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เป็็นผู้้�นำำ�ระดัับโลกในอุุตสาหกรรมเส้้นใยเซลลููโลส

		 พันธกิจ
เรามุ่่�งมั่่น� ที่่จ� ะสร้้างคุุณค่่าที่่เ� หนืือกว่่าและยั่่ง� ยืืนสำำ�หรัับผู้้มีีส่่ว
� น
ได้้เสีียของเราทั้้�งหมด อีีกทั้้�งยัังคงรัักษาส่่วนแบ่่งตลาดที่่�ใหญ่่
ที่่สุ� ดุ ในอุุตสาหกรรมเส้้นใยเซลลููโลสทั่่�วโลกโดยผ่่านช่่องทางดััง
ต่่อไปนี้้�
o นวััตกรรมในผลิิตภััณฑ์์และกระบวนการ
o	ความเป็็นเลิิศในคุุณภาพการบริิการ การพััฒนาบุุคลากร และ
o	มุ่่�งเน้้นการเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมในทุุกกิิจกรรมของเรา

Vision
To be the global leader in man-made cellulosic
fibre industry

Mission
We aim to create superior and sustainable value for
all our stakeholders maintaining the largest market share i
n man-made cellulosic fibre industry
globally through
o Innovation in products and processes,
o Excellence in quality, service, people development, and
o Focus on environment friendliness in all our activities
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บริษัท ไทยเรยอน จำ�กัด (มหาชน)-รายงานประจำ�ปี 2563

ข้อมูลบริษัท

บริิ ษัั ท ไทยเรยอน จำำ�กัั ด (มหาชน) ก่่ อ ตั้้�งขึ้้� น เมื่่�อวัั น ที่่�
13 กุุมภาพัันธ์์ 2517 เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจผลิิตเส้้นใยเรยอน (VSF)
โดยเริ่่�มทำำ�การผลิิตเชิิงพาณิิชย์์ในวัันที่่� 14 กัันยายน 2519
เริ่่�มจากกำำ�ลัังผลิิต 9,000 ตัันต่่อปีี จากการขยายการผลิิตอย่่าง
สม่ำำ��เสมอทำำ�ให้้ปััจจุุบัันบริิษััทฯ มีีกำำ�ลัังการผลิิตเส้้นใยเรยอน
ถึึง 151,000 ตัันต่่อปีี หรืือคิิดเป็็น 17 เท่่าของกำำ�ลัังการผลิิต
เริ่่�มแรก และบริิษัทั ฯ มีีผลิิตภััณฑ์์พลอยได้้เป็็นเกลืือโซเดีียมซััลเฟต
ซึ่่�งมีีกำำ�ลัังการผลิิต 126,000 ตัันต่่อปีี บริิษััทฯ ได้้เข้้าจดทะเบีียน
ในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยในปีี 2527 โดยมีีมููลค่่า
หลัักทรััพย์์ตามราคาตลาด 4,375 ล้้านบาท (หรืือประมาณ
134 ล้้านเหรีียญสหรััฐฯ) ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563
บริิษััทฯ มีีโรงงานผลิิตเส้้นใยเรยอนตั้้�งอยู่่�ริิมฝั่่�งแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา
จัังหวััดอ่่างทอง และโรงงานผลิิตก๊๊าซคาร์์บอนไดซััลไฟด์์ซึ่่�งใช้้
ก๊๊าซธรรมชาติิตั้้�งอยู่่�ที่่�อุุตสาหกรรมเอสไอแอล จัังหวััดสระบุุรีี
กระบวนการผลิิ ต ของบริิ ษัั ท ฯ ได้้ รัั บ การรัั บ รองมาตรฐาน
อุุ ต สาหกรรม ISO9002 และ ISO14001 นอกจากนี้้�
บริิษััทฯ ยัังได้้รัับรางวััล TPM Excellence Award จาก JIPM
ประเทศญี่่�ปุ่่�นอีีกด้้วย
ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ข องบริิ ษัั ท ฯ ภายใต้้ เ ครื่่�องหมายการค้้ า “Birla
Cellulose” ประกอบด้้วยเส้้นใยเรยอนมากมายหลายชนิิดซึ่่�งมีี
คุุ ณ สมบัั ติิ ต่่ า ง ๆ เช่่ น สัั ม ผัั ส นุ่่�มสบาย ดูู ด ซัั บ ความชื้้�นสูู ง
ย่่อยสลายได้้เองตามธรรมชาติิ และมีีรููปแบบที่่�ทัันสมััย เส้้นใย
เหล่่านี้้�สามารถนำำ�ไปแปรรููปเป็็นผลิิตภััณฑ์์ต่่าง ๆ เช่่น เสื้้�อผ้้า
เครื่่�องแต่่งกาย ของตกแต่่งบ้้าน เครื่่�องประดัับ ไหมพรม ผ้้าสำำ�หรัับ
เช็็ดทำำ�ความสะอาด ของใช้้ส่ว่ นบุุคคล และของใช้้ในโรงพยาบาล
บริิษััทฯ ประสบความสำำ�เร็็จจากการปรัับปรุุงผลิิตภััณฑ์์เส้้นใย
พิิเศษแบบใหม่่ เรีียกว่่า “เบอร์์ล่่าโมดาล” ซึ่่�งเป็็นที่่�ยอมรัับ
อย่่ า งดีี สำำ� หรัั บ ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ เ ครื่่� อ งแต่่ ง กายตามแฟชั่่�นมากกว่่ า
12 ประเทศ

อีีกทั้้�ง บริิษััทฯ ได้้ผลิิตเกลืือโซเดีียมซััลเฟตเป็็นผลผลิิตพลอยได้้
ซึ่่�งเป็็นวััตถุุดิบิ ที่่�สำำ�คัญ
ั ในอุุตสาหกรรมผงซัักฟอก ผลิิตเยื่่�อกระดาษ
ผลิิตกระจก ผลิิตเครื่่�องหนััง และอุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ
ผลิิตภััณฑ์์เส้้นใยเรยอนของบริิษััทฯ มากกว่่าร้้อยละ 90 มีีการ
ส่่งออกโดยตรงไปยัังกว่่า 37 ประเทศทั่่�วโลก มีีการทำำ�การตลาด
ภายใต้้ตราสิินค้้า “Birla Cellulose” ซึ่่�งมีีคุุณภาพที่่�ตรงตาม
ความต้้องการของลููกค้้าในประเทศสหรััฐอเมริิกา จีีน ยุุโรป
ตุุรกีี แคนาดา เกาหลีีใต้้ อิินโดนีีเซีีย ญี่่�ปุ่่�น เวีียดนาม ไต้้หวััน
อิินเดีีย ปากีีสถาน บัังคลาเทศ ศรีีลัังกา และตะวัันออกกลาง
ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ข องบริิ ษัั ท ฯ ตอบสนองต่่ อ ความต้้ อ งการทั้้�งใน
อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอและอุุตสาหกรรมที่่�ไม่่ใช่่สิ่่�งทอ โดยทำำ�การผลิิต
เส้้นใยเรยอนที่่�มีีความหลากหลายตั้้�งแต่่ 0.8 ถึึง 5.5 Denier
เส้้ น ใยที่่�มีี ค วามยาวตั้้�งแต่่ 32 ม.ม. ถึึง 120 ม.ม. ระดัั บ
ความแวววาวของการฟอกย้้อม และกึ่่�งทึึบ เส้้นใยเรยอนของ
บริิษััทฯ ได้้รัับการรัับรองจาก Oeko-Tex Standard 100
เมื่่�อเร็็ ว ๆ นี้้�บริิ ษัั ท ฯ ได้้ เ พิ่่�มส่่ ว นแบ่่ ง ตลาดในผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์
ชนิิดพิิเศษ เช่่น ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ไม่่ใช่่สิ่่�งทอ (non-woven) ไมโคร
ดีีเนีียร์์ (micro denier) และ coarser deniers
หลายปีีที่่�ผ่า่ นมา บริิษัทั ฯ มีีการขยายธุุรกิิจทั้้�งในประเทศไทยและ
ต่่ า งประเทศ โดยเป็็ น การขยายการลงทุุ น ทั้้�งในรูู ป แบบ
การขยายตััวไปข้้างหลัังและการขยายตััวไปข้้างหน้้า บริิษััทฯ
ยัังคงมีีความพยายามอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพ
การผลิิตและคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อตอบสนองต่่อความต้้องการ
ของตลาดระดัับสููง ในฐานะเป็็นผู้้�ส่่งออกรายใหญ่่ ผู้้�เสีียภาษีี และ
ผู้้�จ้้างงานรายใหญ่่ในจัังหวััดอ่่างทอง บริิษัทั ฯ มีีส่ว่ นสำำ�คัญ
ั ในการ
ส่่งเสริิมเศรษฐกิิจของประเทศไทย
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COMPANY PROFILE

Thai Rayon Public Company Limited (TR) was incorporated
on 13 February 1974 to produce Viscose Staple Fibre
(VSF). The commercial operation began on 14 September
1976 with an annual capacity of 9,000 TPA of VSF. With
regular expansions, TR’s present capacity stands at
151,000 TPA which is 17 times its original capacity. TR
also has capacity to produce 126,000 TPA of Anhydrous
Sodium Sulphate, a by-product. TR is listed on the
Stock Exchange of Thailand since 1984 with market
capitalization of Baht 4,375 Million (approx. USD 134
Million) as of 31 March 2020.
TR’s VSF factory is located on the banks of Chao Praya
River in Angthong province and its gas based CS2 Plant
is located at SIL Industrial Estate in Saraburi province.
The Company is accredited with ISO 9002 and ISO
14001. TR has also been awarded the prestigious TPM
Excellence Award by JIPM, Japan.
Our products under umbrella brand of ‘Birla Cellulose’
offer a wide range of viscose staple fibres having multiple
functional benefits such as soft feel, high moisture
absorbency, bio degradability, comfort and fashion.
These fibers have various applications in apparel,
home textiles, dress material, knitwear, wipes, personal
hygiene and medical usages.
TR has already successfully diversified into new
generation fibre “Birla Modal” which is well accepted
for high end textile fashion products in more than
a dozen countries.

TR also produces Anhydrous Sodium Sulphate,
a by-product, which is widely used by detergent, pulp,
glass, leather and textile industries.
More than 90% of Thai Rayon’s VSF throughput is directly
exported to more than 37 countries worldwide. VSF
from Thai Rayon is marketed under the “Birla Cellulose”
brand, and meets the stringent quality expectations of
customers in the USA, China, Europe, Turkey, Canada,
South Korea, Indonesia, Japan, Vietnam, Taiwan, India,
Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka and the Middle East.
TR caters to the demands of both Textile and NonWoven applications, producing VSF varieties in the
range of 0.8 to 5.5 Denier, Staple Length in the range
of 32 mm to 120 mm, Luster in Bright Bleach and Semi
Dull. Our fibers are certified by Oeko-Tex Standard 100.
In recent times, TR has increased its market share in
specialty products like non-woven, micro denier and
coarser deniers.
Over the years, TR has expanded business both
within and beyond Thailand by way of backward and
forward integration. The Company has been making
continuous efforts to improve productivity and quality
of its products to cater to high end markets. Being
a prominent exporter, a contributor to exchequer and
a major employer in Angthong province, the Company
contributes significantly to the economy of Thailand.
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จุดเด่นทางการเงิน

FINANCIAL HIGHLIGHTS
(Unit : Million Baht / หน่่วย : ล้้านบาท)
For the year ended 31 March / สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม
2020
2563

Financial Status

ฐานะทางการเงิิน

Total Current Assets

สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนรวม

Total Assets

สิินทรััพย์์รวม

2019
2562

2018
2561

2017
2560

2016
2559

6,201

6,661

6,064

5,426

3,952

25,398

26,119

25,093

23,550

21,272

Total Current Liabilities หนี้้�สิินหมุุนเวีียนรวม

1,535

1,619

1,379

1,651

1,807

Total Liabilities

หนี้้�สิินรวม

1,868

2,046

1,903

2,171

2,218

Shareholders’ Equity

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

23,530

24,072

23,190

21,379

19,055

Paid Up Capital

ทุุนชำำ�ระแล้้ว

201.60

201.60

201.60

201.60

201.60

Operating Performance ผลการดำำ�เนิินงาน
Export Sales

รายได้้จากการขายส่่งออก

6,402

8,192

8,341

7,027

6,761

Total Sales

รายได้้จากการขายรวม

7,374

9,383

10,032

9,080

9,223

Total Revenues

รายได้้รวม

7,531

9,551

10,271

9,228

9,292

Net Profit

กำำ�ไรสุุทธิิ

187

1,577

2,128

2,325

1,386

Per Share Data (Baht) ข้้อมููลต่่อหุ้้�น (บาท)
Dividend

เงิินปัันผล

0.05*

0.70

1.15

1.05

0.70

Earnings

กำำ�ไรต่่อหุ้้�น

0.93

7.82

10.55

11.53

6.87

Book Value

มููลค่่าตามบััญชีี

116.72

119.41

115.03

106.05

94.52

Note:

* The Board of Directors’ Meeting held on 29 June 2020 recommended to pay dividend of Baht
0.05 per share and the same will be paid on 20 August 2020 subject to approval by shareholders’
meeting to be held on 30 July 2020.

หมายเหตุุ: *	ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทเมื่่�อวัันที่่� 29 มิิถุุนายน 2563 ได้้เสนอให้้มีีการจ่่ายเงิินปัันผลในอััตราหุ้้�นละ 0.05 บาท
ซึ่่�งกำำ�หนดจ่่ายในวัันที่่� 20 สิิงหาคม 2563 โดยเสนอขออนุุมััติิต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นในวัันที่่� 30 กรกฎาคม 2563
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(หน่่วย : ล้้านบาท / Unit : Million Baht)

รายได้้จากการขายรวม / Total Sales
12,000

กำำ�ไรสุุทธิิ / Net Profit

1,000

4,000

1,386

1,577

1,500

7,374

6,000
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การเปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์ ในรอบปี
13 กุมภาพันธ์ 2563
ภายหลัังจากการที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิรวมถึึงได้้รัับใบอนุุญาตประกอบธุุรกิิจ
คนต่่างด้้าวแล้้ว บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการจดทะเบีียนแก้้ไขข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ
เพื่่�อยกเลิิกข้้อจำำ�กัดั สััดส่่วนการถืือหุ้้�นของผู้้�ถืือหุ้้�นสััญชาติิต่า่ งด้้าวกัับกระทรวง
พาณิิชย์์เมื่่�อวัันที่่� 13 กุุมภาพัันธ์์ 2563 เพื่่�อให้้หุ้้�นของบริิษััทฯ สามารถโอนได้้
โดยไม่่มีีข้้อจำำ�กััด

25 พฤษภาคม 2563
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้้�งที่่� 1/2563 เมื่่�อวัันที่่� 25 พฤษภาคม 2563 ได้้พิิจารณาอย่่าง
สมเหตุุสมผล แล้้วเห็็นว่่า การขอขยายระยะเวลาในการจััดทำำ�และนำำ�ส่่งรายงานแสดงฐานะการเงิินและ
ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 ต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (“สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.”) ออกไป มีีความจำำ�เป็็นและเป็็นเหตุุสุุดวิิสััย
ที่่�ไม่่สามารถควบคุุมได้้ โดยจะนำำ�ส่่งภายในวัันที่่� 31 กรกฎาคม 2563 เนื่่�องจากการแพร่่ระบาดของ
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำำ�ให้้เกิิดความล่่าช้้าในการรัับข้้อมููลทางการเงิินที่่�ครบถ้้วนจาก
บริิษััทร่่วมบางแห่่งและกิิจการร่่วมค้้า

2 มิถุนายน 2563
สำำ�นััก งานคณะกรรมการกำำ�กัับ หลัั ก ทรัั พย์์ แ ละตลาดหลัั ก ทรัั พย์์
ได้้ผ่อ่ นผัันระยะเวลาการนำำ�ส่ง่ รายงานแสดงฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิิน
งานสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 ให้้แก่่บริิษััทฯ จนถึึงวัันที่่�
31 กรกฎาคม 2563 เนื่่�องจากมีีเหตุุจำำ�เป็็นและสมควรจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)

29 มิถุนายน 2563
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 1/2563 ได้้มีีมติิดัังต่่อไปนี้้�
เสนอให้้ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติิการจ่่ายเงิินปัันผลในอััตราหุ้้�นละ 0.05 บาท สำำ�หรัับ
ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 ซึ่่�งจ่่ายจากกำำ�ไรสะสมที่่�ยัังไม่่ได้้จััดสรร คิิดเป็็นจำำ�นวนเงิินทั้้�งสิ้้�น 10.08
ล้้านบาท เงิินปัันผลทั้้�งหมดจะถููกหัักภาษีี ณ ที่่�จ่่ายตามอััตราที่่�กฎหมายกำำ�หนด กำำ�หนดจ่่ายเงิินปัันผล
ให้้ แ ก่่ ผู้้�ถืื อ หุ้้�นในวัั น ที่่� 20 สิิ ง หาคม 2563 โดยกำำ� หนดรายชื่่�อผู้้�ถืื อ หุ้้�นที่่�มีี สิิ ท ธิิ รัั บ เงิิ น ปัั น ผล
(Record Date) ในวัันที่่� 13 กรกฎาคม 2563
เสนอให้้ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติิการเปลี่่�ยนแปลงผู้้�สอบบััญชีีจากบริิษััท สำำ�นัักงาน
อีีวาย จำำ�กััด เป็็น บริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564
	มีีมติิอนุุมัติั ิให้้หยุุดสายการผลิิตสำำ�หรัับสิ่่�งทอหนึ่่�งสายอย่่างไม่่มีีกำำ�หนด ซึ่่�งคิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 22
ของกำำ�ลัังการผลิิตรวมจาก 5 สายการผลิิต เป็็นผลมาจากผลกระทบอย่่างรุุนแรงจากการแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา (COVID-19) และข้้อเสีียเปรีียบด้้านต้้นทุุนเมื่่�อเทีียบกัับคู่่�แข่่งทั่่�วโลก
นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษััทได้้อนุุมััติิให้้ลดอััตรากำำ�ลัังคนเพื่่�อความยั่่�งยืืนในอนาคตของบริิษััทฯ
ภายใต้้กรอบของกฎหมายแรงงาน
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MAJOR CHANGES AND OTHER EVENTS
13 Feb 2020
Consequent to the necessary approvals including in principle
foreign business license, the Company has registered the amendment
of the Company’s Articles of Association on removal of the restriction
on foreign shareholding limit with the Ministry of Commerce on
13 February 2020 in order to enable the Company’s shares to be
transferred without any restrictions.

25 May 2020
The Audit Committee Meeting no. 1/2020 held on 25 May 2020 considered
the Company’s request as reasonable, necessary and beyond control for extension
of deadline for the preparation and submission of the statement of financial position
and operating results for the year ended 31 March 2020 to the Securities and Exchange
Commission (“Office of SEC”) within 31 July 2020 due to pandemic of the Corona Virus
2019 (COVID-19) caused delay in getting complete financial information from some of
the overseas based investee companies.

2 June 2020
The Securities and Exchange Commission granted extension
of deadline for the submission of the statement of financial
position and operating results for the year ended 31 March 2020
within 31 July 2020 due to reasonable and appropriate grounds
caused by pandemic of the Corona Virus 2019 (COVID-19).

29 June 2020
The Board of Directors’ Meeting no.1/2020 has passed the resolutions as follows.

To propose to the Annual General Meeting of the Shareholders to consider and approve
the dividend payment at the rate of Baht 0.05 per share for the year ended 31 March
2020 from un-appropriated retained earnings, amounting to Baht 10.08 Million. All
dividends shall be subjected to withholding tax at the rate stipulated by law. The
dividend payment will be made on 20 August 2020. The record date to determine the
right of shareholders who are entitled to receive dividend will be on 13 July 2020.
To propose to the Annual General Meeting of Shareholders to approve the change of
the Company’s auditors from EY Office Limited to KPMG Phoomchai Audit Ltd. for the
year ending 31 March 2021.
Approved to stop one of textile production line for indefinite period which represents
about 22% of total production capacity with five production lines in view of severe
impact of COVID-19 and cost disadvantages with respect to global competitors. The
Board also approved to reduce proportionate manpower for future sustainability of
the Company within the framework of labor laws.
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รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการขอนำำ�เสนองบการเงิินที่่�ตรวจสอบแล้้วสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563

เศรษฐกิิจโลก
การเติิบโตทั่่�วโลกชะลอตััวลงอย่่างมากในปีี 2562 เนื่่�องจากความตึึงเครีียดทางการค้้าที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นและภาวะเศรษฐกิิจที่่�ไม่่แน่่นอน
ทำำ�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นทางธุุรกิิจลดลง
จากการเติิบโตที่่�ซบเซาของเศรษฐกิิจโลกซึ่่�งได้้รัับผลกระทบจากโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา (COVID-19) ทำำ�ให้้เกิิดภาวะถดถอยอย่่าง
ที่่�สุุดทั่่�วโลกในรอบหลายทศวรรษ ภาวะเศรษฐกิิจที่่�ชะงัักซึ่่�งเกิิดจากการแพร่่ระบาดของ COVID-19 ส่่งผลกระทบอย่่างรุุนแรง
ต่่อแนวโน้้มการเติิบโตในระยะสั้้�นของประเทศหลััก ๆ ทั้้�งหมด ซึ่่�งผลกระทบในระยะยาวจากการปิิดประเทศที่่�กระจายในหลายพื้้�นที่่�
ยัังไม่่เป็็นที่่�ยืืนยัันแน่่นอน กองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศ (IMF) คาดการณ์์ว่่าการเติิบโตทั่่�วโลกจะหดตััวลงติิดลบอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 4.9
ต่ำำ�� กว่่ า ที่่�คาดการณ์์ ไว้้ อ ย่่ า งมากในเดืื อ นเมษายน ซึ่่�งบ่่ ง ชี้้�ถึึงสภาพเศรษฐกิิ จ ที่่�ยัั ง คงมีี ค วามไม่่ แ น่่ น อนและการฟื้้� น ตัั ว ในทัั น ทีี
ดููเหมืือนว่่าไม่่น่่าจะเป็็นไปได้้

เศรษฐกิิจไทย
เศรษฐกิิจไทยขยายตััวร้้อยละ 2.4 ในปีี 2562 ต่ำำ��กว่่าอััตราการเติิบโตในปีี 2561 ซึ่่�งอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 4.2 การหดตััวของการส่่งออก
เป็็นผลมาจากข้้อพิิพาททางการค้้าระหว่่างประเทศสหรััฐอเมริิกาและประเทศจีีนที่่�ยัังดำำ�เนิินต่่อไปและนโยบายกีีดกัันทางการค้้า
เป็็นปััจจััยที่่�ส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจ ในปีี 2563 ตามการคาดการณ์์ล่่าสุุดของธนาคารแห่่งประเทศไทยคาดว่่าเศรษฐกิิจจะชะลอตััว
ลงและมีีอััตราการเติิบโตติิดลบที่่�ร้้อยละ 8.1 เป็็นผลมาจากการลดลงด้้านการท่่องเที่่�ยวและการค้้าขายที่่�ซบเซาเนื่่�องจาก COVID-19

อุุตสาหกรรมผลิิตเส้้นใยเรยอน (VSF)
ความต้้องการเส้้นใยเรยอน (VSF) ทั่่�วโลกเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 5.9 ล้้านตัันในปีี 2562 เมื่่�อเทีียบกัับ 5.5 ล้้านตัันในปีี 2561 กำำ�ลัังการผลิิต
ของเส้้นใยเรยอน (VSF) ณ สิ้้�นปีี 2562 อยู่่�ที่่� 7.5 ล้้านตััน โดยมีีกำำ�ลัังการผลิิตส่่วนเกิินคิิดเป็็นร้้อยละ 22 กำำ�ลัังการผลิิตใหม่่เหล่่านี้้�
ส่่วนใหญ่่เป็็นการเพิ่่�มจากผู้้�ผลิิตในประเทศจีีนและประเทศอิินโดนีีเซีียในช่่วงปลายปีี 2561 ถึึงกลางปีี 2562 เป็็นผลทำำ�ให้้ราคา
ของเส้้นใยเรยอน (VSF) อยู่่�ภายใต้้แรงกดดัันตั้้�งแต่่เดืือนมิิถุุนายน 2561 สถานการณ์์นี้้�เริ่่�มรุุนแรงในปีี 2563 จากราคาที่่�ลดลง
เกืือบร้้อยละ 25 ในปีีก่่อนหน้้านี้้�
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DIRECTORS’ REPORT TO THE SHAREHOLDERS

Your Directors present the audited financial statements for the year ended 31 March 2020.

Global Economy
Global growth slowed down considerably in 2019 due to heightened trade tensions and an uncertain economic
climate that led to a decline in business confidence.
In this backdrop of sluggish growth, the global economy was struck by COVID-19, which has triggered the deepest
global recession in decades. The pandemic-induced economic standstill has severely impacted near-term growth
prospects of all major economies. The long-term lingering effects of the widespread lockdowns are yet to be
ascertained. International Monetary Fund (IMF) has forecast global growth to be -4.9% in 2020, which is sharply
lower than even the April forecast, indicating a very uncertain economic landscape. The pace of recovery remains
uncertain and an immediate revival looks increasingly unlikely.

Thai Economy
The Thai economy grew by 2.4% in 2019, much lower than the growth rate of 4.2% in 2018. A contraction of
exports, ongoing trade dispute between U.S. and China, and protectionist policies globally, were among the
factors adversely affecting the economy. In 2020, as per the latest Bank of Thailand forecast, the economy is
projected to decelerate and record negative growth of 8.1% due to the slump in tourism and trade on account
of COVID-19.

