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การเปดเผยขอมูลเรื่องการลงทุนในประเทศสวีเดน 
ของ 

บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 
(ตาราง 2) 

 

1. สารสนเทศการไดมาซ่ึงสนิทรัพยและขอมูลที่เกี่ยวของ 
 

เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ลงทุนโดยการเขาซ้ือหุนในสัดสวนรอยละ 50 ทั้งทางตรง

และทางออมในบริษัทกลุมเปาหมาย Domsjo Fabriker ซึ่งเปนหนึ่งในผูนําดานโรงกล่ันชีวภาพ และบริษัทที่เช่ียวชาญทางดาน

เซลลูโลส ในวงเงินไมเกิน 1,149.50 ลานโครนาสวีเดน (หรือประมาณ 5,633 ลานบาท) ภายใตเงื่อนไขในการเซ็นสัญญาการโอน

หุนระหวางบริษัทฯ หรือนิติบุคคลเฉพาะกิจหนึ่งหรือหลายแหง (SPVs) และบริษัทกลุมเปาหมาย Domsjo Fabriker  บริษัท PT 

Indo Bharat Rayon (IBR) ซึ่งเปนผูผลิตเสนใยเรยอนรายใหญเชนเดียวกับบริษัทฯ ไดตกลงเขาซ้ือหุนในสัดสวนรอยละ 50 ทั้ง

ทางตรงและ/หรือทางออมในบริษัทกลุมเปาหมาย Domsjo Fabriker  เชนกัน  

 

สัญญาการโอนหุนไดมีการเซ็นสัญญาที่ประเทศสวีเดนเม่ือวันที่ 18 เมษายน 2554 ระหวาง Goldcup 6538 AB ซึ่งเปนหนึ่งในนิติ

บุคคลเฉพาะกิจของ SPVs และผูถือหุนของบริษัทกลุมเปาหมาย ซึ่งผูซื้อไดเขาซ้ือบริษัทกลุมเปาหมายโดยผาน SPVs 
  

ถึงแมวาคณะกรรมการไดอนุมติการลงทุนทั้งหมดในวงเงินไมเกิน 1,149.50 ลานโครนาสวีเดนน้ัน Goldcup 6538 AB ซึ่งเปนนิติ

บุคคลเฉพาะกิจ (SPV) ยังตองจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงินภายหลังที่บริษัทฯ ไดลงทุนในสัดสวนสูงสุดในวงเงินไมเกิน 627 

ลานโครนาสวีเดน ซึ่งไดอธิบายรายละเอียดการจัดหาเงินทุนและการลงทุนดังตารางขางลาง อยางไรก็ตาม ทั้งบริษัทฯ และ IBR 

ตองตกลงในการเปนเจาหนี้ดอยสิทธิในเงินกูยืมใหแกสถาบันการเงินที่ใหกูแก SPV 

  

ธุรกรรมดังกลาวจัดเปนรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศการไดมาหรือจําหนายไปฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ 

ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน และประกาศ

คณะกรรมการหลักทรัพยแหงประเทศไทย วันที่ 31 สิงหาคม 2551 เร่ืองการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด

ทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย พ.ศ. 2547 วันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศการไดมาหรือจําหนายไปฯ”) และ

ไดมีการแกไขภายหลัง ซึ่งขนาดของรายการเทากับ 35.55% โดยคํานวณจากเกณฑกําไรสุทธิ ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2553  
  

ตามหลักของเหตุผลและผลประโยชนของรายการดังกลาว ผลกระทบตอบริษัทฯ และผูถือหุน และราคาท่ียุติธรรม คณะกรรมการมี

ความเห็นวารายการดังกลาวเปนรายการที่มีเหตุผลและจะเปนประโยชนทั้งตอบริษัทฯ และผูถือหุน 
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รายละเอียดของการลงทุนเปนดังนี้          (ตารางที่ 1) 
รายละเอยีด หนวย : ลานโครนาสวีเดน* 

มูลคากิจการ (Enterprise value) 2,000 
สํารองมูลคาของสินทรัพยหมุนเวียนสุทธิ (Provisional net value of open assets) 127 
สํารองมูลคารวมของสิ่งตอบแทน (Provisional total consideration) 2,127 
บวก: สวนเพ่ิมของการวัดเงินทุนหมุนเวียนสุทธ ิ(Margin for final determination of open assets) 172 

รวมเงินลงทุนสูงสุดท้ังหมดโดยผูท่ีเกี่ยวของ (Total maximum investment by all participants) 2,299 
หมายเหตุ : * อัตราแลกเปลี่ยน 1 โครนาสวีเดน = 4.90 บาท 

 
 
 
 
            (ตารางที่ 2) 

รายละเอยีดเงินทุน
ของ SPV 1 

TR 
หนวย:  

ลานโครนาสวีเดน 

IBR 
หนวย:  

ลานโครนาสวีเดน 

รวมท้ังหมด 
หนวย:  

ลานโครนาสวีเดน 
สวนของทุน 380 (50%) 380 (50%) 760 
เงินกูยืมจากผูถอืหุน 190 190 380 
รวมเงินทุนท้ังหมดท่ี
จัดหาโดยผูถือหุน 

570 570 1,140 

สวนเพ่ิมของเงินทุน
หมุนเวียนสุทธ ิ

57 57 114 

จํานวนรวมไมเกิน 627 627 1,254 
 
            (ตารางที่ 3) 

รายละเอยีดเงินทุน 
ของ SPV 2 

หนวย: ลานโครนาสวีเดน
จํานวนเงินทุนท่ีจดัหา  

ณ วันท่ี 18 เมษายน 2554 

หนวย: ลานโครนาสวีเดน
จํานวนเงินทุนสูงสุด 

สวนของทุนจาก SPV 1 1,140 1,254 
เงินกูยืมจาก 
สถาบันการเงิน 

987 1,045 

รวมเงินทุนท้ังหมด 2,127 2,299 
 

                                                                       
 
             
   
                                                            
 
 
 
 
 

Funding and Shareholding Details  

TR  IBR 

Goldcup 6490 AB (SPV1) 

Goldcup 6538 AB (SPV2) 

Domsjo Fabriker Holding AB 

100% 

100% 

50%  50% 
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มูลคาเงินลงทุนทั้งหมดดังกลาวขางตนจํานวน 2,127 ลานโครนาสวีเดน อาจจะเพิ่มขึ้นเปน 2,299 ลานโครนาสวีเดน ทั้งนี้ขึ้นอยู

กับการวัดเงินทุนหมุนเวียนสุทธิซึ่งจะแลวเสร็จภายใน 40 วันทําการท่ีประเทศสวีเดน ภายใตตัวเลขที่ผานการตรวจสอบแลว ดังนั้น 

มูลคาเงินลงทุนสูงสุดทั้งหมดอาจจะเปน 2,299 ลานโครนาสวีเดน และการเขาถือหุนของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนเทากับ 

627  ลานโครนาสวีเดน 

 

จากขอกําหนดของผูใหกูยืม บริษัทฯ อาจจะตองจัดเตรียมสัญญาคํ้าประกันหรือการรับประกัน (Corporate Guarantee or 

Standby Letter of Credit) ในวงเกินไมเกิน 522.50 ลานโครนาสวีเดน ตามสัดสวนการลงทุนใน SPV เพื่อคํ้าประกันการกูยืมเงิน

ของ SPV ตามวัตถุประสงคของการเขาซ้ือหุน 
 

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมา

หรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน และประกาศคณะกรรมการหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ

บริษัททจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย พ.ศ. 2547 วันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศการไดมาหรือจําหนาย

ไปฯ”) โดยธุรกรรมจัดเปนรายการประเภทที่ 2 ซึ่งบริษัทฯ มีหนาที่เปดเผยขอมูลรายการประเภทท่ี 2 ตอตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) และจัดสงเปนหนังสือแจงตอผูถือหุนเพื่อทราบ 
  

ดังนั้น บริษัทฯ ใครขอนําเสนอสารสนเทศรายละเอียดเก่ียวกับธุรกรรมตามที่กําหนดในประกาศการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึง

สินทรัพย ดังนี้ 

 
1.1 วัน เดือน ปที่เกิดรายการ  

18 เมษายน 2554 

 

1.2 คูกรณีที่เกี่ยวของ  

  ผูซื้อ 

 - บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) (ถือหุนรอยละ 50) และ 

  - PT Indo Bharat Rayon (IBR) ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา IBR โดยถือหุนรอยละ 50 ทั้งทางตรงและ

ทางออมใน SPVs ที่ประเทศสวีเดน ซึ่งทั้งบริษัทฯ และ IBR จะเขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 50 ซึ่งผูซื้อเปนสวนหนึ่งของ

กลุมอดิตยาเบอรลา 

  ผูขาย 

  ผูถือหุนจํานวน 6 ราย ของบริษัท Domsjo Fabriker Holding AB (ดังปรากฎในขอ 4 – รายชื่อผูถือหุนรายใหญและ

สัดสวนการถือหุน) 

  บริษัทเปาหมาย 

  Domsjo Fabriker AB ประเทศสวีเดน 

  ความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน 

  ไมมี 
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1.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ 

ประเภทรายการ 

บริษัทฯ จะลงทุนเปนเงินจํานวนไมเกิน 627  ลานโครนาสวีเดน (หรือประมาณ 100 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 

3,072 ลานบาท) เพื่อใหไดมาซ่ึงหุนหรือประโยชนในสัดสวนรอยละ 50 ไมวาทางตรงหรือทางออมในบริษัทเปาหมาย โดย

เปนการลงทุนในหุนทุน และ/หรือ หนี้ดอยสิทธิ โดยผาน SPVs ที่ประเทศสวีเดน นอกจากบริษัทฯ แลว IBR จะเขาถือหุนใน

สัดสวนรอยละ 50 ในบริษัทเปาหมายโดยผาน SPVs เชนกัน 

   

  IBR เปนผูผลิตเสนใยเรยอนรายใหญเชนเดียวกับบริษัทฯ และมีความสนใจในการเขาพัฒนาเพื่อรองรับแหลงวัตถุดิบเย่ือ

กระดาษละลายนํ้าไดในระยะยาว โดยการเขาถือหุนในสัดสวนที่เทากันในการเขาซ้ือหุน บริษัทฯ และ IBR จะรวมกัน

รับผิดชอบในความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดจากการลงทุนในครั้งนี้ตามสัดสวนของการลงทุนโดยผาน SPVs ซึ่งถือ

