่ียงท่ีเกิดจากลูกหน้ีอย่างใกล้ชิด โดยมีการกําหนด
นโยบายและขั้นตอนการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสมรวมถึงการประกันภัยในกรณีท่ีมีการขายส่งออกไปยังต่างประเทศท่ีมีการให้
เครดิต 30 วันถึง 90 วัน 
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 ความเส่ียงจากประเทศคู่ค้า 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ยุโรป และประเทศตุรกี เป็นตลาดส่งออกหลักสําหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทฯ มี
นโยบายในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศใหม่ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้า บริษัทฯ ส่งออกสินค้าไปยังกว่า 38 ประเทศ ดังน้ัน
ปริมาณการขายของบริษัทฯ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลายได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเผชิญกับความ
เส่ียงทางการเมืองและทางการเงินซ่ึงเกิดขึ้นกับไม่ก่ีประเทศเป็นครั้งคราว 

 ความเส่ียงจากนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์ 
ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีประโยชน์ใช้สอยให้มีความหลากหลายมากขึ้น ด้วยเครื่องจักรป่ัน
เส้นด้ายท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ส่ิงทอท่ีใช้เทคโนโลยีระดับสูง และการป่ันด้ายด้วยเคร่ืองจักร air jet 
vortex ท่ีทําจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ถูกนํามาใช้ด้วยเครื่องจักรทอและถัก ดังน้ันความเส่ียงจากนวัตกรรมใหม่ของ
ผลิตภัณฑ์จึงอยู่ในระดับต่ํา โดยมีข้ันตอนการปรับปรุงอย่างย่ังยืนด้วยความเช่ียวชาญและความสามารถ บริษัทฯ จึงมี
ความสามารถในการจัดการตามความต้องการของกลุ่มต่างๆ ได้เป็นอย่างดี บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการเริ่มต้นผลิต
ผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ เช่น โมดาล (modal) และผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ส่ิงทอ (non-woven) ท่ีมีคุณภาพคงท่ีในหลายประเทศ 

 ความเส่ียงจากการเส่ือมความนิยมในผลิตภัณฑ์ 
บริษัทฯ ได้ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในกลุ่มเซลลูโลส   โดยผ่านศูนย์วิจัยและพัฒนาของกลุ่มในประเทศอินเดีย 
บริษัทฯ ไม่เห็นความเส่ียงจากการเส่ือมความนิยมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน 

 

3. ความเส่ียงจากการบริหารจัดการทางการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนที่เงินตราต่างประเทศ 
บริษัทฯ มีการส่งออกส่วนใหญ่จากปริมาณการผลิตเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ เป็นหลัก ในขณะเดียวกันมีการนําเข้าวัตถุดิบ
หลักซ่ึงส่วนใหญ่นําเข้าเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ บริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงด้านเงินตราต่างประเทศท้ังธุรกรรมการ
ส่งออกและนําเข้า โดยการ matching เงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ ขาเข้าและขาออกให้สมดุลกัน ในกรณีมีการแข็งค่าของเงิน
บาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ในระยะยาว จะทําให้รายได้จากการส่งออกของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบในเชิงลบ บริษัทฯ ไม่ได้มี
การป้องกันความเส่ียงจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวและเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย ซ่ึงบริษัทฯ ถือไว้เพื่อการลงทุน
ระยะยาว 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียและเครดิตจากการลงทุนระยะส้ัน 
อัตราดอกเบ้ียมีความผันผวนบ้างเป็นบางคร้ังตามตามภาวะเงินบาทในประเทศและตามปัจจัยในต่างประเทศ บริษัทฯ มีเงินสด
ส่วนเกนิบางส่วนซ่ึงอยู่ในรูปของเงินฝากระยะส้ันกับธนาคาร อัตราดอกเบี้ยท่ีแตกต่างกันมีผลต่อรายได้ดอกเบ้ียรับของบริษัทฯ  
บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามอย่างมากท่ีจะใช้ความระมัดระวังท่ีสุดในการคัดเลือกสถาบันทางการเงินท่ีมีความมั่นคง และ
กําหนดขอบเขตความเส่ียงสําหรับสถาบันการเงินแต่ละแห่งโดยมีอายุสัญญาการลงทุนท่ีแตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิน 
1 ปีสําหรับการลงทุนดังกล่าว 
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4.  ความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจ 

 ความเส่ียงจากส่ิงแวดล้อม 
ในกระบวนการผลิตเส้นใยเรยอน จะก่อให้เกิดมลพิษท้ังในรูปแบบของเหลวและการปนเป้ือนในอากาศ บริษัทฯ มีอุปกรณ์และ
เครื่องมือท่ีเหมาะสมสําหรับการรักษาของสารมลพิษก่อนปล่อยออก บริษัทฯ ได้ลงทุนเป็นจํานวนมากในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา
เพื่อเสริมสร้างระบบควบคุมมลภาวะและส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ผ่านมาตรฐานต่างๆ ท่ีกําหนดโดย
กระทรวงอุตสาหกรรม ขยะมูลฝอยท้ังหมดของบริษัทฯ ได้ผ่านการคัดแยกอย่างเหมาะสม และส่งไปกําจัดโดยผู้จําหน่ายท่ี
ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องและผู้ผลิตปูนซีเมนต์ บริษัทฯ มีการปล่อยของเสียและการปล่อยนํ้าเสียเป็นอย่างดีตามมาตรฐาน
ทางกฎหมายและมีการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอโดยบริษัทฯ และหน่วยงานที่กํากับดูแล เมื่อเร็วๆ น้ี จากอุปสรรคใน
กระบวนการผลิต บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มการฟ้ืนตัวของก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2) ซ่ึงเป็น
ข้ันตอนสําคัญในการพัฒนาความย่ังยืนด้านส่ิงแวดล้อม อีกท้ังบริษัทฯ ยังได้ให้ความสําคัญกับกระบวนการทํางานในการ
จัดการด้านส่ิงแวดล้อม บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพอากาศในบริเวณใกล้เคียงโดยคํานึงถึง
ความห่วงใยและใส่ใจต่อชุมชน ถึงแม้ว่าความสามารถในการฟื้นตัวของระบบจะเพิ่มขึ้นและการปรับปรุงอื่นๆ เป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง แต่การรับรู้กล่ินของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันออกไป โดยบริษัทฯ ได้มีการช้ีแจงให้ชุมชนทราบถึงการริเร่ิม
โครงการต่างๆ รวมท้ังให้สมาชิกในชุมชนได้เข้าเย่ียมชมโรงงานอย่างสม่ําเสมอ จากท่ีกล่าวมาท้ังหมดข้างต้น บริษัทฯ จึงได้
ประเมินความเส่ียงท่ีจะเกิดการปนเป้ือนส่ิงแวดล้อมเนื่องมาจากอุบัติเหตุอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง 

 ความเส่ียงจากการจัดเก็บและการใช้งาน 
บริษัทฯ และผู้รับเหมาได้ทําการขนส่งสารเคมีอันตราย เช่น โซดาไฟ กํามะถัน คาร์บอนไดซัลไฟด์ และกรดซัลฟูริค สารเคมี
เหล่าน้ีจะถูกเก็บไว้ในสถานท่ีของบริษัทฯ ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ท่ีควบคุมการขนส่งและการจัดเก็บ
สารเคมีอันตราย แม้ว่าจะไม่เคยมีอุบัติเหตุร้ายแรงเก่ียวกับการขนส่งและการจัดเก็บสารเคมีเหล่าน้ี บริษัทฯ ยังตระหนักถึง
ความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานซ่ึงเป็นเหตุท่ีไม่สามารถคาดเดาได้ 

 ความเส่ียงจากการจัดหาวัตถุดิบ 
บริษัทฯ ได้ทําสัญญาระยะยาวสําหรับการจัดซ้ือเย่ือกระดาษชนิดละลายนํ้าได้และโซดาไฟกับผู้จัดจําหน่ายหลัก นอกจากน้ี
บริษัทฯ ได้เริ่มจัดซ้ือกํามะถันภายใต้สูตรท่ีเช่ือมโยงกับดัขนีเป็นหลัก จึงเป็นการลดความเส่ียงด้านความขาดแคลนของวัตถุดิบ
สําหรับการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจมีการจัดซ้ือเย่ือกระดาษ โซดาไฟ และกํามะถันตามท่ีเห็นว่า
เหมาะสม  

 ความเส่ียงจากกระบวนการผลิต 
บริษัทฯ มีระบบการบํารุงรักษาท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือป้องกันและบํารุงรักษาอุปกรณ์การผลิตให้อยู่ในสภาพท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่า
อุปกรณ์การผลิตท้ังหมดสามารถใช้การได้ดีตลอดอายุการใช้งาน นอกจากน้ียังกําหนดให้มีระบบการจัดการอุปกรณ์ท่ีทดแทน
กันได้สําหรับอุปกรณ์ท่ีหมดอายุการใช้งาน บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสําคัญของความปลอดภัยอย่างมากสําหรับพนักงานของ
บริษัทฯ และผู้รับเหมาโดยได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าท่ีมืออาชีพ นอกเหนือไปจากจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในระดับสูงของ
พนักงาน การฝึกอบรมอย่างเข้มงวด และการลงทุนในอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยทุกชนิดแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดําเนินการฝึกซ้อม
จําลองเพื่อสร้างมาตรฐานความต่ืนตัวให้อยู่ในระดับสูงสุด  
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5. ความเส่ียงจากภายนอก 

 ความเส่ียงทางการเมือง 
เหตุการณ์จากความขัดแย้งทางการเมือง เช่น การก่อการร้ายได้ส่งผลกระทบไปท่ัวโลก ทําให้ต้นทุนและความเส่ียงของธุรกิจ
เพิ่มขึ้น รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อวัฎจักรอุปสงค์และอุปทาน 

 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงระเบียบกฎหมายในประเทศท่ีบริษัทฯ เข้าไปมีการลงทุน 
บริษัทฯ ได้ลงทุนเชิงกลยุทธ์ท้ังแบบขยายตัวไปข้างหน้าและข้างหลัง โดยการลงทุนในบริษัทท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 
ร่วมกับบริษัทอ่ืนในกลุ่มเบอร์ล่า แม้ว่าบริษัทฯ จะเล็งเห็นความเส่ียงท่ัวไปของธุรกิจในการลงทุนดังกล่าว การเปล่ียนแปลง
ระเบียบกฎหมายในประเทศเหล่าน้ันอาจมีผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินได้ 

 ความเส่ียงจากตลาดการเงินโลก 
เศรษฐกิจโลกกําลังฟื้นตัวตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจก้าวหน้า โดยมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในตลาดเกิดใหม่ในเอเซีย และมี
สัญญาณการฟ้ืนตัวในหลายประเทศท่ีส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค การเติบโตของเศรษฐกิจท่ัวโลกคาดว่าจะยังคงเป็น
แรงผลักดันการเติบโตอย่างต่อเน่ืองจากความเชื่อมั่นในตลาดท่ีดีขึ้นและการฟื้นตัวอย่างต่อเน่ืองในหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว 
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4 ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 สินทรัพย์ถาวร 
บริษัทฯ มีท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของสํานักงานใหญ่และโรงงาน ดังน้ี 

 สํานักงานใหญ่ :  888/160-1 อาคารมหาทุนพลาซ่า ช้ัน 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โรงงาน 1 :  36 หมู่ 2 ถนนอยุธยา-อ่างทองไฮเวย์ ตําบลโพสะ อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000  
โรงงาน 2 :  19 หมู่ 7 ถนนหนองปลากระด่ี ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

 

1. ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ประกอบด้วยท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจักร เป็นต้น ดังน้ี 
ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผ่ือการด้อยค่าของ

สินทรัพย์ (ถ้ามี) 
ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังน้ี 

 บริษัทฯ 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 10 และ 20 ปี 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 3 - 25 ปี 
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สํานักงาน 3 และ 5 ปี 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

- ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน 
- ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง 

 

 รายละเอียดของที่ดินของบริษัทฯ 
 ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่า  

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ท่ีดิน 241 ไร่ 
36 หมู่ 2 ถนนอยุธยา-อ่างทองไฮเวย์ ตําบลโพสะ อําเภอเมือง จังหวัด
อ่างทอง 14000 

บริษัทฯ  
เป็นเจ้าของ 

80.20 -ไม่มี- 

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

บริษัทฯ  
เป็นเจ้าของ 

72.30 -ไม่มี- 

3. ท่ีดิน 21 ไร่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

บริษัทฯ  
เป็นเจ้าของ 

63.70 -ไม่มี- 

 รวม  216.20  
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 รายละเอียดของอาคารและส่ิงปลูกสร้างของบริษัทฯ 
 ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่า  

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. อาคารสํานักงาน 
- สํานักงานใหญ่ 
888/160-1 อาคารมหาทุนพลาซ่า ช้ัน 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

ทําสัญญาเช่าเป็น 
ระยะเวลา 5-10 ปี 

 

บริษัทฯ  
ชําระค่าเช่า 
เป็นรายเดือน 

-ไม่มี- 

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

บริษัทฯ 
เป็นเจ้าของ 

1,003.753 -ไม่มี- 

3. อาคารโรงงาน  - พื้นท่ี 8,730.50 ตรม.  
- สําหรับผลิตก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ 
19 หมู่ 7 ถนนหนองปลากระด่ี ตําบลหนองปลาหมอ  
อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุร ี

บริษัทฯ 
เป็นเจ้าของ 

55.014 -ไม่มี- 

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

บริษัทฯ 
เป็นเจ้าของ 

30.764 -ไม่มี- 

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

บริษัทฯ 
เป็นเจ้าของ 

28.774 -ไม่มี- 

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

บริษัทฯ 
เป็นเจ้าของ 

6.519 -ไม่มี- 

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

บริษัทฯ 
เป็นเจ้าของ 

4.258 -ไม่มี- 

 รวม  1,129.082  
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 รายละเอียดของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ของบริษัทฯ 
 ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่า  

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. เคร่ืองจักร - ฝ่ายเตรียมนํ้ายา (Viscose Preparation Plant) 
จํานวน 3 เคร่ือง 

บริษัทฯ  
เป็นเจ้าของ 

1,081.553 -ไม่มี- 

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

บริษัทฯ  
เป็นเจ้าของ 

1,840.523 -ไม่มี- 

3. เคร่ืองจักร - ฝ่ายผลิตโซเดียมซัลเฟตและให้การสนับสนุน  
(Anhydrous Sodium Sulphate & Auxiliary Plant)  
จํานวน 10 เคร่ือง 

บริษัทฯ  
เป็นเจ้าของ 

1,154.796 -ไม่มี- 

4. เคร่ืองจักร - ฝ่ายผลิตกรดกํามะถัน (Sulphuric Acid Plant)  
จํานวน 3 เคร่ือง 

บริษัทฯ  
เป็นเจ้าของ 

203.269 -ไม่มี- 

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

บริษัทฯ  
เป็นเจ้าของ 

745.181 -ไม่มี- 

6. โรงงานฟื้นฟูสภาพก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2 Recovery Plant) บริษัทฯ  
เป็นเจ้าของ 