VSF Industry
Globally VSF demand grew to 5.9 Million Tons in 2019 as compared 5.5 Million Tons in 2018. VSF capacity at
the end of calendar year 2019 stood at 7.5 Million Tons with almost 22% surplus capacity. Most of these new
capacities have been added by players in China and Indonesia, and it has come online from end-2018 to mid2019. As a result, VSF prices have been under pressure since June 2018. This situation became quite severe in
financial year 2020 when the prices declined by almost 25% over the previous financial year.
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การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ทั่่�วโลก คาดว่่าจะส่่งผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญในระยะสั้้�นถึึงระยะปานกลางต่่ออุุปสงค์์ของห่่วงโซ่่
คุุณค่่าของสิ่่�งทอโดยรวม ทั้้�งนี้้�รวมถึึงเส้้นใยเรยอน (VSF) ด้้วย หลัังจากมาตรการปิิดประเทศในหลายประเทศ ผลกระทบของ COVID-19
และการเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคมที่่�ตามมาต่่อพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคที่่�มีีต่่อผลิิตภััณฑ์์สิ่่�งทอและเครื่่�องแต่่งกายนั้้�นยากที่่�จะคาดการณ์์ได้้
อย่่างไรก็็ตามภายใต้้สถานการณ์์ที่่�มีีกำำ�ลัังการผลิิตส่่วนเกิินในปััจจุุบัันของเส้้นใยเรยอน (VSF) อาจยัังคงดำำ�เนิินต่่อไปในอีีกไม่่กี่่�ปีี
ข้้างหน้้า ซึ่่�งจะเป็็นแรงกดดัันทำำ�ให้้ราคาเส้้นใยเรยอน (VSF) ลดลง เป็็นผลให้้อุุตสาหกรรมของเส้้นใยเรยอน (VSF) โดยรวมอาจ
ประสบกัับความสููญเสีียและมีีผลกระทบต่่ออััตรากำำ�ไรอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ในขณะที่่�ภาคสิ่่�งทอได้้รัับผลกระทบอย่่างรุุนแรงจาก
การแพร่่ระบาดในครั้้�งนี้้� ทำำ�ให้้มีีการตระหนัักในการรัับรู้้�ของผู้้�บริิโภคที่่�มีีต่่อสุุขภาพและสุุขอนามััย สิ่่�งนี้้�ทำำ�ให้้เกิิดความต้้องการ
ในผลิิตภััณฑ์์ที่่�ไม่่ใช่่สิ่่�งทอสำำ�หรัับการบริิโภคที่่�เกี่่�ยวกัับสุุขอนามััย และคาดว่่าจะดำำ�เนิินต่่อไปในระยะสั้้�นถึึงปานกลาง เพื่่�อตอบสนอง
ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงในครั้้�งนี้้� ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการเพิ่่�มการผลิิตเส้้นใยเรยอน (VSF) สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ที่่�ไม่่ใช่่สิ่่�งทอในทัันทีี
อย่่างไรก็็ตามในส่่วนนี้้�มีีสััดส่่วนค่่อนข้้างเล็็กน้้อยเมื่่�อเทีียบกัับสิ่่�งทอและการใช้้กำำ�ลัังการผลิิตโดยรวม คาดว่่าจะยัังคงอยู่่�ในระดัับต่ำำ��
ในระยะเวลาอัันใกล้้นี้้�

ผลประกอบการและความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร
ผลประกอบการและความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรของบริิษััทฯ สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 เปรีียบเทีียบกัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�
31 มีีนาคม 2562 เป็็นดัังนี้้�
รายการ
ปริิมาณการผลิิตเส้้นใยเรยอนรวม (เมตริิกตััน)
ปริิมาณขายเส้้นใยเรยอนรวม (เมตริิกตััน)

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 31 มีีนาคม
2563
2562
134,866
138,667
132,359
138,165

%
เปลี่่�ยนแปลง
(2.7%)
(4.2%)

รายได้้จากการขายรวม (ล้้านบาท)

7,374

9,383

(21.4%)

ราคาขายเฉลี่่�ย (บาท/กก.)

51.44

63.77

(19.3%)

ต้้นทุุนขาย (ล้้านบาท)

7,297

8,586

(15.0%)

ต้้นทุุนขาย (บาท/กก.)

55.13

62.14

(11.3%)

ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้า (ล้้านบาท)
กำำ�ไรสุุทธิิ (งบการเงิินเฉพาะกิิจการ) (ล้้านบาท)
กำำ�ไรสุุทธิิ (งบการเงิินแสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย) (ล้้านบาท)

512
(214)
187

1,250
410
1,577

(59.1%)
(152.2%)
(88.1%)

ราคาขายเฉลี่่�ยของเส้้นใยลดลงร้้อยละ 19.3 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน เนื่่�องจากความล่่าช้้าเป็็นเวลาหลายเดืือนจากส่่วนต่่างของราคา
ที่่�ลดลงระหว่่างเส้้นใยและวััตถุุดิิบ ส่่งผลให้้อััตรากำำ�ไรมีีการหดตััว บริิษััทฯ ยัังคงมุ่่�งเน้้นประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงานอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง และมีีการเพิ่่�มส่่วนแบ่่งการขายในผลิิตภััณฑ์์เส้้นใยชนิิดพิิเศษ
การลดลงของยอดขายและอััตรากำำ�ไรทำำ�ให้้มีผี ลขาดทุุนสุุทธิิตามงบการเงิินเฉพาะกิิจการจำำ�นวน 214 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับกำำ�ไรสุุทธิิ
จำำ�นวน 410 ล้้านบาทในปีีก่อ่ น สถานการณ์์ตลาดที่่�ท้้าทายส่่งผลให้้บริิษัทั ร่่วมส่่วนใหญ่่มีผี ลการดำำ�เนิินงานลดลงเมื่่�อเทีียบกัับปีีที่่�แล้้ว
และทำำ�ให้้กำำ�ไรสุุทธิิตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียลดลงร้้อยละ 88.1 จากปีีก่่อน
สำำ�หรัับคดีีฟ้อ้ งร้้องในนามของกลุ่่�มบุุคคลได้้ยื่่�นฟ้้องต่่อศาลจัังหวััดอ่่างทอง ซึ่่�งศาลอุุทธรณ์์ตัดั สิินในเดืือนพฤษภาคม 2563 ให้้สามารถ
ดำำ�เนิินคดีีแบบกลุ่่�มได้้และขอบเขตดัังกล่่าวให้้รวมถึึงบุุคคลอื่่�น ๆ ที่่�ได้้รัับความเดืือดร้้อนอัันเนื่่�องมาจากสารเคมีีจากการประกอบ
กิิจการจากโรงงานของบริิษััทฯ ที่่�จัังหวััดอ่่างทอง คดีีดัังกล่่าวอยู่่�ในชั้้�นพิิจารณาของศาลแพ่่ง บริิษััทฯ เชื่่�อว่่าได้้มีีการดำำ�เนิินงานที่่�เป็็น
ไปตามมาตรฐานการปล่่อยมลพิิษที่่�กำำ�หนดโดยหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล และบริิษััทฯ จะใช้้ความพยายามอย่่างเหมาะสมเพื่่�อปกป้้อง
ผลประโยชน์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทั้้�งหมด
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The Global outbreak of COVID-19 is expected to have significant short to medium term impact on demand for
the overall textile value chain including VSF. Following the lockdowns in various countries, the impact of the
pandemic and subsequent changes in consumer behavior towards textile and apparels is difficult to predict.
However, it appears that the current surplus capacity situation in VSF may continue for the next few years leading
to downward pressure on VSF prices. As a result, VSF industry overall may continue to incur losses with significant
impact on margins. While the textile sector has been severely impacted by this pandemic, there has been an
overall enhancement in consumer awareness towards health and hygiene, resulting in firmness of demand for
non-woven fibers for hygiene related applications. This is expected to continue in the short to medium term. To
respond to this change, your company has taken actions to quickly increase production of VSF for non-woven
applications. However, this segment is relatively small compared to textiles and the overall capacity utilization
is expected to remain low in the near term.

Operational Performance and Profitability
Your Company’s operating performance and profitability for the year ended 31 March 2020 vis-à-vis the year
31 March 2019 is tabulated below:
Particulars
Total VSF production (Metric Tons)
Total VSF sales volume (Metric Tons)
Total sales revenues (Baht Million)
Average selling price (Baht/Kg)
Cost of goods sold (Baht Million)
Cost of goods sold (Baht/Kg)
Share of Income from associates and joint venture (Baht Million)
Net profit (separate financial statements) (Baht Million)
Net profit (equity method) (Baht Million)

For the year ended
31 March
2020
2019
134,866
138,667
132,359
138,165
7,374
9,383
51.44
63.77
7,297
8,586
55.13
62.14
512
1,250
(214)
410
187

1,577

% change
(2.7%)
(4.2%)
(21.4%)
(19.3%)
(15.0%)
(11.3%)
(59.1%)
(152.2%)
(88.1%)

Average selling price of fibre declined by 19.3% over the previous financial year. There is a time lag of several
months between fibre and raw material price reduction. This led to shrinkage in profit margins. The Company
continued to focus on operational efficiency and increased the share of specialty fibre sales.
The Overall reduction in sales and margins have resulted in a net loss of Baht 214 Million, as compared to
a net profit of Baht 410 Million in the previous year. The challenging market conditions resulted in subdued
performance of most of the associated companies as compared to the previous year, and hence the net profit
under the equity method decreased by 88.1% over the previous year.
Regarding the class action case filed against your company in the Angthong provincial court, the Court of Appeals
ruled in May 2020 to certify the class and adjusted the scope of the class to broadly include any person who has
been suffering from the chemical odors emanating out of the Company’s plant at Angthong. The case will now
be heard at civil courts based on merit aspects of the compliant. Your company believes that it has operated
well within the emission standards stipulated by regulators, and will defend its position appropriately to protect
the interests of all stakeholders.
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บริิษััทฯ อยู่่�ระหว่่างการดำำ�เนิินการอีีกสามคดีีที่่�เกี่่�ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อมสำำ�หรัับความเสีียหายที่่�เกิิดจากการสร้้างความเดืือดร้้อนต่่อผู้้�อื่่�น
บริิษััทฯ ได้้ลงทุุนด้้านเทคโนโลยีีและระบบการควบคุุมเพื่่�อปรัับปรุุงสภาพแวดล้้อมรอบ ๆ ชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�อง บริิษััทฯ ยัังคงทำำ�งาน
อย่่างใกล้้ชิิดกัับชุุมชนและหน่่วยงานระดัับจัังหวััดในการเข้้าร่่วมและสนัับสนุุนในกิิจกรรม CSR เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับชุุมชนและสร้้าง
ความแตกต่่างให้้กัับชีีวิิตของพวกเขา

ผลประกอบการของการร่่วมค้้า
บริิษััท เอวีี เทอเรซ เบย์์ อิิงค์์ (AVTB) การร่่วมค้้าของบริิษััทฯ ที่่�ประเทศแคนาดา มีีผลประกอบการที่่�ดีีขึ้�น้ โดยมีีกำำ�ไรสุุทธิิจำำ�นวน
188 ล้้านบาทในปีีนี้้� เมื่่�อเทีียบกัับกำำ�ไรสุุทธิิจำำ�นวน 16 ล้้านบาทในปีีก่่อน กำำ�ไรที่่�เพิ่่�มขึ้้�นส่่วนใหญ่่เป็็นผลมาจากปริิมาณขายเพิ่่�มขึ้้�น
และจากการดำำ�เนิินการที่่�มีีประสิิทธิิภาพดีีขึ้้�น

ผลประกอบการของบริิษััทร่่วม
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมลดลงเป็็น 512 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 59.1 เมื่่�อเทีียบกัับกำำ�ไรสุุทธิิจำำ�นวน
1,250 ล้้านบาท ในปีีก่่อน ซึ่่�งผลกระทบส่่วนใหญ่่เกิิดจากความผัันผวนและสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจที่่�ท้้าทายมากขึ้้�น

ผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของ COVID-19
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่่�เกิิดขึ้้�นในประเทศไทยและทั่่�วโลกเมื่่�อต้้นปีีที่่�ผ่่านมา ส่่งผลกระทบ
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจทั่่�วโลก การปิิดประเทศที่่�ไม่่เคยเกิิดขึ้้�นมาก่่อนในหลายประเทศ ส่่งผลกระทบต่่อการใช้้กำำ�ลัังการผลิิต รายได้้
และความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรของบริิษััทฯ ตั้้�งแต่่เดืือนเมษายน 2563 เป็็นต้้นมา ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นเพราะความต้้องการที่่�ลดลง
อย่่างมากในตลาดโลก เนื่่�องจากสถานการณ์์ดังั กล่่าวยัังคงมีีการเปลี่่�ยนแปลงไปทุุกวััน และด้้วยความไม่่แน่่นอนในทางเศรษฐกิิจ บริิษัทั ฯ
ได้้มีีการดำำ�เนิินมาตรการบรรเทาต่่าง ๆ เพื่่�อเป็็นการลดต้้นทุุน ลดการใช้้เงิินทุุนหมุุนเวีียน และการรัักษาสภาพคล่่อง
ถึึงแม้้ว่่าบริิษััทฯ จะมีีผลขาดทุุนสำำ�หรัับปีี คณะกรรมการขอเสนอให้้มีีการจ่่ายเงิินปัันผลในอััตรา 0.05 บาทต่่อหุ้้�น สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
31 มีีนาคม 2563 โดยเป็็นการจ่่ายจากกำำ�ไรสะสม คิิดเป็็นเงิินจำำ�นวน 10.08 ล้้านบาท
คณะกรรมการบริิษััทขอแสดงความขอบคุุณต่่อลููกค้้า หน่่วยงานภาครััฐ สถาบัันการเงิิน ชุุมชน ผู้้�ขาย พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ และผู้้�มีีส่่วน
ได้้ส่่วนเสีียอื่่�น ๆ ที่่�ให้้การสนัับสนุุนบริิษััทฯ มาอย่่างต่่อเนื่่�อง คณะกรรมการบริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับความมุ่่�งมั่่�นและความทุ่่�มเท
ของพนัักงานทุุกคนเพื่่�อความสำำ�เร็็จในผลประกอบการที่่�ดีีขึ้�น้ ในทุุก ๆ ปีี
ในนามคณะกรรมการบริิษััท

นายไซยััม ซุุนเดอร์์ มาฮัันซาเรีีย
กรรมการอิิสระ
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The Company is also in the process of defending three other environment cases for damages arising from tort
of nuisance.
The Company has continuously invested in technology and control systems for continued improvement of the
environment around its community. The Company continues to engage deeply with provincial authorities and
the broader community, to make a meaningful difference to their lives.

Performance of Joint Venture
The Company’s joint venture, AV Terrace Bay Inc., Canada (AVTB) has showed improved performance with net
profit of Baht 188 Million as compared to Baht 16 Million. The increased profit is mainly due to higher sales
volume and improved operational efficiency.

Performance of Associate Companies
The share of equity income decreased to Baht 512 Million by 59.1% as compared to Baht 1,250 Million of previous
year. The same was affected mainly due to volatile and challenging business environment.

Impact of the COVID-19 Pandemic
The COVID-19 pandemic that struck Thailand and the rest of the world earlier this year, has affected business
operations across the globe. The unprecedented lockdowns enforced by many countries, have impacted
capacity utilization, revenue and profitability from April 2020. This is largely on account of a sharp reduction in
demand across global markets. As the situation is still evolving and given the extent of economic uncertainty,
the Company is taking various mitigating measures to reduce costs, cut working capital, and conserve liquidity.
Despite the net loss for the year, the Board of Directors have recommended a dividend of Baht 0.05 per share
for the year ended 31 March, 2020 out of the retained earnings, entailing payment of Baht 10.08 Million.
The Company’s Directors express their gratitude to its customers, government authorities, financial institutions,
community, vendors, and all other business partners and stakeholders for their continued support. Your Directors
deeply value the commitment and dedication of all employees in achieving good operational performance
year after year.

For and on behalf of the Board of Directors

Mr. Shyam Sundar Mahansaria
Independent Director
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โครงสร้างการจัดการ
ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 โครงสร้้างการจััดการของบริิษััทฯ ประกอบด้้วย คณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะผู้้�บริิหาร
คณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วยกรรมการอิิสระจำำ�นวน 3 คน กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร 3 คน และกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร 1 คน
คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดให้้มีีคณะกรรมการย่่อย คืือ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่่�งกรรมการทุุกคนใน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็็นกรรมการอิิสระ

1. คณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
		

นายกุุมาร มัังกาลััม เบอร์์ล่่า
นางราชาสรีี เบอร์์ล่่า		
นายไซยััม ซุุนเดอร์์ มาฮัันซาเรีีย
นายวิินััย สััจเดว			
นายประบูู นาเรนท์์ มาตู้้�		
นายดิิลิิป ซิิงห์์ กอร์์		
นายบีีร์์ กาปููร์			
์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุุ : - ข้้อมููลและประวััติิของผู้้�บริิหารปรากฎในรายชื่่�อคณะกรรมการและผู้้�บริิหาร

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการสองคนลงลายมืือชื่่�อร่่วมกััน และประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััทฯ อย่่างไรก็็ตาม คณะกรรมการอาจกำำ�หนดชื่่�อกรรมการ
ผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััทฯ พร้้อมประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััทฯ ได้้

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1.
2.
3.
4.

มีอ�ำนาจและหน้าที่ในการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต และระมััดระวัังรัักษาผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ และเพื่่�อผลประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�ถืือหุ้้�น
มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบายและทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ก�ำกับควบคุมดูแลฝ่ายบริหารเพื่อให้
ดำำ�เนิินการตามนโยบายที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
มีหน้าที่แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละครั้ง
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MANAGEMENT STRUCTURE
As of 31 March 2020, the Company’s management structure consists of the Board of Directors, Audit Committee
and Management Team.
The Board of Directors consists of 3 independent directors, 3 non-executive directors and 1 executive director.
The Board has set up sub-committee, namely Audit Committee and all directors in the Audit Committee are
independent directors.

1. Board of Directors
The Board of Directors comprises of the following persons:
1. Mr. Kumar Mangalam Birla
Chairman of the Board
2. Mrs. Rajashree Birla		
Director
3. Mr. Shyam Sundar Mahansaria Independent Director
4. Mr. Vinai Sachdev		
Independent Director
5. Mr. Prabhu Narain Mathur
Independent Director
6. Mr. Dilip Singh Gaur		
Director
7. Mr. Bir Kapoor			
Director

		

Remark :- Information and profiles are shown in the Board of Directors and Management.

Authorized Directors
Any two directors of the Company are authorized to jointly sign and affix the Company’s seal. However, the
Board of Directors may appoint the authorized directors of the Company with the Company’s seal.

Duties and Responsibilities of the Board of Directors
1.
2.
3.
4.

To perform duties in compliance with the laws, the Company’s objectives, the Articles of Association and
resolutions of shareholders’ meetings by upholding integrity and the best interests of the Company and
shareholders.
To be responsible for setting up the Company’s policies and direction as well as monitor and supervise
management for operating in efficient and effective implementation of the policies.
To be responsible for appointing the Audit Committee.
To convene meeting of the Board of Directors and shareholders at least once a quarter and once a year
respectively.
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ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััทมีีการเข้้าร่่วมประชุุม เป็็นดัังนี้้�
การเข้าร่วมประชุม
รายชื่่�อกรรมการ

ตำำ�แหน่่ง

วาระการดำำ�รง
ตำำ�แหน่่ง

คณะกรรมการ คณะกรรมการ การประชุุม
บริษัท
ตรวจสอบ ผู้้�ถืือหุ้้�น*

หมายเหตุุ

1. นายกุุมาร มัังกาลััม
เบอร์์ล่่า

ประธานกรรมการ ก.ค. 2562 - วัันประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
2565

0/4

-

0/1

มีีถิ่่�นฐานอยู่่�ใน
ต่่างประเทศ

2. นางราชาสรีี เบอร์์ล่่า

กรรมการ

ก.ค. 2563 - วัันประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
2566

0/4

-

0/1

มีีถิ่่�นฐานอยู่่�ใน
ต่่างประเทศ

3. นายไซยััม ซุุนเดอร์์
มาฮัันซาเรีีย

กรรมการอิิสระ/ ก.ค. 2563- วัันประชุุม
ประธานกรรมการ สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
ตรวจสอบ
2566

4/4

4/4

0/1

4. นายวิินััย สััจเดว

กรรมการอิิสระ/
กรรมการ
ตรวจสอบ

ก.ค. 2563 - วัันประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
2566

4/4

4/4

1/1

5. นายประบูู นาเรนท์์
มาตู้้�

กรรมการอิิสระ/
กรรมการ
ตรวจสอบ

ก.ค. 2561 - วัันประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
2564

3/4

3/4

0/1

6. นายดิิลิิป ซิิงห์์ กอร์์

กรรมการ

ก.ค. 2562 - วัันประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
2565

1/4

-

1/1

7. นายบีีร์์ กาปููร์์

กรรมการ

ก.ค. 2562 - วัันประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
2565

4/4

-

1/1

มีีถิ่่�นฐานอยู่่�ใน
ต่่างประเทศ

หมายเหตุุ : * บริิษััทฯ จััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2562 เมื่่�อวัันที่่� 30 กรกฎาคม 2562

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยกรรมการอิิสระที่่�มีีคุุณสมบััติิตามประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน และกฎระเบีียบ
และข้้อบัังคัับของสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย คณะกรรมการ
จะต้้องประกอบด้้วย กรรมการอิิสระอย่่างน้้อย 3 คน และอย่่างน้้อยหนึ่่�งคนที่่�มีีความรู้้�ด้้านบััญชีีและการเงิินของบริิษััทฯ และ
มีีประสบการณ์์เพีียงพอที่่�จะรัับรองความถููกต้้องของงบการเงิินของบริิษััทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 3 คน ดัังนี้้�
1.
2.
3.
		

นายไซยััม ซุุนเดอร์์ มาฮัันซาเรีีย
นายวิินััย สััจเดว			
นายประบูู นาเรนท์์ มาตู้้�		
นางสุุวรรณา เฉลิิมวััฒน์์		

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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In 2020, records of meeting attendance of individual directors are as follows:
Meeting Attendance
Name

Position

Tenure

Board of
Directors

Audit
Shareholders
Committee Meeting*

Remark

1. Mr. Kumar
Mangalam Birla

Chairman of the
Board

Jul 2019 –
AGM 2022

0/4

-

0/1

Being foreign
director

2. Mrs. Rajashree
Birla

Director

Jul 2020 –
AGM 2023

0/4

-

0/1

Being foreign
director

3. Mr. Shyam Sundar Independent
Jul 2020 –
Mahansaria
Director/ Chairman AGM 2023
of the Audit
Committee

4/4

4/4

0/1

4. Mr. Vinai Sachdev Independent
Jul 2020 –
Director/ Member AGM 2023
of the Audit
Committee

4/4

4/4

1/1

5. Mr. Prabhu Narain Independent
Jul 2018 –
Mathur
Director/ Member AGM 2021
of the Audit
Committee

3/4

3/4

0/1

6. Mr. Dilip Singh
Gaur

Director

Jul 2019 –
AGM 2022

1/4

-

1/1

7. Mr. Bir Kapoor

Director

Jul 2019 –
AGM 2022

4/4

-

1/1

Being foreign
director

Remark : * The Company held the annual general meeting of shareholders for the year 2019 on 30 July 2019.

2. Audit Committee
The Audit Committee consists of independent directors with qualifications in accordance with the announcements
of the Capital Market Supervisory Board and the regulations of the Office of the Securities and Exchange Commission
and the Stock Exchange of Thailand. The Committee must consist of at least 3 independent directors, with at
least one who is qualified in accounting or finance and has adequate experience to ascertain the integrity of
the financial statements of the Company.
The Audit Committee comprises three Independent Directors as follows:
1.
2.
3.
		

Mr. Shyam Sundar Mahansaria
Mr. Vinai Sachdev		
Mr. Prabhu Narain Mathur
Mrs. Suwanna Chalermwat

Chairman of the Audit Committee
Member of the Audit Committee
Member of the Audit Committee
Secretary of the Audit Committee
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

สอบทานให้้บริิษััทฯ มีีการรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและเพีียงพอ

2.

สอบทานให้้บริิษััทฯ มีีระบบการควบคุุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่่�
เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล และพิิจารณาความเป็็นอิิสระของหน่่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้้ความเห็็นชอบในการพิิจารณา
แต่่งตั้้�ง โยกย้้าย เลิิกจ้้างหััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน หรืือหน่่วยงานอื่่�นใดที่่�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการตรวจสอบภายใน

3.

สอบทานให้้บริิษััทฯ ปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์และ
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ

4. 	พิิจารณา คััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�งบุุคคลซึ่่�งมีีความเป็็นอิิสระเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ และเสนอค่่าตอบแทน
ของบุุคคลดัังกล่่าว รวมทั้้�งเข้้าร่่วมประชุุมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
5. 	พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดยั้้�งทางผลประโยชน์์ ให้้เป็็นไปตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ารายการดัังกล่่าวสมเหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััทฯ
6. 	จััดทำำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััทฯ ซึ่่�งรายงานดัังกล่่าวต้้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้้องประกอบด้้วยข้้อมููลอย่่างน้้อยดัังต่่อไปนี้้�
(ก) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความถููกต้้อง ครบถ้้วน เป็็นที่่�เชื่่�อถืือได้้ของรายงานทางการเงิินของบริิษััทฯ
(ข) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายในของบริิษััทฯ
(ค) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์หรืือ
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ
(ง) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของผู้้�สอบบััญชีี
(จ) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
(ฉ) 	จำำ�นวนการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการตรวจสอบแต่่ละท่่าน
(ช) ความเห็็นหรืือข้้อสัังเกตโดยรวมที่่�คณะกรรมการตรวจสอบได้้รัับจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎบััตร (charter)
(ซ) รายการอื่่�นที่่�เห็็นว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงทุุนทั่่�วไปควรทราบ ภายใต้้ขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รับั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริิษััท
7.

ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการของบริิษััทมอบหมายด้้วยความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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Duties and Responsibilities of the Audit Committee
1.

To review the Company’s financial reporting process to ensure that it is accurate and adequate;

2.

To review the Company’s internal control system and internal audit system to ensure that they are suitable
and efficient, to determine internal audit’s independence, as well as to approve the appointment, transfer
and dismissal of internal audit team;

3.

To review the Company’s compliance with the law on securities and exchange, the Exchange’s regulations,
and the laws relating to the Company’s business;

4.

To consider, select and nominate an independent person to be the Company’s auditor, and to propose
such person’s remuneration, as well as to attend a non-management meeting with the auditor at least
once a year;

5.

To review the Connected Transactions, or the transactions that may lead to conflicts of interests, to ensure
that they are in compliance with the laws and the Exchange’s regulations and are reasonable and for
the highest benefit of the Company;

6.