เปนผลประโยชนในระยะยาวของบริษัทฯ 

  

  ซึ่งคาดวา Goldcup 6490 AB (SPV 1) อาจจะมีการออกหุนทุนเพิ่มเติมสําหรับการปรับโครงสรางทางการเงินเพื่อลดภาระ

เงินกู/หนี้สินสุทธิ บริษัทฯ อาจตัดสินใจไมเพิ่มทุนในคร้ังนี้เพื่อปดความเส่ียงในสวนของทุน การเพิ่มหุนทุนในคร้ังนี้อาจมี

การเขาซ้ือโดยผูถือหุนรายอื่นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุนในบริษัทฯ นอยกวารอยละ 10 หรือเปนนักลงทุนรายอื่น 

  

  ดังนั้นรายการดังกลาวจะทําใหการถือหุนรอยละ 50 ของบริษัทฯ ใน SPV 1 ลดลง อยางไรก็ตาม บริษัทฯ และ IBR จะไดรับ

การชําระคืนเงินกูที่ใหกูแก SPV 1 ในวงเงินไมเกิน 190 ลานโครนาสวีเดน ทั้งในสวนของบริษัทฯ และ IBR นอกจากนั้นการ

ลดสัดสวนการถือหุนจะไมสงผลกระทบไมวาในดานใดๆ ตอบริษัทฯ และรายการดังกลาวนี้คาดวาจะมีผลประโยชนในภาย

หนา การชําระคืนเงินตนโดย SPV 1 ใหแกบริษัทฯ จะทําใหลดความเส่ียงทั้งในเร่ืองภาระดอกเบี้ยและผลประโยชนตาม

สัดสวนการถือหุนระหวางผูถือหุนทั้งหมด 

  

   จากการเปล่ียนแปลงดังกลาวขางตน สัดสวนการเขาถือหุนในหุนทุนของบริษัทฯ และ IBR อาจลดลงเปนรอยละ 33.33 

โดยจํานวนเงินทุนทั้งหมดจากผูถือหุน (ดังตารางที่ 2) อาจเปนในรูปของหุนทุนเทานั้น ซึ่งคาดวาผูถือหุนรายใหมอาจเปน

สวนหนึ่งของการจําหนายเย่ือกระดาษจากบริษัทเปาหมายดวยเชนกัน 

  

  บริษัทฯ จะเผยแพรขอมูลใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

และนักลงทุนตอไปเกี่ยวกับความคืบหนาของการลงทุนในคร้ังนี้ 
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  ขนาดของรายการ 

  ธุรกรรมดังกลาวจัดเปนรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศการไดมาหรือจําหนายไปฯ ซึ่งมีมูลคารายการมากกวารอยละ 15 

แตนอยกวารอยละ 50 โดยคํานวณจากเกณฑกําไรสุทธิ ซึ่งเปนเกณฑการคํานวณท่ีไดคาสูงสุด   เม่ือเปรียบเทียบการมูลคา

การซื้อจํานวน  627   ลานโครนา สวีเดน (หรือประมาณ 100 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 3,072 ลานบาท) ที่อัตรา

แลกเปล่ียน 4.90 บาท ตอ 1 โครนาสวีเดน 

 - การคํานวณขนาดของรายการในแตละวิธี ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

รายละเอียด บริษัทเปาหมาย บริษัทเปาหมาย บริษัทฯ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตรวจสอบแลว ตรวจสอบแลว ยังมิไดตรวจสอบ 

แตสอบทานแลว 
 หนวย : ลานโครนาสวีเดน เทียบเทา หนวย : ลานบาท หนวย : ลานบาท 
สินทรัพยรวม 1,264 5,557 20,340 
สินทรัพยไมมีตัวตน - - 8 
หนี้สินรวม 552 2,427 1,612 
สวนของผูถือหุนสวนนอย - - - 
สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) 712 3,130 18,720 
กําไรสุทธิ 433 1,904 2,678 

 หมายเหตุ:  - อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2553 = 4.3961 บาท ตอ 1 โครนาสวีเดน 

  -  สัดสวนการถอืหุนของบริษัทฯ อยูท่ีรอยละ 50 

  
1. เกณฑสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ = สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทเปาหมาย*สัดสวนการถือหุนของการไดมา  
    สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ 

   = 3,130 *  50% 
    18,720 

   = 8.36% 
2. เกณฑกําไรสุทธิ = กําไรสุทธิของบริษัทเปาหมาย * สัดสวนการถือหุนของการไดมา  
    กําไรสุทธิของบริษัทฯ 

   = 1,904 *  50% 
    2,678 

   = 35.55% 
3. เกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบแทน = มูลคารวมของส่ิงตอบแทน * 100 
    สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ 

    มูลคาเงินลงทุนทั้งหมด 627 ลานโครนาสวีเดน 

   = 3,072 * 100 
    18,720 

   = 16.41% 
4. เกณฑมูลคาหลักทรัพยที่บริษัทออก = มูลคาหลักทรัพยที่บริษัทฯ ออกให  
 เพื่อชําระคาซ้ือ  มูลคาหลักทรัพยที่บริษัทฯ ไดออกจําหนายแลว 

   = ไมมี 

จากการคํานวณดังกลาวขางตน เกณฑที่ใหคาสูงสุดคือ เกณฑกําไรสุทธิ ซึ่งมีขนาดรายการเทากับ 35.55% 
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1.4 รายละเอียดของสินทรัพยที่จะซื้อ 

 - ชื่อบริษัทเจาของ Domsjo Fabriker Holding AB ประเทศสวีเดน (บริษัทกลุมเปาหมาย) 

 - ชื่อบริษัทที่ดําเนินการ  Domsjo Fabriker AB ประเทศสวีเดน (บริษัทเปาหมาย) 

 - ประเภทธุรกิจของบริษัทเปาหมาย ผลิตเย่ือกระดาษละลายน้ําได ดวยกําลังการผลิตทั้งหมด 210,000 ตัน

ตอป และผลิตภัณฑ Ethanol ดวยกําลังการผลิต 10,000 ตันตอป และ 

Lignosulphonate ดวยกําลังการผลิต 81,000 ตันตอป 

 - สถานที่ต้ัง S-891 86 Ornskoldsvik, 550 km. North of Stockholm, Sweden 

 - สัดสวนการถือหุนกอนไดมา ไมมี 

 - สัดสวนการถือหุนภายหลังการไดมา รอยละ 50  

 - โครงสรางกลุมของบริษัทเปาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Current Group Structure

Domsjo Fabriker 
Holding AB

Domsjo Group AB

Domsjo Fabriker ABMo Re Research Domsjo Fiber AB
(JV with Ovik Energi)

100%

100%
50%18%

Domsjo 
Specialties AB DomInnova AB Domsjo

Skeppsrederi AB SIA Domse Latvija UAB Domse 
Miskas

Horneborges
Logistik AB

Alfredshams
Hamm AB

Alfredshams
Hamm Tva AB

Alfredshams
Hamm Tre AB

Seller: 6 shareholders 

Remark: The subsidiaries of Target Company are mostly dormant and do not have significant networth and operations. The 
subsidiaries of Target Company do not own any assets to operate the pulp plant.

100% 100% 100% 100% 100%

100%100%100%100%

100%

Dormant

Current Group Structure

Domsjo Fabriker 
Holding AB

Domsjo Group AB

Domsjo Fabriker ABMo Re Research Domsjo Fiber AB
(JV with Ovik Energi)

100%

100%
50%18%

Domsjo 
Specialties AB DomInnova AB Domsjo

Skeppsrederi AB SIA Domse Latvija UAB Domse 
Miskas

Horneborges
Logistik AB

Alfredshams
Hamm AB

Alfredshams
Hamm Tva AB

Alfredshams
Hamm Tre AB

Seller: 6 shareholders 
(as listed below)

Remark: The subsidiaries of Target Company are mostly dormant and do not have significant networth and operations. The 
subsidiaries of Target Company do not own any assets to operate the pulp plant.

100% 100% 100% 100% 100%

100%100%100%100%

100%

Dormant These companies are dormant companies.

Holding 
Company

Operating 
Company
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 - รายชื่อผูถือหุนรายใหญและสัดสวนการถือหุน (ณ วันที่ 18 เมษายน 2554)  
  รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 6 ราย ของ Domsjo Fabriker Holding AB 
 1. Bioraffinvest AB 29% 
   Reg. No. 556724-3463, c/o City Ekonomitjänst, Grev Turegatan 60, SE-114 38 Stockholm, Sweden 
 2. Girindus Investments AB 25% 

Reg. No. 556807-5294, c/o Valbay International S.A. Filial Sverige, P.O. Box 3326, SE-103 66 
Stockholm, Sweden 

 3. Pul Paper Machinery Dick Carrick AB 15% 
  Reg. No. 556239-8155, Österlånggatan 18, SE-111 31 Stockholm, Sweden  
 4. Peter Ekman Kapitalförvaltning AB 15% 
  Reg No 556661-5901, c/o Ekman, Olof Wijksgatan 2 B, SE-412 55 Göteborg, Sweden 
 5. Johanneshöjden Kapitalförvaltning AB  15% 
  Reg. No. 556654-8029, c/o von Schreeb, Johannesgatan 22, SE-111 38 Stockholm, Sweden 
 6. Mr. Tore Erkén 1% 
  360731-8973, Södra Aspgatan 1, SE-892 51 Domsjö, Sweden 

 -  คณะกรรมการและรายช่ือผูบริหารหลัก (ณ วันที่ 18 เมษายน 2554)  
  รายชื่อคณะกรรมการของ Domsjo Fabriker Holding AB 
 1. Mr. Malcolm Norlin ประธานกรรมการ 
 2. Mr. Henrik Berggren กรรมการ 
 3. Mr. Peter Ekman กรรมการ 
 4. Mr. Dick Carrick กรรมการ 
 5. Mr. Hans von Schreeb กรรมการ 
 รายชื่อคณะกรรมการของ Domsjo Fabriker AB 
 1. Mr. Malcolm Norlin ประธานกรรมการ 
 2. Mr. Henrik Berggren กรรมการ 
 3. Mr. Peter Ekman กรรมการ 
 4. Mr. Dick Carrick กรรมการ 
 5. Mr. Hans von Schreeb กรรมการ 
 6. Mr. Ola Hildingsson กรรมการ & CEO 
 7. Mr. Goran Malm กรรมการ 
 8. Ms. Margareta Adlercreutz กรรมการ 
 9. Ms. Eva Farnstrand กรรมการ 