363.365 -ไม่มี- 

7. เคร่ืองจักร - ฝ่ายผลิตนํ้าประปา (Water Treatment) 
จํานวน 1 เคร่ือง 

บริษัทฯ  
เป็นเจ้าของ 

47.508 -ไม่มี- 

8. เคร่ืองจักร - ฝ่ายบํารุงรักษานํ้าเสีย (Effluent Treatment)  
จํานวน 3 เคร่ือง 

บริษัทฯ  
เป็นเจ้าของ 

188.954 -ไม่มี- 

9. เคร่ืองจักร - H2S Scrubber  จํานวน 5 เคร่ือง บริษัทฯ  
เป็นเจ้าของ 

76.443 -ไม่มี- 

10. ปล่องไฟ (Chimney) จํานวน 2 ปล่อง บริษัทฯ  
เป็นเจ้าของ 

185.847 -ไม่มี- 

11. ฝ่ายบริการท่ัวไป (แผนกไฟฟ้า, อุปกรณ์เครื่องมือ, ห้องปฏิบัติการ
ฝ่ายคุณภาพ, Boiler, ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย,  
แผนกดับเพลิง, ฉนวนกันความร้อน, ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นต้น 

บริษัทฯ  
เป็นเจ้าของ 

1,623.040 -ไม่มี- 

 รวม  7,510.479  
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2. เครื่องหมายการค้าท่ีสําคัญ ลิขสิทธ์ิ หรือทรัพย์สินทางปัญญา 
รูปแบบ 

เคร่ืองหมายการค้า 
ช่ือเจ้าของ ประเภทสินค้า/ 

บริการ 
เลขทะเบียน/ 

ประเทศท่ีจดทะเบียน 
ระยะเวลาคุ้มครอง 

เครื่องหมายการค้า 
(Birla Cellulose) 

บจ.ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ เส้นใยเรยอน ค371120 
ประเทศไทย 

10 ปี  
 (15/05/2555 – 15/05/2565) 

เครื่องหมายการค้า 
(LIVA) 

บมจ.ไทยเรยอน เส้นใยสังเคราะห์ ค389194 
ประเทศไทย 

10 ปี  
 (04/03/2557 – 04/03/2567) 

เครื่องหมายการค้า 
(Birla Viscose) 

บจ.ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ ส่ิงทอท่ีเป็นเส้นใยดิบ 
เชือก เชือกสายป่าน 

ค399550 
ประเทศไทย 

10 ปี  
 (11/09/2555 – 11/09/2565) 

เครื่องหมายการค้า 
(Birla Excel) 

บจ.ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ เส้นใยเรยอน ค399551 
ประเทศไทย 

10 ปี  
 (11/09/2555 – 11/09/2565) 

เครื่องหมายการค้า 
(Birla Spun Shades) 

บจ.ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ เส้นใยดิบย้อมสี ค401044 
ประเทศไทย 

10 ปี  
(05/02/2557 – 05/02/2567) 

เครื่องหมายการค้า 
(Birla Modal) 

บจ.ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ ด้ายท่ีทําจาก 
เส้นใยเรยอน 

ค403535 
ประเทศไทย 

10 ปี  
(25/11/2556 – 25/11/2566) 

 
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจหลัก บริษัทฯ ดําเนินกลยุทธ์โดยการกระจายการลงทุนท้ังในรูปแบบการขยายตัวไปข้าง
หลังและการขยายตัวไปข้างหน้า บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายการลงทุนใดๆ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มองหาโอกาสในการลงทุนท่ีเหมาะสมเพื่อ
การเติบโตและเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ท้ังน้ี การลงทุนท้ังหมดข้ึนอยู่กับการอนุมัติของคณะกรรมการและกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 

ขนาดของการลงทุนจะเป็นไปตามความต้องการทางธุรกิจในอนาคต ซ่ึงในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจเย่ือกระดาษและ
เส้นใยซ่ึงเป็นส่ิงสําคัญในการรักษาความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ  

ท้ังน้ี บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารของบริษัทท่ีไปลงทุนและทําหน้าท่ีเป็นผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์เพื่อผลประโยชน์ระยะยาว ซ่ึง
นอกจากผลประโยชน์ในเชิงกลยุทธ์ต่างๆ แล้ว บริษัทฯ ยังได้รับรายได้จากเงินปันผลจากการลงทุนดังกล่าว 
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5 ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 
 --ไม่มี-- 
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6 ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสําคัญอ่ืน 
 

6.1 ข้อมูลท่ัวไป 

1.  ช่ือ สถานท่ีตั้งของบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 
ช่ือบริษัท บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 
ช่ือย่อ “TR “ – บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เว็บไซต์ www.thairayon.com; www.birlacellulose.com; www.adityabirla.com 
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107536001125 
ทุนจดทะเบียน 201,600,000.00 บาท (201,600,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
ทุนชําระแล้ว 201,600,000.00 บาท (201,600,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมผลิตเส้นใยเรยอนและเกลือโซเดียมซัลเฟต  
กําลังการผลิต เส้นใยเรยอน – 151,000 เมตริกตันต่อปี และเกลือโซเดียมซัลเฟต 126,000 เมตริกตันต่อปี 
ผลิตภัณฑ์ ประเภท – เส้นใยเรยอน, เส้นใยโมดาล 

ความยาว – 32 มม. ถึง 120 มม. 
ความสว่าง– ชนิดมันวาว กึ่งทึบ  
Denier – 0.9 ถึง 5.5 

ประโยชน์ เส้นใยเรยอน – อุตสาหกรรมส่ิงทอและอุตสาหกรรมท่ีไม่ใช่ส่ิงทอ 
เกลือโซเดียมซัลเฟต – อุตสาหกรรมผงซักฟอก, ผลิตกระจก, ผลิตเย่ือกระดาษ, เครื่องหนัง, ซีเมนต์ และ
ส่ิงทอ 

สถานท่ีต้ัง สํานักงานใหญ่กรุงเทพฯ : 
888/160-1 อาคารมหาทุนพลาซ่า ช้ัน 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 

จํานวนพนักงาน 927 คน  (ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562) 
เลขานุการบริษัทและ 
นักลงทุนสัมพันธ์ 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ 
โทรศัพท์ :   0-2253-6745-54 ต่อ 2250  โทรสาร :  0-2254-3181 
อีเมล์ :  suwanna.c@adityabirla.com 
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2.  ช่ือ สถานท่ีตั้งของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป 
ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ การถือหุ้น 

ของบริษัทฯ 
ท่ีอยู่ โทรศัพท์ โทรสาร 

การร่วมค้า      
บริษัท เอวี เทอเรซ  
เบย์ อิงค์ 
(ประเทศแคนาดา) 

ผลิตเยื่อสําหรับ 
ทํากระดาษ 

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

(506) 632-8900 
 

 
 

บริษัทร่วม      
บริษัท ไทย  
โพลีฟอสเฟตและ
เคมีภัณฑ์ จํากัด 
(ประเทศไทย) 

บริษัทเพ่ือการลงทุน ร้อยละ 49.00 888/167 อาคารมหาทุนพลาซ่า  
ชั้น 16 ถนนเพลินจิต  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330 

662-253-6745 66-2253-5030 

บริษัท เบอร์ล่า  
จิงเว่ย์ ไฟเบอร์ จํากัด  
(ประเทศจีน) 

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

86-710-2105755 
 

86-710-2108538 

บริษัท พีที อินโด  
ลิเบอร์ตี้ เท็กซ์ไทล์ 
(ประเทศอินโดนีเซีย) 

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

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

บริษัท อดิตยา กรุ๊ป 
เอบี (ประเทศสวีเดน) 

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

060-18 40 00 060-12 98 40 

Aditya Birla Elyaf 
Sanayi Ve Ticaret 
Anonim Sirketi 
(ประเทศตุรกี) 

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

  

บริษัท ไทย อคริลิค  
ไฟเบอร์ จํากัด 
(ประเทศไทย) 

ผลิตเส้นใยอคริลิค ร้อยละ 30.00 888/168-9 อาคารมหาทุนพลาซ่า 
ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

662-253-6745 662-253-4679 

บริษัท อดิตยา  
เบอร์ล่า เคมีคัลส์ 
(ประเทศไทย) จํากัด  
(ประเทศไทย) 

ผลิตสารเคมี ร้อยละ 29.98 888/167 อาคารมหาทุนพลาซ่า  
ชั้น 16 ถนนเพลินจิต  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330 

66-2253-6745 66-2253-5030 

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

ผลิตผงเขม่าดํา ร้อยละ 24.98 888/122,128 อาคารมหาทุน
พลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330 

66-2253-6745 66-2254-9031 
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ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ การถือหุ้น 
ของบริษัทฯ 

ท่ีอยู่ โทรศัพท์ โทรสาร 

กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน      
บริษัท เอวี กรุ๊ป  
เอ็นบี อิงค์  
(ประเทศแคนาดา) 

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

1-506-789-4133 
 
 

1-506-575-3791 

1-506-789-4136 
 
 

1-506-575-3300 

 
3.  ช่ือ สถานท่ีตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ 

นายทะเบียนหลักทรัพย์   บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ :   0-2009-9999   

ผู้สอบบัญชี                             1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 หรือ  
2.  นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 หรือ  
3.  นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด   
ช้ัน 30 อาคารเลครัชดาคอมเพล็กซ์ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ :   0-2264-0777  โทรสาร :  0-2264-0789-90 

สถาบันการเงินท่ีติดต่อเป็นประจํา 1.  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
2.  ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. 
3.  ธนาคาร ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้งคอร์ปอเรช่ัน จํากัด 
4.  ธนาคารอินเดียโอเวอร์ซีส์  
5.  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
6.  ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

 
 
 

6.2 ข้อมูลสําคัญอื่น 
-ไม่มี- 
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ส่วนท่ี 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 
 

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

1.  หุ้นสามัญ 
 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว ดังต่อไปน้ี 
 ช่ือบริษัท  : บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 
 ช่ือภาษาอังกฤษ  : Thai Rayon Public Company Limited 
 ช่ือในการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์  : TR 
 ประกอบธุรกิจหลัก : ผลิตเส้นใยเรยอน 
 เลขทะเบียนบริษัท : บมจ.  

 ทุนจดทะเบียน :  201,600,000 บาท  
     ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 201,600,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 ทุนท่ีเรียกชําระแล้ว :  201,600,000 บาท 
     ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 201,600,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

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

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

  ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ออก 
NVDR ให้แก่ผู้ลงทุนของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจํานวน 3,698,410 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.83 ของหุ้นท่ีออกและชําระแล้ว ณ วัน
ดังกล่าว ท้ังน้ีผู้ถือหุ้น NVDR จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทฯ ท่ีนําไปอ้างอิงทุกประการ แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงใน
การประชุมผู้ถือหุ้นได้ เน่ืองจากมิใช่ผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัทฯ แต่ท้ังน้ีในทางปฏิบัติ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด จะเข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้นโดยจะออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินิจอิสระของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด มิใช่ออกเสียงตามคําส่ังของผู้ถือ NVDR  
  ท้ังน้ี จํานวนหุ้นของบริษัทฯ ท่ีผู้ลงทุนเข้ามาลงทุนใน NVDR น้ันอาจมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงบริษัทฯ จะไม่สามารถกําหนดได้ 
อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจํานวนหุ้นท่ีเป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ 
www.set.or.th/nvdr 

 
ข้อจํากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ 
ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและชําระแล้ว  โดย ณ 

วันท่ี 31 มีนาคม 2562  หุ้นของบริษัทฯ ท่ีถือครองโดยชาวต่างชาติมีประมาณร้อยละ 49 ของทุนชําระแล้ว 
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7.2 รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก (ท่ีมา : ทะเบียนรายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562) 
 
 รายช่ือผู้ถือหุ้น สัญชาติ ประเภทธุรกิจ จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1. บริษัท อาเซยู จํากัด หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ธุรกิจเพื่อการลงทุน 33,582,850 16.658 
2. บริษัท โวลล์ตัน คอมปานี จํากัด หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ธุรกิจเพื่อการลงทุน 22,165,700 10.995 
3. Oneida Services Limited ไลบีเรีย ธุรกิจเพื่อการลงทุน 21,600,000 10.714 
4. บริษัท กราซิม อินดัสตรีส์ จํากัด อินเดีย ผู้ผลิตเส้นใยเรยอน 

และซีเมนต์ 
13,988,570 6.939 

5. บริษัท รามา เทรดดิ้ง จํากัด ไทย ธุรกิจเพื่อการลงทุน 12,571,280 6.236 
6. บริษัท ไทย อินดัสเตรียล  

แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดด้ิง จํากัด 
ไทย ธุรกิจเพื่อการลงทุน 9,738,500 4.831 

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. นายอมร พาณิชย์ไกวัลโกศิล ไทย ธุรกิจส่วนตัว 3,640,740 1.806 
หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ 
 
 

7.3 นโยบายจ่ายเงินปันผล 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 20-35 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ

กิจการ หลังจากจัดสรรเป็นทุนสํารองตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาความต้องการเงินทุนสําหรับแผนธุรกิจในอนาคตตามท่ี
คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร 
 
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมาเป็นดังน้ี 
  สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
 หน่วย 2562 2561 2560 2559 2558 
กําไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ล้านบาท 410 825 1,034 468 (703) 
จํานวนหุ้น  ล้านหุ้น 201.60 201.60 201.60 201.60 201.60 
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น  บาท 0.70* 1.15 1.05 0.70 0.05 
รวมเงินปันผลจ่ายท้ังส้ิน  ล้านบาท 141.12* 231.84 211.68 141.12 10.08 
อัตราการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ร้อยละ 34 28 20 30 - 

หมายเหตุ: *  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ได้เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท กําหนดจ่าย
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 โดยจะขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 
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8 โครงสร้างการจัดการ 
 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะผู้บริหาร  
คณะกรรมการบริษัทมีท้ังส้ิน 7 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 คน กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการท่ี

เป็นผู้บริหาร 1 คน 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีคณะกรรมการย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซ่ึงกรรมการทุกคนใน

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยรายช่ือดังต่อไปน้ี 
1. นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า ประธานกรรมการ  
2. นางราชาสรี เบอร์ล่า กรรมการ 
3. นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระ 
4. นายวินัย สัจเดว กรรมการอิสระ 
5. นายประบู นาเรนท์ มาตู้ กรรมการอิสระ 
6. นายดิลิป ซิงห์ กอร์ กรรมการ 
7. นายบีร์ กาปูร์ กรรมการ 
 หมายเหตุ : -  ข้อมูลและประวัติของผู้บริหารปรากฎในรายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร 
 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอาจกําหนดช่ือกรรมการผู้มี

อํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ พร้อมประทับตราสําคัญของบริษัทฯ ได้ 
 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. มีอํานาจและหน้าท่ีในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 
2. มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ กํากับควบคุมดูแลฝ่ายบริหารเพ่ือให้

ดําเนินการตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. มีหน้าท่ีแต่งต้ังกรรมการตรวจสอบ  
4. มีหน้าท่ีจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละครั้ง 
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ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการเข้าร่วมประชุม เป็นดังน้ี  

   การเข้าร่วมประชุม  
รายช่ือกรรมการ  ตําแหน่ง วาระการดํารง

ตําแหน่ง 
คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

การประชุม 
ผู้ถือหุ้น 

หมายเหตุ 

1. นายกุมาร มังกาลัม  
เบอร์ล่า 

ประธานกรรมการ ก.ค. 2562 - วัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําป ี2565 

0/4 - 0/2 มีถ่ินฐานอยู่ใน
ต่างประเทศ 

2. นางราชาสรี เบอร์ล่า 
 

กรรมการ ก.ค. 2560 - วัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2563 

0/4 - 0/2 มีถ่ินฐานอยู่ใน
ต่างประเทศ 

3. นายไซยัม ซุนเดอร์  
มาฮันซาเรีย 

กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

ก.ค. 2561- วัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําป ี2564 

4/4 4/4 2/2  

4. นายวินัย สัจเดว 
 

กรรมการอิสระ/ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

ก.ค. 2561 - วัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2564 

4/4 4/4 0/2  

5. นายประบู นาเรนท์  
มาตู้ 
 

กรรมการอิสระ/ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

ก.ค. 2561 - วัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2564 

4/4 4/4 1/2  

6. นายดิลิป ซิงห์ กอร์ กรรมการ ก.ค. 2562 - วัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2565 