To prepare and to disclose in the Company’s annual report, an audit committee’s report which must
be signed by the audit committee’s chairman and consisting of the following information:
(a) an opinion on the accuracy, completeness and creditability of the Company’s financial report,
(b) an opinion on the adequacy of the Company’s internal control system,
(c) an opinion on the compliance with the law on securities and exchange, the Exchange’s regulations,
or the laws relating to the Company’s business,
(d) an opinion on the suitability of an auditor,
(e) an opinion on the transactions that may lead to conflicts of interests,
(f) the number of the audit committee meetings and the attendance of such meetings by each committee
member,
(g) an opinion or overview comment received by the audit committee from its performance of duties in
accordance with the charter, and
(h) other transactions which, according to the audit committee’s opinion, should be known to the
shareholders and general investors, subject to the scope of duties and responsibilities assigned by
the Company’s board of directors; and
(7) To perform any other act as assigned by the Company’s board of directors, with the approval of the audit
committee.
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้กำำ�หนดนิิยามกรรมการอิิสระไว้้ตามข้้อกำำ�หนดขั้้�นต่ำำ��ของคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนที่่� ทจ.4/2552 ลงวัันที่่� 20 กุุมภาพัันธ์์ 2552
เรื่่�องคุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระ กล่่าวคืือ “กรรมการอิิสระ” หมายถึึง กรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิ ดัังนี้้�
1.

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2.

ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน

3.

ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็นบิดามารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง
และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี �ำนาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นผูบ้ ริหาร
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4.

ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหาร ของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีย่ นื่ ค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน

5.

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี
ของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม หรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งสัังกััดอยู่่� เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะ
ดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนวัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตต่่อสำำ�นัักงาน

6.

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้
รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน

7.

ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััทฯ

8.

ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
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Qualification of “Independent Director”
The Board of Directors has determined that the minimum qualifications of Independent Director should be in
compliance of the guidelines prescribed by the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange
of Thailand. The Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor.4/2552 dated 20 February
2552 regarding the qualification of independent directors, namely “Independent Director” means a director
of the following features.
1.

Holding shares not exceeding one percent of the total number of voting rights of the Company, its parent
company, subsidiary, affiliate or juristic person which may have conflicts of interest, including the shares
held by related persons of the independent directors;

2.

Neither being nor having been an executive director, employee, staff, or advisor who receives salary, or
a controlling person of the Company, its parent company, subsidiary, affiliate, same-level subsidiary or
juristic person who may have conflicts of interest unless the foregoing status has ended not less than two
years prior to the date of application filing with the Office;

3.

Not being a person related by blood or registration under laws, such as father, mother, spouse, sibling, and
child, including spouse of the children, executives, major shareholders, controlling persons, or persons to
be nominated as executives of controlling persons of the Company or its subsidiary;

4.

Not having a business relationship with the Company, its parent company, subsidiary, affiliate, or juristic
person who may have conflicts of interest, in the manner which may interfere with his independent
judgement, and neither being nor having been a major shareholder, non-independent director or executive
of any person having business relationship with the Company, its parent company, subsidiary, affiliate or
juristic person who may have conflicts of interest unless the foregoing relationship has ended not less than
two years prior to the date of application filing with the Office;

5.

Neither being nor having been an auditor of the Company, its parent company, subsidiary, affiliate, or
juristic person who may have conflicts of interest, and not being a major shareholder, non-independent
director, executive or partner of an audit firm which employs auditors of the Company, its parent company,
subsidiary, affiliate, or juristic person who may have conflicts of interest unless the foregoing relationship
has ended not less than two years from the date of application filing with the Office;

6.

Neither being nor having been any professional advisor including legal advisor or financial advisor who
receives an annual service fee exceeding Baht Two Million from the Company, its parent company, subsidiary,
affiliate, or juristic person who may have conflicts of interest, and neither being nor having been a major
shareholder, non-independent director, executive or partner of the professional advisor unless the foregoing
relationship has ended not less than two years from the date of application filing with the Office;

7.

Not being a director who has been appointed as a representative of the Company’s director, major
shareholder or shareholders who are related to the Company’s major shareholder;

8.

Not having any characteristics which make him incapable of expressing independent opinions with regard
to the Company’s business affairs.
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3.	ผู้้�บริิหาร
ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 บริิษััทฯ มีีทีีมผู้้�บริิหารดัังรายชื่่�อต่่อไปนี้้�
1. นายบีีร์์ กาปููร์์			
ประธานบริิหารกลุ่่�ม
2. นายประสาน กุุมาร สิิปานิิ		
ประธานบริิษััท
3. นายปราโมท คานเดลวาล		
รองประธาน (ฝ่่ายการเงิินและพาณิิชย์์)
4. นายมานิิช เจน			
รองประธาน (ฝ่่ายเทคนิิค)
5. นายธีีรธร คััมภีีร์์*			
รองประธาน (ฝ่่ายทรััพยากรมนุุษย์์)
6. นายปณิิธาน ศรีียางค์์*		ผู้้�ช่่วยรองประธาน (ฝ่่ายทรััพยากรมนุุษย์์)
		

หมายเหตุุ: - ข้้อมููลและประวััติิของผู้้�บริิหารปรากฎในรายชื่่�อคณะกรรมการและผู้้�บริิหาร
		
* นายธีีรธร คััมภีีร์์ ได้้เข้้ามาร่่วมงานในตำำ�แหน่่งรองประธาน (ฝ่่ายทรััพยากรมนุุษย์์) มีีผลตั้้�งแต่่วันั ที่่� 9 กัันยายน 2562 แทนนายปณิิธาน
ศรีียางค์์ ซึ่่�งลาออกไปเมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริษัท
ประธานบริิษััทรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท ตลอดจนมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�สำำ�คััญดัังนี้้�
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ด�ำเนินงานตามนโยบายของบริษัทฯ และการมอบหมายงานจาก
คณะกรรมการบริิษััท
2. บริหาร จัดการ และอนุมัติรายการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในการท�ำธุรกิจให้เป็นไปโดยปกติ
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งให้้นางสุุวรรณา เฉลิิมวััฒน์์ ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเลขานุุการบริิษััท ตั้้�งแต่่วัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2553 โดยให้้
มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในพระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ เพื่่�อรัับผิิดชอบการจััดประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั
และการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รวมถึึงช่่วยดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตามมติิดัังกล่่าว ดููแลและให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่คณะกรรมการเกี่่�ยวกัับกฎเกณฑ์์
ต่่าง ๆ ที่่�ต้้องปฏิิบััติิ การจััดทำำ�และเก็็บรัักษาทะเบีียนกรรมการ หนัังสืือนััดประชุุมคณะกรรมการ รายงานการประชุุมคณะกรรมการ
และรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััท หนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รายงานการมีีส่่วนได้้เสีียที่่�รายงาน
โดยกรรมการหรืือผู้้�บริิหาร และดำำ�เนิินการอื่่�น ๆ ตามที่่�คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนประกาศ
หมายเหตุุ : ข้้อมููลและประวััติิของเลขานุุการบริิษััทปรากฎในรายชื่่�อคณะกรรมการและผู้้�บริิหาร

THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED-ANNUAL REPORT 2020

23

3. Management
As of 31 March 2020, the Company’s management team consists of the following persons.
1. Mr. Bir Kapoor			
Group Executive President
2. Mr. Prasan Kumar Sipani
President
3. Mr. Pramod Khandelwal
Vice President (Finance & Commercial)
4. Mr. Manish Jain			
Vice President (Technical)
5. Mr. Teeratorn Kampee*		
Vice President (Human Resources)
6. Mr. Panithan Sriyang*		
Assistant Vice President (Human Resources)
Remark: - Information and profiles are shown in the Board of Directors and Management.
		
* Mr. Teeratorn Kampee joined as Vice President (Human Resources) effective 9 September 2019 replacing Mr.
Panithan Sriyang who resigned on 1 October 2019.

Duties and Responsibilities of the Group Executive President
The Group Executive President reports to the Board of Directors of the Company and has the authority and
responsibility as stated below :
1. Perform the duties in compliance with regulations of the Company which are in accordance with policies
laid down by the Board of Directors.
2. Administer the operations and approve various matters concerning the Company’s operations in its normal
course of business.
3. Perform any other duties as assigned by the Board of Directors.

Company Secretary
The Board of Directors has appointed Mrs. Suwanna Chalermwat as the Company Secretary since 30 June 2010,
whose duties and responsibilities are as per the terms of the Securities and Exchange Act. The Company Secretary
is responsible for organizing meetings for the Board of Directors and shareholders, ensuring compliance with the
meetings’ resolutions, and advising the Board on rules and regulations to which it must comply. Additionally,
the Company Secretary is responsible for preparing and keeping the register of directors, invitation letters of the
Board meeting, minutes of Board meeting, Annual Report, invitation letters to attend the shareholders’ meeting
and records of its minutes, the report on conflict of interests of directors or executive officers and other duties
as required by the Capital Market Supervisory Board.
Remark : Information and profile shown in the Board of Directors and Management.
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การแต่งตั้งกรรมการ
บริิษััทฯ ยัังไม่่มีีการจััดตั้้�งคณะกรรมการสรรหา เพื่่�อคััดเลืือกบุุคคลที่่�จะแต่่งตั้้�งเข้้ามาดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการ แต่่เมื่่�อตำำ�แหน่่ง
กรรมการว่่างลง คณะกรรมการบริิษัทั จะเป็็นผู้้�ทำำ�หน้้าที่่�สรรหาและคััดเลืือกบุุคคลที่่�จะมาดำำ�รงตำำ�แหน่่งแทน โดยพิิจารณาจากความรู้้�
และประสบการณ์์ นอกจากนี้้� กรรมการและผู้้�บริิหารต้้องมีีคุุณสมบััติิและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามที่่�กำำ�หนดโดยกฎหมายว่่าด้้วย
บริิษััทมหาชนจำำ�กััด และประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ดัังต่่อไปนี้้�
1. การถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ล้มละลาย
2. การถูกด�ำเนินคดีโดยหน่วยงานทางราชการ ทั้งในและต่างประเทศในเรื่องร้ายแรง
3. การกระท�ำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ในเรื่องร้ายแรง ไม่สุจริต ฉ้อฉล ไม่เป็นธรรมหรือเอาเปรียบผู้ลงทุน อ�ำพรางฐานะ
การเงิน/ผลการด�ำเนินงาน ให้ข้อมูลเท็จ หรือปกปิดข้อมูล
4. มีพฤติกรรมขาด Fiduciary duties (การท�ำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังหรือซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ)
อย่่างร้้ายแรง
ในการประชุุมสามััญประจำำ�ปีีทุุกครั้้�ง ให้้กรรมการออกจากตำำ�แหน่่ง 1 ใน 3 ถ้้าจำำ�นวนกรรมการที่่�จะแบ่่งออกให้้ตรงเป็็นสามส่่วน
ไม่่ได้้ ก็็ให้้ออกโดยจำำ�นวนใกล้้ที่่�สุุดกัับส่่วน 1 ใน 3
กรรมการที่่�จะต้้องออกจากตำำ�แหน่่งในปีีแรกและปีีที่่�สองภายหลัังจดทะเบีียนบริิษัทั นั้้�น ให้้ใช้้วิธีิ จัี บั สลากกัันว่่าผู้้�ใดจะออก ส่่วนปีีหลััง ๆ
ต่่อไปให้้กรรมการคนที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่�สุุดนั้้�นเป็็นผู้้�ออกจากตำำ�แหน่่ง ในกรณีีที่่�มีีผู้้�ที่่�ได้้เป็็นกรรมการในวัันเดีียวกััน ผู้้�ที่่�พ้้นจาก
ตำำ�แหน่่งให้้กระทำำ�โดยการจัับฉลากกรรมการที่่�ออกตามวาระนั้้�นอาจถููกเลืือกเข้้ามาดำำ�รงตำำ�แหน่่งใหม่่ก็็ได้้
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งกรรมการโดยใช้้เสีียงข้้างมากตามหลัักเกณฑ์์ และวิิธีีการดัังต่่อไปนี้้�
1.	ผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�งมีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับหนึ่่�งหุ้้�นต่่อเสีียงหนึ่่�ง
2.	ผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละคนจะต้้องใช้้คะแนนเสีียงที่่�มีีอยู่่�ทั้้�งหมดตาม (1) ข้้างต้้น เลืือกตั้้�งบุุคคลที่่�ได้้รัับการเสนอชื่่�อเป็็นกรรมการเป็็น
รายบุุคคลไป ทั้้�งนี้้�ผู้้�ถืือหุ้้�นจะแบ่่งคะแนนเสีียงของตนให้้แก่่ผู้้�ใดมากน้้อยเพีียงใดไม่่ได้้
3.	บุุคคลซึ่่�งได้้รับั คะแนนเสีียงสููงสุุดตามลำำ�ดัับลงมาเป็็นผู้้�ได้้รับั การเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการเท่่าจำำ�นวนกรรมการที่่�จะพึึงมีีหรืือจะพึึง
เลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�นในกรณีีที่่�บุุคคลซึ่่�งได้้รัับการเลืือกตั้้�งในลำำ�ดัับถััดลงมา มีีคะแนนเสีียงเท่่ากัันเกิินจำำ�นวนที่่�จะพึึงมีีหรืือจะพึึง
เลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�นให้้ผู้้�เป็็นประธานเป็็นผู้้�ออกเสีียงชี้้�ขาด
ในการลงมติิให้้กรรมการคนใดออกจากตำำ�แหน่่งก่่อนถึึงคราวออกตามวาระ ให้้ถืือคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่าสามในสี่่� (3/4) ของจำำ�นวน
ผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งมาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง และมีีหุ้้�นนัับรวมกัันได้้ไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ โดยผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและ
มีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน
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Appointment of Directors
The Company has not appointed a Nomination Committee to select and propose nominees to be appointed
as directors. If there is a vacancy, the Board of Directors shall select and propose nominees to fill the vacant
position. In the selection of candidates, various criteria are considered such as knowledge and experience.
Furthermore, the directors and executives must have required qualifications and must not have characteristics
which are prohibited under the Public Limited Company Act and the Notification of the Securities and Exchange
Commission as follows:
1. Has been subject to the court’s receiving order or declared by any court as an insolvent person.
2. Was convicted by a local or international government organization for serious offence.
3. Has been denounced or has been tried in any criminal proceeding instituted by authorities in the offences
of unfair trading practices in securities or derivatives, or fraudulent or dishonest management.
4. Has or used to have any behavior that shows lack of fiduciary duties.
At each annual general meeting of shareholders, one-third of the directors shall vacate the office. If the number
is not multiple of three, then the number nearest to one-third must retire from the office.
The directors to retire during the first and second years following the registration of the Company shall be drawn
by lots. In every subsequent year, the directors who have been in office for the longest term shall retire. In case,
there are persons who become directors on the same day, those to retire shall be determined by lot. A retiring
director is eligible for re-election.
The appointment of director shall be made by a majority vote of the shareholders’ meeting in accordance with
the following conditions and procedures:
1. One shareholder shall have one vote for each share;
2. Each shareholder shall exercise all the votes he has under (1) above, to appoint the nominated persons
to be directors on a person-by-person basis, provided that he cannot divide his votes to any person to
any extent;
3. Persons receiving the most votes are those who are elected to be directors, in descending order, to the
number of directors who are to be elected. If there is a tie in the last to be elected and this exceeds the
said number of directors, the presiding chairman shall have an additional casting vote.
Removal of a director from office before the end of term shall require a resolution of shareholders by not less
than three-fourths of the total votes of shareholders attending the meeting and eligible to vote and not less
than one-half of the total number of shares held by shareholders attending the meeting and eligible to vote.
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บริษัท ไทยเรยอน จำ�กัด (มหาชน)-รายงานประจำ�ปี 2563

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1.	ค่่าตอบแทนกรรมการ สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563
1.1 ค่าตอบแทนรวมที่ของคณะกรรมการบริษัท ในรูปของเบี้ยประชุม
-

ตามข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ ข้้อ 14 ระบุุว่่า กรรมการของบริิษััทมีีสิิทธิิได้้รัับค่่าตอบแทนในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� รวมทั้้�งได้้
รัับเบี้้�ยประชุุมสำำ�หรัับการเข้้าประชุุมคณะกรรมการในแต่่ละครั้้�งที่่�เข้้าร่่วมประชุุมเป็็นจำำ�นวนสููงสุุดครั้้�งละ 25,000 บาท
นอกเหนืือไปจากเบี้้�ยประชุุมสำำ�หรัับการเข้้าประชุุมคณะกรรมการดัังกล่่าวข้้างต้้นแล้้ว กรรมการของบริิษััทมีีสิิทธิิได้้รัับ
เงิินชดใช้้คืืนในค่่าใช้้จ่่ายใด ๆ ที่่�เกิิดจากการเดิินทาง ค่่าที่่�พััก และ/หรืือ ค่่าอาหาร แล้้วแต่่กรณีีที่่�เกิิดขึ้้�นแก่่กรรมการ
เนื่่�องจากการปฏิิบััติิงานตามหน้้าที่่�ของตนในฐานะกรรมการของบริิษััท

	รายละเอีียดค่่าเบี้้�ยประชุุมกรรมการสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 เป็็นดัังนี้้�
คณะกรรมการ
บริิษััท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

การเข้้าร่วม
่
ประชุุม
(ครั้้�ง)

ค่่าเบี้้�ย
ประชุุม
(บาท)

การเข้้า
ร่่วม
ประชุุม
(ครั้้�ง)

ประธานกรรมการ

0/4

-

-

-

กรรมการ

0/4

-

-

-

กรรมการอิิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

4/4

100,000

4/4

40,000

4/4

100,000

4/4

40,000

5. นายประบูู นาเรนท์์ มาตู้้� กรรมการอิิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

3/4

75,000

3/4

30,000

6. นายดิิลิิป ซิิงห์์ กอร์์

1/4

25,000

-

-

4/4

100,000
400,000

-

110,000

รายชื่่�อกรรมการ

ตำำ�แหน่่ง

1. นายกุุมาร มัังกาลััม
เบอร์์ล่่า
2. นางราชาสรีี เบอร์์ล่่า
3. นายไซยััม ซุุนเดอร์์
มาฮัันซาเรีีย
4. นายวิินััย สััจเดว

7. นายบีีร์์ กาปููร์์

กรรมการ
กรรมการ
จำำ�นวนเงิินทั้้�งหมด (บาท)

ค่่าเบี้้�ย
ประชุุม
(บาท)

หมายเหตุุ

มีีถิ่่�นฐานอยู่่�ใน
ต่่างประเทศ
มีีถิ่่�นฐานอยู่่�ใน
ต่่างประเทศ

มีีถิ่่�นฐานอยู่่�ใน
ต่่างประเทศ
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REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MANAGEMENT
1. Remuneration to Directors for the year ended 31 March 2020
1.1 Total remuneration of the Board of Directors in form of meeting fee.
-

According to the Company’s Articles of Association clause no. 14, the Company’s Directors shall be
entitled to remuneration for their performance of duties and the meeting fee for attending each
meeting of Directors up to a maximum amount of Baht 25,000 per meeting. In addition to the fee for
attending such meeting as aforesaid, the Directors of the Company shall be entitled or be reimbursed
for any expenses incurred by Directors due to the performance of their duties as Directors of the
Company in connection with travelling, lodging and/or boarding, as the case may be.

Details of Directors’ meeting fee for the year ended 31 March 2020 is as follows.
Board of Directors
Name

Position

Attendance
(Times)

Audit Committee

Fees Attendance Fees
(Baht)
(Times)
(Baht)

Remark

1. Mr. Kumar Mangalam Chairman of the Board
Birla

0/4

-

-

-

Being foreign
director

2. Mrs. Rajashree Birla

Director

0/4

-

-

-

Being foreign
director

3. Mr. Shyam Sundar
Mahansaria

Independent Director/
Chairman of the Audit
Committee

4/4

100,000

4/4

40,000

4. Mr. Vinai Sachdev

Independent Director/
Member of the Audit
Committee

4/4

100,000

4/4

40,000

5. Mr. Prabhu Narain
Mathur

Independent Director/
Member of the Audit
Committee

3/4

75,000

3/4

30,000

6. Mr. Dilip Singh Gaur

Director

1/4

25,000

-

-

7. Mr. Bir Kapoor

Director

4/4

100,000

-

-

Total Amount (Baht)

400,000

110,000

Being foreign
director
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บริษัท ไทยเรยอน จำ�กัด (มหาชน)-รายงานประจำ�ปี 2563

	รายละเอีียดค่่าเบี้้�ยประชุุมของคณะกรรมการในรอบ 3 ปีีที่ผ่่� ่านมาเป็็นดัังนี้้�
รายละเอีียด
1. ค่่าเบี้้�ยประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
2. ค่่าเบี้้�ยประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมค่่าเบี้้�ยประชุุม (บาท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2563
2562
2561
400,000
450,000
425,000
110,000
120,000
110,000
510,000
570,000
535,000

1.2 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นดังนี้
รายละเอีียดค่่าตอบแทน
จำำ�นวนผู้้�บริิหาร (คน)
ค่่าตอบแทนรวม (บาท)

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม
2563
2562
2561
6
6
5
35,684,090
33,683,634
33,608,488

หมายเหตุุ:

-	สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 ประกอบด้้วยผู้้�บริิหาร 6 คน ได้้แก่่ (1) นายบีีร์์ กาปููร์์ (2) นายประสาน กุุมาร สิิปานิิ
(3) นายปราโมท คานเดลวาล (4) นายมานิิช เจน (5) นายธีีรธร คััมภีีร์์ ได้้เข้้ามาร่่วมงานในตำำ�แหน่่งรองประธาน (ฝ่่ายทรััพยากรมนุุษย์์)
มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 9 กัันยายน 2562 (6) นายปณิิธาน ศรีียางค์์ ลาออกเมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562

		

-	สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2562 ประกอบด้้วยผู้้�บริิหาร 6 คน ได้้แก่่ (1) นายบีีร์์ กาปููร์์ (2) นายประสาน กุุมาร สิิปานิิ
(3) นายมานิิช เจน ได้้เข้้ามาร่่วมงานในตำำ�แหน่่งรองประธาน (ฝ่่ายเทคนิิค) มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 11 กัันยายน 2561 (4) นายสุุเรซ ซุุนดาราม
ลาออกเมื่่�อวัันที่่� 10 สิิงหาคม 2561 (5) นายปราโมท คานเดลวาล (6) นายปณิิธาน ศรีียางค์์

รายละเอีียด
บำำ�เหน็็จกรรมการและค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น (บาท)

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม
2563
2562
2561
6,587,772
6,573,400
4,816,814

หมายเหตุุ:		ค่่าตอบแทนกรรมการได้้มีีการพิิจารณาอย่่างเหมาะสมสำำ�หรัับตำำ�แหน่่งและความรัับผิิดชอบ ค่่าบำำ�เหน็็จกรรมการและค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นที่่�จ่่าย
ให้้แก่่กรรมการท่่านหนึ่่�งได้้รัับการอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 29 มกราคม 2545

2.	ค่่าตอบแทนอื่่�น
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บริิษััทฯ ได้้สมทบเงิินเข้้ากองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพให้้แก่่ผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ดัังนี้้�
เงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
จำำ�นวนผู้้�บริิหาร (คน)
เงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ (บาท)

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม
2563
2562
6
6
57,510
111,870

2561
5
-
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Details of meeting fee of directors for the past three years are as follows:
Details
1. Meeting fee of the Board of Directors
2. Meeting fee of the Audit Committee
Total meeting fee (Baht)

For the year ended 31 March
2020
2019
2018
400,000
450,000
425,000
110,000
120,000
110,000
510,000
570,000
535,000

1.2 Total remuneration of the Company’s management are as follows:
Details of remuneration
No. of management (persons)
Total remuneration (Baht)

For the year ended 31 March
2020
2019
2018
6
6
5
35,684,090
33,683,634
33,608,488

Remark:

- For the year 2020, management consists of 6 persons – (1) Mr. Bir Kapoor (2) Mr. Prasan Kumar Sipani
(3) Mr. Pramod Khandelwal (4) Mr. Manish Jain (5) Mr. Teeratorn Kampee joined as Vice President (Human Resources)
effective 9 September 2019 (6) Mr. Panithan Sriyang resigned on 1 October 2019.

		

- For the year 2019, management consists of 6 persons – (1) Mr. Bir Kapoor (2) Mr. Prasan Kumar Sipani
(3) Mr. Manish Jain joined as Vice President (Technical) effective 11 September 2018 (4) Mr. Suresh Sundaram resigned
on 10 August 2018 (5) Mr. Pramod Khandelwal (6) Mr. Panithan Sriyang

Details
Pension and reimbursement of expenses (Baht)

For the year ended 31 March
2020
2019
2018
6,587,772
6,573,400
4,816,814

Remark:		 The pension and reimbursement of expenses to an ex-executive, presently acting as an intendent director, post his
retirement in recognition of his past services as executive has been approved by the annual general meeting of the
shareholders dated 29 January 2002.