 รายชื่อผูบริหารหลักของ Domsjo Fabriker AB  
 1. Mr. Ola Hildingsson CEO 
 2. Mr. Peter Blomgvist Vice President, Manager – Business Unit 
 3. Mr. Bjorn Edstrom Manager, Engineering Unit 
 4. Ms. Carola Hagglund Manager, Finance Department 
 5. Ms. Christin Norberg Manager, Production Unit 
 6. Mr. Billy Nordin Manager, HR Department 
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-  รายงานทางการเงินของบริษัทเปาหมายสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

หนวย : ลานโครนาสวีเดน ตรวจสอบแลว 
2551 

ตรวจสอบแลว 
2552 

ตรวจสอบแลว 
2553 

สินทรัพยรวม 953 870 1,264 
หนี้สินรวม 547 514 552 
สวนของผูถือหุน 406 356 712 
รายไดจากการขาย 1,529 1,517 2,309 
รายไดรวม 1,764 1,673 2,386 
คาใชจายในการดําเนินงาน 1,835 1,715 1,869 
กําไรสุทธิ (4) (49) 433 

 
1.5. มูลคารวมของส่ิงตอบแทน 

 มูลคาส่ิงตอบแทน 

 มูลคาส่ิงตอบแทนทั้งหมดในการเขาซ้ือหุนไมเกินจํานวน 2,299  ลานโครนาสวีเดน โดยแบงเปนเงินทุนของแตละฝายได

ดังนี้ 

 - เงินทุนจากบริษัทฯ ในวงเงินไมเกิน 627 ลานโครนาสวีเดน โดยเขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 50 

 - เงินทุนจาก IBR ในวงเงินไมเกิน 627 ลานโครนาสวีเดน โดยเขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 50 

 - เงินทุนจาก SPV2 ในรูปของเงินกูยืมจากสถาบันการเงินในวงเงินไมเกิน 1,045 ลานโครนาสวีเดน 

 - รวมเงินทุนทั้งหมดไมเกิน 2,299 ลานโครนาสวีเดน 

 ระยะเวลาการชําระเงิน 

 การจายเงินคาหุนสวนใหญใหแกผูขาย คาดวาจะมีการดําเนินการชําระเงินคร้ังเดียว (one lump sum) ตามสวนไดเสียใน

บริษัทเปาหมาย ในวันหรือภายหลังจากที่ไดมีการเซ็นสัญญาการโอนหุน 

 
1.6 มูลคาของสินทรัพยที่มีการไดมา  
 มูลคาสินทรัพยทั้งหมดของบริษัทเปาหมาย ในนามของ Domsjo Fabriker AB ในวงเงินไมเกิน 2,299 ลานโครนาสวีเดน 

โดยบริษัทฯ จะลงทุนในจํานวนเงินไมเกิน 627 ลานโครนาสวีเดน โดยการเขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 50 ทั้งทางตรงหรือ

ทางออมในบริษัทเปาหมาย   โดยลงทุนในประโยชนในหุนทุน และ/หรือ หนี้ดอยสิทธิ ใน SPV1 ในประเทศสวีเดน 

 
1.7 เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาส่ิงตอบแทน   
 เปนการกําหนดมูลคาโดยการเจรจาระหวางบริษัทฯ และผูขาย 

 
1.8 ผลประโยชนที่คาดวาจะเกิดกับบริษัทฯ  
 1. มีแหลงวัตถุดิบหลักที่มีคุณภาพสูงในระยะยาว 

 2.  ไมตองเร่ิมกิจการใหม โดยมีความพรอมในการใชเย่ือกระดาษไดทันที 

 3.  เพิ่มมูลคาเพิ่มทางธุรกิจในดานการดําเนินการผลิตเย่ือกระดาษท่ีมีอยู ในดานความเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ความรอบ

รู และการวิจัยและการพัฒนา 

 4. ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบของเงินปนผล 
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1.9 แหลงเงินทุนทีใ่ชในการซื้อสินทรัพย  
 แหลงเงินทุนจะมาจากเงินทุนของบริษัทฯและ/หรือจากการกูยืมเงินโดยบริษัทฯในจํานวนเงินไมเกิน 627 ลานโครนาสวีเดน 

 
1.10 แผนการใชเงินที่ไดจากการขาย  
 ไมมี 

 
1.11 ประเภทและรายละเอียดของหลักทรัพยที่มีการออก 
 ไมมี 
 
1.12 เงื่อนไขในการเขาทํารายการ  
 ไมมี 

 
1.13 การเขาทํารายการโดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยง ของบริษัทฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของบริษัทฯ   
 ไมมี 

 
1.14 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเขาทาํรายการ  
 คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2554 ไดมีมติเปนเอกฉันทใหบริษัทฯ ดําเนินการลงทุนดังกลาวเพื่อ

ผลประโยชนของบริษัทฯ และในราคาท่ียุติธรรม ทั้งนี้โดยอยูภายใตเงื่อนไขในการเซ็นสัญญาการโอนหุน 

 
1.15 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกตางจากความเห็นของกรรมการบริษัท 

ตามขอ 1.14 
 ไมมี 

   

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทที่มีตอสารสนเทศ 
 คณะกรรมการของบริษัทไดพิจารณาขอมูลในสารสนเทศฉบับนี้ดวยความระมัดระวังดีแลว และขอรับรองวาขอมูลดังกลาว

มีความครบถวนสมบูรณ ไมทําใหเกิดความเขาใจผิดในประการใดๆ ตามความสามารถรับรูที่ดีที่สุดและขอมูลที่มี  

 

3. ความเห็นของผูเชี่ยวชาญอิสระ 
 บริษัทฯ ไมมีความเห็นใดๆ ของผูเช่ียวชาญอิสระ 

 

4. ขอมูลเกี่ยวกบับริษัทฯ 
4.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) เปนผูผลิตเสนใยเรยอน (VSF) ปจจุบันบริษัทฯ มีกําลังการผลิตเสนใยประดิษฐเรยอน 151,000 

ตันตอป หรือคิดเปน 17 เทาของกําลังการผลิตในปแรก และมีผลิตภัณฑพลอยไดเปนเกลือโซเดียมซัลเฟต 126,000 ตันตอป  

ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ภายใตตราสินคา ‘Birla Cellulose’ ประกอบดวยเสนใยเรยอนมากมายหลายชนิดซึ่งมีคุณสมบัติตางๆ เชน 

สัมผัสนุมสบาย ดูดซับความช้ืนสูง ยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ และมีรูปแบบที่ทันสมัย เสนใยเหลานี้สามารถนําไปแปรรูปเปน
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ผลิตภัณฑตางๆ เชน เคร่ืองนุงหม ของแตงบาน เคร่ืองประดับ ไหมพรม ผาสําหรับเช็ดทําความสะอาด ของใชสวนบุคคล และของ

ใชในโรงพยาบาล  

บริษัทฯ ไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑเสนใยพิเศษแบบใหม “เบอรลาโมดาล” ซึ่งเปนที่ยอมรับอยางดีสําหรับผลิตภัณฑเคร่ืองแตงกาย

ตามแฟช่ัน  

บริษัทฯ ยังไดผลิตเกลือโซเดียมซัลเฟต เปนผลผลิตพลอยได ซึ่งเปนวตัถุดิบที่สําคัญในอุตสาหกรรมผงซักฟอก ผลิตเย่ือกระดาษ 

ผลิตกระจก ผลิตเคร่ืองหนัง และอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

ผลิตภัณฑเสนใยเรยอนของบริษัทฯ มากกวารอยละ 50 สงออกโดยตรงไปยัง 25 ประเทศทั่วโลก ซึ่งสามารถผานเกณฑมาตรฐาน

ดานคุณภาพท่ีเขมงวดของลูกคาในประเทศตุรกี จีน เกาหลีใต เอเชียใต เอเชียตะวันออกเฉียงใต ยุโรป อเมริกาเหนือ และละติน

อเมริกา 

บริษัทฯ ตอบสนองตอความตองการทั้งในอุตสาหกรรมส่ิงทอและอุตสาหกรรมที่ไมใชส่ิงทอ โดยทําการผลิตเสนใยเรยอนท่ีมีความ

หลากหลายต้ังแต 0.9 ถึง 5.5 Denier เสนใยที่มีความยาวต้ังแต 32 ม.ม. ถึง 120 ม.ม. ระดับความแวววาวของการฟอกยอม และ

ก่ึงทึบ  

4.2 โครงสรางการลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของ 
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4.3 สรุปขอมูลทางการเงิน 
 4.3.1 สรุปขอมูลทางการเงินของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปที่ผานมา สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน และสําหรับรอบ

ระยะเวลา 3 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังนี้ 

หนวย: ลานบาท  สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน สําหรับระยะเวลา 
3 เดือนส้ินสุด

  2551 2552 2553  31 ธันวาคม 2553
ฐานะทางการเงิน     
สินทรัพยหมุนเวียน  3,283 3,271 6,096 6,914 
สินทรัพยไมหมุนเวียน  12,481 12,731 13,258 13,426 
สินทรัพยรวม  15,764 16,001 19,354 20,340 
หนี้สินหมุนเวียน  761 550 1,171 1,497 
หนี้สินไมหมุนเวียน  126 130 113 115 
หนี้สินรวม  887 680 1,284 1,612 
สวนของผูถือหุน  14,877 15,321 18,070 18,728 
ทุนจดทะเบียนและชําระแลว  202 202 202 202 
ผลการดําเนินงาน      
รายไดจากการขาย  8,873 6,214 10,328 2,841 
รายไดรวม  9,064 6,315 10,540 2,896 
ตนทุนขาย  6,965 5,427 7,608 2,251 
กําไรสุทธิ  2,233 463 3,041 644 
กําไรตอหุน (บาทตอหุน)  11.08 2.29 15.09 3.20 
กระแสเงินสด      
เงินสุดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน   1,274 1,265 2,202 982 
เงินสุดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน  2,672 310 751 69 
เงินสุดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน  316 258 49 5 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป  443 1,140 2,640 3,558 

 

 4.3.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

  ก) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 
1. งบกําไรขาดทนุสําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 
ในป 2552  บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิเปนจํานวน 463 ลานบาท เม่ือเทียบกับกําไรสุทธิจํานวน 2,233 ลานบาท ในงวดเดียวกันของป

กอน ลดลงรอยละ 79  หรือคิดเปนจํานวน 1,771 ลานบาท โดยมีปจจัยสําคัญที่สงผลตอการเปล่ียนแปลง คือ 