2/4 - 1/2 มีถ่ินฐานอยู่ใน
ต่างประเทศ  

7. นายบีร์ กาปูร์ กรรมการ ก.ค. 2562 - วัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําป ี2565 

4/4 - 2/2  

หมายเหตุ:  *  บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2561 เม่ือ
วันท่ี 21 กันยายน 2561 
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8.2 ผู้บริหาร 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีทีมผู้บริหารดังรายช่ือต่อไปน้ี 
1. นายบีร์ กาปูร์ ประธานบริหารกลุ่ม 
2. นายประสาน กุมาร สิปานิ ประธานบริษัท 
3. นายสุเรช ซุนดาราม* รองประธานอาวุโส (ฝ่ายเทคนิค) 
4. นายมานิช เจน* รองประธาน (ฝ่ายเทคนิค) 
5. นายปราโมท คานเดลวาล รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 
6. นายปณิธาน ศรียางค์ ผู้ช่วยรองประธาน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) 

 หมายเหตุ: - ข้อมูลและประวัติของผู้บริหารปรากฎในรายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร 
  *  นายมานิช เจน ได้เข้ามาร่วมงานในตําแหน่งรองประธาน (ฝ่ายเทคนิค) มีผลต้ังแต่วันที่ 11 กันยายน 2561 แทนนาย

สุเรซ ซุนดาราม ซ่ึงลาออกไปเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 
 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานบริษัท 
ประธานบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคัญดังน้ี 
1. ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ  ดําเนินงานตามนโยบายของบริษัทฯ  และการมอบหมายงานจากคณะกรรมการ

บริษัท 
2. บริหาร จัดการ และอนุมัติรายการต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ในการทําธุรกิจให้เป็นไปโดยปกติ 
3. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

8.3 เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งต้ังให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ทําหน้าท่ีเป็นเลขานุการบริษัท ต้ังแต่วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 โดย

ให้มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท
และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ี
ต้องปฏิบัติ การจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงาน
ประจําปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือ
ผู้บริหาร และดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ 
หมายเหตุ: ข้อมูลและประวัติของเลขานุการบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1 
 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 
1.1 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท  ในรูปของเบ้ียประชุม บําเหน็จกรรมการ และค่าใช้จ่ายอ่ืน 

-  ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 14 ได้ระบุว่ากรรมการของบริษัทมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าท่ี รวมท้ังได้รับเบ้ียประชุมสําหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้งท่ี
เข้าร่วมประชุมเป็นจํานวนสูงสุดครั้งละ 25,000 บาท และ 10,000 บาท สําหรับค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวย
สอบ นอกเหนือไปจากเบ้ียประชุมสําหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการของบริษัทมีสิทธิ
ได้รับเงินชดใช้คืนในค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดจากการเดินทาง ค่าท่ีพัก และ/หรือค่าอาหาร แล้วแต่กรณีท่ีเกิดข้ึนแก่
กรรมการเน่ืองจากการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนในฐานะกรรมการของบริษัท ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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  คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ  
รายชื่อกรรมการ ตําแหน่ง การเข้าร่วม

ประชุม 
(คร้ัง) 

ค่า 
เบ้ียประชุม 

(บาท) 

การเข้าร่วม
ประชุม 
(คร้ัง) 

ค่า 
เบ้ียประชุม 

(บาท) 

หมายเหตุ 

1. นายกุมาร มังกาลัม  
เบอร์ล่า 

ประธานกรรมการ 0/4 - - - มีถิ่นฐานอยู่ใน
ต่างประเทศ 

2. นางราชาสรี เบอร์ล่า 
 

กรรมการ 0/4 - - - มีถิ่นฐานอยู่ใน
ต่างประเทศ 

3. นายไซยัม ซุนเดอร์  
มาฮันซาเรีย 

กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

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

4. นายวินัย สัจเดว 
 

กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

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

5. นายประบู นาเรนท์ มาตู้ 
 

กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

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

6. นายดิลิป ซิงห์ กอร์ 
 

กรรมการ 2/4 50,000 - - มีถิ่นฐานอยู่ใน
ต่างประเทศ  

7. นายบีร์ กาปูร์ กรรมการ 4/4 100,000 - -  

 จํานวนเงินท้ังหมด (บาท)  450,000  120,000  
 

 ค่าตอบแทนรวมท่ีเป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมาเป็นดังน้ี 
รายละเอียดค่าตอบแทน สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

 2562 2561 2560 
1. ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษัท 450,000 425,000 500,000 
2. ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 120,000 110,000 120,000 
3. บําเหน็จกรรมการและค่าใช้จ่ายอ่ืน 6,573,400 4,816,814 5,211,728 

ค่าตอบแทนรวม (บาท) 7,143,400 5,351,814 5,831,728 
หมายเหตุ: ค่าตอบแทนกรรมการได้มีการพิจารณาอย่างเหมาะสมสําหรับตําแหน่งและความรับผิดชอบ ค่าบําเหน็จกรรมการและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่

จ่ายให้แก่กรรมการท่านหนึ่งได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2545 
 

1.2 ค่าตอบแทนรวมท่ีเป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นดังน้ี 
 รายละเอียดค่าตอบแทน สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

 2562 2561 2560 
จํานวนผู้บริหาร (คน) 6 5 6 
ค่าตอบแทนรวม (บาท) 33,683,634 33,608,488 41,798,938 

หมายเหตุ: - สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 ประกอบด้วยผู้บริหาร 6 คน  ได้แก่  (1)  นายบีร์ กาปูร์  (2) นายประสาน กุมาร สิปานิ   
(3) นายมานิช เจน  ได้เข้ามาร่วมงานในตําแหน่งรองประธาน (ฝ่ายเทคนิค)  มีผลตั้งแต่วันท่ี  11  กันยายน 2561 (4) นายสุเรซ 
ซุนดาราม ลาออกเมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 (5) นายปราโมท คานเดลวาล (6) นายปณิธาน ศรียางค์ 

 - สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ประกอบด้วยผู้บริหาร 5 คน  ได้แก่  (1)  นายบีร์ กาปูร์   (2) นายประสาน กุมาร สิปานิ 
(3) นายสุเรช ซุนดาราม (4) นายซานจีฟ กุมาร คอลล์ (เกษียณอายุเม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2560)  (5) นายปราโมท คานเดลวาล 
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2. ค่าตอบแทนอื่น  
 เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสํารองเล้ียงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังน้ี  

 เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
 2562 2561 2560 

จํานวนผู้บริหาร (คน) 6 5 6 
เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (บาท) - - - 

 
การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562) 
 การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท    กรรมการบริษัทฯ จะรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ   บริษัท ไทยเรยอน 
จํากัด (มหาชน) ของตนเอง และคู่สมรส รวมท้ังบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคร้ังถัดไป
หลังจากกรรมการบริษัทฯ ท่านน้ันได้รับการเลือกต้ังให้เป็นกรรมการบริษัทฯ หลังจากน้ันกรรมการบริษัทฯ ท่านใด รวมท้ังคู่สมรส และ
บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะมีการทําธุรกรรมการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) กรรมการท่านน้ันก็จะรายงาน
การซ้ือขายหลักทรัพย์น้ันต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการคร้ังถัดไป และรายงานการถือครองหุ้น
ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 เป็นดังน้ี 

ช่ือ - นามสกุล ตําแหน่ง จํานวนหุ้นสามัญ 

  
31 มีนาคม 

2562 
31 มีนาคม 

2561 
เพ่ิม (ลด) 

1. นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า ประธานกรรมการ - - - 
2. นางราชาสรี เบอร์ล่า กรรมการ - - - 
3. นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 2,050 2,050 - 
4. นายวินัย สัจเดว กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 1,449,480 1,449,480 - 
5. นายประบู นาเรนท์ มาตู้ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 9,000 9,000 - 
6. นายดิลิป ซิงห์ กอร์ กรรมการ - - - 
7. นายบีร์ กาปูร์ กรรมการ/ประธานบริหารกลุ่ม - - - 
8. นายประสาน กุมาร สิปานิ ประธานบริษัท - - - 
9. นายสุเรซ ซุนดาราม* รองประธานอาวุโส (ฝ่ายเทคนิค) - - - 
10. นายมานิช เจน* รองประธาน (ฝ่ายเทคนิค) - - - 
11. นายปราโมท คานเดลวาล  รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) - - - 
12. นายปณิธาน ศรียางค์ ผู้ช่วยรองประธาน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) - - - 

หมายเหตุ: - จํานวนหุ้นที่แสดงนี้ได้รวมจํานวนหุ้นที่ถือโดยคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย 
 *  นายมานิช เจน  ได้เข้ามาร่วมงานในตําแหน่งรองประธาน  (ฝ่ายเทคนิค)  มีผลตั้งแต่วันที่  11  กันยายน  2561  แทนนายสุเรซ 

ซุนดาราม ซ่ึงลาออกไปเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 
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8.5 บุคลากร  
 

1. จํานวนพนักงานของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 ประกอบด้วย  
จํานวนพนักงาน : คน สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม  
  2562   2561   2560  
 พนักงาน

ประจํา 
พนักงาน
รายวัน 

รวม พนักงาน
ประจํา 

พนักงาน
รายวัน 

รวม พนักงาน
ประจํา 

พนักงาน
รายวัน 

รวม 

สํานักงานกรุงเทพฯ 30 - 30 30 - 30 30 - 30 
โรงงานท่ีจังหวัดอ่างทอง 188 667 855 182 669 851 184 648 832 
โรงงานท่ีจังหวัดสระบุรี 15 27 42 20 29 49 21 29 50 

รวม 233 694 927 232 698 930 235 677 912 
 

2. ค่าตอบแทนของพนักงาน  
2.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินของพนักงานของบริษัทฯ สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 ประกอบด้วยเงินเดือนและ

โบนัส เป็นดังน้ี  
(หน่วย : ล้านบาท) สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

 2562 2561 2560 
เงินเดือน  434.06 429.00 426.36 
โบนัส  40.87 55.38 41.61 

 
2.2 ค่าตอบแทนอ่ืน : เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติ  กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 
2530 ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษัทฯ จ่ายสมทบให้ กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนสํารองเล้ียงชีพของ
บริษัทฯ  

(หน่วย : ล้านบาท) สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
 2562 2561 2560 

เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 11.55 11.13 11.22 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีสวัสดิการในด้านต่างๆ เช่น การประกันสุขภาพหมู่ ตรวจสุขภาพประจําปี หอพักพนักงาน 
ตลอดจนการส่งไปฝึกอบรม หรือจัดสัมมนาประจําปี เพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีคุณภาพมากขึ้น 

 

3. การเปล่ียนแปลงจํานวนพนักงานในรอบระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา 
บริษัทฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงจํานวนพนักงานอย่างมีนัยสําคัญ 
 

4. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สําคัญในรอบระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา 
-ไม่มี- 
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5. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสําคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของ

พนักงานของบริษัทฯ ให้สูงขึ้น จึงได้จัดให้มีแผนการฝึกอบรมประจําปีและแผนพัฒนาพนักงานเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการ
ทํางานตามความต้องการ และความจําเป็นของตําแหน่งงานน้ันๆ อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงรวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การแนะนําให้
พนักงานได้เข้าใจในวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัฒนธรรมองค์กร เป้าหมาย ตลอดจนการฝึกอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน พร้อมท้ัง
มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงานจะประกอบไปด้วยหลักสูตรและแผนการพัฒนาใน
รปูแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม ซ่ึงบริษัทฯ ให้การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกระดับให้ได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ท้ังเร่ืองการ
บริหาร การจัดการ (Management) เทคนิคในการปฏิบัติงาน (Technical) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ระบบ
คุณภาพ (Quality) ส่ิงแวดล้อม (Environment) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety and Health) เพ่ือให้ม่ันใจว่าบุคลากรของ
บริษัทฯ มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการบริหารจัดการหรือการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้บุคลากรของบริษัท
ฯ ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ (Professional) และก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล (International Standardization)  ต่อไป 
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9 การกํากับดูแลกิจการ 
 

9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
 
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ท่ี  http://thairayon.com 
 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสําคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ซ่ึงสิทธิพ้ืนฐานท่ีผู้ถือหุ้นได้รับโดยเท่าเทียมตามท่ีกําหนดไว้ใน
กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคล
อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือแต่งต้ังหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ท่ีสําคัญ สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น 
และสิทธิท่ีจะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา  
 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละคร้ัง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันส้ินสุดรอบบัญชี  

ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้
ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียดวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ 
หนังสือมอบฉันทะตามท่ีกฎหมายกําหนด และรายช่ือของกรรมการอิสระพร้อมท้ังคําแนะนําในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
เลือกท่ีจะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลทันเวลาและมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาและตัดสินใจลงคะแนน
ในวันประชุม หรือทําการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน และยังได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่
น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับกําหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และ
วาระการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสามารถส่งคําถามล่วงหน้าได้ก่อนวันประชุม 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน คณะกรรมการบริษัทได้อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มท่ี 
และละเว้นการกระทําใดๆ ท่ีเป็นการจํากัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
ในการประชุมอย่างอิสระ 

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวันพุธท่ี 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลลูม 1 ช้ัน 2 
โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เอ ลักซ์ชัวร่ี คอลเล็คช่ัน กรุงเทพฯ เลขท่ี 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  
10110  โดยมีกรรมการ 3 คนเข้าร่วมประชุม   

 
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย สิทธิของผู้ถือหุ้นได้กําหนดไว้ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการและ
จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมโดยผ่านมาตรการดังต่อไปน้ี 

 จัดให้มีกระบวนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นท่ีโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายท่ี
เกี่ยวขอ้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและต้ังคําถามในท่ีประชุมโดยจัดสรรเวลา
ให้อย่างเพียงพอ 

 จัดให้มีการพิจารณาและลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ รวมท้ังแต่งตั้งผู้สอบ 
บัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี และวาระอ่ืนตามท่ีกําหนดในหนังสือเชิญประชุม 
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 จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ 

 กําหนดให้ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารมิทําการเพ่ิมวาระในท่ีประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ท้ังน้ี เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้มี
เวลาศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระต่างๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

 สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าประชุมและ
ลงคะแนนเสียงแทน โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได้ 

 มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลสาระสําคัญ ได้แก่ มติท่ีประชุมและผลการลงคะแนน
เสียง คําถาม คําช้ีแจงและความคิดเห็นของท่ีประชุม 

 กําหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารโดยการแจ้งให้ทราบถึงบทบาท 
ภาระหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส  และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะซ่ึงถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
และรับทราบการจัดทํารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรอืรับโอนหลักทรัพย์ต่อ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ภายใน 3 วันทําการหลังจากวันท่ีซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ 
กําหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยได้ถือ
ปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีใช้บังคับการทํารายการที่เก่ียวโยงกันอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ต่อผู้
ถือหุ้นโดยรวมอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการท่ีเก่ียว
โยงกันและรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซ่ึงได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด 
 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทฯ ได้มีการดูแลและพิจารณาในกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นการเติบโตอย่างย่ังยืนของธุรกิจและมีความ

เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมด บริษัทฯ ได้พยายามในเสริมสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมด ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังน้ี 
ผู้ถือหุ้น - บริษัทฯ มุ่งม่ันท่ีจะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินท่ีมีความ