2. Other Remunerations
Provident Fund
Details of the Company’s contribution to provident fund for management are as follows.
Contribution to Provident Fund
No. of management (persons)
Contribution to provident fund (Baht)

For the year ended 31 March
2020
2019
2018
6
6
5
57,510
111,870
-

นายกุุมาร มัังกาลััม เบอร์์ล่่า
- ประธานกรรมการ
- เป็็นบุุตรของบุุคคลในลำำ�ดัับที่่� 2

นางราชาสรีี เบอร์์ล่่า
- กรรมการ
- เป็็นมารดาของบุุคคลในลำำ�ดัับที่่� 1

นายไซยััม ซุุนเดอร์์ มาฮัันซาเรีีย
- กรรมการอิิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายวิินััย สััจเดว
- กรรมการอิิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

1

2

3

4

ชื่่�อ-สกุุล / ตำำ�แหน่่ง

85

85

75

53

อายุุ
(ปีี)

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

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

- Bachelor of Arts (Chennai
University, India)

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

วุุฒิิการศึึกษา

รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร

-

0.001%

-

-

การถืือหุ้้�น
ในบริิษััทฯ

- กรรมการ

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

- กรรมการอิิสระ

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

- กรรมการ

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

- กรรมการ

ตำำ�แหน่่ง

บริิษััท

บริิษััทที่่�อยู่่�ในตลาดหลัักทรััพย์์
-ไม่่มีีบริิษััทที่่�ไม่่ได้้อยู่่�ในตลาดหลัักทรััพย์์
- บจ.อิินโดไทยซิินเทติิคซ์์

บริิษััทที่่�อยู่่�ในตลาดหลัักทรััพย์์
- บมจ.เบอร์์ล่่า คาร์์บอน (ไทยแลนด์์)
บริิษััทที่่�ไม่่ได้้อยู่่�ในตลาดหลัักทรััพย์์
- บจ.อิินโดไทยซิินเทติิคซ์์
- บจ.ไทย อคริิลิิค ไฟเบอร์์
- บจ.ไทย โพลีีฟอสเฟตและเคมีีภััณฑ์์
- บจ.ไทยเปอร์์อ๊๊อกไซด์์

บริิษััทที่่�อยู่่�ในตลาดหลัักทรััพย์์
- บมจ.เบอร์์ล่่า คาร์์บอน (ไทยแลนด์์)
บริิษััทที่่�ไม่่ได้้อยู่่�ในตลาดหลัักทรััพย์์
- บจ.อิินโดไทยซิินเทติิคซ์์
- บจ.อดิิตยา เบอร์์ล่่า เคมีีคััลส์์ (ประเทศไทย)
- บจ.ไทย โพลีีฟอสเฟตและเคมีีภััณฑ์์

บริิษััทที่่�อยู่่�ในตลาดหลัักทรััพย์์
- บมจ.เบอร์์ล่่า คาร์์บอน (ไทยแลนด์์)
บริิษััทที่่�ไม่่ได้้อยู่่�ในตลาดหลัักทรััพย์์
- บจ.อิินโดไทยซิินเทติิคซ์์
- บจ.อดิิตยา เบอร์์ล่่า เคมีีคััลส์์ (ประเทศไทย)
- บจ.ไทย โพลีีฟอสเฟตและเคมีีภััณฑ์์
- บจ.ไทยเปอร์์อ๊๊อกไซด์์

ประสบการณ์์
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Mr. Kumar Mangalam Birla
- Chairman of the Board of Director
- Son of person no.2

Mrs. Rajashree Birla
- Director
- Mother of person no.1

Mr. Shyam Sundar Mahansaria
- Independent Director
- Chairman of Audit Committee

Mr. Vinai Sachdev
- Independent Director
- Member of Audit Committee

1

2

3

4

Name / Position

85

85

75

53

Age
(yrs)

- Senior Cambridge
- Director Certification Program
(DCP #21/2002), IOD

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

- Bachelor of Arts (Chennai
University, India)

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

Education

-

0.001%

-

-

Share
Holding
in TR

BOARD OF DIRECTORS AND MANAGEMENT

- Director

- Director
- Director
- Director
- Director

- Independent Director

- Director
- Director
- Director

- Director

- Director
- Director
- Director
- Director

- Director

Position

Company

Other Listed Company
-NoneNon-Listed Company
- Indo-Thai Synthetics Co.,Ltd.

Other Listed Company
- Birla Carbon (Thailand) Public Co.,Ltd.
Non-Listed Companies
- Indo-Thai Synthetics Co.,Ltd.
- Thai Acrylic Fibre Co.,Ltd.
- Thai Polyphosphate & Chemicals Co.,Ltd.
- Thai Peroxide Co.,Ltd.

Other Listed Company
- Birla Carbon (Thailand) Public Co.,Ltd.
Non-Listed Companies
- Indo-Thai Synthetics Co.,Ltd.
- Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd.
- Thai Polyphosphate & Chemicals Co.,Ltd.

Other Listed Company
- Birla Carbon (Thailand) Public Co.,Ltd.
Non-Listed Companies
- Indo-Thai Synthetics Co.,Ltd.
- Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd.
- Thai Polyphosphate & Chemicals Co.,Ltd.
- Thai Peroxide Co.,Ltd.

Experience
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นายประบูู นาเรนท์์ มาตู้้�
- กรรมการอิิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

นายดิิลิิป ซิิงห์์ กอร์์
- กรรมการ

นายบีีร์์ กาปููร์์
- กรรมการ
- ประธานบริิหารกลุ่่�ม

5

6

7.

ชื่่�อ-สกุุล / ตำำ�แหน่่ง

56

63

86

อายุุ
(ปีี)

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

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

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

วุุฒิิการศึึกษา

-

-

0.004%

การถืือหุ้้�น
ในบริิษััทฯ

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

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการผู้้�จััดการ
- กรรมการ

- กรรมการอิิสระ

ตำำ�แหน่่ง

บริิษััท

บริิษััทที่่�อยู่่�ในตลาดหลัักทรััพย์์
-ไม่่มีีบริิษััทที่่�ไม่่ได้้อยู่่�ในตลาดหลัักทรััพย์์
- บจ.ไทย อคริิลิิค ไฟเบอร์์
- บจ.อดิิตยา เบอร์์ล่่า เคมีีคััลส์์ (ประเทศไทย)
- บจ.ไทย โพลีีฟอสเฟตและเคมีีภััณฑ์์
- บจ.เบอร์์ล่่า จิิงเว่่ย์์ ไฟเบอร์์ ประเทศจีีน
- บจ.พีีทีี อิินโด บารััต เรยอน ประเทศอิินโดนีีเซีีย
- บจ.พีีทีี อิินโด ลิิเบอร์์ตี้้� เท็็กซ์์ไทล์์ ประเทศอิินโดนีีเซีีย

บริิษััทที่่�อยู่่�ในตลาดหลัักทรััพย์์
-ไม่่มีีบริิษััทที่่�ไม่่ได้้อยู่่�ในตลาดหลัักทรััพย์์
- Aditya Birla Management Corp.Pvt.Ltd., India
- บจ.อดิิตยา กรุ๊๊�ป เอบีี ประเทศสวีีเดน
- บจ.เอวีี กรุ๊๊�ป เอ็็นบีี อิิงค์์ ประเทศแคนาดา
- บจ.เอวีี เทอเรซ เบย์์ อิิงค์์ ประเทศแคนาดา
- บจ.เบอร์์ล่่า จิิงเว่่ย์์ ไฟเบอร์์ ประเทศจีีน
- Birla Carbon India Private Ltd., India
- Domsjo Fabriker AB, Sweden
- บจ.กราซิิม อิินดััสตรีีส์์ ประเทศอิินเดีีย
- บจ.พีีทีี อิินโด บารััต เรยอน ประเทศอิินโดนีีเซีีย

บริิษััทที่่�อยู่่�ในตลาดหลัักทรััพย์์
- บมจ.เบอร์์ล่่า คาร์์บอน (ไทยแลนด์์)
บริิษััทที่่�ไม่่ได้้อยู่่�ในตลาดหลัักทรััพย์์
-ไม่่มีี-

ประสบการณ์์
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Mr. Prabhu Narain Mathur
- Independent Director
- Member of Audit Committee

Mr. Dilip Singh Gaur
- Director

Mr. Bir Kapoor
- Director
- Group Executive President

5

6

7

Name / Position

56

63

86

Age
(yrs)

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

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

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

Education

-

-

0.004%

Share
Holding
in TR

- Director
- Director
- Director
- Director
- Commissioner
- Commissioner

- Director
- Director
- Director
- Director
- Chairman
- Director
- Director
- Managing Director
- Commissioner

- Independent Director

Position

Company

Other Listed Company
-NoneNon-Listed Companies
- Thai Acrylic Fibre Co.,Ltd.
- Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd.
- Thai Polyphosphate & Chemicals Co.,Ltd.
- Birla Jingwei Fibres Co.,Ltd., China
- PT Indo Bharat Rayon, Indonesia
- PT Indo Liberty Textiles, Indonesia

Other Listed Company
-NoneNon-Listed Companies
- Aditya Birla Management Corp.Pvt.Ltd., India
- Aditya Group AB, Sweden
- AV Group NB Inc., Canada
- AV Terrace Bay Inc, Canada
- Birla Jingwei Fibres Co.,Ltd., China
- Birla Carbon India Private Ltd., India
- Domsjo Fabriker AB, Sweden
- Grasim Industries Ltd., India
- PT Indo Bharat Rayon, Indonesia

Other Listed Company
- Birla Carbon (Thailand) Public Co.,Ltd.
Non-Listed Companies
-None-

Experience
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นายปราโมท คานเดลวาล
- รองประธาน (ฝ่่ายการเงิินและพาณิิชย์์)

นายมานิิช เจน
- รองประธาน (ฝ่่ายวิิศวกรรม)

นายธีีรธร คััมภีีร์์
- รองประธาน (ฝ่่ายทรััพยากรมนุุษย์์)

นางสุุวรรณา เฉลิิมวััฒน์์
- เลขานุุการบริิษัทั (เริ่่�ม 30 มิิถุนุ ายน 2553)

9

10

11

12

49

51

49

51

56

- บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (การเงิินและ
การธนาคาร) มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
- อบรมหลัักสููตรพื้้�นฐานสำำ�หรัับ
ผู้้�ปฏิิบััติิงานเลขานุุการบริิษััท
จััดโดยตลท.และ กลต.

- ปริิญญาโท (รััฐประศาสนศาสตร์์)
- ปริิญญาตรีี บริิหารงานบุุคคล
(รััฐประศาสนศาสตร์์)
- 	ทุุนรััฐบาลญี่่�ปุ่่�น (ทุุน Monbusho)

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

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

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

วุุฒิิการศึึกษา

-

-

-

-

การถืือหุ้้�น
ในบริิษััทฯ

- บจ.เบอร์์ล่่า ลาว พััลพ์์ แอนด์์ แพลนเทชั่่�น ประเทศลาว
- บจ.อััลฟ่่าสปิินนิ่่�ง

- บมจ.ไทยเรยอน

- บมจ.ไทยเรยอน

- บจ.กราซิิม อิินดััสตรีีส์์ ประเทศอิินเดีีย
- บมจ.เบอร์์ล่่า คาร์์บอน (ไทยแลนด์์)

- บมจ.ไทยเรยอน
- บมจ.ไทยเรยอน

บริิษััท

- เลขานุุการบริิษััท

- บมจ. ไทยเรยอน

-	ผู้้�จััดการทั่่�วไป (ฝ่่ายทรััพยากร - UACJ (Thailand) Co.,Ltd.
มนุุษย์์และธุุรการ)

-	ผู้้�ช่่วยรองประธาน (ฝ่่ายผลิิต) - บจ.กราซิิม อิินดััสตรีีส์์ ประเทศอิินเดีีย

- 	ผู้้�ช่่วยรองประธาน
(ฝ่่ายการเงิินและพาณิิชย์์)
- ผู้้�จััดการทั่่�วไป (ฝ่่ายการเงิิน
และพาณิิชย์์)
- รองผู้้�จััดการทั่่�วไป (การพาณิิชย์์)
- ผู้้�จััดการ (การพาณิิชย์์)

- ประธานร่่วม (ฝ่่ายโรงงาน)
- ประธานร่่วม (ฝ่่ายการเงิินและ
พาณิิชย์์)
- Internal Auditor
- Global Sourcing Leader

ตำำ�แหน่่ง

ประสบการณ์์

หมายเหตุุ : - ไม่่มีีประวััติิกระทำำ�ความผิิดอาญาในความผิิดที่่�เกี่่�ยวกัับทรััพย์์ซึ่่�งได้้กระทำำ�โดยสุุจริิต และไม่่มีีประวััติิการทำำ�รายการที่่�อาจเกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับบริิษััทฯ ในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
* นายธีีรธร คััมภีีร์์ ได้้เข้้ามาร่่วมงานในตำำ�แหน่่งรองประธาน (ฝ่่ายทรััพยากรมนุุษย์์) มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 9 กัันยายน 2562 แทนนายปณิิธาน ศรีียางค์์ ซึ่่�งลาออกไปเมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562

นายประสาน กุุมาร สิิปานิิ
- ประธานบริิษััท

8

ชื่่�อ-สกุุล / ตำำ�แหน่่ง

อายุุ
(ปีี)

34
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Mr. Pramod Khandelwal
- Vice President (Finance & Commercial)

Mr. Manish Jain
- Vice President (Technical)

Mr. Teeratorn Kampee
- Vice President (Human Resources)

Mrs. Suwanna Chalermwat
- Company Secretary
(Started 30 June 2010)

9

10

11

12

49

51

49

51

56

-

-

- Bachelor of Finance & Banking,
Ramkhamhaeng University
- Training courses for practitioners
Company Secretary, organized by
SET and SEC

-

-

-

- MA in Public Administration (MPA)
- BA in Personnel Management
(Public Administration)
- Monbusho Scholarship –
Japanese Government Scholarship

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

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

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

Education

Share
Holding
in TR

- Alpha Spinning Co.,Ltd.

- Birla Lao Pulp & Plantations Co.,Ltd., Laos

- Thai Rayon Public Co.,Ltd.

- Thai Rayon Public Co.,Ltd.

- Grasim Industries Ltd., India
- Birla Carbon (Thailand) Public Co.,Ltd.

- Thai Rayon Public Co.,Ltd.
- Thai Rayon Public Co.,Ltd.

Company

- Company Secretary

- General Manager
(HR&GA Department)

- Thai Rayon Public Co.,Ltd.

- UACJ (Thailand) Co.,Ltd.

- AVP (Process & Production) - Grasim Industries Ltd., India

- Assistant Vice President
(Finance & Commercial)
- General Manager
(Finance & Commercial)
- Deputy General Manager
(Commercial)
- Manager (Commercial)

- Joint President (Works)
- Joint President (Finance
& Commercial)
- Internal Auditor
- Global Sourcing Leader

Position

Experience

Remark: - All directors as mentioned above have never dishonestly committed an offence and never entered into any transactions which may cause conflict of interest against the Company during the year.
* Mr. Teeratorn Kampee joined as Vice President (Human Resources) effective 9 September 2019 replacing Mr. Panithan Sriyang who resigned on 1 October 2019.

Mr. Prasan Kumar Sipani
- President

8

Name / Position

Age
(yrs)
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บริษัท ไทยเรยอน จำ�กัด (มหาชน)-รายงานประจำ�ปี 2563

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร
จำำ�นวนหุ้้�นสามััญ
31 มีีนาคม 31 มีนี าคม
ชื่่�อ - นามสกุุล
ตำำ�แหน่่ง
2563
2562
เพิ่่�ม (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. นายปราโมท คานเดลวาล
รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)
10. นายมานิช เจน
รองประธาน (ฝ่ายเทคนิค)
11. นายธีรธร คัมภีร์ *
รองประธาน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
12. นายปณิธาน ศรียางค์ *
ผู้ช่วยรองประธาน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
หมายเหตุุ: -	จำำ�นวนหุ้้�นที่่�แสดงนี้้�ได้้รวมจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือโดยคู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิติิ ิภาวะด้้วย
		 * นายธีีรธร คััมภีีร์์ ได้้เข้้ามาร่่วมงานในตำำ�แหน่่งรองประธาน (ฝ่่ายทรััพยากรมนุุษย์์) มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 9 กัันยายน 2562 แทนนายปณิิธาน
ศรีียางค์์ ซึ่่�งลาออกไปเมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562
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SHAREHOLDING REPORT OF THE BOARD
OF DIRECTORS AND MANAGEMENT

Name
Position
1. Mr. Kumar Mangalam Birla Chairman of the Board
2. Mrs. Rajashree Birla
Director
3. Mr. Shyam Sundar Mahansaria Independent Director/
Chairman of Audit Committee
4. Mr. Vinai Sachdev
Independent Director/
member of Audit Committee
5. Mr. Prabhu Narain Mathur Independent Director/
member of Audit Committee
6. Mr. Dilip Singh Gaur
Director
7. Mr. Bir Kapoor
Director/Group Executive President
8. Mr. Prasan Kumar Sipani President
9. Mr. Pramod Khandelwal Vice President
(Finance & Commercial)
10. Mr. Manish Jain
Vice President (Technical)
11. Mr. Teeratorn Kampee* Vice President (Human Resources)
12. Mr. Panithan Sriyang*
Assistant Vice President
(Human Resources)

No. of ordinary shares
31 March 31 March
2020
2019
+ / (-)
2,050
2,050
-

1,449,480

(1,449,480)

9,000

9,000

-

-

-

-

-

-

-

Remark: - Number of ordinary shares shown above includes the shares held by spouse and minor children.
		 * Mr. Teeratorn Kampee joined as Vice President (Human Resources) effective 9 September 2019 replacing Mr. Panithan
Sriyang who resigned on 1 October 2019.
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
การผลิิตเส้้นใยโดยรวมในอุุตสาหกรรมสิ่่�งทอทั่่�วโลกคาดว่่าจะเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 102.8 ล้้านตัันในปีี 2562 เมื่่�อเทีียบกัับ 99.8 ล้้านตััน
ในปีี 2561 ซึ่่�งมีีอััตราการเติิบโตร้้อยละ 3.1 การเติิบโตของการผลิิตฝ้้ายซึ่่�งคิิดเป็็นร้้อยละ 25.5 ของเส้้นใยโดยรวมซึ่่�งยัังคงอยู่่�ที่่�
26.2 ล้้านตัันในปีี 2562 ความต้้องการเส้้นใยเรยอน (VSF) เพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 5.9 ล้้านตัันในปีี 2562 เมื่่�อเทีียบกัับ 5.5 ล้้านตัันในปีี 2561
กำำ�ลัังการผลิิตของเส้้นใยเรยอน (VSF) ณ สิ้้�นปีี 2562 อยู่่�ที่่� 7.5 ล้้านตััน โดยมีีกำำ�ลัังการผลิิตส่่วนเกิินคิิดเป็็นร้้อยละ 22
กำำ�ลัังการผลิิตใหม่่เหล่่านี้้�ส่่วนใหญ่่เป็็นการเพิ่่�มจากผู้้�ผลิิตในประเทศจีีนและประเทศอิินโดนีีเซีียในช่่วงปลายปีี 2561 ถึึงกลางปีี
2562 เป็็นผลทำำ�ให้้ราคาของเส้้นใยเรยอน (VSF) อยู่่�ภายใต้้แรงกดดัันตั้้�งแต่่เดืือนมิิถุุนายน 2561 สถานการณ์์นี้้�เริ่่�มรุุนแรงในปีี 2563
จากราคาที่่�ลดลงเกืือบร้้อยละ 25 ในปีีก่่อนหน้้านี้้� ประเทศจีีนยัังคงครองการผลิิตเส้้นใยเรยอน (VSF) ทั่่�วโลกอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีี
ส่่วนแบ่่งการผลิิตเกืือบร้้อยละ 67 ของกำำ�ลัังการผลิิตทั่่�วโลกทั้้�งหมด
การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ทั่่�วโลก คาดว่่าจะส่่งผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญในระยะสั้้�นถึึงระยะปานกลางต่่ออุุปสงค์์ของห่่วงโซ่่
คุุณค่่าสิ่่�งทอของโดยรวม ทั้้�งนี้้�รวมถึึงเส้้นใยเรยอน (VSF) ด้้วย หลัังจากมาตรการปิิดประเทศในหลายประเทศ ผลกระทบของ COVID-19
และการเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคมที่่�ตามมาต่่อพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคที่่�มีีต่่อผลิิตภััณฑ์์สิ่่�งทอและเครื่่�องแต่่งกายนั้้�นยากที่่�จะคาดการณ์์ได้้
อย่่างไรก็็ตามภายใต้้สถานการณ์์ที่่�มีกำี ำ�ลังั การผลิิตส่่วนเกิินในปััจจุุบันั ของเส้้นใยเรยอน (VSF) อาจยัังคงดำำ�เนิินต่่อไปในอีีกไม่่กี่่�ปีข้ี า้ งหน้้า
ซึ่่�งจะเป็็นแรงกดดัันทำำ�ให้้ราคาเส้้นใยเรยอน (VSF) ลดลง เป็็นผลให้้อุุตสาหกรรมของเส้้นใยเรยอน (VSF) โดยรวม อาจประสบกัับ
ความสููญเสีียและมีีผลกระทบต่่ออััตรากำำ�ไรอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ

การผลิิตเส้้นใยเรยอนทั่่�วโลกในปีี 2562 (ตามประมาณการล่่าสุุด) เป็็นดัังนี้้�

Cotton 26.2
(0.03% YOY)

Other 13.6
(7.69%YOY)

VSF 5.9
(7.26% YOY)

Figure in Million MT

Polyester 57.2
(3.04%YOY)

อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอในประเทศไทยกำำ�ลัังสููญเสีียความสามารถในการแข่่งขัันอย่่างต่่อเนื่่�อง เนื่่�องจากต้้นทุุนด้้านแรงงานและพลัังงาน
ที่่�สููงขึ้้�น ซึ่่�งทำำ�ให้้สููญเสีียความสามารถในการแข่่งขัันในห่่วงโซ่่คุุณค่่าสิ่่�งทอ การส่่งออกสิ่่�งทอและเสื้้�อผ้้าโดยรวมของไทยลดลง
ร้้อยละ 3 ในปีี 2562 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่อ่ น ในปีีที่่�ผ่า่ นมาโรงงานผลิิตเส้้นด้้ายและเสื้้�อผ้้าหลายแห่่งได้้ปิดิ ตััวลงซึ่่�งส่่งผลให้้ยอดขายในประเทศ
ของบริิษััทฯ หดตััวลงด้้วยเช่่นกััน
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INDUSTRY OUTLOOK AND COMPETITION
The global textile overall fiber production is expected to increase to 102.8 Million Tons in year 2019 as compared
to 99.8 Million Tons in year 2018 recording growth of 3.1%. Cotton production growth, which constitutes 25.5%
of overall fibre basket, remains flat to 26.2 Million Tons in 2019. Globally VSF demand grew to 5.9 Million Tons
in 2019 as compared 5.5 Million Tons in 2018. VSF capacity at the end of calendar year 2019 stood at 7.5 Million
Tons with almost 22% surplus capacity. Most of these new capacities have been added by players in China and
Indonesia, and it has come online from end-2018 to mid-2019. As a result, VSF prices have been under pressure
since June 2018. This situation became quite severe in financial year 2020 when the prices declined by almost
25% over the previous financial year. China continues to dominate the global viscose fiber (VSF) production with
almost 67% share of the total global capacity.
The Global outbreak of COVID-19 is expected to have significant short to medium term impact on demand for
the overall textile value chain including VSF. Following the lockdowns in various countries, the impact of the
pandemic and subsequent changes in consumer behavior towards textile and apparels is difficult to predict.
However, it appears that the current surplus capacity situation in VSF may continue for the next few years
leading to downward pressure on VSF prices. As a result, VSF industry overall may continue to incur losses with
significant impact on margins.

The global fiber production for Year 2019 (based on latest estimates) is as under :

Cotton 26.2
(0.03% YOY)

Other 13.6
(7.69%YOY)

Figure in Million MT

VSF 5.9
(7.26% YOY)

Polyester 57.2
(3.04%YOY)

The textile industry in Thailand is continuing to lose competitive strength due to higher labor and energy costs
thereby losing its edge in textile value chain. The overall textile and clothing exports from Thailand declined by
3% in year 2019 as compared to last year. In recent years many of the yarn and clothing manufacturing facilities
are getting closed which has resulted in shrinkage in domestic sales of the Company.
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สถานการณ์์การตลาด
รายได้้จากการขายสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 เท่่ากัับ 7,374 ล้้านบาทเมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อนอยู่่�ที่่� 9,383 ล้้านบาท ลดลง
จำำ�นวน 2,009 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 21 เนื่่�องมาจากยอดขายและปริิมาณการขายที่่�ลดลง ปริิมาณขายเส้้นใยเรยอน (VSF)
ในตลาดส่่งออกลดลงร้้อยละ 4 ในขณะที่่�ปริิมาณขายในประเทศลดลงร้้อยละ 13 เมื่่�อเทีียบกัับปีีที่่�ก่่อน เนื่่�องจากความสามารถ
ในการแข่่งขัันที่่�ลดลงอย่่างต่่อเนื่่�องในอุุตสาหกรรมสิ่่�งทอของไทย ปริิมาณขายในประเทศคิิดเป็็นร้้อยละ 7 ของปริิมาณขายเส้้นใย
ทั้้�งหมด ราคาขายเฉลี่่�ยของเส้้นใยเรยอนลดลงร้้อยละ 19.3 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน ในด้้านการกระจายทางภููมิิศาสตร์์ การส่่งออกนั้้�น
ครอบคลุุมทั่่�วโลกมากกว่่า 37 ประเทศ รวมถึึงสหรััฐอเมริิกา, ยุุโรป, ตุุรกีี, เกาหลีีใต้้, ญี่่�ปุ่่�น, ไต้้หวััน, ฟิิลิิปปิินส์์, อิินโดนีีเซีีย,
ปากีีสถาน, เวีียดนาม, จีีน, อิินเดีีย และศรีีลัังกา การกระจายความเสี่่�ยงนี้้�ช่่วยให้้บริิษััทฯ สามารถป้้องกัันความเสี่่�ยงทางการเมืืองและ
ความเสี่่�ยงทางการเงิินจากทั่่�วโลก
ในขณะที่่�ภาคสิ่่�งทอได้้รับั ผลกระทบอย่่างรุุนแรงจากการแพร่่ระบาดในครั้้�งนี้้� ทำำ�ให้้มีกี ารตระหนัักในการรัับรู้้�ของผู้้�บริิโภคที่่�มีีต่อ่ สุุขภาพ
และสุุขอนามััย สิ่่�งนี้้�ทำำ�ให้้เกิิดความต้้องการสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ที่่�ไม่่ใช่่สิ่่�งทอสำำ�หรัับการบริิโภคที่่�เกี่่�ยวกัับสุุขอนามััย และคาดว่่าจะดำำ�เนิิน
ต่่อไปในระยะสั้้�นถึึงปานกลางเพื่่�อตอบสนองต่่อการเปลี่่�ยนแปลงในครั้้�งนี้้� ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการเพิ่่�มการผลิิตเส้้นใยเรยอน (VSF)
สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ที่่�ไม่่ใช่่สิ่่�งทอในทัันทีี อย่่างไรก็็ตามในส่่วนนี้้�มีีสััดส่่วนค่่อนข้้างเล็็กน้้อยเมื่่�อเทีียบกัับสิ่่�งทอและการใช้้กำำ�ลัังการผลิิต
โดยรวม คาดว่่าจะยัังคงอยู่่�ในระดัับต่ำำ��ในระยะเวลาอัันใกล้้นี้้�
บริิษััทฯ ประสบความสำำ�เร็็จในการรัักษาสถานะในผลิิตภััณฑ์์ระดัับสููงในตลาดต่่างประเทศ โดยมุ่่�งเน้้นการเพิ่่�มยอดขายในผลิิตภััณฑ์์
เส้้นใยชนิิดพิิเศษ บริิษััทฯ ได้้เริ่่�มจำำ�หน่่ายเส้้นใยที่่�ได้้รัับการรัับรองจาก FSC (Forest Stewardship Council) อีีกทั้้�งบริิษััทฯ
ยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการผลิิตและคุุณภาพอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อรัักษาความสามารถในการแข่่งขัันในระยะยาว
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Market Outlook
The sales revenue for the year ended 31 March 2020 was Baht 7,374 Million as compared to Baht 9,383 Million
of last year, lower by 21% or Baht 2,009 Million mainly due to lower sales realization and lower sales volume.
VSF sales volume in export market decreased by 4% whereas sales volume in domestic markets decreased
by 13% as compared to last year. Due to continued weakening competitiveness of Thailand’s Textile Industry,
domestic sales volume represented only 7% of total fibre sales volume. Average selling price of fibre for the
company declined by 19.3% over the previous financial year. In terms of geographical spread, exports are broader
based covering more than 37 countries including USA, Europe, Turkey, South Korea, Japan, Taiwan, Philippines,
Indonesia, Pakistan, Vietnam, China, India and Sri Lanka. This diversification helps in mitigating the global political
and financial risks.
While the textile sector has been severely impacted by this pandemic, there has been an overall enhancement
in consumer awareness towards health & hygiene, resulting in firmness of demand for non-woven fibers for
hygiene related applications. This is expected to continue in the short to medium term. To respond to this change,
the Company has taken actions to quickly increase production of VSF for non-woven applications. However,
this segment is relatively small compared to textiles and the overall capacity utilization is expected to remain
low in the near term.
The Company has successfully maintained its presence in high end international markets with focus on boosting
sales of specialty fibers. The Company has recently started supplying FSC (Forest Stewardship Council) certified
fibers. The Company continues to place strong focus on productivity and quality in order to maintain its
competitiveness in long run.
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การผลิตและการจัดซื้อวัตถุดิบ
การผลิิต
บริิษัทั ไทยเรยอนมีี 5 สายการผลิิต ด้้วยกำำ�ลังั การผลิิตรวม 151,000 ตัันต่่อปีี เกลืือโซเดีียมซััลเฟตซึ่่�งเป็็นผลิิตผลพลอยได้้จากกระบวนการ
ผลิิตเส้้นใยเรยอน (VSF) นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้ผลิิตก๊๊าซคาร์์บอนไดซััลไฟด์์ (CS2) และกรดกำำ�มะถััน ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ใช้้ในการผลิิต
เส้้นใยเรยอน (VSF) ของบริิษััทฯ
ปริิมาณการผลิิต
(หน่่วย : เมตริิกตััน)
เส้นใยเรยอน
เกลือโซเดียมซัลเฟต