1) รายไดจากการขายลดลงรอยละ 30 หรือคิดเปนจํานวน 2,659 ลานบาท โดยลดลงจากปริมาณขายรอยละ 11 และราคา

ขายที่ปรับลดลงรอยละ 22 

2) เงินชดเชยการสงออกลดลงรอยละ 37  หรือคิดเปนจํานวน 35 ลานบาท  เนื่องจากปริมาณการขายสงออกลดลงรอยละ 

19 และมูลคาการขายที่ลดลงรอยละ 23  

3) ดอกเบี้ยรับลดลงรอยละ 71 หรือคิดเปนจํานวน 57 ลานบาท เนื่องมาจากการปรับลดลงของอัตราดอกเบี้ยและจํานวน

เงินฝากที่ลดลงจากกําไรที่ลดลง  

4) เงินปนผลรับลดลง 2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 21 เนื่องจากรายไดเงินปนผลรับจากเงินลงทุนลดลง 
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5) รายไดอื่นๆ เพิ่มขึ้นรอยละ 65 หรือคิดเปนจํานวน 4 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 5 

ลานบาท ในระหวางป ซึ่งบันทึกรวมอยูในรายไดอื่นๆ 

6) บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนลดลงรอยละ 131 หรือคิดเปนจํานวน 21 ลานบาท เม่ือเทียบกับปกอน 

เนื่องมาจากการแกวงตัวของสกุลเงินบาทเม่ือเทียบกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 

7) ตนทุนขายลดลงรอยละ 22 หรือคิดเปนจํานวน 1,539 ลานบาท เนื่องมาจากปริมาณขายที่ลดลงรอยละ 11 และการ

ปรับตัวลดลงของตนทุนวัตถุดิบของเยื่อกระดาษ รอยละ 24 อยางไรก็ตามตนทุนคาเส่ือมราคาเพ่ิมขึ้นรอยละ 147 

(ตนทุนตอตันของเสนใย) เนื่องมาจากการดําเนินงานเต็มกําลังของสายการผลิตที่ 5 และ 6 และการลดลงของการใช

กําลังการผลิต 

8) คาใชจายในการขายลดลงรอยละ 54 หรือคิดเปนจํานวน 180 ลานบาท โดยลดลงจากปริมาณการขายและตนทุนคา

ขนสง เน่ืองมาจากราคาน้ํามันและคาระวางเรือลดลง 

9) คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นรอยละ 42 หรือคิดเปนจํานวน 8 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นตําแหนงและการ

ปรับขึ้นเงินเดือนประจําปของผูบริหาร 

10) สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียลดลงรอยละ 106 หรือคิดเปนจํานวน 1,073 ลานบาท เม่ือเทียบกับงวด

เดียวกันของปกอน เปนผลมาจากกําไรของบริษัทรวมลดลง โดยปจจัยหลักเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา 

11) คาใชจายทางการเงินลดลงรอยละ 68 หรือคิดเปนจํานวน 3 ลานบาท  ลานบาท เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 

เนื่องมาจากการกูยืมเงินระยะส้ันที่ลดลง 

12) ภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลงรอยละ 86 หรือคิดเปนจํานวน 305 ลานบาท เนื่องมาจากกําไรที่ปรับตัวลดลงและเงินไดที่

ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เนื่องจากเปนรายไดจากธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน   

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหบริษัทฯ มีกําไรสุทธิตอหุนสําหรับป 2552 เทากับ 2.29 บาท เม่ือเทียบกับปกอน ซึ่งมีผลกําไรตอ

หุนในอัตราหุนละ 11.08 บาท 

2. งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 เปรียบเทียบกับงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 

 มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสําคัญดังนี้ 

1) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นรอยละ 157 หรือคิดเปนจํานวน 697 ลานบาท เนื่องมาจากการจัดกลุมของ

เงินลงทุนชั่วคราวภายใตเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่มีระยะเวลาในการครบกําหนดที่ส้ันลง  

2) เงินลงทุนชั่วคราวลดลงรอยละ 100 หรือคิดเปนจํานวน 310 ลานบาท เนื่องมาจากการจัดกลุมของเงินลงทุนชั่วคราว

ภายใตเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่มีระยะเวลาในการครบกําหนดที่ส้ันลง 

3) ลูกหนี้การคา – กิจการที่ไมเก่ียวของกันเพิ่มขึ้นรอยละ 19 หรือคิดเปนจํานวน 96 ลานบาท และลูกหนี้การคา – กิจการที่

เก่ียวของกันเพิ่มขึ้นรอยละ15  หรือคิดเปนจํานวน 74 ลานบาท เนื่องมาจากการขายท่ีเพิ่มขึ้นในไตรมาสสุดทาย 

4) สินคาคงเหลือลดลงรอยละ 34 หรือคิดเปนจํานวน 470 ลานบาท โดยปรับตัวลดลงจากปริมาณวัตถุดิบและราคาตนทุน

วัตถุดิบ 

5) ภาษีซื้อรอเรียกคืนลดลงรอยละ 82 หรือคิดเปนจํานวน 76 ลานบาท เนื่องมาจากการลดลงของการขายสงออก การ

ลดลงจากการซ้ือสินคา และการรับเงินที่คางอยูคืน 

6) ดอกเบี้ยคางรับลดลงรอยละ 85 หรือคิดเปนจํานวน 6 ลานบาท เนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวลดลงและการลดลง

ของเงินฝาก 

7) เงินปนผลคางรับลดลงรอยละ 100 หรือคิดเปนจํานวน 9  ลานบาท เนื่องมาจากเงินปนผลที่ไดรับในระหวางป 
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8) สินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ ลดลงรอยละ 24 หรือคิดเปนจํานวน 5 ลานบาท โดยเปนผลมาจากการลดลงของสิทธิประโยชน

ดานภาษีอากรสําหรับงวดส้ินปบัญชี  

9) เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้นรอยละ 36 หรือคิดเปนจํานวน 403 ลานบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกําไรที่ยังไมเกิดขึ้น

จริงจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย จํานวน 270 ลานบาท และการลงทุนเพิ่มใน

บริษัทที่เก่ียวของจํานวน 142 ลานบาท  

10) เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกันลดลงรอยละ 40 หรือคิดเปนจํานวน 172 ลานบาท โดยลดลงจากสินคาคงเหลือ

และราคาตนทุนวัตถุดิบ และเจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของเพ่ิมขึ้นรอยละ 92 หรือคิดเปนจํานวน 57 ลานบาท โดย

เพิ่มขึ้นจากคาวัตถุดิบคางจายในงวดส้ินป 

11) ภาษีเงินไดบุคคลคางจายลดลงรอยละ 100 หรือคิดเปนจํานวน 64 ลานบาท เนื่องจากผลกําไรที่ลดลงและเปนกําไรท่ี

ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เนื่องจากเปนรายไดจากธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน 

12) หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ ลดลงรอยละ 68 หรือคิดเปนจํานวน 32 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการชําระยอดหน้ีคงเหลือใน

งวดส้ินป 

13) หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้นรอยละ 41 หรือคิดเปนจํานวน 5 ลานบาท  เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝาก 

14) ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง-สวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 79 หรือคิดเปนจํานวน 270 

ลานบาท เนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน ณ วันส้ินงวดบัญชี 

สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 จํานวน 15,321 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 3 หรือคิดเปนจํานวน 445 ลานบาท เม่ือ

เทียบกับปกอน โดยเปนการเพิ่มขึ้นจากผลกําไรสําหรับป 2552  

  ข) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 
1. งบกําไรขาดทนุสําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 
ในป 2553  บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิเปนจํานวน 3,041 ลานบาท เม่ือเทียบกับกําไรสุทธิจํานวน 463 ลานบาท ในงวดเดียวกันของป

กอน เพิ่มขึ้นรอยละ 557  หรือคิดเปนจํานวน 2,579 ลานบาท โดยมีปจจัยสําคัญที่สงผลตอการเปล่ียนแปลง คือ 

1) รายไดจากการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 66 หรือคิดเปนจํานวน 4,113 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปริมาณขายรอยละ 39 และ

ราคาขายที่ปรับสูงขึ้นรอยละ 20 

2) ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นรอยละ 53 หรือคิดเปนจํานวน 12 ลานบาท เนื่องมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและ

จํานวนเงินฝากที่เพิ่มขึ้นจากกําไรที่ปรับตัวสูงขึ้น 

3) กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเพิ่มขึ้นรอยละ 1702 หรือคิดเปนจํานวน 86 ลานบาท เม่ือเทียบกับปกอน แมวาคาเงินบาทจะ

แข็งคาเม่ือเทียบกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ เนื่องจากการทําสัญญาอัตราแลกเปล่ียนลวงหนาเพื่อครอบคลุมรายรับจาก

การสงออก 

4) เงินปนผลรับเพิ่มขึ้น 6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 71 เนื่องจากเปนรายไดเงินปนผลรับที่เพิ่มขึ้นจากเงินลงทุน 

5) รายไดอื่นๆ เพิ่มขึ้นรอยละ 208 หรือคิดเปนจํานวน 11 ลานบาท เนื่องจากเปนกําไรจากการขายเงินลงทุน 

6) ตนทุนขายเพิ่มขึ้นรอยละ 40 หรือคิดเปนจํานวน 2,182 ลานบาท เนื่องมาจากปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้นรอยละ 39 และ

ตนทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น 

7) คาใชจายในการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 117 หรือคิดเปนจํานวน 182 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปริมาณการขายสงออกรอย

ละ 61 และอัตราคาระวางเรือที่ปรับสูงขึ้น 
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8) สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนจากบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียเพิ่มขึ้นรอยละ 1764 หรือคิดเปนจํานวน 986 ลานบาท เม่ือ

เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน เปนผลมาจากกําไรของบริษัทรวมเพิ่มขึ้น โดยปจจัยหลักเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่

ปรับตัวดีขึ้น 

9) ภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้นรอยละ 541 หรือคิดเปนจํานวน 274 ลานบาท เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกําไร และกําไร

ที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลที่เพิ่มสูงขึ้นเปนผลมาจากรายไดจากธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนที่ได

หมดอายุลงในระหวางป 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหบริษัทฯ มีกําไรสุทธิตอหุนสําหรับป 2553 เทากับ 15.09 บาท เม่ือเทียบกับปกอน ซึ่งมีผลกําไรตอ

หุนในอัตราหุนละ 2.29 บาท 

2. งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 เปรียบเทียบกับงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 

 มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสําคัญดังนี้ 

1) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นรอยละ 132 หรือคิดเปนจํานวน 1,500 ลานบาท เนื่องมาจากกําไรที่เพิ่มสูงขึ้น  

2) เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นรอยละ 100 หรือคิดเปนจํานวน 380 ลานบาท เนื่องมาจากการแยกจัดกลุมของเงินลงทุน

ชั่วคราวท่ีมีระยะเวลาในการครบกําหนดมากกวา 3 เดือนขึ้นไป 

3) ลูกหนี้กิจการที่เก่ียวของกันลดลงรอยละ 55 หรือคิดเปนจํานวน 5 ลานบาท เปนผลมาจากจํานวนรายรับที่รับตรงตาม

เวลา 

4) สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นรอยละ 91 หรือคิดเปนจํานวน 816 ลานบาท โดยเปนการเพิ่มขึ้นจากสินคาสําเร็จรูปและสินคา

วัตถุดิบที่ปรับเพิ่มขึ้นตามผลการดําเนินงานและตนทุนวัตถุดิบที่ปรับสูงขึ้น 

5) ภาษีซื้อรอเรียกคืนเพิ่มขึ้นรอยละ 321 หรือคิดเปนจํานวน 55 ลานบาท เปนผลเนื่องมาจากผลการดําเนินงานและการ

ขายสงออกที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 

6) เงินชดเชยการสงออกคางรับลดลงรอยละ 44 หรือคิดเปนจํานวน 17 ลานบาท เนื่องจากอัตราเงินชดเชยการสงออกที่

ปรับลดลงต้ังแตเดือนเมษายน 2553 

7) ดอกเบี้ยคางรับเพิ่มขึ้นรอยละ 382 หรือคิดเปนจํานวน 4 ลานบาท เนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นและการ

ลงทุนในเงินทุนสวนเกินที่เพิ่มขึ้น 

8) สินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้นรอยละ 501 หรือคิดเปนจํานวน 80 ลานบาท เนื่องมาจากกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจาก

การทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ 

9) สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิลดลงรอยละ 30  หรือคิดเปนจํานวน 4 ลานบาท เนื่องมาจากการตัดจําหนายอายุการใชงาน

ของสินทรัพยที่เหลือ  

10) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นรอยละ  4475 หรือคิดเปนจํานวน 267 ลานบาท 

เนื่องมาจากการกูยืมเงินระยะส้ันชั่วคราวเพื่อใชในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน 

11) เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกันเพิ่มขึ้นรอยละ 116 หรือคิดเปนจํานวน 137 ลานบาท โดยเปนผลจากการ

ดําเนินงานท่ีเพิ่มขึ้นและราคาของวัตถุดิบที่ปรับสูงขึ้น 

12) เจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกันเพิ่มขึ้นรอยละ 100 หรือคิดเปนจํานวน 0.13 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากยอดคงเหลือในงบดุล 

ณ วัน ส้ินงวดบัญชี 

13) ภาษีเงินไดบุคคลคางจายเพิ่มขึ้นรอยละ 100 หรือคิดเปนจํานวน 156 ลานบาท เนื่องจากผลกําไรที่ปรับตัวสูงขึ้น และ

กําไรที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลที่เพิ่มสูงขึ้นเปนผลมาจากรายไดจากธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนที่ได

หมดอายุลง 
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14) ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพิ่มขึ้นรอยละ 28 หรือคิดเปนจํานวน 82 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการแข็งคาของ

สกุลเงินบาทเม่ือเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ ของบริษัทรวม ณ วันส้ินงวดบัญชี 

15) กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเพิ่มขึ้นรอยละ 23 หรือคิดเปนจํานวน 2,840 ลานบาท  เปนผลมาจากําไรที่เพิ่มสูงขึ้นใน

ระหวางป 

สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 จํานวน 18,070 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 18 หรือคิดเปนจํานวน 2,749 ลานบาท เม่ือ

เทียบกับปกอน โดยเปนการเพิ่มขึ้นจากผลกําไรสําหรับป 2553 

  ค) สําหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 
1. งบกําไรขาดทนุ สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในไตรมาสน้ีจํานวน 644 ลานบาท  เม่ือเทียบกับกําไรสุทธิจํานวน 1,007 ลานบาท ในงวดเดียวกันของปกอน 

หรือลดลงรอยละ 36 หรือคิดเปนจํานวน 363 ลานบาท โดยมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญดังตอไปนี้ 

1) รายไดจากการขายเพิ่มขึ้นจํานวน 436 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 18 เม่ือเทียบกับปกอน โดยเพิ่มขึ้นจากปริมาณขาย

รอยละ 15 และราคาขายท่ีเพิ่มขึ้นรอยละ 4 เปนผลจากความตองการเสนใยเรยอนปรับตัวดีขึ้น 

2) ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นจํานวน 11 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 164 สาเหตุหลักมาจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับสูงขึ้นและเงินทุน

สวนเกินที่เพิ่มขึ้นจากกําไรที่เพิ่มขึ้น 

3) เงินชดเชยการสงออกลดลง 25 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 95 เนื่องจากอัตราเงินชดเชยการสงออกลดลงจากรอยละ 

1.88 เปนรอยละ 0.07 

4) กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเพิ่มขึ้นจํานวน 21 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 159 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน เปน

ผลมาจากกําไรจากการทําสัญญาอัตราแลกเปล่ียนลวงหนา เนื่องมาจากคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นเม่ือเทียบกับเงิน

สกุลดอลลารสหรัฐ  

5) เงินปนผลรับลดลงจํานวน 0.4 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน เปนผลมาจากไมมี

การประกาศจายเงินปนผลในระหวางงวด 

6) รายไดอื่นเพิ่มขึ้นจํานวน 0.5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 54 เปนผลมาจากกําไรจากการขายสินทรัพยถาวร 

7) ตนทุนขายเพิ่มขึ้นจํานวน 674 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 43 เม่ือเทียบกับปกอน สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ

ปริมาณขายรอยละ 15 และตนทุนการผลิตตอหนวยเพิ่มขึ้นรอยละ 25 เนื่องมาจากตนทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นรอยละ 40 

8) คาใชจายในการขายเพิ่มขึ้นจํานวน 26 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 42 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขาย 

และตนทุนการขนสง เปนผลมาจากราคาน้ํามันที่ปรับสูงขึ้นและคาระวางสินคาที่เพิ่มขึ้น 

9) สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียลดลงจํานวน 79 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 25 เม่ือเทียบกับงวด

เดียวกันของปกอน เนื่องมาจากผลประกอบการของบริษัทรวมที่ไมคอยดี 

10) คาใชจายทางการเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 0.9 ลานบาท คิดเปนรอยละ 643 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน เนื่องมาจาก

การกูยืมเงินในระยะส้ันเพิ่มขึ้น 

11) ภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้นจํานวน 27 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 32 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน เปนผลมา

จากการเพิ่มขึ้นของกําไรที่ตองเสียภาษี ในสวนของกําไรจากธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนไดหมดอายุลง 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหบริษัทฯ มีกําไรสุทธิตอหุนสําหรับไตรมาสนี้เปน 3.20 บาทตอหุน เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของป

กอน 5.00 บาทตอหุน 
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2. งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปรียบเทียบกับงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 
มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญดังนี้ 

1) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 918 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 35 เนื่องมาจากเงินทุนสวนเกินที่สูงขึ้น 

2) ลูกหนี้กิจการที่เก่ียวของกันลดลง 2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 52 เนื่องมาจากการยอดคงคางของรายรับที่ตรงตาม

กําหนด 

3) ภาษีซื้อรอเรียกคืนลดลง 36 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 50 เนื่องมาจากรายการรับของภาษีซื้อตรงตามกําหนด 

4) เงินชดเชยการสงออกคางรับลดลง 18 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 86 เนื่องจากอัตราเงินชดเชยการสงออกปรับลดลง 

5) ดอกเบี้ยคางรับเพิ่มขึ้น 3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 55 เนื่องมาจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้น 

6) สินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลง 51 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 53 โดยลดลงจากกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของสัญญาอัตรา

แลกเปล่ียนลวงหนา 

7) เจาหนี้การคา – กิจการที่ไมเก่ียวของกันเพิ่มขึ้นจํานวน 411 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ142 โดยเพิ่มขึ้นจากคาขนสง

วัตถุดิบและราคาที่เพิ่มขึ้น  เจาหนี้การคา – กิจการที่เก่ียวของกันลดลงจํานวน 133 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 52 โดย

ลดลงจากจํานวนยอดคงคาง ณ วันส้ินงวดบัญชี 

8) เจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกันเพิ่มขึ้นจํานวน 0.5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 392 เนื่องมาจากยอดคงคาง ณ วันส้ินงวด

บัญชี 

9) ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายเพิ่มขึ้นจํานวน 109 ลานบาท  หรือคิดเปนรอยละ 70   เนื่องจากกําไรที่ตองเสียภาษีเพิ่มขึ้น

ในสวนของกําไรจากธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนหมดอายุลง 

10) คาใชจายคางจายลดลงจํานวน 64 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ36 สาเหตุหลักมาจากคาใชจายหนี้สินที่ลดลง 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย หนี้สิน และกําไรสุทธิในไตรมาสนี้  สงผลทําใหสวนของผูถือหุนปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 

4 หรือเพิ่มขึ้นจํานวน 657 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

 

 4.3.3 ปจจัยความเส่ียง 

การบริหารจัดการ - ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนที่เงินตราตางประเทศ 

ทางการเงิน บริษัทฯ สงออกผลิตภัณฑประมาณรอยละ 60 ของปริมาณการผลิตเปนเงินดอลลารสหรัฐฯ และประมาณ

รอยละ 4 เปนเงินสกุลยูโร ในขณะเดียวกันมีการนําเขาวัตถุดิบหลักซ่ึงสวนใหญนําเขาเปนเงินดอลลาร

สหรัฐฯ เนื่องจากมูลคาการสงออกนั้นสูงกวาการนําเขา บริษัทฯ จึงขายเงินตราตางประเทศซ่ึงเปนกระแส

เงินสดสวนเกินจากภาระการนําเขา นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีการทําสัญญาสงออกลวงหนาเปนเงินสกุล 

ยูโรเพื่อรองรับความไมแนนอนของรายไดของบริษัทฯ บริษัทฯ ไดดําเนินการตามนโยบายอยางเครงครัด 