เช่ือถือได้ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาวและ
ผลตอบแทนในระดับท่ีเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง 

ลูกค้า - บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันในการสร้างความพงึพอใจและความม่ันใจให้กับลูกค้าท่ีจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการท่ี
เป็นเลิศ 

คู่ค้า - บริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจท่ีสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมกับคู่ค้า โดยคํานึงถึงความเสมอภาคและ
ผลประโยชน์ร่วมกัน  

เจ้าหน้ี - บริษัทฯ ปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาในการกู้ยืมเงินตามขอ้ตกลง และปฏิบัติหน้าท่ีท่ีพึงมีต่อเจ้าหน้ี เพื่อให้เกิด
ความเช่ือมั่นและไว้วางใจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 

พนักงาน - บริษัทฯ ได้สนับสนุนการพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความสามารถ นอกจากน้ียังมีการดูแลพนักงานอย่าง
เสมอภาค   มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสม และเป็นธรรมตามผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ยังได้
ดูแลพนักงานในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงจัดให้มีโปรแกรมการเล่ือนตําแหน่งสําหรับพนักงาน  

สังคมและ - บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและการปกป้องส่ิงแวดล้อม  
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ส่ิงแวดล้อม  ดังน้ัน บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 14001 สําหรับการจัดการเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม บริษัทฯ ยังได้มีการทํางานอย่าง
ใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานและชุมชนโดยรอบเพ่ือรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

ภาครัฐ - บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม  

 1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
บริษัทฯ ยึดม่ันในการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมดังท่ีปรากฏในวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการเผยแพร่
นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ สามารถรักษามาตรฐานระดับสูงด้วย
คุณธรรมและจริยธรรมตลอดเวลา อันส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของ
บริษัทฯ  

2.  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางในการป้องกันการทุจริต การกระทําท่ีเป็นการคอร์รัปช่ัน หรือแม้แต่หนทางท่ีนําไปสู่การกระทํา

ดังกล่าว ซ่ึงมีการระบุห้ามการให้และรับสินบนและหลีกเล่ียงการรับของขวัญต่างๆ เป็นต้น พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ได้รับ
ทราบในแนวทางเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมดังกล่าว บริษัทฯ มีนโยบายในการตรวจสอบข้อร้องเรียนท่ี
เก่ียวกับการทุจริตภายในบริษัทฯ โดยผู้บริหารระดับสูง โดยมีการสืบสวนหาข้อเท็จจริง  และเมื่อพิสูจน์ได้ว่ามีความผิด ให้
ดําเนินการทําโทษทางวินัย ประเด็นต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจะถูกนํามาเป็นกรณีศึกษาให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบ 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน  และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ บริษัทฯ 
ไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก ท้ังน้ีบริษัทฯ ได้ให้การช่วยเหลือพนักงานโดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถจัดตั้งสหภาพแรงงานเพื่อ
คุ้มครองและดูแลจัดการสวัสดิการและข้อตกลงการทํางานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม ท้ังน้ี บริษัทฯ มีการประชุมร่วมกับ
สหภาพแรงงานเป็นปกติ 

4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทฯ มีความเช่ือว่าความสําเร็จขององค์กรข้ึนอยู่กับทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสามารถ แรงจูงใจและความมีระเบียบวินัย 
การให้โอกาสพนักงานทุกเช้ือชาติ ภาษา และเพศอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน การปฏิบัติท่ีเป็นธรรมต่อพนักงานในทุก
กระบวนการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นส่ิงสําคัญ โดยบริษัทฯ มีการบริหารจัดการท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ในกระบวนการ
สรรหาคัดเลือกและการเล่ือนตําแหน่งของพนักงาน โดยให้โอกาสกับทุกชนชาติอย่างเท่าเทียมกัน ซ่ึงค่าตอบแทนของพนักงาน
จะเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงาน  

5.  การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
การรักษาการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมถือเป็นความท้าทายท่ีสําคัญ
ต่อธุรกิจของเรา บริษัทฯ จึงมีการประเมินความเส่ียงและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ้นในทุกโครงการ เพื่อให้สามารถ
วางแผนผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม  
 
 
 



แบบ 56-1-2562                    37 
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)    
 
 

 
 

6.  การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
บริษัทฯ มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรอบ โดยมีเป้าหมายท่ีมุ่งตอบสนอง “ความต้องการท่ีแท้จริง
ของชุมชน” บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วมเพ่ือยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้นท้ังในด้าน
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค อาชีพ และการศึกษา ตลอดจนรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 

7. การมีนวัตกรรม 
บริษัทฯ ตระหนักว่านวัตกรรมเป็นปัจจัยสําคัญท่ีช่วยให้องค์กรพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้ส่งเสริม
นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตให้เป็นส่วนหน่ึงของพันธกิจของบริษัทฯ  

ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยประการใดท่ีเกี่ยวข้องกับการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับหรือจริยธรรมทาง
ธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมดสามารถติดต่อได้ท่ีเลขานุการบริษัท สําหรับช่องทางในการติดต่อมีรายละเอียดดังน้ี  

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ 
เลขานุการบริษัท 
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)  
888/160-1 อาคารมหาทุนพลาซ่า ช้ัน 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 โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เก่ียวข้องทุก

ฝ่าย พร้อมท้ังดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้อง น่าเช่ือถือ ครบถ้วนและทันเวลา และทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน  
บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ทางการเงินตามข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมท้ังการเปิดเผยข้อมูลอย่างละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจําปี 

บริษัทฯ ได้ปฎิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีเกี่ยวกับการทํารายการท่ี 
เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาและจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี รวมท้ังกําหนดนโยบาย
และวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ท่ีเก่ียวข้องนําข้อมูลภายในของบรษัิทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน  

ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทในการประสานงานและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน  ท่านสามารถ
สอบถามข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0-2253-6745-54 ต่อ 2250 หรือแฟ๊กซ์ 0-2254-3181 หรือ e-mail 
address: suwanna.c@adityabirla.com ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.thairayon.com 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ 56-1-2562                    38 
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)    
 
 

 
 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ มีความรู้และความสามารถ มีความเช่ียวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มีภาวะ

ผู้นํา วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ตลอดจนกํากับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วย
ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติท่ีดี เพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความม่ันคง
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 7 คน ประกอบด้วย 
 -  กรรมการอิสระ (Independent Director)    3    คน 
 - กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director)  3    คน 
 - กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (Executive Director)   1    คน 
 
 ท้ังน้ี บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการได้มีการแบ่งแยกอํานาจอย่างชัดเจนจากกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัททุกคน มี
ความเป็นอิสระอย่างเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็น คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามและดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ว่าได้มีการ
ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ และมติของผู้ถือหุ้น อีกท้ังกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติ
หน้าท่ีตามความรับผิดชอบอย่างซ่ือสัตย์สุจริตและมีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ตามท่ีได้กล่าวถึงแล้วในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ข้อ 8.1  
 
5.2 บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ และมีความเข้าใจในบทบาท
หน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ 
และงบประมาณของบริษัทฯ  
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นระหว่างผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกท้ังยังได้จัดทําคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฎิบัติของพนักงานเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 นอกจากนั้น เพ่ือป้องกันการทํารายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน 
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแบ่งแยกอํานาจอย่างชัดเจน รวมท้ังได้กําหนดนโยบายระเบียบปฎิบัติ และ
กระบวนการในการอนุมัติรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้ยึดถือปฎิบัติ อีกท้ัง 
คณะกรรมการบริษัทยังได้กําหนดให้ฝ่ายบริหารประเมินความเส่ียงของกิจการ และกําหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเส่ียงและ
รายงานให้ทราบเป็นประจํา ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงท่ีมีผลต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ ”ปัจจัยความเส่ียง” 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามท่ีได้กล่าวถึงแล้วในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ข้อ 8.1  
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5.3 การประชุมคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีการประชุมทุกไตรมาส หรือมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเป็น โดยมีการกําหนดวาระการ
ประชุมไว้ชัดเจนและล่วงหน้า เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานในแต่ละไตรมาสและติดตามความคืบหน้าการดําเนินงาน โดยประธาน
บริษัทจะพิจารณาเรื่องท่ีสําคัญและนําเข้าสู่วาระการประชุม นอกจากน้ันกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระ
การประชุมได ้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละคร้ัง ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและมากพอในการพิจารณาวาระการ
ประชุม โดยปกติคณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทุกๆ 3 เดือน และจะมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจําเป็น ในการประชุมแต่ละ
คร้ังมีการกําหนดวาระการประชุมท่ีชัดเจน ท้ังวาระเพื่อทราบและวาระเพ่ือพิจารณา โดยมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการ
เพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม  เว้นแต่ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษัทฯ ซ่ึงในการประชุมทุกคราวจะมีการกําหนดวาระการประชุมท่ีชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมท่ีครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่ง
ให้กรรมการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการ
ทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย นอกจากน้ี ยังมีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ไว้ท่ีหน่วยงานเลขานุการบริษัทเพื่อให้กรรมการหรือ
ผู้เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลหรือตรวจสอบได้ 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ตามท่ีได้กล่าวถึงแล้วในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ข้อ 8.1  
 

5.4 การประเมินตนเองของกรรมการ 
คณะกรรมการของบริษัทยังมิได้มีการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม  

 
5.5 ค่าตอบแทน 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารท่ีสมเหตุสมผล และมีแรงจูงใจท่ีจะรักษาคุณภาพของกรรมการและ
ผู้บริหารอย่างต่อเน่ือง และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน ท้ังน้ีค่าตอบแทนของกรรมการจะเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อขออนุมัติในท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2561 ตามท่ีได้กล่าวถึงแล้วในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ข้อ 8.4  
 

5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น 

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 
และบริษัทฯ ได้จัดทําเอกสารปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม่ เพ่ือเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดปฐมนิเทศ
แนะนําลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ด้วย 
 คณะกรรมการบริษัทจํานวน 2 ท่าน ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Directors Certification Program ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)   
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย  
ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะยังมิได้จัดต้ังคณะกรรมการชุดย่อยอื่น นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบท่ีต้องจัดให้มีตามข้อกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยน้ัน การดําเนินการในด้านอื่นเพ่ือพิจารณาแต่ละวาระ เช่น การพิจารณาค่าตอบแทน การสรรหาบุคคล
ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการได้ทําอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และโปร่งใส ต้ังอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระท้ัง 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย
คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ   โดยจะปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารของกิจการ
ต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เกดิความถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังน้ี 
 1. นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. นายวินัย สัจเดว กรรมการตรวจสอบ 
 3. นายประบู นาเรนท์ มาตู้ กรรมการตรวจสอบ 
 นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
โดยมีนายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย และนายวินัย สัจเดว เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ด้านบัญชีและการเงินของบริษัทฯ   
 

 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
2.  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน 

3.  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5.  พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ท้ังน้ีเพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ  

6.  จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
(ค)   ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือ

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(ง)   ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ)  จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
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(ช)   ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร (charter)  
(ซ) รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท 
7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

9.3 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

กรรมการอิสระประกอบด้วย 
1. นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระ 
2. นายวินัย สัจเดว กรรมการอิสระ 
3. นายประบู นาเรนท์ มาตู้ กรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อกําหนดขั้นตํ่าของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี  ทจ.4/2552  ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 
2552 เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการท่ีมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ท้ังน้ีให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส 
พี่น้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ  หรือผู้บริหาร ของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วันท่ีย่ืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง
ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้ง ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน 
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7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องกับผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ  
 

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ แต่เม่ือ

ตําแหน่งกรรมการว่างลง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ทําหน้าท่ีสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหน่งแทน โดยพิจารณาจาก
ความรู้และประสบการณ์ นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดโดยกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจํากัด และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปน้ี 

1. การถูกศาลส่ังพิทักษ์ทรัพย์ ล้มละลาย 
2. การถูกดําเนินคดีโดยหน่วยงานทางราชการ ท้ังในและต่างประเทศในเรื่องร้ายแรง 
3. การกระทําความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ในเร่ืองร้ายแรง ไม่สุจริต ฉ้อฉล ไม่เป็นธรรมหรือเอาเปรียบผู้ลงทุน อําพราง

ฐานะการเงิน/ผลการดําเนินงาน ให้ข้อมูลเท็จ หรือปกปิดข้อมูล 
4. มีพฤติกรรมขาด  Fiduciary duties   (การทําหน้าท่ีด้วยความระมัดระวังหรือซ่ือสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ

บริษัทฯ) อย่างร้ายแรง 

ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ในกรณีท่ีมีผู้ท่ีได้เป็นกรรมการในวันเดียวกัน ผู้ท่ีพ้นจาก
ตําแหน่งให้กระทําโดยการจับฉลากกรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ 

 ท่ีประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นผู้แต่งต้ังกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปน้ี 
1. ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อเสียงหน่ึง 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม (1) ข้างต้น เลือกต้ังบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ

เป็นรายบุคคลไป ท้ังน้ีผู้ถือหุ้นจะแบ่งคะแนนเสียงของตนให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ันในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนท่ีจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ันให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

 ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของ
จํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนหุ้นท่ีถือ โดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 สําหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งประธานบริษัท และผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบรรษัทจะเป็นผู้พิจารณาใน
การกล่ันกรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารท่ีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ี
คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ได้ 
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9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
บริษัทฯ บริหารจัดการบริษัทย่อย รวมถึงกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีศักยภาพ มี

ประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ดังน้ี  

 นโยบายการลงทุนของบริษัท และบริษัทย่อย 
- ฝ่ายบริหารจะต้องมีการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเบ้ืองต้นการลงทุน แล้วจึงนําเสนอผลการประเมิน พร้อมท้ังสรุป

ภาวการณ์ลงทุนเพื่อนําเสนอยังคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติโครงการ ซ่ึงจะต่อเน่ืองถึงการพัฒนาโครงการ การขยาย
การลงทุน และการอนุมัติงบลงทุน  

- นโยบายท่ีสําคัญของบริษัทย่อย ท้ังน้ีหากมีการต้องจัดต้ังบริษัทย่อย หรือยกเลิกบริษัทย่อยเพื่อการบริหารจัดการของบริษัทให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติดังกล่าว 

- คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติรายการลงทุนท่ีมีลักษณะเข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กําหนด เช่น รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน รายการได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์  

 นโยบายการควบคุมภายใน และนโยบายการบริหารงานส่วนกลาง 

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ    เพ่ือการทําหน้าท่ี
อย่างอิสระและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบความคืบหน้าเป็นรายไตรมาส 

สําหรับการบริหารงานในบริษัทย่อยได้บริหารตามสัดส่วนการลงทุน และคณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีแต่งตั้งผู้บริหารท่ีจะไปปฏิบัติ
หน้าท่ีกรรมการในบริษัทต่างๆ เพื่อให้มีทิศทางท่ีสอดคล้องและเชื่อมโยงในด้านนโยบายและกลยุทธ์ ท้ังน้ีโดยพิจารณาจากความรู้ 
ความสามารถของผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทน้ันๆ  

 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  
 บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารท้ังทางตรงและทางอ้อมใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง ซ่ึงมีมาตรการ
ต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ข้อมูลภายในท่ีผิดกฎหมาย โดยคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีดังน้ี 

- เพื่อให้ม่ันใจว่ากรรมการและผู้บริหารมีการรายงานการเปล่ียนแปลงใดๆ ในการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสํานักงาน 
ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้ทันเวลา 