2563
134,866
100,333

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีนี าคม
2562
138,667
103,637

2561
138,800
105,597

การจััดซื้้�อวััตถุุดิิบ
วััตถุุดิบิ ถืือเป็็นปััจจััยที่่�มีีความสำำ�คัญ
ั เป็็นอย่่างยิ่่�งต่่อโครงสร้้างต้้นทุุนของบริิษัทั ฯ รายละเอีียดและประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวััตถุุดิบิ หลััก
มีีดัังต่่อไปนี้้�

เยื่อกระดาษชนิดละลายน้ำ�ได้
บริิษััทฯ มีีการนำำ�เข้้าเยื่่�อกระดาษชนิิดนี้้�จากต่่างประเทศทั้้�งหมด โดยส่่วนใหญ่่สั่่�งซื้้�อจากแอฟริิกาใต้้และประเทศแคนาดา
บริิษััทฯ มีีสััญญาการจััดซื้้�อระยะยาวที่่�เชื่่�อมโยงกัับดััชนีีระหว่่างประเทศ เพื่่�อเป็็นหลัักประกัันความต้้องการเยื่่�อกระดาษ
ในราคาตลาดที่่�แข่่งขัันได้้ และเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ามีีความพร้้อมในการจััดหาเยื่่�อกระดาษเพื่่�อใช้้ในการผลิิตได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง ในปีีนี้้�
ต้้นทุุนเฉลี่่�ยลดลงร้้อยละ 13 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่อ่ น คาดว่่าราคายัังคงมีีการอ่่อนตััวลงในปีีหน้้าด้้วยอุุปทานที่่�คงที่่�ของเยื่่�อกระดาษ
ชนิิดละลายน้ำำ��ได้้

โซดาไฟ
ราคาโซดาไฟยัังคงลดลงตลอดทั้้�งปีี ต้้นทุุนเฉลี่่�ยลดลงร้้อยละ 28 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน คาดว่่าราคาจะยัังคงที่่�กอรปกัับมีีแนวโน้้ม
ที่่�จะสููงขึ้้�นในปีีหน้้า ความต้้องการโซดาไฟของบริิษััทฯ เกืือบร้้อยละ 90 มีีการจััดซื้้�อจากแหล่่งภายในประเทศภายใต้้สััญญา
ระยะยาว ส่่วนที่่�เหลืือจะเป็็นการจััดหาในราคาตลาด ณ ขณะนั้้�น

กำ�มะถัน
	วััตถุุดิิบชนิิดนี้้�ถููกนำำ�ไปใช้้ในกระบวนการผลิิตคาร์์บอนไดซััลไฟด์์ (CS2) และกรดกำำ�มะถััน (H2SO4) การจััดซื้้�อวััตถุุดิิบชนิิดนี้้�ของ
บริิษััทฯ มีีทั้้�งจากการนำำ�เข้้าและจากแหล่่งในประเทศ การจััดหากำำ�มะถัันส่่วนใหญ่่อยู่่�ภายใต้้สััญญาในราคาซื้้�อขาย ณ ปััจจุุบััน
ที่่�เชื่่�อมโยงกัับดััชนีีระหว่่างประเทศ โดยมีีต้้นทุุนเฉลี่่�ยเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 26 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน

ก๊าซธรรมชาติ
	ก๊๊าซธรรมชาติิถููกนำำ�มาใช้้ในกระบวนการผลิิต CS2 ที่่�โรงงานที่่�จัังหวััดสระบุุรีี โดยมีีการจััดซื้้�อภายใต้้สััญญาระยะยาว ราคาก๊๊าซ
มีีการเชื่่�อมโยงกัับสููตรตามราคาน้ำำ��มันั เชื้้�อเพลิิงที่่�ประเทศสิิงคโปร์์และอััตราแลกเปลี่่�ยนของเงิินบาทต่่อดอลล่่าร์์สหรััฐฯ เช่่นเดีียว
กัับผู้้�บริิโภคก๊๊าซรายอื่่�น ๆ ราคาเฉลี่่�ยของก๊๊าซลดลงร้้อยละ 9 เมื่่�อเทีียบกัับปีีที่่�แล้้ว คาดว่่าราคาจะมีีการปรัับตััวลดลงในปีีหน้้า
เนื่่�องจากราคาน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงที่่�ลดลง
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PRODUCTION AND RAW MATERIALS PROCUREMENT
Production
Thai Rayon has five production lines with a combined annual capacity of 151,000 tons. Anhydrous Sodium
Sulphate is a by-product of the production of Viscose Staple Fibre (VSF). The Company also produces carbon
disulphide (CS2) and sulphuric acid which are primarily used in the production of VSF by the Company.
Production
(Unit : Metric Tons)
Viscose Staple Fibre
Sodium Sulphate

2020
134,866
100,333

For the year ended 31 March
2019
138,667
103,637

2018
138,800
105,597

Raw Materials Procurement
The raw materials form a very significant portion of the cost structure of the Company. The details of key raw
materials and issues relating to the same are as follows:

Dissolving Grade Wood Pulp
The rayon grade wood pulp is 100% imported and is mainly sourced from South Africa and Canada.
The Company has long term supply agreements linked to international indices to secure its pulp requirement
at competitive market prices to ensure uninterrupted supply of material for its operations. This year,
the average cost decreased by 13% as compared to the last year. Prices are expected to remain soft in
next year with stable supply of dissolving grade pulp.

Caustic Soda
The prices of caustic soda remained lower throughout the year. The average cost decreased by 28% as
compared to last year. The prices are expected to remain stable with upward trend bias during the next
year. Almost 90% of our requirement for caustic soda is met from domestic sources under long term supply
contract and remaining requirement is procured in spot market.

Sulphur
This product is used in the manufacture of carbon disulphide (CS2) and sulphuric acid (H2SO4). The Company
meets its requirement from both imports and domestic sources. Most of the requirement is being sourced
under spot contracts linked to international indices. The average cost decreased by 26% as compared to
last year.

Natural Gas
Natural gas is used in the manufacture of CS2 at the plant situated in Saraburi. The supply is made under
a long-term contract. The gas price is linked to formulae based on fuel oil price in Singapore and exchange
rate of Thai Baht to US Dollars, as applicable to other gas users. The average price of gas decresed by 9% as
compared to last year. Prices are expected to be lower in next year due to lower underlying fuel oil price.
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โครงสร้างการลงทุน

INVESTMENT STRUCTURE
บมจ. ไทยเรยอน
THAI RAYON PLC.

ธุุรกิิจผลิิตเยื่่�อกระดาษ
Dissolving Grade Wood Pulp

60.0%

ธุุรกิิจผลิิตเส้้นใยเรยอน
Viscose Staple Fibre

บจ.เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์ 1/
AV Terrace Bay Inc. 1/

33.33%

บจ.อดิตยา กรุ๊ป เอบี
Aditya Group AB

19.0%

บจ.เอวี กรุ๊ป เอ็นบี อิงค์
AV Group NB Inc.

ธุุรกิิจผลิิตเส้้นด้้าย
Yarn

1/
2/

ธุุรกิิจผลิิตเส้้นใยอคริิลิิค
Acrylic Fiber

40.0%

บจ.พีที อินโด ลิเบอร์ตี้ เท็กซ์ไทล์
PT Indo Liberty Textiles

30.0%

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

7.56%

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

14.4%

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

ผลิตเยื่อเกรดท�ำกระดาษ / Paper grade pulp
อยู่ระหว่างการช�ำระบัญชี / Under liquidation

42.53%

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

33.33%

Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve
Ticaret Anonim Sirketi

ธุุรกิิจผลิิตสารเคมีีและผงเขม่่าดำำ�
Chemical Products
& Carbon Black

49.0%

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

29.98%

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

24.98%

บมจ.เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์)
Birla Carbon (Thailand) Plc.
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ

REVENUE STRUCTURE OF THE COMPANY
Unit : Million Baht / หน่่วย : ล้้านบาท
For the year ended 31 March / สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม
2020 / 2563
Products / Services
ผลิิตภััณฑ์์ / บริิการ

2019 / 2562

2018 / 2561

Amount
จำำ�นวนเงิิน

%
ร้้อยละ

Amount
จำำ�นวนเงิิน

%
ร้้อยละ

Amount
จำำ�นวนเงิิน

%
ร้้อยละ

- Domestic Sales / ยอดขายในประเทศ

406

6

619

7

1,244

12

- Export Sales / ยอดขายต่่างประเทศ

6,402

85

8,192

86

8,341

81

3. Sodium Sulphate / เกลืือโซเดีียมซััลเฟต

392

5

424

4

397

4

4. Others / อื่่�นๆ

331

4

316

3

289

3

7,531

100

9,551

100

10,271

100

1. Viscose Staple Fibre / เส้้นใยเรยอน

Total Revenues / รายได้้รวม
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โครงสร้างรายได้ของการร่วมค้า บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
REVENUE STRUCTURE OF JOINT VENTURE/ASSOCIATED/
RELATED COMPANIES
Unit : Million Baht / หน่่วย : ล้้านบาท
For the year ended 31 March
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม
Company Name
ชื่่�อบริิษััท

AV Terrace Bay Inc.
บริิษััท เอวีี เทอเรซ เบย์์ อิิงค์์
Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd.
บริิษััท อดิิตยา เบอร์์ล่่า เคมีีคััลส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
Aditya Birla Elyaf Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
Aditya Group AB
บริิษััท อดิิตยา กรุ๊๊�ป เอบีี
AV Group NB Inc.
บริิษััท เอวีี กรุ๊๊�ป เอ็็นบีี อิิงค์์
Birla Jingwei Fibres Co.,Ltd.
บริิษััท เบอร์์ล่่า จิิงเว่่ย์์ ไฟเบอร์์ จำำ�กััด
PT Indo Liberty Textiles
บริิษััท พีีทีี อิินโด ลิิเบอร์์ตี้้� เท็็กซ์์ไทล์์
Thai Acrylic Fibre Co.,Ltd.
บริิษััท ไทย อคริิลิิค ไฟเบอร์์ จำำ�กััด
Birla Carbon (Thailand) Public Co.,Ltd.
บริิษััท เบอร์์ล่่า คาร์์บอน (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด (มหาชน)
Thai Polyphosphate & Chemicals Co.,Ltd.
บริิษััท ไทย โพลีีฟอสเฟตและเคมีีภััณฑ์์ จำำ�กััด

2020
2563

2019
2562

2018
2561

AVTB

6,635

7,045

7,319

ABCT

15,967

17,958

17,200

ABES
AGAB

3
7,161

3
8,901

3
8,273

AVG

6,753

8,628

8,774

BJFC

4,663

6,896

6,893

ILT

3,441

4,088

4,253

TAF

5,175

8,069

6,906

BCT

8,306

9,258

7,769

TPC

371

464

624

58,475

71,310

68,014
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มูลค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
INVESTMENT VALUE IN JOINT VENTURE/ASSOCIATED/
RELATED COMPANIES
Unit : Million Baht / หน่่วย : ล้้านบาท

% of
Shareholding
% การถืือหุ้้�น

Company
Name
ชื่่�อบริิษััท

Country
ประเทศ

60.00%

AVTB

Canada
แคนาดา

Type of Business
ประเภทธุุรกิิจ
Manufacture of paper grade pulp
ผลิิตเยื่่�อสำำ�หรัับทำำ�กระดาษ

Total Investment in Joint Venture / รวมเงิินลงทุุนในการร่่วมค้้า

Investment
Value
at Cost
เงิินลงทุุน
ในราคาทุุน

Investment
Value
at Equity
Method
เงิินลงทุุนโดยวิิธีี
ส่่วนได้้เสีีย

1,289

-

1,289

-

29.98%

ABCT

Thailand
ไทย

Manufacture of chemical products
ผลิิตสารเคมีี

510

4,255

33.33%

ABES

Turkey
ตุุรกีี

Manufacture of viscose staple fibre
ผลิิตเส้้นใยเรยอน

3

5

33.33%

AGAB

Sweden
สวีีเดน

Investment holding company and
Bio-refinery & Speciality cellulose
บริิษััทเพื่่�อการลงทุุนและโรงกลั่่�นชีีวภาพ

1,824

992

42.53%

BJFC

China
Manufacture of viscose staple fibre
สาธารณรััฐประชาชนจีีน ผลิิตเส้้นใยเรยอน

1,388

310

40.0%

ILT

Indonesia
Manufacture of yarn
สาธารณรััฐอิินโดนีีเซีีย ผลิิตเส้้นด้้าย

198

320

30.0%

TAF

Thailand
ไทย

Manufacture of acrylic fibre
ผลิิตเส้้นใยอคริิลิิค

407

218

24.98%

BCT

Thailand
ไทย

Manufacture of carbon black
ผลิิตผงเขม่่าดำำ�

236

5,018

49.0%

TPC

Thailand
ไทย

Investment holding company
บริิษััทเพื่่�อการลงทุุน

64

3,354

4,630

14,472

628

n/a

Total Investment in Associated Companies / รวมเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
19.0%

AVG

Canada
แคนาดา

Manufacture of dissolving grade
wood pulp
ผลิิตเยื่่�อกระดาษ

14.4%

AFCO

Egypt
อีียิิปต์์

Manufacture of acrylic fibre
ผลิิตเส้้นใยอคริิลิิค

-

n/a

7.56%

ITS

Thailand
ไทย

Manufacture of yarn
ผลิิตเส้้นด้้าย

42

n/a

0.02%

TPL

Thailand
ไทย

Manufacture of hydrogen peroxide
ผู้้�ผลิิตไฮโดรเจนเปอร์์อ็็อกไซด์์

7

n/a

33.33%

AGAB

Sweden
สวีีเดน

Investment holding company and
Bio-refinery & Speciality cellulose
บริิษััทเพื่่�อการลงทุุนและโรงกลั่่�นชีีวภาพ

260

n/a

Total Investment in Related Companies / รวมเงิินลงทุุนในบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง

937
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รายการระหว่างกัน
1. รายการระหว่่างกัันกัับบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ในระหว่่างปีี บริิษััทฯ มีีรายการธุุรกิิจที่่�สำำ�คััญกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน รายการธุุรกิิจดัังกล่่าวเป็็นไปตามเงื่่�อนไข
ทางการค้้าและเกณฑ์์ตามที่่�ตกลงกัันระหว่่างบริิษััทฯ และบุุคคลหรืือบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องเหล่่านั้้�น ซึ่่�งเป็็นไปตามปกติิธุุรกิิจ
โดยสามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
ชื่่�อบริิษััท /
ประเภทธุุรกิิจ

ลัักษณะ
ความสััมพัันธ์์

รายได้้

บจ.เอวีี เทอเรซ เบย์์ อิิงค์์ - บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น -ไม่่มีี-	ผู้้�ผลิิตเยื่่�อสำำ�หรัับ
ร้้อยละ 60.00
ทำำ�กระดาษ
-	มีีกรรมการ
เหตุุผลของการทำำ�รายการ
ร่่วมกััน
-ไม่่มีี-

ค่่าใช้้จ่่าย
- 	ค่่าใช้้จ่่ายชำำ�ระคืืน 252,976 บาท
เหตุุผลของการทำำ�รายการ
- 	ค่่าใช้้จ่่ายระหว่่างกัันจััดเก็็บในราคาทุุน

บจ.เบอร์์ล่่า จิิงเว่่ย์์
ไฟเบอร์์
- 	ผู้้�ผลิิตเส้้นใยเรยอน

- บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น - ขายเส้้นใยเรยอน 312,018,185 บาท
-ไม่่มีีร้้อยละ 42.53
- มีีกรรมการ
เหตุุผลของการทำำ�รายการ
เหตุุผลของการทำำ�รายการ
ร่่วมกััน
- การขายเส้้นใยเรยอนเป็็นไปตามราคาตลาด -ไม่่มีี-

บจ.พีีทีี อิินโด
ลิิเบอร์์ตี้้� เท็็กซ์์ไทล์์
- 	ผู้้�ผลิิตเส้้นด้้าย

- บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
ร้้อยละ 40.00
- มีีกรรมการ
ร่่วมกััน

- ขายเส้้นใยเรยอน 61,308,778 บาท
-ไม่่มีี- เงิินปัันผลรัับ 2,353,260 บาท
เหตุุผลของการทำำ�รายการ
เหตุุผลของการทำำ�รายการ
- การขายเส้้นใยเรยอนเป็็นไปตามราคาตลาด -ไม่่มีี-

บจ.ไทย อคริิลิิค
ไฟเบอร์์
- 	ผู้้�ผลิิตเส้้นใยอคริิลิิค

- บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
ร้้อยละ 30.00
- มีีกรรมการ
ร่่วมกััน

-	ค่่าใช้้จ่่ายรัับคืืน 170,678 บาท

- 	ค่่าใช้้จ่่ายชำำ�ระคืืน 437,144 บาท

เหตุุผลของการทำำ�รายการ
- ค่่าใช้้จ่่ายระหว่่างกัันจััดเก็็บในราคาทุุน

เหตุุผลของการทำำ�รายการ
- 	ค่่าใช้้จ่่ายระหว่่างกัันจััดเก็็บในราคาทุุน

บจ.อดิิตยา
เบอร์์ล่่า เคมีีคััลส์์
(ประเทศไทย)
- 	ผู้้�ผลิิตเคมีีภััณฑ์์

- บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
ร้้อยละ 29.98
- มีีกรรมการ
ร่่วมกััน

- เงิินปัันผลรัับ 25,480,302 บาท
- ค่่าใช้้จ่่ายรัับคืืน 4,312 บาท

-	ซื้้�อกำำ�มะถัันและวััสดุุแผนกอ๊๊อกซิิลาลี่่�
6,079,376 บาท
- ค่่าใช้้จ่่ายชำำ�ระคืืน 84,971 บาท
เหตุุผลของการทำำ�รายการ
- การจััดซื้้�อกำำ�มะถัันและวััสดุุแผนก
อ๊๊อกซิิลาลี่่�เป็็นราคาที่่�เทีียบเท่่ากัับ
ราคาตลาด
- ค่่าใช้้จ่่ายระหว่่างกัันจััดเก็็บในราคาทุุน

เหตุุผลของการทำำ�รายการ
- ค่่าใช้้จ่่ายระหว่่างกัันจััดเก็็บในราคาทุุน

49

THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED-ANNUAL REPORT 2020

CONNECTED TRANSACTIONS
1. Transactions with Related Companies
During the year, the Company had significant business transactions with related parties. Such transactions,
which are summarized below, arose in the ordinary course of business and were concluded on commercial
terms and basis agreed upon between the Company and those related parties.
Company Name /
Type of Business

Nature of
Relationship

Revenue Transaction

Expense Transaction

AV Terrace Bay Inc.
- Joint venture
- Manufacture of
paper grade pulp

- 60.00%
- NIL Shareholding
- Common Directors Rationale of transaction:
- NA -

- Reimbursement of
expenses: Baht 252,976
Rationale of transaction:
- Reimbursement of
expenses is at cost.

Birla Jingwei Fibres
Co.,Ltd.
- Manufacture of
Fibre

- 42.53%
- Sale of fibre: Baht 312,018,185
Shareholding
Rationale of transaction:
- Common Directors - The sale of fibre is at market price.

- NILRationale of transaction:
- NA -

PT. Indo Liberty
Textiles
- Manufacture of
yarn

- 40.00%
Shareholding

- NIL -

Thai Acrylic Fibre
Co.,Ltd.
- Manufacture of
acrylic fibre

- 30.00% Shareholding - Recovery of expenses: Baht 170,678 - Reimbursement of
expenses: Baht 437,144
- Common Directors Rationale of transaction:
Rationale of transaction:
- Recovery of expenses is at cost
- Reimbursement of
expenses is at cost.

- Sale of fibre: Baht 61,308,778
- Dividend received: Baht 2,353,260
Rationale of transaction:
- Common Directors - The sale of fibre is at market price.

Aditya Birla
- 29.98%
- Dividend received: Baht 25,480,302
Chemicals
Shareholding
- Recovery of expenses: Baht 4,312
(Thailand) Co.,Ltd. - Common Directors
- Manufacture of
chemical products
Rationale of transaction:
- Recovery of expenses is at cost.

Rationale of transaction:
- NA -

- Purchase of sulphur and
auxiliary materials: Baht
6,079,376
- Reimbursement of
expenses: Baht 84,971
Rationale of transaction:
- Purchase of sulphur and
auxiliary materials is done
at market rate.
- Reimbursement of
expenses is at cost.
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ชื่่�อบริิษััท /
ลัักษณะ
ประเภทธุุรกิิจ
ความสััมพัันธ์์
บมจ.เบอร์์ล่่า คาร์์บอน - บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
(ไทยแลนด์์)
ร้้อยละ 24.98
- ผู้้�ผลิิตผงเขม่่าดำำ�
-	มีีกรรมการ
ร่่วมกััน

รายได้้
- เงิินปัันผลรัับ 82,431,250 บาท
- ค่่าใช้้จ่่ายรัับคืืน 5,723,022 บาท
เหตุุผลของการทำำ�รายการ
- ค่่าใช้้จ่่ายระหว่่างกัันจััดเก็็บในราคาทุุน

ค่่าใช้้จ่่าย
- 	ซื้้�อไอน้ำำ��และพลัังงาน 368,913,898 บาท
- 	ค่่าใช้้จ่่ายชำำ�ระคืืน 2,410,833 บาท
เหตุุผลของการทำำ�รายการ
- BCT ผลิิตไอน้ำำ��และพลัังงานซึ่่�งเป็็นส่่วน
หนึ่่�งในกระบวนการผลิิต คืือ
การผลิิตไอน้ำำ��และพลัังงาน บริิษััทฯ
จััดซื้้�อสาธารณููปโภคที่่�สำำ�คััญนี้้�จาก
BCT ตามราคาตลาด
- ค่่าใช้้จ่่ายระหว่่างกัันจััดเก็็บในราคาทุุน

บจ.เอวีี กรุ๊๊�ป เอ็็นบีี อิิงค์์ - บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น -ไม่่มีี- ผู้้�ผลิิตเยื่่�อกระดาษ
ร้้อยละ 19.00
ชนิิดละลายน้ำำ��ได้้
-	มีีกรรมการ
เหตุุผลของการทำำ�รายการ
ร่่วมกััน
-ไม่่มีี-

- ซื้้�อเยื่่�อกระดาษ 1,768,353,212 บาท

บจ.อิินโดไทย
ซิินเทติิคซ์์
-	ผู้้�ผลิิตเส้้นด้้าย

เหตุุผลของการทำำ�รายการ
- บริิษััทฯ มีีสััญญาระยะยาวในการจััดซื้้�อ
เยื่่�อกระดาษชนิิดละลายน้ำำ��ได้้ซึ่่�งเป็็น
วััตถุุดิิบหลัักที่่�สำำ�คััญ และเป็็นราคาที่่�
เทีียบเคีียงกัับราคาของผู้้�จำำ�หน่่ายอิิสระ

- บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
ร้้อยละ 7.56
-	มีีกรรมการ
ร่่วมกััน

- ขายเส้้นใยเรยอน 288,701,412 บาท
- เงิินปัันผลรัับ 317,600 บาท
เหตุุผลของการทำำ�รายการ
- ITS เป็็นลููกค้้าในประเทศรายใหญ่่ของ
บริิษััทฯ การขายเส้้นใยเรยอนเป็็นไป
ตามราคาตลาด

-ไม่่มีี-

บจ.ไทยเปอร์์ อ็็อกไซด์์ - บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
-	ผู้้�ผลิิตไฮโดรเจนเปอร์์ ร้้อยละ 0.0233
อ็็อกไซด์์
-	มีีกรรมการ
ร่่วมกััน

- เงิินปัันผลรัับ 520,000 บาท
- 	ค่่าใช้้จ่่ายรัับคืืน 58,468 บาท
เหตุุผลของการทำำ�รายการ
- 	ค่่าใช้้จ่่ายระหว่่างกัันจััดเก็็บในราคาทุุน

-	ซื้้�อวััสดุุแผนกอ๊๊อกซิิลาลี่่� 1,888,260 บาท
เหตุุผลของการทำำ�รายการ
- การซื้้�อวััสดุุแผนกอ๊๊อกซิิลาลี่่�เป็็นไป
ตามราคาตลาด

บจ.กราซิิม อิินดััสตรีีส์์
-	ผู้้�ผลิิตเส้้นใยและ
ซีีเมนต์์

- บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
ร้้อยละ 0.532
- มีีกรรมการ
ร่่วมกััน

- เงิินปัันผลรัับ 6,840,534 บาท
- 	ค่่าใช้้จ่่ายรัับคืืน 508,035 บาท
เหตุุผลของการทำำ�รายการ
- 	ค่่าใช้้จ่่ายระหว่่างกัันจััดเก็็บในราคาทุุน

- 	ค่่าใช้้จ่่ายชำำ�ระคืืน 2,781,233 บาท
- 	ซื้้�ออุุปกรณ์์ 10,414,642 บาท
เหตุุผลของการทำำ�รายการ
- 	ค่่าใช้้จ่่ายระหว่่างกัันจััดเก็็บในราคาทุุน
- การจััดซื้้�ออุุปกรณ์์เป็็นไปตามราคาตลาด

บจ.พีีทีี เอลลิิแก๊๊นท์์
เท็็กซ์์ไทล์์ อิินดััสตรีี
- 	ผู้้�ผลิิตเส้้นด้้าย

- มีีกรรมการ
ร่่วมกััน

- ขายเส้้นใยเรยอน 1,856,783 บาท
-ไม่่มีีเหตุุผลของการทำำ�รายการ
เหตุุผลของการทำำ�รายการ
- การขายเส้้นใยเรยอนเป็็นไปตามราคาตลาด -ไม่่มีี-

บจ.พีีทีี ซัันไร้้ซ์์
บิิวไม เท็็กซ์์ไทล์์
- 	ผู้้�ผลิิตเส้้นด้้าย

- มีีกรรมการ
ร่่วมกััน

- ขายเส้้นใย 8,580,367 บาท
เหตุุผลของการทำำ�รายการ
- การขายเส้้นใยเรยอนเป็็นไปตามราคาตลาด

เหตุุผลของการทำำ�รายการ
-ไม่่มีี-

ไม่่มีีเหตุุผลของการทำำ�รายการ
-ไม่่มีี-
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Company Name /
Nature of
Type of Business
Relationship
Revenue Transaction
Birla Carbon
- 24.98%
- Dividend received: Baht 82,431,250
(Thailand) Plc.
Shareholding
- Recovery of expenses: Baht
- Manufacture of
5,723,022
carbon black
- Common Directors
Rationale of transaction:
- Recovery of expenses is at cost.