และมีการทบทวนกระแสเงินตราตางประเทศอยูเปนประจํา แนวโนมการแข็งคาของเงินบาทตอเงิน     

ดอลลารสหรัฐฯ สงผลลบตอรายไดจากการสงออกของบริษัทฯ บริษัทฯ ไมไดมีการปองกันความเส่ียงจาก

การลงทุนในหุนระยะยาวและเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายซ่ึงบริษัทฯ ถือไวเพื่อการลงทุนระยะยาว 

 - ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยและเครดิตจากการลงทุนระยะส้ัน 

อัตราดอกเบี้ยมีความผันผวนบางเปนบางครั้งตามแนวโนมของเศรษฐกิจโลก บริษัทฯ มีกระแสเงินสด

สวนเกินซึ่งนําไปลงทุนในรูปเงินฝากระยะส้ัน โดยเนนลงทุนในรูปของสกุลเงินบาทเปนหลัก นอกจากนี้

สภาพคลองสวนเกินอีกจํานวนหน่ึงนําไปลงทุนในหุนกูเปนสกุลเงินตางประเทศ เงินฝากเปนสกุลเงิน
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ตางประเทศ และหนวยลงทุนสกุลเงินบาท อัตราดอกเบี้ยที่แตกตางกันมีผลตอรายไดจากดอกเบี้ยของ

บริษัทฯ  

บริษัทฯ ไดใชความพยายามอยางมากที่จะใชความระมัดระวังที่สุดในการคัดเลือกสถาบันทางการเงินที่มี

ความม่ันคง และกําหนดขอบเขตความเส่ียงสําหรับสถาบันการเงินแตละแหงโดยมีอายุสัญญาการลงทุนที่

แตกตางกัน แตสวนใหญแลวจะไมเกิน 1 ปสําหรับการลงทุนดังกลาว 

 - ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศจากเงินกูยืม 

 ในบางคร้ัง บริษัทฯ มีความจําเปนตองกูยืมเงินเปนเงินตราตางประเทศเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน แต

เนื่องจากบริษัทฯ มีรายไดจากการสงออกเปนเงินสกุลเดียวกัน บริษัทฯ จึงไมมีความเส่ียงในดานนี้ 

 

รายไดและ - ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

ผลกําไร ราคาของวัตถุดิบหลัก 3 ชนิดคือ เย่ือกระดาษ โซดาไฟ และกํามะถัน เปนปจจัยหลักที่สงผลตอตนทุนการ

ผลิต ราคาของวัตถุดิบเหลานี้จะแตกตางตามหลักอุปสงคอุปทาน และสงผลตออัตรากําไรของบริษัทฯ 

การที่จะผลักภาระตนทุนทั้งหมดที่เพิ่มสูงขึ้นโดยการปรับขึ้นราคาขายเสนใยเรยอนนั้นไมสามารถกระทํา

ไดอยางตอเนื่อง เพราะความผันผวนในตลาดอุตสาหกรรมส่ิงทอ การแขงขันจากบริษัทคูแขง รวมไปถึง

เสนใยทดแทน บริษัทฯ ไดดําเนินการตามนโยบายอยางเครงครัดในการซื้อวัตถุดิบสวนใหญในทุกไตรมาส 

และจําหนายผลิตภัณฑสําเร็จรูปในตลาดภายในประเทศทุกไตรมาสใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ยอดขาย

การสงออกผลิตภัณฑสําเร็จรูปสวนใหญจะทําเปนรายเดือน การจัดซื้อวัตถุดิบที่อางอิงราคาตลาดเปนราย

เดือนจะชวยรักษาความสมดุลระหวางตนทุนการผลิตและรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ 

 - ความเส่ียงจากราคาขายของเสนใยทดแทน 

 เสนใยเรยอนไดถูกนํามาใชในการผลิตเสนใยทั้งหมดและใชผสมกับเสนใยโพลีเอสเตอร ในบางคร้ังนําไป

ผสมกับเสนใยฝายได เสนใยเหลานี้ถูกนําไปใชทดแทนทั้งนี้ขึ้นอยูกับราคาและความพึงพอใจของผูบริโภค 

ราคาเสนใยฝายไดรับผลกระทบเปนอยางมากจากปริมาณผลผลิตและพื้นที่เพาะปลูก โพลีเอสเตอรเปน

เสนใยทดแทนอีกชนิดหนึ่งซึ่งสามารถจําหนายหรือนําไปผสมกับเสนใยเรยอน ความสัมพันธดานราคา

ระหวางเสนใยทั้งสามชนิดสงผลกระทบตอการตัดสินใจของโรงทอในการเลือกสัดสวนการผสมระหวาง

เสนใยตางๆ ซึ่งจะสงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงความตองการจากเสนใยชนิดหนึ่งไปเปนชนิดอื่น 

ในขณะท่ีเสนใยเรยอนน้ันมีเอกลักษณเฉพาะตัว ความผันผวนดานราคาของเสนใยทดแทนยังคงมีความ

เปนไปไดที่จะสงผลกดดันราคาเสนใยเรยอน สถานการณเชนนี้ถือไดวาเปนความเส่ียงแตในขณะเดียวกัน

ก็ถือเปนโอกาสดวย  

 - ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 บริษัทฯ ไดรับประโยชนเปนอยางมากจากอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทท่ีออนคาลง เนื่องจากมีปริมาณการ

สงออกที่สูงขึ้น ซึ่งจะชวยเพิ่มความสามารถในการแขงขันของผลิตภัณฑเสนใยรวมไปถึงลูกคาของบริษัทฯ 

ที่นําเสนใยไปเขากระบวนการผลิตเพื่อการสงออก เนื่องจากรายไดจากการขายไดรับผลกระทบโดยตรง

จากอัตราการแลกเปล่ียน ในขณะท่ีตนทุนนั้นไดรับผลกระทบเพียงบางสวนจากอัตราการแลกเปล่ียน 

รายไดรวมและผลกําไรจึงไดรับผลกระทบอยางมากจากอัตราแลกเปล่ียนของสกุลเงินบาทท่ีแข็งคาขึ้น ซึ่ง

ถือเปนความเส่ียงทั่วไปของการดําเนินธุรกิจ 
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การตลาด - ความเส่ียงจากประเทศคูคา 

 ประเทศตุรกี เอเชียตะวันออกเฉียงใต และเอเชียใต คือตลาดสงออกหลักสําหรับผลิตภัณฑของบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ มีนโยบายในการสงเสริมผลิตภัณฑไปยังประเทศใหมๆ เพื่อเพิ่มฐานลูกคา อยางไรก็ตาม

สถานการณนี้จะทําใหบริษัทฯ เกิดความเส่ียงตอสภาวะทางการเมืองและความเส่ียงทางการเงินซึ่งเกิดขึ้น

ในตางประเทศเปนคร้ังคราว 

 - ความเส่ียงจากลูกคา 

 บริษัทฯ ไดใหเครดิตสูงสุดหนึ่งสัปดาหสําหรับลูกคาภายในประเทศสวนใหญ ลูกคารายหน่ึงเปนบริษัทที่

เก่ียวของกัน และมียอดส่ังซื้อมากกวารอยละ 15 ของกําลังการผลิตของบริษัทฯ โดยมีการใหเครดิตระยะ

ยาว อยางไรก็ตาม ลูกคารายน้ีมีฐานลูกคาระหวางประเทศที่กวางขวาง ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมเห็นวาเปน

ความเส่ียงทางเครดิต บริษัทฯ ไดสงออกไปยังหลายประเทศโดยใชสวนใหญตราสารเครดิต หรือการชําระ

เงินบางสวนหรือเต็มจํานวนลวงหนา ขึ้นอยูกับธุรกิจของลูกคาและปจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวของ อยางไรก็ตาม 

บริษัทฯ ไดติดตามอยางใกลชิดจากการขายเปนเครดิตเหลานั้น 

- ความเส่ียงจากนวัตกรรมใหมของผลิตภัณฑ 

 ในชวงหลายปที่ผานมา บริษัทฯ ไดเพิ่มความสนใจไปที่ผลิตภัณฑระดับพรีเม่ียม และการปนเสนดายดวย

เคร่ืองจักร airjet vortex ที่กําลังมีการเติบโต รวมไปถึงผลิตภัณฑส่ิงทอที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง จากการ

ทดสอบเดินเครื่องสายการผลิตใหม บริษัทฯ จึงไดเพิ่มศักยภาพการผลิตเสนใย High Wet Modulus 

(Modal) ซึ่งเปนเสนใยที่ใชสําหรับลูกคาระดับบน จากการพัฒนาความรูความชํานาญและศักยภาพอยาง

ไมหยุดย้ัง บริษัทฯ จึงสามารถรองรับความตองการของลูกคาไดหลากหลายกลุม บริษัทฯ ไดเรงพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมๆ ที่มีคุณภาพคงท่ี ซึ่งเปนการลดความเส่ียงที่เกิดจากการรองเรียนของลูกคา บริษัทฯ ได

เพิ่มขีดความรูความชํานาญ โดยการวาจางที่ปรึกษาท่ีมีประสบการณในการเพิ่มศักยภาพท่ีจําเปน เพื่อ

ลดความเส่ียงใหอยูในระดับตํ่าสุด 

- ความเส่ียงจากการเส่ือมความนิยมในผลิตภัณฑ 

 บริษัทฯ ไดติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ในกลุมเซลลูโลสผานหนวยงานวิจัยและพัฒนาในประเทศ

อินเดีย บริษัทฯ มีความกาวหนาเปนอยางมากในการรักษาคุณภาพใหคงที่ บริษัทฯ ไมเห็นความเส่ียงจาก

การเส่ือมความนิยมในกลุมผลิตภัณฑในปจจุบัน 

การประกอบ - ความเส่ียงจากส่ิงแวดลอม 

ธุรกิจ ในกระบวนการผลิตเสนใยเรยอน จะกอใหเกิดมลพิษทั้งในรูปแบบของเหลวและการปนเปอนในอากาศ 

บริษัทฯ ไดลงทุนเปนจํานวนมากในชวงหลายปที่ผานมา เพื่อเสริมสรางระบบควบคุมมลภาวะและ

ส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่องปจจุบันนี้บริษัทฯ ไดผานมาตรฐานตางๆ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได

ประกาศใช ขยะมูลฝอยทั้งหมดของบริษัทฯ ไดผานการคัดแยกอยางเหมาะสม และสงไปกําจัดโดย

หนวยงานที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจริงไดรับการตรวจสอบโดยบริษทัฯ และ