-  ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก 
- หลีกเล่ียงการให้คําแนะนําในการการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในช่วงหน่ึงเดือน

ก่อนท่ีงบการเงินจะเปิดเผยต่อสาธารณชน 
- บริษัทฯ มีระบบท่ีเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลสําคัญท่ีมีการใช้ร่วมกันโดยผู้ท่ีมีความรับผิดชอบต่อข้อมูลของบริษัทฯ  

เท่าน้ัน เพื่อเป็นการหลีกเล่ียงการใช้งานท่ีไม่เหมาะสมของข้อมูลดังกล่าว 

ในปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการและผู้บริหารได้มีการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ม่ันใจว่าพนักงาน
ทุกคนได้รับทราบและเห็นด้วยท่ีจะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในท่ีเป็นความลับของบริษัทฯ  เพ่ือผลประโยชน์ของตนเองต่อบุคคลภายนอก 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินการทางวินัยสําหรับพนักงานของบริษัทฯ ท่ีกระทําการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับหรือประกาศของ
บริษัทฯ ตามท่ีระบุไว้ในกฎระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
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9.6  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ ได้แก่ ความเป็นอิสระในการ

ปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
นําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 ดังรายช่ือต่อไปน้ี 

(1) นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6011 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2561) หรือ  
(2)  นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4958 หรือ  
(3)  นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5238 

ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
อื่นของสํานักงานทําหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ 

 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,681,874.- บาท ซ่ึงรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ปี 2561: 

1,409,447.- บาท)  
 

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

9.7  การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในเรื่องอื่นๆ 
-ไม่มี – 



แบบ 56-1-2562                   45 
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)    
 
 

 
 

10 
ความรับผิดชอบต่อสังคม  
(Corporate Social Responsibilities : CSR) 

 

10.1 นโยบายภาพรวม 
นโยบายของบริษัทฯ คือ “การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนต่างๆ ในพื้นท่ีซ่ึงบริษัทฯ ได้เข้าไปประกอบการ 

ในการน้ี บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะร่วมสร้างสรรค์ชีวิตท่ีดีขึ้นอย่างย่ังยืน สําหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม รวมไปถึงการยกระดับดัชนีการ
พัฒนาประชากรในประเทศ” 

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในปณิธานหลักของบริษัทฯ และตระหนักดีว่าการท่ีจะประสบความสําเร็จในธุรกิจท่ีมีการ
แข่งขันสูงในปัจจุบัน บริษัทฯ จะต้องมีความรับผิดชอบหลายด้านต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย 

บริษัทฯ เช่ือว่า นอกเหนือไปจากการสร้างผลประกอบการทางการเงินท่ีดีต่อผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ควรสร้างสัมพันธภาพเชิง
กิจกรรมกับผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ  

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นส่วนสําคัญในแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอด 45 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้พยายาม
อย่างท่ีสุดท่ีจะดําเนินโครงการและแนวปฏิบัติต่างๆ ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอาใจใส่ของบริษัทฯ  

เป้าหมายหลักคือการพัฒนาชุมชนในทุกๆ ด้าน ด้วยหลักการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างย่ังยืนในชุมชนรอบๆ สถานท่ีต้ังโรงงานของ
บริษัทฯ   

โครงการและกิจกรรมต่างๆ จะได้รับการวางแผนโดยการประเมินความต้องการ  การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบโรงงาน ซ่ึงจะช่วยให้
สามารถเข้าถึงคนส่วนใหญ่ของสังคมได้ดีย่ิงขึ้น ผู้มีส่วนในการพัฒนาของบริษัทฯ ได้แก่ หน่วยงานราชการ หน่วยงานระดับอําเภอ ผู้นํา
ชุมชน และผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์ในท้ายท่ีสุด ซ่ึงก็คือ ชุมชน 

 
จุดมุ่งหมายหลักของบริษัทฯ  

ด้วยเล็งเห็นว่าบริษัทฯ คือส่วนหน่ึงของสังคมซ่ึงจะส่งผลตอบแทนท่ีดีกับการลงทุนของบริษัทฯ ความรู้ความชํานาญของบริษัทฯ 
และกิจกรรมท่ีมีส่วนสนับสนุนสวัสดิการและการพัฒนาชุมชน จะช่วยสร้างคุณค่าให้กับสังคมโดยรวม 

บริษัทฯ มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับชุมชนท้องถิ่นในการดําเนินงานของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ต่างๆ ท่ีสร้างความ
แตกต่างให้กับชีวิตของพวกเขาได้ บริษัทฯ ได้รับการยอมรับโดยหอการค้าอเมริกันติดต่อกันเป็นเวลาส่ีปีสําหรับโครงการความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) 

บรรทัดฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ มีประเด็นหลักท่ีสําคัญแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการสร้างมูลค่าเพิ่มสําหรับ
ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคมโดยรวม จุดมุ่งหมายหลักของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย 

1. การกํากับดูแลองค์กร  
2. การปฏิบัติด้านแรงงาน 
3. การดูแลด้านส่ิงแวดล้อม 
4. การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม 
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
6. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน 
7. มาตรการป้องกันการทุจริต 
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10.2 กิจกรรมเพื่อประโยช์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (after process) ในปีท่ีผ่านมา 
บริษัทฯ ให้ความสําคัญสูงสุดต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมในทุกพื้นท่ีท่ีบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ โดยให้การสนับสนุน

กิจกรรมท่ีมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสมํ่าเสมอ และได้จัดสรรงบประมาณส่วนหน่ึงจากรายได้ของบริษัทฯ เพ่ือใช้ดําเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ท้ังในระดับท้องถ่ินและระดับองค์กร  

ในแต่ละประเด็นหลัก  บริษัทฯ ได้เริ่มดําเนินการและมีมาตรการต่างๆ ภายใต้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมบางส่วนท่ีบริษัทฯ 
ได้ดําเนินการ ดังต่อไปน้ี  

1. การศึกษา 
1.1 โครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน 17 โรงเรียน 
1.2 โครงการให้ทุนการศึกษา 
1.3 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
1.4 การมอบอุปกรณ์การศึกษาและการกีฬา 
1.5 ค่ายภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
1.6 ซ่อมแซมอาคารเรียนท่ีได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (วาตภัย) 
1.7 ค่ายติวเตอร์ O-Net สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

2. โครงการสุขภาพและสวัสดิการครอบครัว 
2.1 โครงการตรวจสุขภาพและกล่องช่วยเหลือทางการแพทย์ 
2.2 การฝึกอบรมและการให้ความสําคัญเกี่ยวกับสุขภาพ 
2.3 โครงการป้องกันโรค 
2.4 โครงการสนับสนุนชุมชนในช่วงภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
2.5โครงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬา 
2.6 โครงการการแข่งขันฟุตซอล ระดับประถมศึกษา ชิงถ้วยไทยเรยอน 
2.7 โครงการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นและทันตกรรมฟรี 

3. ความย่ังยืนและการดํารงชีวิต 
3.1 โครงการสนับสนุนการฝึกอบรมในการสร้างรายได้ 
3.2 โครงการฝึกอบรมผู้นําและการประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับผู้นําชุมชน 
3.3 โครงการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและแก้ไขข้อข้องใจ 

4. การให้ความช่วยเหลือด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
4.1 โครงการปลูกต้นไม้ 
4.2 โครงการปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของจังหวัด 
4.3 โครงการซ่อมแซมและบํารุงรักษาส่ิงอํานวยความสะดวกของโรงเรียน 
4.4 โครงการซ่อมแซมและบํารุงรักษาส่ิงอํานวยความสะดวกของวัด 
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5. โครงการบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 
5.1 งานกุศลประจําปี (Red Cross Charity Fair) 
5.2 โครงการเย่ียมชมโรงงานสําหรับสมาชิกชุมชน 
5.3 โครงการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุในชุมชน 
5.4 โครงการสนับสนุนชุมชนสําหรับจุดตรวจสอบความปลอดภัยในการจราจรและบริการในช่วงวันหยุดยาว 
5.5 โครงการเย่ียมเยียนชาวบ้านเพ่ือสอบถามข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในชุมชนบริเวณรอบโรงงาน 

6. ทางศาสนา 
6.1 การทําบุญในวันสําคัญทางพุทธศาสนา 
6.2 โครงการบริจาคในโอกาสพิเศษ (กฐิน, ผ้าป่า) 
6.3 โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย (สงกรานต์, ลอยกระทง) 

 

การดูแลด้านส่ิงแวดล้อม 
 ในภารกิจด้านน้ี บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัดในการดําเนินธุรกิจ   บริษัทฯ ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO9002 ตั้งแต่ปี 2537 และปรับเป็น ISO9001:2008  ในเดือนพฤศจิกายน 2553  นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO14001 ในปี 2546 และได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล TPM Special Award ในเดอืนมีนาคม 2550 มีการนําเทคโนโลยี
ใหม่ล่าสุดเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม บริษัทฯ มีการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานกํากับดูแล
ต่างๆ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 

ความปลอดภัยและการบําบัดของเสีย 
 ภารกิจเพ่ือนําไปสู่การป้องกันด้านส่ิงแวดล้อมถือเป็นส่ิงท่ีบริษัทฯ จะต้องดําเนินการเป็นลําดับต้นๆ  นอกเหนือจากเป้าหมายในเชิง
พาณิชย์และการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ความปลอดภัยในการทํางานและการป้องกันด้านส่ิงแวดล้อมก็มีความสําคัญอย่างมากสําหรับ
บริษัทฯ ในระหว่างปีบริษัทฯ ได้มีการจัดต้ังโครงการความปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมวินัยในการทํางานเพื่อความปลอดภัยและสภาพการ
ทํางานท่ีปลอดภัย ความคืบหน้าในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยมีการตรวจสอบโดยผู้บริหารระดับสูงในการประชุมด้านความ
ปลอดภัยซ่ึงจัดขึ้นเป็นประจํา หลากหลายของกิจกรรมและเทคโนโลยีใหม่ท่ีนํามาใช้อย่างต่อเน่ืองในการบําบัดนํ้าเสียและการปล่อยก๊าซ
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
 
o นํ้าเสีย: นํ้าเสียจากกระบวนการผลิตและจากแหล่งอ่ืนๆ จะได้รับการบําบัดในโรงบําบัดนํ้าเสียในช้ันต้นท่ีมีประสิทธิภาพสูง จากน้ัน

จะมีการบําบัดในระยะท่ีสองโดยใช้ระบบจุลินทรีย์ย่อยสลาย ปัจจัยดังกล่าวได้มีการเฝ้าติดตามอย่างมีประสิทธิผล 
 
o มลพิษทางอากาศ: ระบบบําบัดมลพิษ (Scrubber) จากการปล่อยของเสียได้รับการออกแบบให้สามารถดูดซึมและทําปฎิกิริยาเคมี

ท่ีเกิดจากการรวมตัวของไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)  จนไฮโดรเจนซัลไฟด์กลายเป็นกํามะถัน ซ่ึงกํามะถันท่ีได้จากกระบวนการน้ีจะถูก
นํากลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต ในขั้นตอนท่ีสองเป็นการระบายของขั้นตอนแรกจะได้รับการบําบัดโดยการขัดถูด้วยการกัด
กร่อนของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์  (H2S) และก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2) ผ่านขั้นตอนการดูดซับโดยใช้ถ่านกัมมันต์ หลังจากการขัด
ถูแล้วก๊าซจะถูกระบายออกสู่ช้ันบรรยากาศผ่านปล่องระบายท่ีมีความสูง 175 เมตร  เมื่อเร็วๆ น้ี บริษัทฯ ได้ดําเนินการการบําบัด
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์  (H2S) และโครงการฟื้นฟูก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2) ซ่ึงทําให้ระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์และ
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ลดลงเป็นอย่างมาก นอกจากน้ี จากอุปสรรคในกระบวนการผลิต บริษัทฯ ได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงด้าน
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ต่างๆ เพ่ือเพิ่มการฟื้นตัวของก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2) โดยใช้เทคโนโลยีถ่านกัมมันต์ ซ่ึงจากความสําเร็จในการทดสอบการ
ทํางานของโครงการเหล่าน้ี ระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ลดลงเป็นอย่างมาก และได้รับการ
ยอมรับจากสมาชิกในชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อปรับปรุง
คุณภาพอากาศโดยรอบโรงงานเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องกล่ิน 

 
o ขยะมูลฝอย: ขยะมูลฝอยทุกประเภทที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและกิจกรรมอ่ืนๆ จะมีการคัดแยกและส่งไปกําจัดอย่าง

เหมาะสมต่อไปโดยผู้ประกอบการท่ีได้รับอนุญาต เม่ือไม่กี่ปีท่ีผ่านมา การกําจัดขยะมูลฝอยบางส่วนถูกนําไปเป็นส่วนหน่ึงของ
วัตถุดิบในกระบวนการผลิตซีเมนต์ ซ่ึงทําให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากย่ิงขึ้น  

 
o การปล่อยก๊าซ: โรงงานผลิตกรดกํามะถันได้รับการออกแบบบนหลักการ DCDA โดยใช้ระบบกําจัดไอนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพ จากน้ัน

จะเข้าสู่ระบบบําบัดมลพิษ (Scrubber) เพื่อควบคุมปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ท่ีปล่อยออกไป 
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11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

บริษัทฯ ยังคงให้ความสําคัญกับการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองโดยคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้แน่ใจว่าระบบการควบคุม
ภายในในระดับต่างๆ ขององค์กรมีความเหมาะสมและเพียงพอเพ่ือสนับสนุนให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังมี
ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกต้องน่าเช่ือถือ บริษัทฯ ยังใช้มาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง อีกท้ังยังกําหนดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจํา 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ได้มีความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน นอกจากน้ี รายงานการตรวจสอบภายในและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบยังช่วยในการเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของระบบควบคุมภายใน ซ่ึงการควบคุมภายในท่ีสําคัญสามารถจําแนกระบบในด้านต่างๆ ดังน้ี  
 

1.  ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม 
บริษัทฯ มีการกําหนดจัดโครงสร้างองค์กร ท่ีแบ่งแยกหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน เพ่ือทําให้ระบบ
การควบคุมภายในดีย่ิงขึ้น และสอดคล้องกับสภาพธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลง โดยรองรับแผนงานระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ 

 
2. ด้านบริหารความเส่ียง 

บริษัทฯ กําหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรท่ีชัดเจน และมีการประเมินปัจจัยความเส่ียงในการประกอบธุรกิจท้ังท่ีเป็นปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจภายใต้งบประมาณท่ีกําหนด รวมท้ังมี
กระบวนการในการวิเคราะห์สาเหตุท่ีอาจทําให้เกิดปัจจัยความเส่ียงต่างๆ และมีการกําหนดมาตรการจัดการความเส่ียงดังกล่าว  

 
3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

ระบบการควบคุมในและการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานมีการแบ่งแยกหน้าท่ีเพ่ือตรวจสอบซ่ึงกันและกัน มีการกําหนดขอบเขต
อํานาจหน้าท่ีในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน การควบคุมภายในท่ีเหมาะสมของฝ่ายบริหารและมีการสอบทานผลการดําเนินงานของ
ฝ่ายบริหารโดยคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนงานตรวจสอบประจําปีเพื่อให้
มั่นใจว่าแผนงานตรวจสอบครอบคลุมกิจกรรมท่ีสําคัญของบริษัทฯ รวมถึงการอนุมัติการทําธุรกรรมของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