AV Group NB Inc.
- Manufacture of
dissolving grade
wood pulp

- 19.00%
Shareholding

- NIL -

Rationale of transaction:
- Common Directors - NA -

Expense Transaction
- Purchase of steam and
power: Baht 368,913,898
- Reimbursement of
expenses: Baht 2,410,833
Rationale of transaction:
- BCT produces steam
and power as part of its
operations. The Company
purchases these critical
utilities from BCT at formula
linked to market price.
- Reimbursement of
expenses is at cost.
- Purchase of pulp: Baht
1,768,353,212
Rationale of transaction:
- The Company has
long-term agreement for
dissolving grade wood pulp,
its primary raw material,
at rate comparable to an
independent supplier.

Indo-Thai Synthetics - 7.56% Shareholding
Co.,Ltd.
- Manufacture of
- Common Directors
yarn

- Sale of fibre: Baht 288,701,412
- Dividend received: Baht 317,600
Rationale of transaction:
- ITS has been one of the big
domestic customers of the
Company. The sale of fibre is
at market rate.

- NIL -

Thai Peroxide
- 0.0233%
Co.,Ltd.
Shareholding
- Manufacture of
- Common Directors
hydrogen peroxide

- Dividend received: Baht 520,000
- Recovery of expenses: Baht 58,468
Rationale of transaction:
- Recovery of expenses is at cost

- Purchase of auxiliary
material: Baht 1,888,260
Rationale of transaction:
- Purchase of auxiliary
material is at market price.

Grasim Industries
Limited
- Manufacture of
fibre and cement

Rationale of transaction:
- NA -

- 0.532%
Shareholding

- Dividend received: Baht 6,840,534 - Reimbursement of
- Recovery of expenses: Baht 508,035 expenses: Baht 2,781,233
- Purchase of equipment:
- Common Directors
Baht 10,414,642
Rationale of transaction:
Rationale of transaction:
- Recovery of expenses is at cost.
- Reimbursement of
expenses is at cost.
- Purchase of equipment is
at market price.

PT. Elegant Textile - Common Directors - Sale of fibre: Baht 1,856,783
Industry
Rationale of transaction:
- Manufacture of yarn
- The sale of fibre is at market price.

-NILRationale of transaction:
- NA -

PT. Sunrise Bumi
- Common Directors - Sale of fibre: Baht 8,580,367
Textile
Rationale of transaction:
- Manufacture of yarn
- The sale of fibre is at market price.

- NIL Rationale of transaction:
- NA -
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ชื่่�อบริิษััท /
ประเภทธุุรกิิจ
บจ.พีีทีี อิินโด
บารััต เรยอน
- 	ผู้้�ผลิิตเส้้นด้้าย

ลัักษณะ
ความสััมพัันธ์์
- มีีกรรมการ
ร่่วมกััน

บจ.อิินโดฟิิล
เท็็กซ์์ไทล์์ มิิลล์์ อิิงค์์
- ผู้้�ผลิิตปั่่�นเส้้นด้้าย
บจ.เบอร์์ล่่า
แมเนจเม้้นท์์
เซ็็นเตอร์์ เซอร์์วิิส
-	ที่่�ปรึึกษาด้้านการ
จััดการ

รายได้้
- ขายวััสดุุแผนกอ๊๊อกซิิลาลี่่�และวััสดุุอื่่�น
46,935,212 บาท
เหตุุผลของการทำำ�รายการ
- การขายวััสดุุแผนกอ๊๊อกซิิลาลี่่�และวััสดุุอื่่�น
เป็็นไปตามราคาทุุน

ค่่าใช้้จ่่าย
- 	ซื้้�อเส้้นใยเรยอน 12,651,346 บาท
- 	ค่่าใช้้จ่่ายชำำ�ระคืืน 364,724 บาท
เหตุุผลของการทำำ�รายการ
- การซื้้�อเส้้นใยเรยอนเป็็นไปตามราคาตลาด
- 	ค่่าใช้้จ่่ายระหว่่างกัันจััดเก็็บในราคาทุุน

- มีีกรรมการ
ร่่วมกััน

- ขายเส้้นใย 9,858,638 บาท
เหตุุผลของการทำำ�รายการ
- การขายเส้้นใยเรยอนเป็็นไปตามราคาตลาด

ไม่่มีีเหตุุผลของการทำำ�รายการ
-ไม่่มีี-

- มีีกรรมการ
ร่่วมกััน

-ไม่่มีีเหตุุผลของการทำำ�รายการ
-ไม่่มีี-

- 	ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น 673,267 บาท
เหตุุผลของการทำำ�รายการ
- 	ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นเป็็นการให้้บริิการต่่าง ๆ ตาม
ราคาตลาด

2. รายการระหว่่างกัันอื่่�น ๆ ของบริิษััทฯ กัับบริิษััทร่่วม และบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ได้้แสดงอยู่่�ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 6

3. ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผลของรายการ
รายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างบริิษััทฯ บริิษััทร่่วม และกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน เป็็นไปตามการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามปกติิและ
ตามเงื่่�อนไขทางการค้้าโดยทั่่�วไป เงื่่�อนไขและราคาที่่�ทำำ�การซื้้�อขายเป็็นไปตามราคาตลาด ซึ่่�งสามารถเปรีียบเทีียบได้้กับั รายการ
ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับลููกค้้าอื่่�น ๆ และเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทั้้�งหมดของบริิษััทฯ

4. มาตรการหรืือขั้้�นตอนการอนุุมััติิการทำำ�รายการระหว่่างกััน
บริิษััทฯ เสนอให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้้อนุุมััติิรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันให้้เป็็นไปอย่่าง
เหมาะสมและเป็็นธรรมต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทั้้�งหมด เช่่นเดีียวกัับการมีีนโยบายในการกำำ�หนดราคาที่่�เหมาะสม โดยกรรมการ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียจะไม่่มีีสิิทธิิในการออกเสีียงในรายการดัังกล่่าว

5. นโยบายหรืือแนวโน้้มการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคต
-ไม่่มีี-

6. รายงานความเห็็นคณะกรรมการตรวจสอบต่่อรายการระหว่่างกััน
-ไม่่มีี-
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Company Name /
Nature of
Type of Business
Relationship
Revenue Transaction
PT. Indo Bharat
- Common Directors - Sale of auxiliary and other materials:
Rayon
Baht 46,935,212
- Manufacture of
yarn
Rationale of Transaction:
- Sale of auxiliary and other material
is at cost.

Expense Transaction
- Purchase of fibre: Baht
12,651,346
- Reimbursement of
expenses: Baht 364,724
Rationale of Transaction:
- Purchase of fibre is at
market price
- Reimbursement of
expenses is at cost.

Indophil Textile
Mills Inc.
- Manufacture of
Spun Yarn

- Common Directors - Sale of fibre: Baht 9,858,638
Rationale of Transaction:
- The sale of fibre is at market price.

-NILRationale of Transaction:
-NA-

Birla Management
Centre Service
- Management
advisory

- Common Directors -NIL-

- Other expenses: Baht
673,267
Rationale of transaction:
- Other expenses are for
various services at market
rate.

Rationale of transaction:
-NA-

2. Other transactions between the Company with associated and related
companies
These are shown in Notes to Financial Statement no. 6.

3. Necessity and Rationality of Connected Transactions
The connected transactions among the Company, associated and related companies have to follow the
normal operations and general trade conditions. Conditions and prices are in line with market price, which
is comparable to prices charged to other customers and for maximizing benefits to all stakeholders of the
Company.

4. Measures and Procedures for Approval of Connected Transactions
The Company requests the Board of Directors, with presence of the Audit Committee to approve connected
transactions which are reasonable and fair for stakeholders as well as has appropriate pricing policy. The
directors, who have conflict of interest, cannot vote to approve such connected transactions.

5. Policies or Outlook for Future Connected Transactions
-None-

6. Opinion Report of the Audit Committee for Connected Transactions
-None-
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ปัจจัยความเสี่ยง
บริิษััทฯ มีีวิิธีีการที่่�เป็็นระบบของการระบุุความเสี่่�ยง การประเมิินผลกระทบและการบรรเทา ผู้้�บริิหารระดัับสููงทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล
การบริิหารความเสี่่�ยง นอกจากนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบได้้ทบทวนความเสี่่�ยงต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจและให้้คำำ�แนะนำำ�ใน
การบริิหารเป็็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสมของนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงและมาตรการต่่าง ๆ ของบริิษััทฯ
บริิษััทฯ มีีการระบุุความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ ดัังนี้้�

1. ความเสี่่�ยงจากรายได้้และผลกำำ�ไร
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ราคาของวััตถุุดิิบหลััก 3 ชนิิด คืือ เยื่่�อกระดาษ โซดาไฟ และกำำ�มะถััน เป็็นปััจจััยหลัักที่่�ส่่งผลต่่อต้้นทุุนการผลิิต ราคาของ
วััตถุุดิิบเหล่่านี้้�แตกต่่างกัันไปตามอุุปสงค์์และอุุปทานของผลิิตภััณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และส่่งผลต่่อความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรของ
บริิษััทฯ การที่่�จะผลัักภาระต้้นทุุนทั้้�งหมดที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นโดยการปรัับขึ้้�นราคาขายเส้้นใยเรยอนนั้้�นไม่่สามารถกระทำำ�ได้้อย่่าง
ต่่อเนื่่�อง เนื่่�องจากความผัันผวนในตลาดสิ่่�งทอ การแข่่งขัันจากผู้้�ผลิิตเส้้นใยเรยอนรายอื่่�นรวมไปถึึงเส้้นใยทดแทน บริิษััทฯ
ได้้ดำำ�เนิินนโยบายที่่�สอดคล้้องในการจััดซื้้�อเยื่่�อกระดาษและโซดาไฟเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือนตามสััญญาซื้้�อขาย และมีีการจััด
ซื้้�อกำำ�มะถัันทั้้�งที่่�เป็็นราคา ณ ขณะนั้้�นและภายใต้้สััญญา การจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์สำำ�เร็็จรููปส่่วนใหญ่่มีีการทำำ�ธุุรกรรมเป็็น
ประจำำ�ทุุกเดืือน การจััดซื้้�อเยื่่�อกระดาษ โซดาไฟ และกำำ�มะถัันที่่�เชื่่�อมโยงกัับดััชนีีตลาดรายเดืือนช่่วยในการรัักษาความสมดุุล
ระหว่่างต้้นทุุนการนำำ�เข้้าและรายได้้จากการส่่งออก

ความเสี่ยงจากราคาขายของเส้นใยทดแทน
เส้้นใยฝ้้ายและเส้้นใยโพลีีเอสเตอร์์เป็็นเส้้นใยที่่�ถููกนำำ�มาใช้้ทดแทนหลัักของเส้้นใยเรยอน (VSF) แม้้ว่่าเส้้นใยเรยอนถููกนำำ�มาใช้้
ในการผลิิตเส้้นใยทั้้�งหมด และยัังใช้้ผสมกัับเส้้นใยอื่่�น ๆ ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นอยู่่�กัับราคาและความต้้องการของผู้้�บริิโภค ราคาเส้้นใยฝ้้ายได้้
รัับผลกระทบเป็็นอย่่างมากจากปริิมาณผลผลิิตและพื้้�นที่่�เพาะปลููกภายใต้้นโยบายการกำำ�หนดราคาและการควบคุุมโดยรััฐบาล
ในขณะที่่�ราคาของโพลีีเอสเตอร์์ได้้รับั อิิทธิิพลจากตลาดน้ำำ��มันั ดิิบและปิิโตรเคมีี เส้้นใยอื่่�น ๆ ที่่�มีีศักั ยภาพที่่�ส่่งผลกระทบต่่อราคา
เส้้นใยเรยอน สถานการณ์์เช่่นนี้้�ถืือได้้ว่่าเป็็นความเสี่่�ยงแต่่ในขณะเดีียวกัันก็็ถืือเป็็นโอกาสด้้วย

2. ความเสี่่�ยงจากการตลาด
ความเสี่ยงจากลูกค้า
บริิษัทั ฯ ได้้ขยายระยะเวลาการให้้เครดิิตเป็็นหนึ่่�งสััปดาห์์ถึึงสามเดืือนสำำ�หรัับลููกค้้าส่่วนใหญ่่ภายในประเทศ การขายให้้กับั ลููกค้้า
ในประเทศทั้้�งหมดจึึงไม่่มีีหลัักประกััน บริิษััทฯ มีีการส่่งออกผลิิตภััณฑ์์ส่่วนใหญ่่ไปยัังหลายประเทศภายใต้้ระดัับความเสี่่�ยง
ด้้านเครดิิตที่่�แตกต่่างกััน ซึ่่�งรวมถึึงตราสารเครดิิต (L/C : เล็็ตเตอร์์ออฟเครดิิต) การให้้เครดิิตภายใต้้การประกัันสิินเชื่่�อ และ/
หรืือการชำำ�ระเงิินบางส่่วนหรืือชำำ�ระล่่วงหน้้าเต็็มจำำ�นวน ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นอยู่่�กัับสถานะทางธุุรกิิจของลููกค้้าและปััจจััยอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ มีีการติิดตามลููกหนี้้�อย่่างใกล้้ชิิด โดยมีีการกำำ�หนดนโยบายและขั้้�นตอนการควบคุุมสิินเชื่่�อที่่�เหมาะสม
รวมถึึงการประกัันในกรณีีที่่�มีีการจำำ�หน่่ายไปยัังต่่างประเทศที่่�มีีการให้้เครดิิต 30 วัันถึึง 120 วััน

ความเสี่ยงจากประเทศคู่ค้า
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ เอเชีียใต้้ ยุุโรป สหรััฐอเมริิกา และตุุรกีี เป็็นตลาดส่่งออกที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทฯ
ซึ่่�งบริิษััทฯ มีีนโยบายในการส่่งเสริิมผลิิตภััณฑ์์ไปยัังประเทศใหม่่ ๆ เพื่่�อขยายฐานลููกค้้า บริิษััทฯ ส่่งออกผลิิตภััณฑ์์ไปยัังกว่่า
37 ประเทศ ดัังนั้้�นปริิมาณขายของบริิษััทฯ จึึงเป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีความหลากหลาย อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ ยัังคงเผชิิญกัับ
ความเสี่่�ยงทางการเมืืองและทางการเงิินซึ่่�งเกิิดขึ้้�นกัับไม่่กี่่�ประเทศบ้้างเป็็นครั้้�งคราว
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RISK FACTORS
The Company has a systematic method of risk identification, impact assessment and mitigation. Senior executives
supervise risk management. Also the Audit Committee reviews various risks associated with the business and
advises management from time to time about appropriateness of the Company’s risk management policies and
measures.
The Company has identified following major risks related to its business:

1. Risks relating to Revenues and Profits
Risk of fluctuation in Raw Material Prices
The prices of the three raw materials, pulp, caustic soda and sulphur are key drivers of production costs.
Prices of these products vary based on economics of respective product’s demand and supply and influence
the profitability of the Company. The ability to pass on the full impact of the increased cost through higher
selling prices of rayon fibre is not consistent due to fluctuation in textile market conditions, competition
from other VSF producers and substitute fibres. The Company follows a consistent policy of buying most
of its pulp and caustic soda requirement on monthly basis under contract and sulfur requirement on both
spot and contract basis. Sales of finished product are transacted mostly on monthly basis. Buying of pulp,
caustic soda and sulphur linked to monthly market indices helps to maintain market relationship between
input costs and output revenues.

Risk from Selling Prices of Substitute Fibres
Cotton and Polyester fibers are main substitute of viscose staple fibre (VSF). While VSF is substantially
used in 100% viscose made products, other fibres are also blended depending on prices and consumer
preference. Prices of cotton fibre is greatly influenced by crop performance, acreage under cultivation
and pricing policies controlled by governments whereas prices of polyester is influenced by crude oil and
petrochemical products market. Other fibres have some potential to exert influence on VSF prices. This
carries risks as well as provides opportunities.

2. Risks relating to Marketing
Risk of Customer Exposure
The Company extends credit period of one week to three months to most of its domestic customers. Sales
to all domestic customers are unsecured. The Company exports its products to several countries under
varying degree of credit risks including against letters of credit (L/C), clean credit under credit insurance
and/or or partial or full advance payment depending on customers’ business standing and other relevant
factors. However, the Company closely monitors exposure of account receivables by adopting appropriate
credit control policies and procedures including insurance coverage in case of export sales having clean
credit of 30 days to 120 days.

Risk of Country Exposure
South East Asia, South Asia, Europe, USA and Turkey are major export markets for the Company’s products.
The Company has a policy to promote its product to new countries to enlarge its customer base.
The Company exports its products to more than 37 countries. Hence, the Company’s sales volumes are
well diversified. However, the Company is still exposed to the political and financial risks faced by a few
countries from time to time.
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ความเสี่ยงจากนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์
ในช่่วงหลายปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ ได้้พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีประโยชน์์ใช้้สอยให้้มีีความหลากหลายมากขึ้้�น กัับเครื่่�องจัักรปั่่�น
เส้้นด้้ายที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููงขึ้้น� รวมไปถึึงผลิิตภััณฑ์์สิ่่�งทอที่่�ใช้้เทคโนโลยีีระดัับสููง และการปั่่�นด้้ายด้้วยเครื่่�องจัักร air jet vortex
เส้้นด้้ายที่่�ทำำ�จากผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทฯ ใช้้ได้้กัับทั้้�งเครื่่�องจัักรทอและถััก ดัังนั้้�นความเสี่่�ยงจากนวััตกรรมใหม่่ของผลิิตภััณฑ์์
จึึงอยู่่�ในระดัับต่ำำ�� โดยมีีขั้้�นตอนการปรัับปรุุงอย่่างยั่่�งยืืนด้้วยความเชี่่�ยวชาญและความสามารถในการจััดการกัับความต้้องการ
ที่่�หลากหลายของกลุ่่�มต่่าง ๆ ได้้เป็็นอย่่างดีี ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯ ประสบความสำำ�เร็็จในการเริ่่�มต้้นผลิิตผลิิตภััณฑ์์เส้้นใยชนิิดพิิเศษ เช่่น
โมดาล (modal) และผลิิตภััณฑ์์ที่่�ไม่่ใช่่สิ่่�งทอ (non-woven) ที่่�มีีคุุณภาพคงที่่�ในหลายประเทศ

ความเสี่ยงจากการเสื่อมความนิยมในผลิตภัณฑ์
บริิษััทฯ มีีการติิดตามการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ ๆ ในกลุ่่�มเซลลููโลส โดยผ่่านศููนย์์วิิจััยและพััฒนาของกลุ่่�มในประเทศอิินเดีีย
บริิษััทฯ ไม่่เห็็นความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดขึ้้�นกัับผลิิตภััณฑ์์ในปััจจุุบััน

3. ความเสี่่�ยงจากการบริิหารจััดการทางการเงิิน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินตราต่างประเทศ
บริิษััทฯ มีีการส่่งออกส่่วนใหญ่่จากปริิมาณการผลิิตเป็็นสกุุลเงิินดอลล่่าร์์สหรััฐฯ และส่่งออกบางส่่วนเป็็นสกุุลเงิินยููโรและ
หยวนเรนมิินบิิ ในขณะเดีียวกัันมีีการนำำ�เข้้าวััตถุุดิิบหลัักซึ่่�งส่่วนใหญ่่นำำ�เข้้าเป็็นสกุุลเงิินดอลล่่าร์์สหรััฐฯ บริิษััทฯ มีีการบริิหาร
ความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนทั้้�งธุุรกรรมการนำำ�เข้้าและส่่งออก โดยการ matching เงิินสกุุลดอลล่่าร์์สหรััฐฯ ทั้้�งขาเข้้าและ
ขาออกให้้สมดุุลกััน และมีีการทำำ�สััญญาขายเงิินสกุุลยููโรและหยวนเรนมิินบิิล่่วงหน้้าแพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
ในกรณีีที่่�ค่่าเงิินบาทแข็็งค่่าขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับเงิินดอลล่่าร์์สหรััฐฯ ในระยะยาวจะทำำ�ให้้รายได้้จากการส่่งออกของบริิษััทฯ
ได้้รับั ผลกระทบในเชิิงลบ บริิษัทั ฯ ไม่่ได้้มีกี ารป้้องกัันความเสี่่�ยงจากการลงทุุนในเงิินลงทุุนระยะยาวและเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เผื่่�อขาย ซึ่่�งบริิษััทฯ ถืือไว้้เพื่่�อการลงทุุนระยะยาว

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและเครดิตจากการลงทุนระยะสั้น
	อััตราดอกเบี้้�ยมีีความผัันผวนเป็็นครั้้�งคราวตามตามภาวะเงิินบาทในประเทศและตามปััจจััยในต่่างประเทศ บริิษััทฯ มีีเงิินสด
ส่่วนเกิินบางส่่วนซึ่่�งอยู่่�ในรููปของเงิินฝากระยะสั้้�นกัับธนาคาร การเปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้�ยมีีผลต่่อรายได้้ดอกเบี้้�ย
รัับของบริิษััทฯ
บริิษัทั ฯ พยายามอย่่างเต็็มที่่�ในการใช้้ความระมััดระวัังที่่�สุุดในการคััดเลืือกสถาบัันทางการเงิินที่่�มีีความมั่่�นคง และกำำ�หนดขอบเขต
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตสำำ�หรัับสถาบัันการเงิินแต่่ละแห่่งโดยมีีอายุุสัญ
ั ญาการลงทุุนที่่�แตกต่่างกััน แต่่ส่ว่ นใหญ่่ไม่่เกิิน 1 ปีีสำำ�หรัับ
การลงทุุนดัังกล่่าว

4. ความเสี่่�ยงจากการประกอบธุุรกิิจ
ความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม
ในกระบวนการผลิิตเส้้นใยเรยอน จะก่่อให้้เกิิดมลพิิษทั้้�งในรููปแบบของเหลวและการปนเปื้้อ� นในอากาศ บริิษัทั ฯ มีีอุปุ กรณ์์และ
เครื่่�องมืือที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการบำำ�บััดมลพิิษก่่อนปล่่อยออกมา บริิษััทฯ ได้้ลงทุุนเป็็นจำำ�นวนมากในช่่วงหลายปีีที่่�ผ่่านมาเพื่่�อ
เสริิมสร้้างระบบควบคุุมมลพิิษและสภาพแวดล้้อม ปััจจุุบัันบริิษััทฯ มีีการดำำ�เนิินการต่่าง ๆ ซึ่่�งค่่าที่่�ได้้ต่ำำ��กว่่าค่่ามาตรฐานที่่�
กำำ�หนดโดยกระทรวงอุุตสาหกรรม ขยะมููลฝอยทั้้�งหมดของบริิษัทั ฯ ได้้ผ่า่ นการคััดแยกและส่่งไปกำำ�จัดั อย่่างเหมาะสมให้้กับั ผู้้�ขาย
ที่่�ได้้รัับอนุุญาตอย่่างถููกต้้องและผู้้�ผลิิตปููนซีีเมนต์์ อีีกทั้้�งบริิษััทฯ ยัังได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับกระบวนการทำำ�งานในการจััดการด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมและดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนต่่าง ๆ เพื่่�อปรัับปรุุงคุุณภาพอากาศในบริิเวณใกล้้เคีียงโดยคำำ�นึึงถึึงความห่่วงใยและ
ใส่่ใจต่่อชุุมชน อย่่างไรก็็ตามการรัับรู้้�กลิ่่�นของแต่่ละบุุคคลมีีความแตกต่่างกัันออกไป กฎหมายสิ่่�งแวดล้้อมที่่�หลากหลายและ
การตีีความทางกฎหมายที่่�แตกต่่างกัันอาจนำำ�ไปสู่่�ข้้อพิิพาททางกฎหมาย จากที่่�กล่่าวมาทั้้�งหมดข้้างต้้น บริิษััทฯ จึึงได้้ประเมิิน
ความเสี่่�ยงอัันเกิิดจากการถููกรบกวนจากสภาพแวดล้้อมในระดัับปานกลางถึึงระดัับสููง
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Risk of New Applications
Over the years, the Company has developed products that are usable on various types of spinning machines
including ring spinning, higher efficiency open end machines and air jet vortex machines. Yarn made from
the Company’s product is used on both weaving and knitting machines. Therefore, risk of new applications
is low. Through sustained up-gradation of its expertise and capability, the Company is capable of handling
the demanding requirements of various segments. The Company has successfully started producing special
products like modal and non-woven and quickly stabilized quality in many countries.