หนวยงานราชการอยูเปนประจํา การจัดการขยะท่ีไมเหมาะสมจะกอใหเกิดความเส่ียงตอส่ิงแวดลอม 

บริษัทฯ จึงไดใชความเขมงวดในการควบคุมมลพิษไมใหเกินขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไว นอกจากนี้

บริษัทฯ ยังไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 สําหรับการปฏิบัติงาน และระบบบริหารงานเอกสาร

ดานส่ิงแวดลอมไดอยางเหมาะสม จากที่กลาวมาท้ังหมดขางตน บริษัทฯ จึงไดประเมินความเส่ียงที่จะ

เกิดการปนเปอนส่ิงแวดลอมเน่ืองมาจากอุบัติเหตุอยูในระดับปานกลางถึงระดับสูง 
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 - ความเส่ียงจากการจัดเก็บและการใชงาน 
 บริษัทฯ และผูรับเหมาไดทําการขนสงสารเคมีอันตราย เชน โซดาไฟ กํามะถัน CS2และกรดซัลฟูริค ซึ่งได

จัดเก็บไวในสถานท่ีของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามมาตรฐานตางๆ ที่ควบคุมการขนสงและการ
จัดเก็บสารเคมีอันตราย แมวาจะไมเคยมีอุบัติเหตุรายแรงเก่ียวกับการขนสงและการจัดเก็บสารเคมี
เหลานี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความเส่ียงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

 - ความเส่ียงจากการจัดหาวัตถุดิบ 
 บริษัทฯ มีสัญญาระยะยาวสําหรับการจัดซื้อเย่ือกระดาษละลายน้ํากับผูคาหลายราย จึงเปนการลดความ

เส่ียงดานความขาดแคลนของวัตถุดิบสําหรับการดําเนินกิจการของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ อาจมี
การจัดซื้อเย่ือกระดาษเปนคร้ังคราวไปตามที่เห็นวาเหมาะสม สาธารณูปโภคเพื่อการผลิต CS2 จากกาซ
ธรรมชาติแหงใหมของบริษัทฯ ในจังหวัดสระบุรี จะเปนหลักประกันปริมาณ CS2 เพื่อการใชงานอยาง
ตอเนื่อง และยังสงผลตอการลดปริมาณการใชถาน ซึ่งเปนวัตถุดิบที่มีปริมาณไมคงที่ 

 - ความเส่ียงจากกระบวนการผลิต 
 บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการบํารุงรักษาเพื่อการปองกันและตามกําหนดเวลาอยางละเอียดถ่ีถวน เพื่อให

แนใจวาอุปกรณการผลิตทั้งหมดสามารถใชการไดดีตลอดอายุการใชงาน นอกจากนี้ยังกําหนดใหมีระบบ
การจัดการอุปกรณที่ทดแทนกันไดสําหรับอุปกรณที่หมดอายุการใชงาน บริษัทฯ ไดเล็งเห็นความสําคัญ
ของความปลอดภัยอยางย่ิงยวด ตลอดทั้งป บริษัทฯ ไดดําเนินโครงการสรางพฤติกรรมเพื่อความปลอดภัย 
โดยไดรับการดูแลโดยเจาหนาที่มืออาชีพ นอกเหนือไปจากจิตสํานึกดานความปลอดภัยในระดับสูงของ
พนักงาน การฝกอบรมอยางเขมขน และการลงทุนในอุปกรณเพื่อความปลอดภัยทุกชนิดแลว บริษัทฯ ยัง
ไดจัดใหมีการซอมรับมือเหตุการณฉุกเฉิน เพื่อสรางมาตรฐานความต่ืนตัวใหอยูในระดับสูงสุด  

 
ภายนอก - ความเส่ียงทางการเมือง 
 เหตุการณจากความขัดแยงทางการเมือง เชน การกอการรายไดสงผลกระทบไปท่ัวโลก ทําใหตนทุนและ

ความเส่ียงของธุรกิจเพิ่มขึ้น รวมไปถึงสงผลกระทบตอวัฎจักรอุปสงคและอุปทาน 
 - ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงระเบียบกฎหมายในประเทศท่ีบริษัทฯ เขาไปมีการลงทุน 
 บริษัทฯ ไดวางแผนการลงทุนทั้งแบบขยายตัวไปขางหนาและขางหลัง โดยการลงทุนในบริษัทที่จด

ทะเบียนในตางประเทศ รวมกับบริษัทอื่นในกลุมเบอรลา แมวาบริษัทฯ จะเล็งเห็นความเส่ียงทั่วไปของ
ธุรกิจในการลงทุนดังกลาว  การเปล่ียนแปลงระเบียบกฎหมายในประเทศเหลานั้นอาจสงผลกระทบตอผล
ประกอบการทางการเงินได 

 - ความเส่ียงจากตลาดการเงินโลก 
 การเงินและตลาดสินคาทั่วโลกเกิดความผันผวนเปนอยางมากในชวง 5 ปที่ผานมา เศรษฐกิจของประเทศ

สหรัฐอเมริกาและยุโรปยังคงกังวลตอวิกฤติทางการเงินที่มีมากเกินไปกอนป 2551 ซึ่งมีผลกระทบเชิงลบ
ตอความสมดุลของเศรษฐกิจทั่วโลก มีการนําเครื่องมือที่ชวยการบรรเทาปริมาณและนโยบายดอกเบ้ียตํ่า
ของประเทศสหรัฐอเมริกามาใชเพื่อจัดการกับปญหาความยากลําบากทางเศรษฐกิจในปจจุบัน ทําให
สภาพคลองสวนเกินในระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ แข็งคาขึ้นอยางมีนัยสําคัญใน
เดือนที่ผานๆ มา แมจะมีการปรับปรุงโอกาสทางการเจริญเติบโต เศรษฐกิจโลกก็ยังคงเปราะบางดวย
ความเส่ียงที่มีผลเสียมากขึ้น เนื่องจากโครงสรางและความไมสมดุลในระดับภูมิภาคและความผันผวน
ของราคาสินคาและอัตราแลกเปล่ียน ปจจัยทั้งหมดเหลานี้เกิดขึ้นอยางไมแนนอนและไมสามารถ
คาดการณไดสําหรับธุรกิจซึ่งจะมีผลเชิงลบตอความตองการผลิตภัณฑส่ิงทอและในอุตสาหกรรมที่
เก่ียวเนื่องกัน  
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4.4 รายชื่อกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนของบริษัทฯ  
 4.4.1 รายชื่อกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 

ลําดับที่ รายชื่อผูถือหุน ตําแหนง 
1 นายกุมาร มังกาลัม เบอรลา ประธานกรรมการ 
2 นางราชาสรี เบอรลา กรรมการ 
3 นายไซยัม ซุนเดอร มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระ 
4 นายวินัย สัจเดว กรรมการอิสระ 
5 นายรามาคานท ราทิ กรรมการอิสระ 
6 นางรัชนี คาจิจิ กรรมการ 
7 นายอโมลัด ทักราล กรรมการ 
8 นายคริสนา คิสชอร มาเฮชวาร่ี    กรรมการ 
9 นายแฮร่ี กฤษณะ อาการวาล กรรมการ 

 

 4.4.2 รายชื่อผูบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 

ลําดับที่ รายชื่อผูถือหุน ตําแหนง 
1 นายแฮร่ี กฤษณะ อาการวาล ประธานบริษัท 
2 นายวิเจส กาปูร ประธานรวม 
3 นายประสาน กุมาร สิปานิ ประธานรวม (ฝายการเงินและพาณิชย) 
4 นายนาเรนดรา กุมาร เจน รองประธานอาวุโส (ฝายการผลิต) 
5 นายราม โกปาล อกาวาล รองประธาน (ฝายผลิตและพัฒนา) 
6 นายซานจีฟ กุมาร คอลล รองประธาน (ฝายวิศวกรรม) 

  

 4.4.3 รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 

ลําดับที่ รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 
1 บริษัท อาเซยู จํากัด 33,582,850 16.66 
2 บริษัท โวลลตัน คอมปานี จํากัด 22,165,700 10.99 
3 บริษัท ฮารท โกลบอล จํากัด * 21,600,000 10.71  
4 บริษัท กราซิม อินดัสตรียส จํากัด 13,988,570 6.94 
5 บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเมนท แอนด เทรดด้ิง จํากัด 9,738,500 4.83 
6 บริษัท รามา เทรดด้ิง จํากัด 6,645,580 3.29 
7 นายกมล  พิชิตสิงห 5,000,000 2.48 
8 นางรัชนี  คาจิจิ 4,858,770 2.41 
9 นางสาววนิตา  ทักราล 4,558,706 2.26 

10 นายอมร พาณิชยไกวัลโกศิล 3,640,740 1.81 
 หมายเหตุ  *  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 บริษัท ฮารท โกลบอล จํากัด ไดขายหุนจํานวน 21,600,000 หุน ใหแก Oneida Services Limited 

ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศลิเบีย 

 
 
 



บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) หนา 21 
 

5. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับความเพยีงพอของเงินทุนหมุนเวยีน 
 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาแหลงที่มาของเงินทุนในการลงทุนในคร้ังนี้ที่ไดเปดเผยไวในหัวขอ 1.9 ในสารสนเทศนี้

เพียงพอตอการลงทุนและไมมีผลกระทบตอกระแสเงินสดและการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 

6. คดีหรือขอเรียกรองที่มีสาระสําคัญซ่ึงอยูระหวางดําเนินการ 
 บริษัทฯ ไมมีคดีความใดๆ ที่มีผลกระทบตอสินทรัพยของบริษัทฯ 

 

7. ผลประโยชนหรือรายการที่เกี่ยวของกนัระหวางบรษิัทที่เกีย่วของกัน 
ในระหวางป 2553 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือบริษัทที่เก่ียวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตาม

เงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯ และบริษัทที่เก่ียวของเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดย

สามารถสรุปไดดังนี ้ 

ชื่อบริษัท /  
ประเภทธุรกิจ 

ลักษณะ 
ความสัมพันธ 

รายได  คาใชจาย 

บริษัท ไทยคารบอน 
แบล็ค จํากัด 
(มหาชน) (TCB)  
- ผลิตผงเขมาดํา 

- บริษัทฯ ถือหุน   
   รอยละ 24.98 
- มีกรรมการรวมกัน 

- คาเชาบานพักรับรอง 3,240,000 บาท  
 
เหตุผลของการทาํรายการ 
- บริษัทฯ ใหเชาบานสวนหน่ึง บานพัก
รับรอง และสาธารณูปโภคอื่นๆ แก TCB 
เพ่ือใชเปนบานพักพนักงานและแขกของ 
TCB  