4. ด้านระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญอย่างมากสําหรับการใช้ระบบ 
SAP-ERP เพ่ือให้ทีมผู้บริหารได้รับข้อมูลได้ทันตามเวลา นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมีนโยบายในการรักษาความปลอดภัยในระบบ
สารสนเทศสําหรับข้อมูลท่ีเป็นความลับ พนักงานมีการส่ือสารข้อมูลผ่านระบบ Intranet, การรับส่ง e-mail และการส่ือสารโดย
การประชุม ด้านการส่ือสารข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์  www.thairayon.com และการ
เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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5. ด้านระบบการติดตาม 

บริษัทฯ ยังคงติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกระดับขององค์กร ขั้นตอนทางธุรกิจถูกกําหนดขึ้นอย่างเหมาะสมเพ่ือความ
ต่อเน่ืองของการควบคุมภายใน วิธีการได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติหน้าท่ีตามปกติของผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง บริษัทฯ  ได้มี
การกําหนดแผนการติดตามและการประเมินผลเพื่อให้แน่ใจว่าประสบผลสําเร็จตามเวลาท่ีระบุไว้ ผู้ตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและการควบคุมภายในมีการทบทวนเป็นรายไตรมาสและเป็นประจําทุกปี 

 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ําเสมอ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีดี เพียงพอและเช่ือถือได้ และสามารถควบคุมความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจตามปกติขององค์กร  
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12 รายการระหว่างกัน 
 

1.  รายการระหว่างกันกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 
ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้องเหล่าน้ัน ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดย
สามารถสรุปได้ดังน้ี  

ช่ือบริษัท /  
ประเภทธุรกิจ 

ลักษณะ 
ความสัมพันธ์ 

รายได้  ค่าใช้จ่าย 

บจ.เอวี เทอเรซ เบย์ 
อิงค์ 
- ผู้ผลิตเย่ือสําหรับ 
ทํากระดาษ 

- บริษัทฯ ถือหุ้น  
  ร้อยละ 60.00 
- มีกรรมการ 
  ร่วมกัน 

- ดอกเบ้ียรับจากเงินให้กู้ยืม 614,764 บาท 
 
เหตุผลของการทํารายการ 
- ดอกเบ้ียท่ีได้รับเทียบเท่ากับอัตราตลาด 

- ค่าใช้จ่ายชําระคืน 370,964 บาท 
 
เหตุผลของการทํารายการ 
-ไม่มี- 

บจ.เบอร์ล่า จิงเว่ย์  
ไฟเบอร์  
- ผู้ผลิตเส้นใยเรยอน 

- บริษัทฯ ถือหุ้น 
  ร้อยละ 42.53 
- มีกรรมการ 
  ร่วมกัน 

- ขายเส้นใยเรยอน 262,006,346 บาท 
 
เหตุผลของการทํารายการ 
- การขายเส้นใยเรยอนเป็นไปตามราคาตลาด 

-ไม่มี- 
 
เหตุผลของการทํารายการ 
-ไม่มี- 

บจ.พีที อินโด  
ลิเบอร์ตี้ เท็กซ์ไทล์  
- ผู้ผลิตเส้นด้าย 

- บริษัทฯ ถือหุ้น 
  ร้อยละ 40.00 
- มีกรรมการ 
  ร่วมกัน 

- ขายเส้นใยเรยอน 132,781,987 บาท 
 
เหตุผลของการทํารายการ 
- การขายเส้นใยเรยอนเป็นไปตามราคาตลาด 

-ไม่มี- 
 
เหตุผลของการทํารายการ 
-ไม่มี- 

บจ.ไทย อคริลิค  
ไฟเบอร์  
- ผู้ผลิตเส้นใยอคริลิค 

- บริษัทฯ ถือหุ้น  
  ร้อยละ 30.00 
- มีกรรมการ 
  ร่วมกัน 

- ค่าใช้จ่ายรับคืน 7,500 บาท 
 
เหตุผลของการทํารายการ 
- ค่าใช้จ่ายระหว่างกันจัดเก็บในราคาทุน 

- ค่าใช้จ่ายชําระคืน 18,167 บาท 
 
เหตุผลของการทํารายการ 
- ค่าใช้จ่ายระหว่างกันจัดเก็บในราคาทุน 

บจ.อดิตยา  
เบอร์ล่า เคมีคัลส์ 
(ประเทศไทย)  
- ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ 

- บริษัทฯ ถือหุ้น 
  ร้อยละ 29.98 
- มีกรรมการ   
  ร่วมกัน 

- เงินปันผลรับ 25,480,302 บาท 
- ขายโซดาไฟ 314,000 บาท 
 
 
 
เหตุผลของการทํารายการ 
- การขายโซดาไฟเรียกเก็บในราคาทุน 
 
 

- ซ้ือโซดาไฟ, วัสดุแผนกอ๊อกซิลาล่ี 
66,000 บาท 
- ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าสําหรับแทงก์
โซดาไฟ 31,476 บาท 
- ค่าใช้จ่ายชําระคืน 148,820 บาท 
เหตุผลของการทํารายการ 
- การจัดซ้ือวัสดุแผนกอ๊อกซิลาล่ีเป็นราคาท่ี
เทียบเท่ากับราคาตลาด 
- การจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าเรียก
เก็บตามราคาทุน 
- ค่าใช้จ่ายระหว่างกันจัดเก็บในราคาทุน 
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ช่ือบริษัท /  
ประเภทธุรกิจ 

ลักษณะ 
ความสัมพันธ์ 

รายได้  ค่าใช้จ่าย 

บมจ.เบอร์ล่า 
คาร์บอน  
(ไทยแลนด์)   
- ผู้ผลิตผงเขม่าดํา 

- บริษัทฯ ถือหุ้น 
  ร้อยละ 24.98 
- มีกรรมการ 
  ร่วมกัน 

- ค่าเช่าบ้านพักรับรอง 3,240,000 บาท  
- เงินปันผลรับ 74,937,500 บาท 
- ค่าใช้จ่ายรับคืน 2,908,663 บาท 
 
เหตุผลของการทํารายการ 
- บริษัทฯ ให้เช่าบ้านพักรับรอง และ
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ แก่ BCT เพื่อใช้เป็นบ้านพัก
พนักงานและลูกค้าของ BCT 
- ค่าใช้จ่ายระหว่างกันจัดเก็บในราคาทุน 

- ซ้ือไอนํ้าและพลังงาน 324,324,921 
บาท  
- ค่าใช้จ่ายชําระคืน 464,747 บาท 
 
เหตุผลของการทํารายการ 
- BCT ผลิตไอนํ้าและพลังงานซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงในกระบวนการผลิต คือการผลิตไอนํ้า
และพลังงาน บริษัทฯ จัดซ้ือ
สาธารณูปโภคที่สําคัญน้ีจาก BCT ตาม
ราคาตลาด 
- ค่าใช้จ่ายระหว่างกันจัดเก็บในราคาทุน 

บจ.เอวี กรุ๊ป เอ็นบี 
อิงค์  
- ผู้ผลิตเย่ือกระดาษ
ชนิดละลายนํ้าได้ 
 

- บริษัทฯ ถือหุ้น  
  ร้อยละ 19.00 
- มีกรรมการ 
  ร่วมกัน 

-ไม่มี- 
 
เหตุผลของการทํารายการ 
-ไม่มี- 

- ซ้ือเย่ือกระดาษ 1,973,531,456 บาท 
 
เหตุผลของการทํารายการ 
- บริษัทฯ มีสัญญาระยะยาวในการจัดซ้ือ
เย่ือกระดาษชนิดละลายนํ้าได้ซ่ึงเป็น
วัตถุดิบหลักท่ีสําคัญ และเป็นราคาท่ี
เทียบเคียงกับราคาของผู้จําหน่ายอิสระ 

บจ.อินโดไทย  
ซินเทติคซ์ 
- ผู้ผลิตเส้นด้าย 

- บริษัทฯ ถือหุ้น  
  ร้อยละ 7.56 
- มีกรรมการ 
  ร่วมกัน 

- ขายเส้นใยเรยอน 411,130,032 บาท 
- เงินปันผลรับ 317,600 บาท 
- ค่าใช้จ่ายรับคืน 465,838 บาท 
เหตุผลของการทํารายการ 
- ITS เป็นลูกค้าในประเทศรายใหญ่ของบริษัทฯ 
การขายเส้นใยเรยอนเป็นไปตามราคาตลาด 
- ค่าใช้จ่ายระหว่างกันจัดเก็บในราคาทุน 

-ไม่มี- 
 
 
เหตุผลของการทํารายการ 
-ไม่มี- 

บจ.ไทยเปอร์ 
อ็อกไซด์  
- ผู้ผลิตไฮโดรเจน
เปอร์อ็อกไซด์ 

- บริษัทฯ ถือหุ้น 
  ร้อยละ 0.0233  
- มีกรรมการ 
  ร่วมกัน 

- เงินปันผลรับ 560,000 บาท 
เหตุผลของการทํารายการ 
-ไม่มี- 

- ซ้ือวัสดุแผนกอ๊อกซิลาล่ี 280,970 บาท 
เหตุผลของการทํารายการ 
- การซื้อวัสดุแผนกอ๊อกซิลาล่ีเป็นไปตาม
ราคาตลาด 

บจ.กราซิม 
อินดัสตรีส์ 
- ผู้ผลิตเส้นใยและ
ซีเมนต์ 

- บริษัทถือหุ้นใน  
GDR ร้อยละ0.532 
- มีกรรมการ    
  ร่วมกัน 

- เงินปันผลรับ 6,478,040 บาท 
- ค่าใช้จ่ายรับคืน 636,448 บาท 
เหตุผลของการทํารายการ 
- ค่าใช้จ่ายระหว่างกันจัดเก็บในราคาทุน 

- ค่าใช้จ่ายชําระคืน 2,639,728 บาท 
 
เหตุผลของการทํารายการ 
- ค่าใช้จ่ายระหว่างกันจัดเก็บในราคาทุน 
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ช่ือบริษัท /  
ประเภทธุรกิจ 

ลักษณะ 
ความสัมพันธ์ 

รายได้  ค่าใช้จ่าย 

บจ.พีที เอลลิแก๊นท์
เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี 
- ผู้ผลิตเส้นด้าย 

- มีกรรมการ 
  ร่วมกัน 

- ขายเส้นใยเรยอน 58,276,584 บาท 
เหตุผลของการทํารายการ 
- การขายเส้นใยเรยอนเป็นไปตามราคาตลาด 

-ไม่มี- 
เหตุผลของการทํารายการ 
-ไม่มี- 

บจ.พีที ซันไร้ซ์  
บิวไม เท็กซ์ไทล์ 
- ผู้ผลิตเส้นด้าย 

- มีกรรมการ 
  ร่วมกัน 

- ขายเส้นใย 32,714,761 บาท 
เหตุผลของการทํารายการ 
- การขายเส้นใยเรยอนเป็นไปตามราคาตลาด 

ไม่มี- 
เหตุผลของการทํารายการ 
-ไม่มี- 

บจ.พีที อินโด  
บารัต เรยอน 
- ผู้ผลิตเส้นด้าย 

- มีกรรมการ 
  ร่วมกัน 

- ขายวัสดุอุปกรณ์ 869,514 บาท 
- ค่าใช้จ่ายรับคืน 293,574 บาท 
เหตุผลของการทํารายการ 
- การขายวัสดุเป็นไปตามราคาทุน 
- ค่าใช้จ่ายระหว่างกันจัดเก็บในราคาทุน 

- ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 56,708 บาท 
- ซ้ือเส้นใยเรยอน 22,128,477 บาท 
เหตุผลของการทํารายการ 
- การซื้อวัสดุเป็นไปตามราคาตลาด 
- การซื้อเส้นใยเรยอนเป็นไปตามราคา
ตลาด 

บจ.เบอร์ล่า  
แมเนจเม้นท์  
เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
- ท่ีปรึกษาด้านการ
จัดการ 

- มีกรรมการ 
  ร่วมกัน 

-ไม่มี- 
เหตุผลของการทํารายการ 
-ไม่มี- 

- ค่าใช้จ่ายอ่ืน 547,822 บาท 
เหตุผลของการทํารายการ 
- ค่าใช้จ่ายอ่ืนเป็นการให้บริการต่างๆ 
ตามราคาตลาด 

 

2. รายการระหว่างกันอ่ืนๆ ของบริษัทฯ กับบริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน  
 ได้แสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 

3.  ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
 รายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนระหว่างบริษัทฯ บริษัทร่วม และกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน เป็นไปตามการดําเนินธุรกิจตามปกติและตาม

เง่ือนไขทางการค้าโดยท่ัวไป เง่ือนไขและราคาท่ีทําการซ้ือขายเป็นไปตามราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบได้กับรายการท่ีเกิด
ขึ้นกับลูกค้าอื่นๆ และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมดของบริษัทฯ  

4. มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน 
 บริษัทฯ เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติรายการท่ีเกี่ยวโยงกันให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมด เช่นเดียวกับการมีนโยบายในการกําหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่
มีสิทธิในการออกเสียงในรายการดังกล่าว 

5. นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต 
 -ไม่มี- 

6. รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการระหว่างกัน 
 -ไม่มี- 
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

13 ข้อมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 
 

1. งบการเงิน 
 

1.1 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซ่ึงประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
และงบกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ และ
ได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน 

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนจากเรื่องท่ีกล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข งบการเงินข้างต้น
น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยเรยอน 
จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

 เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ก) บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมแห่งหน่ึงคือ บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 29.98) 
จํานวน 4,026 ล้านบาท ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสีย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562  

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12.3  ในปี 2561 บริษัทร่วมน้ีได้ลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพไม่ได้ของ
บริษัทแห่งหน่ึงในประเทศสิงคโปร์ (ผู้ออกหุ้น) จํานวนรวม 315 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 10,141 ล้านบาท ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2561 โดยหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวเป็นหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่มีหลักประกันและด้อยสิทธิกว่าหน้ีสินท้ังหมดของผู้ออกหุ้น ไม่
มีสิทธิออกเสียง มีอายุครบกําหนดไถ่ถอนเม่ือครบ 10 ปี นับจากวันท่ีออก และมีอัตราผลตอบแทนคงท่ีร้อยละ 3.5 ต่อปีเมื่อมีการ
ประกาศจ่าย แต่เป็นชนิดไม่สะสมเงินปันผล ต่อมาเม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ออกหุ้นได้เปล่ียนแปลงเง่ือนไขการจ่ายเงินปัน
ผลชนิดไม่สะสมเป็นชนิดสะสม บริษัทร่วมแสดงรายการดังกล่าวภายใต้บัญชี “เงินให้กู้ยืมระยะยาวด้อยสิทธิแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้อง
กัน”  

ข้าพเจ้าได้รับงบการเงินของบริษัทร่วมแห่งน้ี สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมแห่งน้ีแสดง
ความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่อมูลค่าของ “เงินให้กู้ยืมระยะยาวด้อยสิทธิแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน” ดังกล่าว  

นอกจากน้ีข้าพเจ้าไม่ได้รับรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทร่วมดังกล่าวสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
2562 มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทร่วมดังกล่าว ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 ถูกบันทึกบัญชีโดยอ้างอิงจากข้อมูลทาง
การเงินท่ีจัดทําขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมซ่ึงยังไม่ผ่านการตรวจสอบ 
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ข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบเพ่ือให้ได้หลักฐานท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงมูลค่าของ “เงินให้กู้ยืมระยะยาวด้อยสิทธิแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน” ของบริษัทร่วม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 และสําหรับ
ปีส้ินสุดวันเดียวกัน 