Risk of Product Obsolesce
The Company keeps a track of new product development in the cellulose family through the Research and
Development Centre (R&D) of the Group in India. The Company does not foresee any product obsolesce
risk for its current product range.

3. Risks relating to Financial Management
Exchange Rate Risk on Forex Flows
The Company exports significant portion of its production volume in US Dollar currency and some part
of exports in Euro and Chinese RMB. At the same time, the key raw materials are imported, mainly in US
Dollar currency. The Company manages its foreign currency risks of export and import transactions by
matching US Dollar inflows and outflows and sells forward its Euro and RMB proceeds consistently against
new contracts to minimize currency exposure. In the event of appreciation of Thai Baht against US Dollar
in long term, the Company’s export earnings are negatively impacted. The Company does not hedge its
long term equity investments and investment in available-for-sale-securities which the Company continues
to hold as long term investment.

Interest Rate and Credit Risk on Short-Term Investments
Interest rate fluctuates from time to time with domestic monetary conditions and related international
factors. The Company has some surplus cash position from time to time which is placed on short-term
with banks. The interest rate variations impact the interest income earned by the Company.
The Company makes every effort to exercise utmost prudence in selecting healthy financial institutions
and fixing up credit exposure limit for each institution at varying maturity tenors but mostly not over one
year for such investments.

4. Risks from Operations
Risk related to Environment
During the process of manufacturing of viscose staple fibre, various liquid and air pollutants are generated.
The Company has appropriate facilities for treatment of pollutants before discharge. The Company has
made substantial investments over the years and continues to strengthen its environment and pollution
control system. It presently operates well below standards prescribed by the Ministry of Industry. All the
solid wastes of the Company are properly segregated and sent for disposal or usage to duly licensed
vendors and cement manufacturers. The Company has also strengthened its work processes for environment
management and has taken various other steps to improve air quality in its neighborhood out of its care and
concern for community. However, individual perceptions of odour varies from person to person. Multiple
environment laws and their different legal interpretation can led to legal disputes. In view of the above,
the Company perceives the risk of any accidental disturbance to environment to be medium to high.
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ความเสี่ยงจากการจัดเก็บและการใช้งาน
บริิษััทฯ และผู้้�รัับเหมาได้้ทำำ�การขนส่่งสารเคมีีอัันตราย เช่่น โซดาไฟ กำำ�มะถััน คาร์์บอนไดซััลไฟด์์ และกรดกำำ�มะถััน สารเคมีี
เหล่่านี้้�ถููกเก็็บไว้้ในสถานที่่�ของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้ปฏิิบััติิตามมาตรฐานต่่าง ๆ สำำ�หรัับการขนส่่งและการจััดเก็็บ ถึึงแม้้ว่่า
จะไม่่เคยมีีอุุบััติิเหตุุร้้ายแรงใด ๆ เกี่่�ยวกัับการจััดเก็็บและการขนส่่งสารเคมีีเหล่่านี้้� บริิษััทฯ ได้้ตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจาก
ความผิิดพลาดในการปฏิิบััติิงานซึ่่�งเป็็นเหตุุที่่�ไม่่สามารถคาดเดาได้้

ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ
บริิษััทฯ มีีการทำำ�สััญญาระยะยาวในการจััดซื้้�อเยื่่�อกระดาษชนิิดละลายน้ำำ��ได้้และโซดาไฟกัับผู้้�จััดจำำ�หน่่ายรายใหญ่่ นอกจาก
นี้้�บริิษััทฯ ได้้เริ่่�มจััดซื้้�อกำำ�มะถัันภายใต้้สููตรที่่�เชื่่�อมโยงกัับดััขนีีเป็็นหลััก จึึงเป็็นการลดความเสี่่�ยงด้้านความขาดแคลนของ
วััตถุุดิิบสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ อาจมีีการจััดซื้้�อโซดาไฟและกำำ�มะถัันตามที่่�เห็็นว่่า
เหมาะสม

ความเสี่ยงจากกระบวนการผลิต
บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�ระบบการบำำ�รุุงรัักษาเพื่่�อป้้องกัันและบำำ�รุุงรัักษาอุุปกรณ์์การผลิิตให้้อยู่่�ในสภาพที่่�ดีี เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าอุุปกรณ์์
การผลิิตทั้้�งหมดสามารถใช้้การได้้ดีีตลอดอายุุการใช้้งาน นอกจากนี้้�ยัังกำำ�หนดให้้มีีระบบการจััดการอุุปกรณ์์ที่่�ทดแทนกัันได้้
สำำ�หรัับอุุปกรณ์์ที่่�หมดอายุุการใช้้งาน บริิษััทฯ ได้้เล็็งเห็็นความสำำ�คััญของความปลอดภััยสำำ�หรัับพนัักงานของบริิษััทฯ และ
ผู้้�รัับเหมา โดยได้้รัับการดููแลจากเจ้้าหน้้าที่่�มืืออาชีีพ นอกเหนืือไปจากจิิตสำำ�นึึกด้้านความปลอดภััยในระดัับสููงของพนัักงาน
การฝึึกอบรมอย่่างเข้้มงวด และการลงทุุนในอุุปกรณ์์เพื่่�อความปลอดภััยทุุกชนิิดแล้้ว บริิษััทฯ ยัังได้้ดำำ�เนิินการฝึึกซ้้อมจำำ�ลอง
เพื่่�อให้้มั่่�นใจในมาตรฐานอย่่างสููงสุุดของการเตรีียมพร้้อม

5. ความเสี่่�ยงจากภายนอก
ความเสี่ยงทางการเมือง
เหตุุการณ์์จากความขััดแย้้งทางการเมืือง เช่่น ข้้อพิิพาททางการค้้า การก่่อการร้้ายได้้ส่่งผลกระทบไปทั่่�วโลก ทำำ�ให้้ต้้นทุุนและ
ความเสี่่�ยงของธุุรกิิจเพิ่่�มขึ้้�น รวมไปถึึงส่่งผลกระทบต่่ออุุปสงค์์และอุุปทาน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปมีการลงทุน
บริิษััทฯ มีีการลงทุุนเชิิงกลยุุทธ์์ทั้้�งแบบขยายตััวไปข้้างหน้้าและข้้างหลััง โดยการลงทุุนในบริิษััทที่่�จดทะเบีียนในต่่างประเทศ
ร่่วมกัับบริิษััทอื่่�นในกลุ่่�ม แม้้ว่่าบริิษััทฯ จะเล็็งเห็็นความเสี่่�ยงทางธุุรกิิจทั่่�วไปต่่อการลงทุุนดัังกล่่าว การเปลี่่�ยนแปลงระเบีียบ
กฎหมายในประเทศเหล่่านั้้�นอาจมีีผลกระทบต่่อผลประกอบการทางการเงิินได้้

ความเสี่ยงจากตลาดการเงินโลก
ตลาดการเงิินโลกมีีความผัันผวนเนื่่�องจากข้้อพิิพาททางการค้้าระหว่่างเศรษฐกิิจหลััก สกุุลเงิิน และความผัันผวนของ
อััตราดอกเบี้้�ย ปััจจััยเหล่่านี้้�ส่่งผลกระทบต่่อความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ

ความเสี่ยงทางธุรกิจเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่่�เกิิดขึ้้�นในประเทศไทยและทั่่�วโลกเมื่่�อต้้นปีีที่่�ผ่่านมา
ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจทั่่�วโลก การปิิดประเทศที่่�ไม่่เคยเกิิดขึ้้�นมาก่่อนในหลายประเทศ ส่่งผลกระทบต่่อการใช้้
กำำ�ลัังการผลิิต รายได้้ และความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรของบริิษััทฯ ตั้้�งแต่่เดืือนเมษายน 2563 เป็็นต้้นมา ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็น
เพราะความต้้องการที่่�ลดลงอย่่างมากในตลาดโลก เนื่่�องจากสถานการณ์์ดัังกล่่าวยัังคงมีีการเปลี่่�ยนแปลงไปทุุกวััน และด้้วย
ความไม่่แน่่นอนในทางเศรษฐกิิจ บริิษัทั ฯ ได้้มีกี ารดำำ�เนิินมาตรการบรรเทาต่่าง ๆ เพื่่�อเป็็นการลดต้้นทุุน ลดการใช้้เงิินทุุนหมุุนเวีียน
และการรัักษาสภาพคล่่อง
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Risk from Storage and Handling
The Company and contractors transport hazardous chemicals like caustic soda, sulphur, carbon disulphide
and sulphuric acid. These chemicals are stored at the Company’s premises. The Company follows applicable
standards for their transportation and storage. Though there has never been any serious accident relating
to storage and handling of these products, the Company perceives the risk of accidental mis-operation
caused by unforeseen factors.

Risk from Raw Material Availability
The Company has long term agreements for supply of dissolving grade wood pulp and caustic soda with
major supplier(s). The Company has also started buying majority portion of sulfur under formula linked
to indices. This has reduced the risk of raw material availability for the Company’s operations. However,
there would be some dependence on spot purchases of caustic soda and sulphur which the Company
can secure generally.

Risk from Manufacturing Operations
The Company has an established preventive and predictive maintenance system to ensure good health of
all its manufacturing equipment. It also has a system of replacement of equipment after designated life.
The Company is highly committed to safety of its employees and contractors and follows professional
safety program. The Company promotes a very high level of safety consciousness amongst all employees
and rigorous training and investment in all the necessary safety equipment. The Company also conducts
mock drills to ensure highest standard of alertness.

5. External Risks
Geo-political Risk
The geo political events like trade disputes, terrorism cast their repercussions worldwide, increasing costs
and risks of business and impacting supply and demand cycles.

Risk from Regulatory changes in countries where the Company has investments
The Company has made strategic investments (backward and forward integration) by subscribing in equity
capital of companies registered in other countries, along with other group companies. While the Company
does envisage the general business risks to such investments, a regulatory change in those countries may
have some impact on their financial performance.

Global Financial Markets Risks
Global financial markets can be volatile due to trade disputes between major economics, currency and
interest rates volatility. These factors impact the Company’s profitability and financial performance.

Business risks due to Corona Disease (COVID-19)
The COVID-19 pandemic that struck Thailand and the rest of the world earlier this year, has affected
business operations across the globe. The unprecedented lockdowns enforced by many countries, have
impacted capacity utilization, revenue and profitability from April 2020. This is largely on account of
a sharp reduction in demand across global markets. As the situation is still evolving and given the extent
of economic uncertainty, the Company is taking various mitigating measures to reduce costs, cut working
capital and conserve liquidity.
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การควบคุมภายใน
บริิษััทฯ ยัังคงให้้ความสำำ�คััญกัับการควบคุุมภายในอย่่างต่่อเนื่่�องโดยคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าระบบการควบคุุมภายใน
ในระดัับต่่าง ๆ ขององค์์กรมีีความเหมาะสมและเพีียงพอเพื่่�อสนัับสนุุนให้้การดำำ�เนิินงานมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล รวมทั้้�งมีี
ระบบบััญชีีและรายงานทางการเงิินที่่�มีีความถููกต้้องน่่าเชื่่�อถืือ บริิษััทฯ ยัังใช้้มาตรการที่่�เหมาะสมเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับกฎหมายและ
กฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง อีีกทั้้�งยัังกำำ�หนดให้้มีีการประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในเป็็นประจำำ�
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท เมื่่�อวัันที่่� 29 มิิถุุนายน 2563 ได้้มีีความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมและความเพีียงพอของระบบ
การควบคุุ ม ภายใน นอกจากนี้้�การตรวจสอบภายในและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบยัั ง ช่่ ว ยในการเสริิ ม สร้้ า ง
ความแข็็งแกร่่งของระบบควบคุุมภายใน ซึ่่�งการควบคุุมภายในที่่�สำำ�คััญสามารถจำำ�แนกระบบในด้้านต่่าง ๆ ดัังนี้้�

1. 	ด้้านองค์์กรและสภาพแวดล้้อม
บริิษััทฯ มีีการกำำ�หนดจััดโครงสร้้างองค์์กร ที่่�แบ่่งแยกหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของแต่่ละหน่่วยงานอย่่างชััดเจน เพื่่�อทำำ�ให้้
ระบบการควบคุุมภายในดีียิ่่�งขึ้้�น และสอดคล้้องกัับสภาพธุุรกิิจที่่�เปลี่่�ยนแปลง โดยรองรัับแผนงานระยะสั้้�นและระยะยาวของ
บริิษััทฯ

2.	ด้้านบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษััทฯ กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ระดัับองค์์กรที่่�ชััดเจน และมีีการประเมิินปััจจััยความเสี่่�ยงในการประกอบธุุรกิิจทั้้�งที่่�เป็็นปััจจััย
ภายในและปััจจััยภายนอก ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อการบรรลุุเป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้งบประมาณที่่�กำำ�หนด
รวมทั้้�งมีีกระบวนการในการวิิเคราะห์์สาเหตุุที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดปััจจััยความเสี่่�ยงต่่าง ๆ และมีีการกำำ�หนดมาตรการจััดการ
ความเสี่่�ยงดัังกล่่าว

3.	ด้้านการควบคุุมการปฏิิบััติิงานของฝ่่ายบริิหาร
ระบบการควบคุุมในและการประเมิินคุุณภาพการปฏิิบััติิงานมีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่�เพื่่�อตรวจสอบซึ่่�งกัันและกััน มีีการกำำ�หนด
ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ในแต่่ละระดัับไว้้อย่่างชััดเจน การควบคุุมภายในที่่�เหมาะสมของฝ่่ายบริิหารและมีีการสอบทาน
ผลการดำำ�เนิินงานของฝ่่ายบริิหารโดยคณะกรรมการบริิษัทั ซึ่่�งคณะกรรมการบริิษัทั ได้้มีกี ารพิิจารณาทบทวนและอนุุมัติั แิ ผนงาน
ตรวจสอบประจำำ�ปีีเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าแผนงานตรวจสอบครอบคลุุมกิิจกรรมที่่�สำำ�คััญของบริิษััทฯ รวมถึึงการอนุุมััติิการทำำ�ธุุรกรรม
ของบริิษัทั ฯ กัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ กรรมการ ผู้้�บริิหาร และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าเป็็นการป้้องกัันการขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

4.	ด้้านระบบสารสนเทศและการสื่่�อสารข้้อมููล
บริิษัทั ฯ มีีการพััฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้้อมููลอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยบริิษัทั ฯ ได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั อย่่างมากสำำ�หรัับการใช้้ระบบ
SAP-ERP เพื่่�อให้้ทีีมผู้้�บริิหารได้้รัับข้้อมููลได้้ทัันตามเวลา นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังมีีนโยบายในการรัักษาความปลอดภััยในระบบ
สารสนเทศสำำ�หรัับข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับ พนัักงานมีีการสื่่�อสารข้้อมููลผ่่านระบบ Intranet, การรัับส่่ง e-mail และการสื่่�อสาร
โดยการประชุุม ด้้านการสื่่�อสารข้้อมููลกัับบุุคคลภายนอก โดยมีีการเผยแพร่่ข้อ้ มููลผ่่านทางเว็็บไซต์์ www.thairayon.com และ
การเปิิดเผยข้้อมููลผ่่านระบบของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
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INTERNAL CONTROL
The Company has continued to put emphasis on the internal control system. The Board ensures that sufficient
control systems are in place at various levels of organization to ensure efficient and effective operations of
the Company along with accuracy and trustworthiness of the accounting system and financial statements.
The Company also takes appropriate measures to ensure compliance with laws and relevant rules. The internal
control sufficiency is reviewed on regular basis.
The Board of Directors’ meeting on 29 June 2020 has also reviewed the appropriateness and sufficiency of
the internal control. Internal audit and the Report of Audit Committee also helps in further strengthening the
internal control systems. The relevant important sections of internal controls are as follows:

1. Organization and Environment
The Company has clearly set up an appropriate organization structure, duties and job responsibilities for
better internal control system and for timely response to the changing environment in order to address
the short-term and long-term plan of the Company.

2. Risk Management
The Company clearly specifies organizational objectives and assesses business risk factors, internal and
external, which could obstruct the Company from achieving business goals under specified budget. There
is a process to analyze the causes of risk factors and prepare strategies to handle the risk factors.

3. Executives’ Operation Control
The internal control and evaluation systems are segregated for cross examination. The scope of duty
and roles are clearly specified. The appropriate internal control is placed on the management and the
Board also reviews the management’s performance. The Board reviews and approves the annual business
plan to ensure that core activities are covered and also endorses the Company’s transactions with major
shareholders, directors, executives and related parties to ensure prevention of conflict of interest.

4. Information Technology and Communication System
The Company has continued to improve the information and communication systems. Further emphasis
is being put in maximum usage of SAP-ERP system by management team to get real-time information. The
Company also has IT security policy in place for confidentiality. Employees are communicated in time
through intranet, e-mails and meetings. Information is communicated to outside parties via the corporate
website at www.thairayon.com and the Stock Exchange of Thailand.
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5.	ด้้านระบบการติิดตาม
บริิษัทั ฯ ยัังคงติิดตามและประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านในทุุกระดัับขององค์์กร ขั้้�นตอนทางธุุรกิิจถููกกำำ�หนดขึ้้น� อย่่างเหมาะสมเพื่่�อ
ความต่่อเนื่่�องของการควบคุุมภายใน วิิธีีการได้้กลายเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามปกติิของผู้้�บริิหารและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
บริิษัทั ฯ ได้้มีกี ารกำำ�หนดแผนการติิดตามและการประเมิินผลเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าประสบผลสำำ�เร็็จตามเวลาที่่�ระบุุไว้้ รายงานการตรวจสอบ
ภายในที่่�เป็็นอิิสระและระบบการควบคุุมภายในมีีการทบทวนเป็็นรายไตรมาสและเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
คณะกรรมการบริิษััทได้้พิิจารณาระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ อย่่างสม่ำำ��เสมอ และมีีความเห็็นว่่าบริิษััทฯ มีีระบบการ
ควบคุุมภายในที่่�ดีี เพีียงพอและเชื่่�อถืือได้้ และสามารถควบคุุมความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามปกติิขององค์์กร
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5. Monitoring System
The Company continues to monitor and evaluate the performance at all levels of organization. Business
procedures are properly drawn up to ensure the continuity in internal control. The procedures become
part of the normal functions of executives and relevant persons. The Company has outlined the constant
monitoring and evaluation plans to ensure achievements in specified periods. The independent internal
audit reports and the internal control system are reviewed on a quarterly/annual basis.
The Board of Directors regularly review the internal control system of the Company and are of the opinion
that the Company has good internal control system, which is adequate and reliable and is sufficient to
control and mitigate the business risks associated with the running of normal business operations of the
organization.
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายและแผนงานบริิษััทฯ

จุุดมุ่่�งหมายหลัักของบริิษััทฯ

นโยบายของบริิษััทฯ คืือ “การมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาสัังคม
และเศรษฐกิิจของชุุมชนต่่าง ๆ ในพื้้�นที่่�ซึ่่�งบริิษััทฯ ได้้เข้้าไป
ประกอบการ ในการนี้้� บริิษััทฯ มีีเป้้าหมายที่่�จะร่่วมสร้้างสรรค์์
ชีี วิิ ต ที่่�ดีี ขึ้้� น อย่่ า งยั่่�งยืื น สำำ� หรัั บ กลุ่่�มผู้้�ด้้ อ ยโอกาสในสัั ง คม
รวมไปถึึงการยกระดัับดััชนีีการพััฒนาประชากรในประเทศ”

ด้้วยเล็็งเห็็นว่่าบริิษัทั ฯ คืือส่่วนหนึ่่�งของสัังคมซึ่่�งจะส่่งผลตอบแทน
ที่่�ดีีกัับการลงทุุนของบริิษััทฯ ความรู้้�ความชำำ�นาญของบริิษััทฯ
และกิิจกรรมที่่�มีีส่่วนสนัับสนุุนสวััสดิิการและการพััฒนาชุุมชน
จะช่่วยสร้้างคุุณค่่าให้้กัับสัังคมโดยรวม

บริิ ษัั ท ฯ มีี ค วามเชื่่�อมั่่�นอย่่ า งแรงกล้้ า ในปณิิ ธ านหลัั ก ของ
บริิษัทั ฯ และตระหนัักดีีว่า่ การที่่�จะประสบความสำำ�เร็็จในธุุรกิิจที่่�มีี
การแข่่งขัันสููงในปััจจุุบััน บริิษััทฯ จะต้้องมีีความรัับผิิดชอบ
หลายด้้านต่่อผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย
บริิษััทฯ เชื่่�อว่่า นอกเหนืือไปจากการสร้้างผลประกอบการทาง
การเงิินที่่�ดีีต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นแล้้ว บริิษััทฯ ควรสร้้างสััมพัันธภาพเชิิง
กิิจกรรมกัับผู้้�ที่่�มีส่ี ่วนเกี่่�ยวข้้องทั้้�งในประเทศและทั่่�วโลก
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (CSR) เป็็นส่่วนสำำ�คัญ
ั ในแผนการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ ตลอด 46 ปีีที่่�ผ่า่ นมา บริิษัทั ฯ ได้้พยายามอย่่าง
ที่่�สุุดที่่�จะดำำ�เนิินโครงการและแนวปฏิิบัติั ิต่่าง ๆ ที่่�สะท้้อนให้้เห็็น
ถึึงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและความเอาใจใส่่ของบริิษััทฯ
เป้้าหมายหลัักคืือการพััฒนาชุุมชนในทุุก ๆ ด้้าน ด้้วยหลัักการพััฒนา
เศรษฐกิิจอย่่างยั่่�งยืืนในชุุมชนรอบ ๆ สถานที่่�ตั้้�งโรงงานของบริิษัทั ฯ
โครงการและกิิจกรรมต่่าง ๆ จะได้้รับั การวางแผนโดยการประเมิิน
ความต้้องการ การมีีส่ว่ นร่่วมของชุุมชนรอบโรงงาน ซึ่่�งจะช่่วยให้้
สามารถเข้้าถึึงคนส่่วนใหญ่่ของสัังคมได้้ดียิ่่�ี งขึ้้น� ผู้้�มีีส่ว่ นในการพััฒนา
ของบริิษััทฯ ได้้แก่่ หน่่วยงานราชการ หน่่วยงานระดัับอำำ�เภอ
ผู้้�นำำ�ชุมุ ชน และผู้้�ที่่�ได้้รับั ผลประโยชน์์ในท้้ายที่่�สุุด ซึ่่�งก็็คือื “ชุุมชน”

บริิษัทั ฯ มีีส่ว่ นร่่วมอย่่างแข็็งขัันกัับชุุมชนท้้องถิ่่�นในการดำำ�เนิินงาน
ของโครงการความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (CSR) ต่่าง ๆ ที่่�สร้้าง
ความแตกต่่างให้้กัับชีีวิิตของพวกเขาได้้
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Our Policy & Strategy

Our Focus Areas

Our policy is “To actively contribute to the social and
economic development of the communities in which
we operate. In so doing, we aim to build a better,
sustainable way of life for the weaker sections of society
and raise the country’s human development index”.

We consider ourselves an integrated part of society, which
rewards us with respectable returns on our investment.
Our knowledgeable solutions and beneficial actions to
contribute to community welfare & development help
create value for the society at large.

The Company is a firm believer in its core values and
recognizes that, in order to succeed in today’s competitive
business world, the Company must fulfill its multiple
responsibilities towards multiple stakeholders.

The Company is actively involved with local community
in the implementation of various CSR projects that make
difference to their lives.