- คาจัดซื้อไอนํ้าและพลังงาน 580,909,000 
บาท  
เหตุผลของการทาํรายการ 
- สวนหน่ึงในกระบวนการผลิตผงเขมาดําของ 
TCB คือการผลิตไอนํ้าและพลังงาน บริษัทฯ 
ซื้อสาธารณูปโภคท่ีสําคัญน้ีจาก TCB ตาม
ราคาตลาด 

บริษัท ไทย อคริลคิ  
ไฟเบอร จํากัด 
(TAF) 
- ผลิตเสนใยอคริลิค 

- บริษัทฯ ถือหุน  
   รอยละ 30 
- มีกรรมการรวมกัน 

- ขายเกลือโซเดียมซัลเฟต 486,000 บาท 
เหตุผลของการทาํรายการ 
- บริษัทฯ จําหนายโซเดียมซลัเฟตตาม
ราคาตลาด 

-ไมมี- 
เหตุผลของการทาํรายการ 
-ไมมี- 
 

บริษัท อนิโด-ไทย  
ซินเทติคส จํากัด 
(ITS)  
- ผลิตเสนดาย 

- บริษัทฯ ถือหุน  
   รอยละ 7.56 
- มีกรรมการรวมกัน 

- จําหนายเสนใยเรยอน 1,550,804,000 
บาท 
- เรียกเก็บคาใชจายระหวางกันคืนได 
19,000 บาท 
- ดอกเบี้ยรับจากการใหกูยืม 68,000 บาท 
เหตุผลของการทาํรายการ 
- ITS เปนลูกคาในประเทศรายใหญท่ีสุด
ของบริษัทฯ ราคาเสนใยเรยอนท่ีจําหนาย
ใหกับ ITS เปนราคาท่ีอิงกับราคา
ตลาดโลก โดยมีสวนลดพิเศษเน่ืองจาก
สั่งซื้อปริมาณมาก และเปนลูกคาท่ีตอง
พ่ึงพิงตอกัน  
- การเรียกเก็บคาใชจายระหวางกันจัดเก็บ
ในราคาทุน 
- อัตราดอกเบ้ียจากการใหกูยืมเงินเปน
ราคาท่ีเทียบเคียงกับราคาตลาด 

-ไมมี- 
 
 
 
 
เหตุผลของการทาํรายการ 
-ไมมี- 
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ชื่อบริษัท / 
ประเภทธุรกิจ 

ลักษณะ 
ความสัมพันธ 

รายได คาใชจาย 

บริษัท เอวี เซลล 
อิงค (AVC)  
จดทะเบียนใน
ประเทศแคนาดา   
- ผลิตเยือ่กระดาษ
ชนิดละลายนํ้าได 

- บริษัทฯ ถือหุน  
   รอยละ 19 
- มีกรรมการรวมกัน 

- ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืมจากผูถือหุน 
8,348,000 บาท 
เหตุผลของการทาํรายการ 
- บริษัทฯ ให AVC กูยืมเงินระยะยาวจากผู
ถือหุน และไดรับดอกเบีย้ในอัตราคงท่ีเม่ือ
เทียบกบัอัตราในตลาด 

- คาจัดซื้อเยือ่กระดาษ 1,560,477,000 บาท 
 
เหตุผลของการทาํรายการ 
บริษัทฯ มีสญัญาการรับซื้อเยื่อกระดาษชนิด
ละลายนํ้าระยะยาวกับ AVC   ซึ่งเปนวัตถุดิบ
สําคัญ ในอัตราท่ีกําหนดไวในสัญญาและ
เปนราคาท่ีเทียบเคียงกับราคาของผูจําหนาย
ท่ัวไป 

บริษัท เอวี แนคคา
วิค อิงค (AVN)  
จดทะเบียนใน
ประเทศแคนาดา   
- ผลิตเยือ่กระดาษ
ชนิดละลายนํ้าได 

- บริษัทฯ ถือหุน  
   รอยละ 19 
- มีกรรมการรวมกัน 

- ไมมี- 
เหตุผลของการทาํรายการ 
- ไมมี- 
 

- คาจัดซื้อเยือ่กระดาษ 325,081,000 บาท 
เหตุผลของการทาํรายการ 
บริษัทฯ ไดซื้อเยื่อกระดาษชนิดละลายนํ้า ซึ่ง
เปนวัตถุดิบสําคัญ ในอัตราท่ีกําหนดไวใน
สัญญาและเปนราคาท่ีเทียบเคียงกับราคา
ของผูจําหนายท่ัวไป 

บริษัท อดิตยา  

เบอรลา เคมีคัลส 

(ประเทศไทย) 

จํากัด (ABCT)  

- ผลิตเคมีภัณฑ 

- บริษัทฯ ถือหุน 
  สามัญรอยละ 
29.98 
- มีกรรมการรวมกัน 

- ขายโซเดียมซัลเฟต 180,000 บาท 

- ขายซัลเฟอร 10,020,000 บาท 

- ขายโซดาไฟ 21,394,000 บาท 

 

 
 
เหตุผลของการทาํรายการ 
- บริษัทฯ จําหนายผลิตภัณฑพลอยได 
เกลือโซเดียมซัลเฟตในราคาตลาด  
- การจําหนายซัลเฟอรและโซดาไฟใน
ราคาทุน 
 

- คาจัดซื้อโซดาไฟ และวัสดุแผนกออกซิลาลี ่

43,120,000 บาท 

- ซื้อซลัเฟอร 1,325,000 บาท 

- คาธรรมเนียมการใชไฟฟาสําหรับแทงก

โซดาไฟ 45,000 บาท 

- คาใชจายอื่น 62,000 บาท 

เหตุผลของการทาํรายการ 
- ABCT เปนผูผลติโซดาไฟรายใหญใน
ประเทศ และเปนหน่ึงในสองผูจําหนาย
ผลิตภัณฑน้ีในประเทศไทย สําหรับวัตถุดิบ
หลักท่ีบริษัทฯ ไดจัดซื้อจาก ABCT ในราคาท่ี
เทียบเทากับราคาตลาด สวนการจัดซื้อ
โซเดียมไฮโปคลอไรด คลอรีน และอีพ็อกซี่เร
ซิ่น มีจํานวนเพียงเล็กนอย เปนไปตามราคา
ตลาด  
- การซื้อซลัเฟอรเปนไปตามราคาทุน 
- การจายคาธรรมเนียมการใชไฟฟาและการ
เรียกเกบ็คาใชจายระหวางกันเปนไปตาม
ราคาทุน 

บริษัท อนิโดฟล  
เท็กซไทล จํากัด 
- ผลิตเสนดาย 

- มีกรรมการรวมกัน - จําหนายเสนใย 286,615,000 บาท 

เหตุผลของการทาํรายการ 
- บริษัทฯ จําหนายเสนใยเรยอนตามราคา

ตลาด 

-ไมมี- 
เหตุผลของการทาํรายการ 
-ไมมี- 

 
 
 
 



บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) หนา 23 
 

ชื่อบริษัท /  
ประเภทธุรกิจ 

ลักษณะ 
ความสัมพันธ 

รายได คาใชจาย 

บริษัท พีที เอลลิ
แกนทเท็กซไทล 
อินดัสตรี 
- ผลิตเสนดาย 

- มีกรรมการรวมกัน - จําหนายเสนใย 268,490,000 บาท 

เหตุผลของการทาํรายการ 
- บริษัทฯ จําหนายเสนใยเรยอนตามราคา
ตลาด 

-ไมมี- 
เหตุผลของการทาํรายการ 
-ไมมี- 

บริษัท กราซิม 
อินดัสตรียส จํากดั 
- ผลิตเสนใยและ
ซีเมนต 

- มีกรรมการรวมกัน -ไมมี- 
 
 
เหตุผลของการทาํรายการ 
-ไมมี- 

- คาบริการทางเทคนิค 1,146,000 บาท 
- คาใชจายเดินทาง 419,000 บาท 
- คาซื้อวัสดุแผนกออกซิลาลี ่46,000 บาท 
เหตุผลของการทาํรายการ 
- ใหบริการและคําแนะนําในสวนของการ
กอต้ัง การบํารุงรักษา และการพัฒนา
โรงงานผลิตเสนใยประดิษฐ และการใช
ประโยชนจากเคมีภัณฑ 
- การซื้อวัสดุแผนกออกซิลาลี่เปนไปตาม
ราคาทุน 

บริษัท ไทยเปอร 
อ็อกไซด จํากัด 
- ผลิตไฮโดรเจนเปอร 
อ็อกไซด 

- บริษัทฯ ถือหุน
รอยละ 0.0233 
(หุนสามัญ) 
- บริษัทฯ ถือหุน
รอยละ 14.70 (หุน
บุริมสิทธิ์) 
- มีกรรมการรวมกัน 

-ไมมี- 
เหตุผลของการทาํรายการ 
-ไมมี- 

- คาซื้อวัสดุแผนกออกซิลาลี ่6,000 บาท 
เหตุผลของการทาํรายการ 
- การซื้อวัสดุแผนกออกซิลาลี่เปนไปตาม
ราคาทุน 
 

บริษัท พีที ซันไรซ  
บิวไม เท็กซไทล 
- ผลิตเสนดาย 

- มีกรรมการรวมกัน - จําหนายเสนใย 16,743,000 บาท 

เหตุผลของการทาํรายการ 
- บริษัทฯ จําหนายเสนใยเรยอนตามราคา

ตลาด 

- คาซื้อเสนดายโมดาล 27,000 บาท 
เหตุผลของการทาํรายการ 
- เปนการทดสอบตัวอยางของเสนดายโมดาล 

เพ่ือใชในการพัฒนาผลิตภัณฑเสนใยโมดาล 

บริษัท พีที อินโด  
บารัต เรยอน 
- ผลิตเสนใยเรยอน 

- มีกรรมการรวมกัน -ไมมี- 
เหตุผลของการทาํรายการ 
-ไมมี- 

- คาซื้อวัสดุแผนกออกซิลาลี ่3,392,000 บาท 
เหตุผลของการทาํรายการ 
- การซื้อวัสดุแผนกออกซิลาลี่เปนไปตาม
ราคาทุน 

 

 

 

 

 

แฮร่ี กฤษณะ อาการวาล 

ประธานบริษัทและกรรมการ 