ข) บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมอีก 2 แห่ง คือ บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ไทย 
คาร์บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)”) และ บริษัท ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์ จํากัด (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 24.98 และ 49.00 
ตามลําดับ) เป็นจํานวน 4,588 ล้านบาท และ 3,175 ล้านบาท ตามลําดับ ซ่ึงแสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ี
แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562  

บริษัทร่วมท้ังสองแห่งได้มีการลงทุนในบริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยถือหุ้นร้อยละ 29.99 และร้อยละ 
37.73 ตามลําดับ ซ่ึงถือว่าบริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นบริษัทร่วมของบริษัทท้ังสองแห่งด้วย
เช่นเดียวกัน โดยมีมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียเป็นจํานวน 4,026 ล้านบาท และ 4,753 ล้านบาท ตามลําดับ ซ่ึงข้าพเจ้าไม่
สามารถตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักฐานท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อดิตยา 
เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามท่ีกล่าวในข้อ ก) ด้วยเช่นกัน  

นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้รับงบการเงินของบริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
2562 ซ่ึงผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมแห่งน้ีแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่อมูลค่าเงินลงทุนในบริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ 
(ประเทศไทย) จํากดั ตามท่ีกล่าวในข้อ ก)   

ดังน้ัน ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักฐานท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอในมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
ท้ังสองแห่ง ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 และส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวสําหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันได้  

ท้ังน้ี หากจําเป็นต้องปรับปรุงสําหรับเหตุการณ์ในข้อ ก) และ ข้อ ข) ดังกล่าวข้างต้น จะมีผลกระทบต่อเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียใน
บริษัทร่วม และกําไรสะสมท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 ส่วนแบ่งกําไร
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกําไรท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุนท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียสําหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน ผลต่างของ
อัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียสําหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนด
ด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามท่ีระบุในข้อกําหนดน้ันด้วย ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงินของข้าพเจ้า 

 เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ  

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน
สําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเรื่องน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
ท้ังน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเร่ืองน้ี 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของ
ข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวกับเร่ืองน้ีด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อ
การประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวม
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วิธีการตรวจสอบสําหรับเร่ืองน้ีด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 

นอกจากเรื่องท่ีได้กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงิน เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการ
ตรวจสอบมีดังต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทฯเป็นรายการท่ีสําคัญท่ีสุดต่องบกําไรขาดทุน ซ่ึงรายได้ของบริษัทฯ ประกอบด้วยการขายให้ลูกค้า
จํานวนมากรายด้วยข้อตกลงทางการค้าท่ีแตกต่างกัน โดยรายได้ส่วนใหญ่เป็นการขายให้กับลูกค้าในต่างประเทศ ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมี
ความเส่ียงท่ีจะมีการรับรู้รายได้ด้วยมูลค่าท่ีไม่เหมาะสมหรือรับรู้ก่อนเวลาท่ีควร 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการ 

 ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯท่ีเกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทําความเข้าใจ
และเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมท่ีบริษัทฯ ออกแบบไว้ และให้ความสําคัญในการทดสอบเป็นพิเศษ โดย
การขยายขอบเขตการทดสอบสําหรับการควบคุมภายในท่ีตอบสนองต่อความเส่ียงดังกล่าวข้างต้น 

 สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้ส้ินรอบระยะเวลาบัญชี 

 สอบทานใบลดหน้ีท่ีบริษัทฯ ออกภายหลังวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี   

 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายแบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึน
ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีท่ีทําผ่านใบสําคัญท่ัวไป (Journal voucher) 

ข้อมูลอ่ืน  

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงข้อมูลท่ีรวมอยู่ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ
ผู้สอบบัญชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานน้ัน) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีน้ี 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อ
ข้อมูลอื่นน้ัน 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นน้ันมีความขัดแย้งท่ีมี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระสําคัญหรือไม่  

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปีของบริษัทฯ ตามท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะส่ือสารเร่ืองดังกล่าวให้ผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดําเนินการแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อไป 

 ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯ ในการดําเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเรื่องท่ี
เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมี
ความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษัทฯ หรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได้ 
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ผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ  

 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของ
ข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปน้ีด้วย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชี
ท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสําคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด               
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

• ทําความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
ท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารจัดทํา 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการ
สอบบัญชีท่ีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี
นัยสําคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญ 
ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่า               
การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ี
ได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ
ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเน่ืองได้ 

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบ
การเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่  

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 
ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้
ส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ท้ังหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระจากเรื่อง
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ท้ังหลายท่ีส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน
และกําหนดเป็นเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้าม
ไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของ
ข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผู้มีส่วนได้เสีย
สาธารณะจะได้จากการส่ือสารดังกล่าว 
 
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับน้ี 
 
 
โกสุมภ์ ชะเอม 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
กรุงเทพฯ: 27 พฤษภาคม 2562 
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1.2 ตารางสรุปงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน  (ตรวจสอบแล้ว)        
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 

 2562 2561 2560 
 จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 175,355 0.67 834,833 3.33 220,271 0.94 
เงินลงทุนช่ัวคราว – ตั๋วแลกเงิน 3,276,827 12.54 2,123,282 8.46 1,882,050 7.99 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 1,388,483 5.32 1,337,891 5.33 1,111,392 4.72 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - - 69,696 0.28 76,961 0.33 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
   ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 

- - - - 114,800 0.49 

สินทรัพย์รอการขาย - - 109,801 0.44 - - 
สินค้าคงเหลือ 1,675,773 6.42 1,440,598 5.74 1,923,393 8.17 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 144,062 0.55 147,853 0.59 96,965 0.41 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,660,500 25.50 6,063,954 24.17 5,425,833 23.04 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 14,248,986 54.56 13,303,822 53.02 12,264,355 52.08 
เงินจ่ายล่วงหน้าสําหรับเงินลงทุนระยะยาว - - - - 12,143 0.05 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 2,178,863 8.34 2,502,113 9.97 2,530,605 10.75 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน - - - - - - 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,984,428 11.43 3,112,454 12.40 3,285,157 13.95 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  - - - - - - 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 42,146 0.16 108,365 0.43 29,739 0.13 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,759 0.01 2,400 0.01 2,496 0.01 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 19,458,182 74.50 19,029,154 75.83 18,124,494 76.96 

รวมสินทรัพย์ 26,118,682 100.00 25,093,108 100.00 23,550,327 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงิน  (ตรวจสอบแล้ว) (ต่อ) (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 

 2562 2561 2560 
 จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หน้ีสินหมุนเวียน       
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - - - - 443,394 1.88 
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 1,592,881 6.10 1,248,016 4.98 1,135,887 4.82 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - - 92,981 0.37 - - 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 26,259 0.10 37,863 0.15 71,722 0.31 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,619,140 6.20 1,378,860 5.50 1,651,004 7.01 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน       
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 159,822 0.61 152,823 0.61 145,881 0.62 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 267,393 1.02 371,753 1.48 374,070 1.59 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 427,215 1.63 524,576 2.09 519,951 2.21 

รวมหน้ีสิน 2,046,355 7.83 1,903,436 7.59 2,170,955 9.22 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนเรือนหุ้น       
ทุนจดทะเบียน  
    หุ้นสามัญ 201,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

 
201,600 

  
201,600 

  
201,600 

 

ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว 
    หุ้นสามัญ 201,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

 
201,600 

 
0.77 

 
201,600 

 
0.80 

 
201,600 

 
0.86 

กําไรสะสม        
    จัดสรรแล้ว       
        สํารองตามกฎหมาย 20,160 0.08 20,160 0.08 20,160 0.09 
        สํารองท่ัวไป 2,500,000 9.57 2,500,000 9.96 2,500,000 10.62 
    ยังไม่ได้จัดสรร 21,657,514 82.92 20,313,830 80.96 18,398,556 78.12 
 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น     (306,947) (1.17) 154,082 0.61 259,056 1.10 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 24,072,327 92.17 23,189,672 92.41 21,379,372 90.78 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 26,118,682 100.00 25,093,108 100.00 23,550,327 100.00 
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งบกําไรขาดทุน (ตรวจสอบแล้ว)      (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

 2562 2561 2560 
 จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
รายได้       
รายได้จากการขาย 9,383,219 98.24 10,031,860 97.67 9,080,184 98.40 
เงินปันผลรับ 7,355 0.08 7,235 0.07 10,575 0.11 
กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 74,050 0.77 169,635 1.65 87,967 0.95 
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์รอการขาย 20,832 0.22 - - - - 
รายได้อื่น 65,828 0.69 62,567 0.061 49,543 0.54 

รวมรายได้ 9,551,284 100.00 10,271,297 100.00 9,228,268 100.00 

ค่าใช้จ่าย       
ต้นทุนขาย 8,585,760 89.89 8,807,170 85.75 7,587,770 82.22 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการจัดจําหน่าย 397,175 4.16 385,816 3.76 280,502 3.04 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 212,057 2.22 241,043 2.35 182,064 1.97 
ขาดทุนจากการับคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีลดทุน - - - - 103,190 1.12 

รวมค่าใช้จ่าย 9,194,992 96.27 9,434,029 91.85 8,153,526 88.35 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน 
   ในการร่วมค้าและบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
   และรายได้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 

356,292 3.73 837,268 8.15 1,074,742 11.65 

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,249,543 13.08 1,382,883 13.46 1,434,701 15.55 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
   และรายได้ (ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 

1,605,835 16.81 2,220,151 21.62 2,509,443 27.19 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (0.818) (0.00) (3,477) (0.03) (6,620) (0.07) 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 1,605,834 16.81 2,216,674 21.58 2,502,824 27.12 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (29,163) (0.31) (89,123) (0.87) (177,518) (1.92) 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 1,576,671 16.51 2,127,551 20.71 2,325,305 25.20 
    
กําไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน     
กําไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 7.82 10.55 11.53 
    
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น) 201,600,000 201,600,000 201,600,000 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตรวจสอบแล้ว)    (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

 2562           2561         2560 
 จํานวนเงิน       จํานวนเงิน จํานวนเงิน  
       
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 1,576,671  2,127,551  2,325,305  
       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:       
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนใน   
   ภายหลัง 

      

ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

(202,429)  (78,074)  (260,255)  

ผลสะสมของผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทร่วมท่ีจะขาย 

-  (41,283)  -  

ผลสะสมของผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทร่วมท่ีลดทุน 

-  -  103,190  

ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย  (323,249)  17,980  393,949  
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 64,649  (3,597)  (78,790)  
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 
   ในภายหลัง – สุทธิจากภาษีเงินได้ 

(461,029)  (104,974)  158,094  

       
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนใน 
   ภายหลัง 

      

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก 
   คณิตศาสตร์ประกันภัย 

(1,916)  (1,588)  (22,257)  

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 383  318  4,451  
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 
   ในภายหลัง – สุทธิจากภาษีเงินได้ 

(1,533)  (1,270)  (17,806)  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (462,562)  (106,244)  140,288  

       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,114,109  2,021,307  2,465,593  
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งบกระแสเงินสด  (ตรวจสอบแล้ว)           (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

 2562 2561 2560 
 จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 1,605,834 2,216,674 2,502,824 
รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน : 

   

     ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่าย 339,793 370,676 391,000 
     ส่วนแบ่งขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม   (1,249,543) (1,382,883) (1,434,701) 
     ขาดทุนจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีลดทุน - - 103,189 
     กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์รอการขาย (20,832) - - 
     ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายอุปกรณ์ 124 1,270 2,949 
     ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกิดข้ึนจริง (10,258) (49) (10,863) 
     การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ 5,270   
     สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 17,234 16,695 17,555 
     รายได้เงินปันผล (7,355) (7,235) (10,575) 
     ดอกเบ้ียรับ (52,810) (50,592) (40,443) 
     ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 0.818 3,477 6,620 
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง 
     ในสินทรัพย์และหน้ีสินดําเนินงาน 

627,457 1,168,033 1,527,555 

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง     
     ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น (40,941) (234,781) 167,088 
     สินค้าคงเหลือ (240,446) 482,796 (188,241) 
     สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 13,578 (44,931) 68,699 
     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (513) 96 319 
หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)    
     เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 342,680 118,761 367,293 
     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (11,911) (19,587) 25,315 
     จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (10,235) (9,753) (15,067) 
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 679,669 1,460,634 1,952,961 
     เงินปันผลรับ 107,773 132,364 154,046 
     ดอกเบ้ียรับ 45,934 52,761 34,222 
     จ่ายดอกเบ้ีย (0.818) (3,477) (6,620) 
     จ่ายภาษีเงินได้ (95,634) (80,681) (14,303) 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 737,741 1,561,601 2,120,306 
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งบกระแสเงินสด (ตรวจสอบแล้ว) (ต่อ)      (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

 2562 2561 2560 
 จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินลงทุนช่ัวคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)                          (1,153,544) (241,232) (1,712,050) 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)  69,695 114,800 537,280 
เงินรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์รอการขาย 130,633 - - 
เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนในบริษัทร่วม - - (2,110) 
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีลดทุน - - 224,258 
เงินจ่ายล่วงหน้าสําหรับเงินลงทุนระยะยาว - - (12,143) 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเพ่ิมขึ้น - (3,528) - 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น - 50,000 - 
เงินรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 777 3,530 435 
ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (212,585) (202,773) (339,889) 
ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (928) - - 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,165,952) (279,203) (1,304,219) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) - (443,394) (474,017) 
เงินปันผลจ่าย (231,267) (224,442) (127,237) 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (231,267) (667,836) (601,254) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (659,478) 614,562 214,833 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 834,833 220,271 5,438 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 175,355 834,833 220,271 

 
ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม:    
   รายการท่ีไม่ใช่เงินสด    
     เงินปันผลค้างจ่าย - - 13,884 
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1.3 อัตราส่วนทางการเงิน (งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) 
อัตราส่วนทางการเงิน สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

 2562 2561 2560 
อัตราส่วนสภาพคล่อง    

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.11 4.40 3.29 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 3.08 3.35 2.12 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.49 1.03 1.23 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า (เท่า) 6.88 8.19 7.61 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน) 52 44 47 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.51 5.24 4.15 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วัน) 65 69 87 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี (เท่า) 6 7 8 

ระยะเวลาชําระหน้ี (วัน) 60 49 47 

Cash Cycle (วัน) 58 64 87 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร    

อัตรากําไรขั้นต้น (%) 8.50 12.21 16.44 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 2.80 7.65 11.17 

อัตรากําไรอ่ืน (%) 14.07 14.11 16.13 

อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (%) 281.28 203.47 208.97 

อัตรากําไรสุทธิ (%)  16.51 20.71 25.20 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6.67 9.55 11.50 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน    

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.16 8.75 10.38 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 62.87 78.10 80.99 

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)  0.37 0.42 0.41 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.08 0.08 0.10 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 34 28 20 
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14 การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ 
(Management Discussion and Analysis : MD&A) 

 

1. การผลิต 
ปริมาณการผลิตเส้นใยเรยอนสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 อยู่ท่ี 138,667 ตัน ซ่ึงใกล้เคียงกับปีท่ีแล้ว เกลือโซเดียม
ซัลเฟตมีปริมาณการผลิตอยู่ท่ี 103,637 ตัน ลดลงร้อยละ 2 เม่ือเทียบกับปีก่อน 
 

2. รายได้จากการขาย 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจํานวน 9,383 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนจํานวน 10,032 
ล้านบาท ลดลงจํานวน 649 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6  สาเหตุหลักมาจากยอดขายลดลง ปริมาณขายเส้นใยเรยอนในตลาด
ส่งออกไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในขณะท่ีปริมาณขายในตลาดภายในประเทศลดลงร้อยละ 46  เมื่อเทียบกับปีก่อน ปริมาณ
ขายเกลือโซเดียมซัลเฟตซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้อยู่ท่ี 103,357 ตัน ลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีก่อนท่ีมีปริมาณขายอยู่ท่ี 
105,729 ตัน  
 

3. ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียจํานวน 1,250 ล้านบาท เม่ือเทียบกับส่วนแบ่งกําไรจํานวน 1,383 ล้าน
บาทของปีก่อน ลดลงจํานวน 133 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 เน่ืองมาจากผลกําไรท่ีปรับตัวลงของบริษัทร่วมบางแห่ง  
 

4. รายได้อื่น  
รายได้อ่ืนเพิ่มขึ้นจํานวน 3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 สาเหตุหลักเกิดจากดอกเบ้ียรับท่ีเพิ่มขึ้น กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน
ลดลงจํานวน 96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56 สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทจากการส่งออก 
 

5. ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
 ต้นทุนขายลดลงจํานวน 221 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 สาเหตุหลักเน่ืองมาจากปริมาณขายและต้นทุนการผลิตท่ีลดลง 

 ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจํานวน 11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 เน่ืองมาจากการขายในตลาดส่งออกเพ่ิมขึ้น 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจํานวน 29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายด้านส่ิงแวดล้อม
และ CSR ท่ีลดลง 

 ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจํานวน 3.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองจากการกู้ยืมลดลง 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงจํานวน 60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67 เน่ืองมาจากกําไรทางภาษีท่ีลดลง 

 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงินจํานวน 1,681,874.- บาท สําหรับปี 2562 (สําหรับปี 2561 : 
1,409,447.- บาท)  ซ่ึงรวมค่าใช้จ่ายอื่นด้วย  
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6. กําไรสุทธิ 
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 จํานวน 1,577 ล้านบาท เม่ือเทียบกับกําไรสุทธิจํานวน 2,128 ล้านบาท
ของปีก่อน ลดลงจํานวน 551 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26 ส่วนใหญ่เน่ืองมาจากการลดลงจากราคาขายและปริมาณขาย และ
กําไรท่ีลดลงจากบริษัทร่วมบางแห่ง 
 

7. ฐานะทางการเงิน 
 สินทรัพย์  

สินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 มีมูลค่า 26,119 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 1,026 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 เม่ือ
เทียบกับปีก่อน รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ท่ีสําคัญๆ มีดังน้ี 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจํานวน 659 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79 ส่วนใหญ่มาจากการจัดประเภทเงิน
ลงทุนภายใต้เงินลงทุนช่ัวคราว – ตั๋วแลกเงิน 

 เงินลงทุนช่ัวคราว – ต๋ัวแลกเงินเพิ่มข้ึนจํานวน 1,154 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54 ส่วนใหญ่มาจากการจัดประเภทเงิน
ลงทุนบางส่วนจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกันลดลงจํานวน 70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองจากมีการชําระคืนเงินกู้
ท้ังหมดในระหว่างปี 

 สินทรัพย์รอการขายลดลงจํานวน 110 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองมาจากการรับรู้การขายในปีปัจจุบัน 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลงจํานวน 66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61 สาเหตุหลักมาจากการโอนผลขาดทุนรอ
การตัดบัญชีบางส่วนเพ่ือรับรู้ผลขาดทุน 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจํานวน 0.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21 เน่ืองมาจากเงินฝากท่ีเพิ่มข้ึน 
 

หน้ีสิน 
หน้ีสินรวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 จํานวน 2,046 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 143 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 เม่ือเทียบกับปี
ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืนเพ่ิมขึ้นจํานวน 345 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28 เน่ืองมาจากสินค้าคงคลังของวัตถุดิบท่ีสูงข้ึน
ในระหว่างการขนส่ง 

 ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลงจํานวน 93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองจากการชําระภาษีในระหว่างปี 

 หน้ีสินหมุนเวียนอื่นลดลงจํานวน 12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31 สาเหตุหลักมาจากเงินจ่ายล่วงหน้าลดลง 

 หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีลดลงจํานวน 104 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28 ส่วนใหญ่เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เผ่ือขาย 

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจํานวน 461 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 299 สาเหตุหลักมาจากผลกระทบของ
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของหลักทรัพย์เผ่ือขาย และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทร่วม 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 เป็นจํานวน 24,072 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 883 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 เม่ือ
เทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกําไรสุทธิท่ีเพิ่มขึ้นในระหว่างปี 
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8. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 
อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ ลดลงมาอยู่ท่ี 4.11 เท่า เมื่อเทียบกับ 4.40 เท่าในปีก่อน โดยสินทรัพย์หมุนเวียนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
10 และหน้ีสินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 17   
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ยังคงรักษาอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับต่ํามาก โดยอัตราส่วนของหน้ีสินท้ังหมดต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ลดลงมาอยู่ท่ี 0.08:1 เม่ือเทียบกับปีท่ีก่อนอยู่ท่ี 0.08:1 เน่ืองมาจากเงินกู้ยืมท่ีลดลง 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทํางาน 
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ในปีน้ีอยู่ท่ี 0.37 เท่า เม่ือเทียบกับปีก่อนอยู่ท่ี 0.42 เท่า สินทรัพย์รวมเฉล่ียเพิ่มข้ึนร้อยละ 4 อัตราส่วน
หมุนเวียนสินค้าคงเหลืออยู่ท่ี 5.51 เท่า เม่ือเทียบกับปีก่อนอยู่ท่ี 5.24 เท่า  
อัตราความสามารถในการทํากําไร 
อัตรากําไรสุทธิต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ 16.51 เม่ือเทียบกับปีก่อนอยู่ท่ีร้อยละ 20.71 สาเหตุหลักเน่ืองจากยอดขายลดลงและ
ปริมาณขายลดลง และผลกําไรท่ีลดลงของบริษัทร่วมบางแห่ง อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉล่ียเมื่อเทียบกับกําไรสุทธิหลัง
หักภาษีลดลงอยู่ท่ีร้อยละ 6.67 เม่ือเทียบกับร้อยละ 9.55 ในปีท่ีก่อน สาเหตุหลักมาจากกําไรจากส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมบางแห่งลดลง 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
  

 
“บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับน้ีแล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูล

ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้อื่นสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากน้ี บริษัทฯ ขอรับรอง
ว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็นสาระสําคัญท้ังของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมท้ังควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้ง
ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ แล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําท่ี
มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารท้ังหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้
มอบหมายให้ (1) นายประสาน กุมาร สิปานิ หรือ (2) นายปราโมท คานเดลวาล เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย  หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ (1) นายประสาน กุมาร สิปานิ หรือ (2) นายปราโมท คานเดลวาล กํากับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลท่ี
บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 
 

 ช่ือ   ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 
 
1.   นายบีร์ กาปูร์     กรรมการบริษัท                                                                      
 
2.   นายประบู นาเรนท์ มาตู้  กรรมการบริษัท                                                                    
  
ผู้รับมอบอํานาจ         
                      
 ช่ือ   ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 
 

นายประสาน สิปานิ       ประธานบริษัท                                                 
 
นายปราโมท คานเดลวาล       รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)                                                        
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร  ผู้มีอํานาจควบคุม   
และเลขานุการบริษัท 

 

 ช่ือ-สกุล / ตําแหน่ง อายุ วุฒิการศึกษา การถือหุ้น ประสบการณ์ 
  (ปี)  ในบริษัทฯ ตําแหน่ง บริษัท 
1 นายกุมาร มังกาลัม  

เบอร์ล่า 
- ประธานกรรมการ 
- เป็นบุตรของบุคคลใน 
ลําดับที่ 2 

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

-  
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

บริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 
- บมจ.เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) 
บริษัทท่ีไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 
- บจ.อินโดไทยซินเทติคซ์ 
- บจ.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย)  
- บจ.ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์ 
- บจ.ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ 

2 นางราชาสรี เบอร์ล่า 
- กรรมการ 
- เป็นมารดาของบุคคลใน
ลําดับที่ 1 
 

74 - Bachelor of Arts 
(Chennai University, 
India) 

-  
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

บริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 
- บมจ.เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) 
บริษัทท่ีไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 
- บจ.อินโดไทยซินเทติคซ์ 
- บจ.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย)  
- บจ.ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์ 
- บจ.ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ 

3 นายไซยัม ซุนเดอร์  
มาฮันซาเรีย 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 

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

0.001% 
 

 
- กรรมการอิสระ 
 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

บริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 
- บมจ.เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) 
บริษัทท่ีไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 
- บจ.อินโดไทยซินเทติคซ์ 
- บจ.ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ 
- บจ.ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์ 
- บจ.ไทยเปอร์อ๊อกไซด์  

4 นายวินัย สัจเดว 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
 

84 - Senior Cambridge 
- อบรมหลักสูตร 
Director Certification 
program (DCP 
#21/2002), IOD 

0.72%  
 
 
- กรรมการ 

บริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 
-ไม่มี- 
บริษัทท่ีไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 
- บจ.อินโดไทยซินเทติคซ์ 

5 นายประบู นาเรนท์ มาตู้ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 

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

0.004%  
- กรรมการอิสระ 
 
 

บริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 
- บมจ.เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) 
บริษัทท่ีไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 
-ไม่มี- 
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 ช่ือ-สกุล / ตําแหน่ง อายุ วุฒิการศึกษา การถือหุ้น ประสบการณ์ 
  (ปี)  ในบริษัทฯ ตําแหน่ง บริษัท 
6 นายดิลิป ซิงห์ กอร์ 

- กรรมการ 
 

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

-  
 
 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการผู้จัดการ 
- กรรมการ 

บริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 
-ไม่มี- 
บริษัทท่ีไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 
- 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 

7 นายบีร์ กาปูร์ 
- กรรมการ 
- ประธานบริหารกลุ่ม  

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

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

บริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 
-ไม่มี- 
บริษัทท่ีไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 
- 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 ลิเบอร์ต้ี เท็กซ์ไทล์  
ประเทศอินโดนีเซีย 

8 นายประสาน กุมาร  
สิปานิ 
- ประธานบริษัท 
 
 

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

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

- บมจ.ไทยเรยอน  
 
- บมจ.ไทยเรยอน  
 
 
- บจ.กราซิม อินดัสตรีส์ ประเทศอินเดีย 
- บมจ.เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) 
 

9 นายสุเรช ซุนดาราม* 
- รองประธานอาวุโส  
(ฝ่ายเทคนิค) 

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

 - รองประธานอาวุโส 
(ฝ่ายเทคนิค) 
- ผู้จัดการทั่วไป 

- บจ.กราซิม อินดัสตรีส์ ประเทศอินเดีย 
 
- บจ.ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ 

10 นายมานิช เจน* 
- รองประธาน  
(ฝ่ายวิศวกรรม) 

48 - M.Tech. (Industrial 
Production)  
- B.Tech. (Chemical) 

- - ผู้ช่วยรองประธาน 
(ฝ่ายผลิต) 
 

- บจ.กราซิม อินดัสตรีส์ ประเทศอินเดีย 
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 ช่ือ-สกุล / ตําแหน่ง อายุ วุฒิการศึกษา การถือหุ้น ประสบการณ์ 
  (ปี)  ในบริษัทฯ ตําแหน่ง บริษัท 
11 นายปราโมท คานเดลวาล 

- รองประธาน 
(ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 

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

- - ผู้ช่วยรองประธาน
(ฝ่ายการเงินและ
พาณิชย์) 
- ผู้จัดการทั่วไป 
(ฝ่ายการเงินและ
พาณิชย์) 
- รองผู้จัดการทั่วไป 
(การพาณิชย์) 
- ผู้จัดการ  
(การพาณิชย์) 

- บมจ.ไทยเรยอน  
 
 
- บมจ.ไทยเรยอน  
 
 
- บจ.เบอร์ล่า ลาว พัลพ์ แอนด์ แพลนเทช่ัน 
ประเทศลาว 
- บจ.อัลฟ่าสปินนิ่ง  

12 นายปณิธาน ศรียางค์ 
- ผู้ช่วยรองประธาน 
(ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) 

47 BS. (Industrial 
Psychology) 

- - ผู้จัดการ  
(ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) 
- ผู้จัดการอาวุโส 
(ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) 

- บจ.นิวทริคริเอท  
 
- บมจ.โคห์เลอร์ ประเทศไทย 

13 นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ 
 - เลขานุการบริษัท 
(เริ่ม 30 มิถุนายน 2553) 

48 - บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การเงินและการ
ธนาคาร) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
- อบรมหลักสูตร
พ้ืนฐานสําหรับ
ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ
บริษัท จัดโดยตลท.
และ กลต. 

- - เลขานุการบริษัท 
 

- บมจ. ไทยเรยอน  
 

หมายเหตุ : - ไม่มีประวัติกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกับทรัพย์ซ่ึงได้กระทําโดยสุจริต และไม่มีประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา 

 *  นายมานิช เจน  ได้เข้ามาร่วมงานในตําแหน่งรองประธาน (ฝ่ายเทคนิค)  มีผลตั้งแต่วันที่ 11  กันยายน 2561  แทนนายสุเรซ ซุน
ดาราม ซ่ึงลาออกไปเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 
 บริษัทฯ การ

ร่วมค้า 
บริษัทร่วม 

(ต่างประเทศ) 
บริษัทร่วม 

(ในประเทศ) 
รายชื่อบริษัท 

รายช่ือกรรมการ TR
 

AV
TB

 

AG
AB

 

AB
ES

 

AV
G 

BJ
FC

 

ILT
 

AB
CT

 

IT
S 

TA
F 

BC
T 

TP
C 

TP
L 

1. นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า X       / /  / / / 
2. นางราชาสรี เบอร์ล่า /       / /  / / / 
3. นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย ///        / / / / / 
4. นายวินัย สัจเดว ///        /     
5. นายประบู นาเรนท์ มาตู้ ///          /   
6. นายดิลิป ซิงห์ กอร์ / / /  / /        
7. นายบีร์ กาปูร์ //     / / /  /  /  

X = ประธานกรรมการ    / = กรรมการ  // = กรรมการบริหาร /// = กรรมการอิสระ 

 
ช่ือย่อ ประเทศ ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) ชื่อบริษัท (ภาษาไทย) 

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

ABCT ไทย Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd. บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จํากัด 

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

AGAB สวีเดน Aditya Group AB บริษัท อดิตยา กรุ๊ป เอบี 

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

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

BJFC จีน Birla Jingwei Fibres Co.,Ltd. บริษัท เบอร์ล่า จิงเว่ย์ ไฟเบอร์ จํากัด 

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

BCT ไทย Birla Carbon (Thailand) Public Co.,Ltd. บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) 

ITS ไทย Indo-Thai Synthetics Co.,Ltd. บริษัท อินโดไทยซินเทติคซ์ จํากัด 

TAF ไทย Thai Acrylic Fibre Co.,Ltd. บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ จํากัด 

TPC ไทย Thai Polyphosphate & Chemicals Co.,Ltd. บริษัท ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์ จํากัด 

TPL ไทย Thai Peroxide Co.,Ltd. บริษัท ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ จํากัด 

TR ไทย Thai Rayon Public Co.,Ltd. บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างาน
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) 

 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 50 เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติ
อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหาร ซ่ึงเป็นกลุ่มผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มอดิตยาเบอร์ล่า เข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยทําหน้าท่ีใน
การตรวจสอบภายในองค์กรในด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงาน รวมทั้งการควบคุมภายใน และจัดส่งรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจําทุกไตรมาส  
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บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)    
 
 

 
 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 
 --ไม่มี-- 
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เอกสารแนบ 5 อ่ืนๆ 
 
 --ไม่มี-- 
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