The Company believes that, besides producing good
financial benefits to its shareholders, it should maintain
the dynamic relationship with its stakeholders, both
local and global.
Corporate Social Responsibility (CSR) is a key component
of the Company’s business strategy. Throughout its
history of 46 years, the Company has worked diligently
in implementing programs and practices that reflect
our commitment and care.
Focus is on all-round continuous development of the
communities through sustainable economic development
around the plant locations.
Projects and Activities are planned through a participatory
need assessment of the communities around the plants.
This enables us to widen our reach to a larger section of
society. Our partners in development are government
bodies, district authorities, leaders of villages and the
end beneficiaries “the villagers”.
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บรรทััดฐานความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมของบริิษัทั ฯ มีีประเด็็นหลััก
ที่่�สำำ�คััญแต่่มีีจุุดมุ่่�งหมายเดีียวกััน คืือการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มสำำ�หรัับ
ลููกค้้า ผู้้�ถืือหุ้้�น พนัักงาน และสัังคมโดยรวม จุุดมุ่่�งหมายหลััก
ของบริิษััทฯ ประกอบไปด้้วย

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริิษัทั ฯ ยึึดมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความเป็็นธรรมดัังที่่�ปรากฏ
ในวิิสัยั ทััศน์์และพัันธกิิจของบริิษัทั ฯ บริิษัทั ฯ มีีการเผยแพร่่นโยบาย
การกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีีเพื่่�อให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
ของบริิษััทฯ สามารถรัักษามาตรฐานระดัับสููงด้้วยคุุณธรรมและ
จริิยธรรมตลอดเวลา อัันส่่งผลให้้บริิษัทั ฯ สามารถบรรลุุเป้้าหมาย
ทางธุุรกิิจเพื่่�อประโยชน์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััทฯ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดแนวทางในการป้้องกัันการทุุจริิต การกระทำำ�
ที่่�เป็็นการคอร์์ รััปชั่่�น หรืือแม้้แต่่หนทางที่่�นำำ�ไปสู่่�การกระทำำ�
ดัังกล่่าว ซึ่่�งมีีการระบุุห้้ามการให้้และรัับสิินบนและหลีีกเลี่่�ยง
การรัับของขวััญต่่าง ๆ เป็็นต้้น พนัักงานทุุกคนของบริิษัทั ฯ ได้้รับั ทราบ
ในแนวทางเพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการปฏิิบัติั ที่่�ิ ไม่่เป็็นธรรมดัังกล่่าว
บริิษััทฯ มีีนโยบายในการตรวจสอบข้้อร้้องเรีียนที่่�เกี่่�ยวกัับการ
ทุุจริิตภายในบริิษััทฯ โดยผู้้�บริิหารระดัับสููง โดยมีีการสืืบสวนหา
ข้้อเท็็จจริิง และเมื่่�อพิิสููจน์์ได้้ว่่ามีีความผิิด ให้้ดำำ�เนิินการทำำ�โทษ
ทางวิินััย ประเด็็นต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นจะถููกนำำ�มาเป็็นกรณีีศึึกษา
ให้้กัับพนัักงานทุุกคนได้้รัับทราบ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริิษััทฯ มีีนโยบายในการปฏิิบััติิต่่อพนัักงานด้้วยความเคารพ
ต่่อความเป็็นปััจเจกชน และศัักดิ์์ศ� รีีของความเป็็นมนุุษย์์ บริิษัทั ฯ
ไม่่มีกี ารจ้้างแรงงานเด็็ก ทั้้�งนี้้�บริิษัทั ฯ ได้้ให้้การช่่วยเหลืือพนัักงาน
โดยเปิิดโอกาสให้้พนัักงานสามารถจััดตั้้�งสหภาพแรงงานเพื่่�อ
คุ้้�มครองและดููแลจััดการสวััสดิิการและข้้อตกลงการทำำ�งานให้้
กัับพนัักงานอย่่างเหมาะสม ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ มีีการประชุุมร่่วมกัับ
สหภาพแรงงานเป็็นประจำำ�
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4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริิษัทั ฯ มีีความเชื่่�อว่่าความสำำ�เร็็จขององค์์กรขึ้้น� อยู่่�กัับทรััพยากร
บุุคคลที่่�มีีความสามารถ แรงจููงใจและความมีีระเบีียบวิินัยั การให้้
โอกาสพนัักงานทุุกเชื้้�อชาติิ ภาษา และเพศอย่่างเสมอภาค
เท่่าเทีียมกััน การปฏิิบัติั ที่่�ิ เป็็นธรรมต่่อพนัักงานในทุุกกระบวนการ
ของการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์จึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ โดยบริิษััทฯ
มีีการบริิหารจััดการที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น ในกระบวนการสรรหาคััดเลืือก
และการเลื่่�อนตำำ�แหน่่งของพนัักงาน โดยให้้โอกาสกัับทุุกชนชาติิ
อย่่างเท่่าเทีียมกััน ซึ่่�งค่่าตอบแทนของพนัักงานจะเชื่่�อมโยงกัับ
ผลการดำำ�เนิินงาน

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
การรัักษาการเติิบโตของธุุรกิิจควบคู่่�ไปกัับความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
และรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม ถืือเป็็นความท้้าทายที่่�สำำ�คัญั ต่่อธุุรกิิจ
ของเรา บริิษััทฯ จึึงมีีการประเมิินความเสี่่�ยงและผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในทุุกโครงการ เพื่่�อให้้สามารถวางแผน
ผลิิตได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ควบคู่่�ไปกัับมาตรการป้้องกัันและ
ลดผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เหมาะสม

6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริิษััทฯ มีีส่่วนร่่วมอย่่างเข้้มแข็็งในการพััฒนาสัังคมและชุุมชน
โดยรอบ โดยมีีเป้้าหมายที่่�มุ่่�งตอบสนอง “ความต้้องการที่่�แท้้จริิง
ของชุุมชน” บริิษัทั ฯ ได้้เปิิดโอกาสให้้สมาชิิกในชุุมชนได้้มีส่ี ว่ นร่่วม
เพื่่�อยกระดัับชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของชุุมชนให้้ดีีขึ้้�นทั้้�งในด้้านระบบ
โครงสร้้างพื้้�นฐาน สาธารณููปโภค อาชีีพ และการศึึกษา ตลอดจน
รัักษาวััฒนธรรมและประเพณีีอัันดีีงามของท้้องถิ่่�น

7. การมีนวัตกรรม
บริิษััทฯ ตระหนัักว่่านวััตกรรมเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�ช่่วยให้้องค์์กร
พััฒนาความสามารถในการแข่่งขัันได้้ ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้ส่่งเสริิม
นวััตกรรมในผลิิตภััณฑ์์และกระบวนการผลิิตให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
พัันธกิิจของบริิษััทฯ
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Our social responsibilities criteria span in following key
areas and our single-minded goal here is to deliver
superior value to our customers, shareholders, employees
and society at large. Our focus areas are:

1. Fair Operating Practice
The Company is committed to fair business practices,
as enshrined in the Company’s vision and mission
statement. The Company has published its Corporate
Governance Policy so that the Company’s directors,
executives and all employees can maintain high
standards, morals and ethics at all times which can
assist the Company to achieve its business goals, for
the benefit of all stakeholders of the Company.

2. Anti-corruption
The Company has prescribed set of guidelines to prevent
corruption. It also regularly indentifies and monitors
areas susceptible to corruption. The guidelines prohibit
receiving or taking bribes and refrain from receiving gifts
etc. All the employees of the Company are aware of
the guidelines. To prevent such unfair practices, the
Company has a policy to investigate complaints related
to fraudulent activities within the Company by top
management. Investigations involve fact-finding and, if
one is proven guilty, disciplinary action is imposed, and
issues are brought up as case studies for all employees
to heed.

3. Respect for Human Rights
The Company has a policy that it will treat employees
with dignity as human beings and with respect for their
individuality. The Company does not employ child
labor. The Company has assisted its employees to have
a labor union in order to protect employee welfare
rights as well as to help in properly managing labor
related issues in the company. The Company meets
with the labor union at regular intervals.

4. Fair Employment and Treatment
The Company believes that the Company’s success
depends on a workforce that is capable, motivated
and self–disciplined. It is, therefore, crucial to treat
and provide opportunities to all employees equally
regardless of their ethnicity, language and gender and
to maintain fair treatment of all the employees in
every process of human resource management, such
as in the recruitment or promotion of an employee
regardless of his or her ethnicity or nationality. Employee
remuneration is linked to performance.

5. Environmental Protection
Like others, Business growth alongside social responsibility
and environmental protection is a challenge in our
business also. The Company, therefore, assesses the
risks and impacts on the environment at all levels of its
operations so that it can create an effective mechanism
to monitor and meet all applicable policies related to
environment.

6. Community and Social Development
The Company actively takes part in the development
of surrounding communities and society, with a goal
to respond to the “community’s actual needs”.
The Company also involves community members in
the improvement of the community’s well-being in
such aspects as infrastructure, health, public utilities,
employment, education, and conservation of culture
and traditions.

7. Innovation
The Company realizes that innovation is an important
factor to lift the Company’s competitiveness. The
Company promotes innovation in products and process
as part of its mission.
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กิิจกรรมความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมเป็็นหนึ่่�งในความสำำ�คัญ
ั สููงสุุดของบริิษัทั ฯ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจทุุก ๆ ด้้าน บริิษััทฯ ให้้การสนัับสนุุนกิิจกรรม
ที่่�ที่่�มีีส่่วนสร้้างสรรค์์สัังคมอย่่างสม่ำำ��เสมอ และจััดสรรผลกำำ�ไร
บางส่่วนเพื่่�อใช้้ดำำ�เนิินกิิจกรรมความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (CSR)
ทั้้�งในระดัับท้้องถิ่่�นและระดัับองค์์กร
ในปีีนี้้� บริิษััทฯ ได้้รัับ “รางวััลข้้าวรวงทอง” ในฐานะองค์์กร
ผู้้�ทำำ�คุุณประโยชน์์ต่่อเด็็กและเยาวชน รางวััลดัังกล่่าวจััดโดย
สภาเด็็กและเยาวชนจัังหวััดอ่่างทอง โดยมุ่่�งเน้้นการพััฒนาเด็็ก
และเยาวชนทางด้้านการศึึกษา กีีฬาและสุุขอนามััย
ในแต่่ละประเภท บริิษััทฯ ได้้ริิเริ่่�มดำำ�เนิินการและมีีมาตรการ
ต่่ า งๆ ภายใต้้ โ ครงการความรัั บ ผิิ ด ชอบต่่ อ สัั ง คมที่่�สำำ�คัั ญ ที่่�
ดำำ�เนิินการโดยบริิษััทฯ มีีดัังต่่อไปนี้้�

1. ด้านการศึกษา
1.1 โครงการอาหารกลางวัันสำำ�หรัับโรงเรีียนรวม 17 โรงเรีียน
1.2 โครงการให้้ทุุนการศึึกษา
1.3	กิิจกรรมวัันเด็็กแห่่งชาติิ
1.4 การมอบอุุปกรณ์์การศึึกษาและการกีีฬา
1.5	ค่่ายภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักเรีียนระดัับประถมศึึกษา
1.6	ซ่่อมแซมอาคารเรีียนที่่�ได้้รับั ความเสีียหายจากภััยธรรมชาติิ
(วาตภััย)
1.7	จััดโครงการติิว GAT-PAT ให้้กับั นัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษา
ตอนปลายในจัังหวััดอ่่างทอง เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสในการเข้้าศึึกษา
ต่่อในมหาวิิทยาลััย

2. ด้านสุขอนามัยและสวัสดิการครอบครัว
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

โครงการตรวจสุุขภาพและอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์
การฝึึกอบรมและการให้้ความสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับสุุขภาพ
โครงการป้้องกัันโรค
โครงการสนัับสนุุนชุุมชนในช่่วงภััยพิิบัติั ิทางธรรมชาติิ
โครงการสนัับสนุุนกิิจกรรมกีีฬา
โครงการการแข่่งขัันฟุุตซอล ระดัับประถมศึึกษา ชิิงถ้้วย
ไทยเรยอน
2.7 โครงการตรวจวััดสายตาประกอบแว่่นและทัันตกรรมฟรีี

3. ความยั่งยืนและการดำ�รงชีวิต

3.1 โครงการสนัับสนุุนการฝึึกอบรมในการสร้้างรายได้้
3.2 โครงการฝึึกอบรมผู้้�นำำ�และการประชุุมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารสำำ�หรัับ
ผู้้�นำำ�ชุุมชน
3.3 โครงการปรัับปรุุงความสััมพัันธ์์ระหว่่างชุุมชนและแก้้ไข
ข้้อข้้องใจ
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4. การให้ความช่วยเหลือด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 โครงการปลููกต้้นไม้้
4.2 โครงการปรัับปรุุงสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกในโรงพยาบาล
ส่่งเสริิมสุุขภาพของจัังหวััด
4.3 โครงการซ่่อมแซมและบำำ�รุุงรัักษาสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
ของโรงเรีียน
4.4 โครงการซ่่อมแซมและบำำ�รุุงรัักษาสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
ของวััด

5. โครงการบำ�เพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
5.1
5.2
5.3
5.4

งานกุุศลประจำำ�ปีี (Red Cross Charity Fair)
โครงการเยี่่�ยมชมโรงงานสำำ�หรัับสมาชิิกชุุมชน
โครงการดููแลผู้้�พิิการและผู้้�สููงอายุุในชุุมชน
โครงการสนัับสนุุนชุุมชนสำำ�หรัับจุุดตรวจสอบความปลอดภััย
ในการจราจรและบริิการในช่่วงวัันหยุุดยาว
5.5 โครงการเยี่่�ยมเยีียนชาวบ้้านเพื่่�อสอบถามข้้อเสนอแนะ
ในการปรัับปรุุงคุุณภาพชีีวิิตในชุุมชนบริิเวณรอบโรงงาน

6. ทางศาสนา

6.1 การทำำ�บุุญในวัันสำำ�คััญทางพุุทธศาสนา
6.2 โครงการบริิจาคในโอกาสพิิเศษ (กฐิิน, ผ้้าป่่า)
6.3 โครงการสืืบสานประเพณีีและวััฒนธรรมไทย (สงกรานต์์,
ลอยกระทง)
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CSR Activities

4. Infrastructure assistance

Responsibilities to the society are one of the Company’s
top priority in all areas of business operations. The
Company frequently supports activities that contribute
positively to society, and allocates some parts of its
earnings to CSR activities, both at the local level and
the corporate level.

4.1 Tree planting
4.2 Improvement of facilities of District Health Promotion
Hospital
4.3 Repairing and Maintenance of Schools’ Facilities
4.4 Repairing and Maintenance of Temples’ Facilities

This year, the Company received the “Golden Rice
Award” organized by Angthong Provincial Juvenile
council which focuses on development of young
children, education, sports and hygiene.

5. Social causes
5.1
5.2
5.3
5.4

Under each of the category the Company takes
various initiatives and measures. Some of the key
Social Responsibility Programs being carried out by the
Company are as follows:

1. Education
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Rice for lunch in 17 schools
Scholarships
Activities on National Children Day
Distributing Educational and Sports Material
English Day Camp for Primary School Students
Repair of school buildings that have been damaged
by natural disasters (windstorms)
1.7 GAT-PAT tutor program for high school students
to enter university

2. Health and family welfare
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Health Check-up and Medical aid boxes
Elderly health awareness training
Disease Prevention Initiatives
Community support during natural disasters
Support sports activities
Futsal Competition Program Primary school
Compete for Thai Rayon Cup
2.7 Free eye examination and dental services

3. Sustainability and livelihood

3.1 Support income-generating training
3.2 Support Leadership Training and Workshop for
community leaders
3.3 Improve Community relations and resolve
grievances

Annual Red Cross Charity Fair
Factory visit for community members
Caring for disables and elderly in the community
Support community for Traffic Safety and Service
checkpoints during long holidays
5.5 Visit villagers for suggestion to improve community
life nearby factory

6. Religious

6.1 Merit on Buddhist Holy Day
6.2 Donations on special occasions (Kathin, Phapa)
6.3 Thai Heritage and Cultural Heritage Project (Songkran,
Loi Krathong)
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การดููแลด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ภารกิิจในด้้านนี้้� บริิษััทฯ ได้้ปฏิิบััติิตามนโยบายการจััดการ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเคร่่งครััดในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ บริิษัทั ฯ ได้้รับั
การรัับรองมาตรฐาน ISO9002 ตั้้�งแต่่ปีี 2537 และยกระดัับเป็็น
ISO9001:2008 ในเดืือนพฤศจิิกายน 2553 นอกจากนี้้� บริิษััทฯ
ยัังได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน ISO14001 ในปีี 2546 และได้้รัับ
การคััดเลืือกเข้้ารัับรางวััล TPM Special Award ในเดืือนมีีนาคม
2550 บริิษัทั ฯ ได้้นำำ�เทคโนโลยีีใหม่่ล่า่ สุุดเข้้ามาใช้้ในกระบวนการ
ผลิิตเพื่่�อลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และบริิษััทฯ มีีการทำำ�งาน
ร่่วมกัันอย่่างใกล้้ชิิดกัับหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลต่่างๆ เพื่่�อปรัับปรุุง
สภาพแวดล้้อมอย่่างต่่อเนื่่�อง

ความปลอดภััยและการบำำ�บััดของเสีีย
ภารกิิจเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การป้้องกัันด้้านสิ่่�งแวดล้้อมถืือเป็็นสิ่่�งที่่�บริิษัทั ฯ
จะต้้องดำำ�เนิินการเป็็นลำำ�ดัับต้้นๆ นอกเหนืือจากเป้้าหมายใน
เชิิงพาณิิชย์์และการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ความปลอดภััยในการ
ทำำ�งานและการป้้องกัันด้้านสิ่่�งแวดล้้อมก็็มีีความสำำ�คััญอย่่างมาก
สำำ�หรัับบริิษััทฯ บริิษััทฯ ได้้มีีการจััดตั้้�งโครงการฝึึกอบรมด้้าน
ความปลอดภััยเพื่่�อสร้้างเสริิมวิินัยั ในการทำำ�งานเพื่่�อความปลอดภััย
และสภาพการทำำ�งานที่่�ปลอดภััย ความคืืบหน้้าในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับความปลอดภััยมีีการตรวจสอบโดยผู้้�บริิหารระดัับสููงในการ
ประชุุมด้้านความปลอดภััยซึ่่�งจััดขึ้้�นเป็็นประจำำ� หลากหลายของ
กิิจกรรมและเทคโนโลยีีใหม่่ที่่�นำำ�มาใช้้อย่่างต่่อเนื่่�องในการบำำ�บััด
น้ำำ��เสีียและการปล่่อยก๊๊าซเพื่่�อให้้เป็็นไปตามมาตรฐาน
น้ำำ��เสีีย: น้ำำ��เสีียจากกระบวนการผลิิตและจากแหล่่งอื่่�นๆ จะได้้
รัับการบำำ�บััดในโรงบำำ�บััดน้ำำ��เสีียในชั้้�นต้้นที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููง
จากนั้้�นจะมีีการบำำ�บัดั ในระยะที่่�สองโดยใช้้ระบบจุุลินิ ทรีีย์ย่์ อ่ ยสลาย
ปััจจััยดัังกล่่าวได้้มีีการเฝ้้าติิดตามอย่่างมีีประสิิทธิิผล
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มลพิิษทางอากาศ: ระบบบำำ�บัดั มลพิิษ (Scrubber) จากการปล่่อย
ของเสีียได้้รับั การออกแบบให้้สามารถดููดซึึมและทำำ�ปฎิิกิริิ ยิ าเคมีี
ที่่�เกิิดจากการรวมตััวของไฮโดรเจนซััลไฟด์์ (H2S) จนไฮโดรเจนซััลไฟด์์
กลายเป็็นกำำ�มะถััน ซึ่่�งกำำ�มะถัันที่่�ได้้จากกระบวนการนี้้�จะถููกนำำ�
กลัับมาใช้้ใหม่่ในกระบวนการผลิิต ในขั้้�นตอนที่่�สองเป็็นการระบาย
จากขั้้�นตอนแรกจะได้้รับั การบำำ�บัดั โดยการขััดถููด้ว้ ยการกััดกร่่อน
ของก๊๊าซไฮโดรเจนซััลไฟด์์ (H2S) และก๊๊าซคาร์์บอนไดซััลไฟด์์ (CS2)
ผ่่านขั้้�นตอนการดููดซัับโดยใช้้ถ่่านกััมมัันต์์ หลัังจากการขััดถููแล้้ว
ก๊๊ า ซจะถูู ก ระบายออกสู่่�ชั้้�นบรรยากาศผ่่ า นปล่่ อ งระบายที่่�มีี
ความสููง 175 เมตร โดยเมื่่�อเร็็ว ๆ นี้้� บริิษัทั ฯ ได้้ดำำ�เนิินการการบำำ�บัดั
ก๊๊าซไฮโดรเจนซััลไฟด์์ (H2S) และโครงการฟื้้�นฟููก๊๊าซคาร์์บอนได
ซััลไฟด์์ (CS2) ซึ่่�งทำำ�ให้้ระดัับการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดซััลไฟด์์
และก๊๊าซไฮโดรเจนซััลไฟด์์ลดลงเป็็นอย่่างมาก นอกจากนี้้� จาก
อุุปสรรคในกระบวนการผลิิต บริิษัทั ฯ ได้้ดำำ�เนิินการพััฒนาปรัับปรุุง
ด้้านต่่าง ๆ เพื่่�อเพิ่่�มการฟื้้�นตััวของก๊๊าซคาร์์บอนไดซััลไฟด์์ (CS2)
โดยใช้้เทคโนโลยีีถ่่านกััมมัันต์์ ซึ่่�งจากความสำำ�เร็็จในการทดสอบ
การทำำ�งานของโครงการเหล่่านี้้� ระดัับการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนได
ซััลไฟด์์และก๊๊าซไฮโดรเจนซััลไฟด์์ลดลงเป็็นอย่่างมาก และได้้รัับ
การยอมรัับจากสมาชิิกในชุุมชนและหน่่วยงานต่่าง ๆ ของรััฐบาล
นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ได้้ดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนต่่าง ๆ เพื่่�อปรัับปรุุง
คุุณภาพอากาศโดยรอบโรงงานเพื่่�อแก้้ไขปััญหาเรื่่�องกลิ่่�น
ขยะมููลฝอย: ขยะมููลฝอยทุุกประเภทที่่�เกิิดขึ้้น� จากกระบวนการผลิิต
และกิิจกรรมอื่่�น ๆ จะมีีการคััดแยกและส่่งไปกำำ�จัดั อย่่างเหมาะสม
ต่่อไปโดยผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รัับอนุุญาต
การปล่่อยก๊๊าซ: โรงงานผลิิตกรดกำำ�มะถัันได้้รัับการออกแบบ
บนหลัักการ DCDA โดยใช้้ระบบกำำ�จััดไอน้ำำ��ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
จากนั้้�นจะเข้้าสู่่�ระบบบำำ�บัดั มลพิิษ (Scrubber) เพื่่�อควบคุุมปริิมาณ
ซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ที่่�ปล่่อยออกไป
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Air pollution: Scrubbers for treatment of spinning
exhaust have been designed based on absorption
Environment Care Mission
and oxidation of hydrogen sulphide where hydrogen
In line with our mission, the Company strictly adheres to sulphide is getting converted into element sulphur. The
environmental management policies for its operations. sulphur recovered from these scrubbers is reused in the
The Company’s operations are accredited with ISO9002 manufacturing process. After scrubbing the gases are
since 1994 and upgraded to ISO9001:2008 version in discharged to atmosphere through a very high stack of
November 2010. The Company has also been accredited 175 meter height chimney. Recently, the Company has
with ISO14001 since 2003 and was selected for TPM implemented project of caustic scrubbing of Hydrogen
Special Award in March 2007. Latest technologies Sulphide (H2S) to further minimize the smell of Hydrogen
are being adopted in the production processes with Sulphide (H2S) which generates at very low threshold
a view to reduce environment impact. The Company level. The Company has also through debottlenecking
works closely with various regulators for continuous increased recovery of Carbon Disulphide (CS2) using
improvement of environment.
activated carbon based technology. With successful
commissioning of these projects, the emission levels
Safety and Environment Waste of CS2 and H2S has reduced substantially and the same
has been acknowledged by community members and
Treatment
The mission to contribute to the environment protection various Government agencies. In addition, the Company
has always been the Company’s priority apart from has taken various other steps to improve air quality
commercial goal and good corporate governance surrounding the plant to address the issue of smell.
practices. Work safety and environment protection Solid waste: All types of solid waste generated during
are great importance to us. The Company organizes production process and other activities are being
safety based training programs to promote and practice segregated and disposed off through the authorized
safe working behavior and safe working conditions. agencies for further treatment.
The progress on safety related matters are being
reviewed by the top management in safety meetings Gas emission: Sulphuric acid plants are designed on
which are held regularly. A wide range of activities DCDA principle with efficient demister followed with
and new technologies are continuously adopted to two stages scrubbing system to control SO2 emission.
treat the effluent water discharge & emission of gases
meeting the norms.

Environment Care

Waste water: The waste water from the production
process and other sources is treated in very efficient
effluent treatment plant at primary stage followed
by secondary treatment based on activated sludge
principle. Some of the parameters are monitored on
real time basis for effective monitoring.
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การกำ�กับดูแลกิจการ
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ที่ http://thairayon.com

หมวดที่่� 1 สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำ�คัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นได้รับโดยเท่าเทียมตามที่กำ�หนดไว้ใน
กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้
บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่าง ๆ ที่สำ�คัญ สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา
คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี
ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
ให้ผถู้ อื หุน้ เป็นการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียดวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
หนังสือมอบฉันทะตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด และรายชือ่ ของกรรมการอิสระพร้อมทัง้ คำ�แนะนำ�ในการมอบฉันทะ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถ
เลือกทีจ่ ะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข้อมูลทันเวลาและมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาและตัดสินใจลงคะแนน
ในวันประชุม หรือทำ�การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน และยังได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อ
กันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำ�หนดการจัดประชุม
ผูถ้ อื หุน้ และวาระการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ หรือนักลงทุนสามารถส่งคำ�ถามล่วงหน้าได้กอ่ นวันประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทได้อำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่
และละเว้นการกระทำ�ใด ๆ ที่เป็นการจำ�กัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดง
ความคิดเห็นในการประชุมอย่างอิสระ
บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุขุมวิท 2 ชั้น 3 โรงแรม
เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยมีกรรมการ 3 คนเข้าร่วมประชุม

หมวดที่่� 2 การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย สิทธิของผู้ถือหุ้นได้กำ�หนดไว้ในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและ
จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมโดยผ่านมาตรการดังต่อไปนี้
• จัดให้มกี ระบวนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทีโ่ ปร่งใสและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำ�ถามในที่ประชุมโดยจัดสรรเวลาให้
อย่างเพียงพอ
• จัดให้มีการพิจารณาและลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และอนุมัติค่าสอบบัญชี และวาระอื่นตามที่กำ�หนดในหนังสือเชิญประชุม
• จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำ�หรับทุกวาระ
• กำ�หนดให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารมิทำ�การเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มี
เวลาศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระต่าง ๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม
• สำ�หรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใด ๆ เข้าประชุมและ
ลงคะแนนเสียงแทน โดยบริษทั ฯ ได้จดั เตรียมหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถกำ�หนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
• มีการบันทกึ รายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ซงึ่ ประกอบด้วยข้อมูลสาระสำ�คัญ ได้แก่ มติทปี่ ระชุมและผลการลงคะแนนเสียง
คำ�ถาม คำ�ชี้แจงและความคิดเห็นของที่ประชุม
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CORPORATE GOVERNANCE
The policy of corporate governance of the Company is disclosed at www.thairayon.com.

1. Rights of Shareholders
The Board of Directors emphasizes on shareholders’ rights and ensures equitable treatment to all as prescribed
in the Company’s rules and regulations and relevant laws. Shareholders hold the right to attend annual meeting,
the right to appoint their proxy to vote at the meetings, the right to vote on the appointment or removal of
directors, the right to cast votes in significant matters, the right to receive dividend, the right to raise opinions
and questions at the meetings and the right to have sufficient and timely information.
The Board sets the annual general meeting of shareholders (AGM) once a year which is to be held within
4 months after the end of each accounting year.
In organizing the AGM, the Board puts emphasis on the shareholders’ rights. Notice to meeting containing agenda
in details along with Board’s opinions is dispatched at least 14 days prior to the meeting date. With timely
information, shareholders can make decisions prior to the meeting date or could appoint independent directors
as their proxy. The notice of AGM is published in daily newspapers for 3 consecutive days at least 3 days ahead
of the meeting. The meeting details and agenda are also posted on the Company’s website so that shareholders
or investors can submit their questions in advance.
During the meeting, the Board facilitates shareholders’ attendance and voting and refrains from any actions
which will limit their attendance. All shareholders are given full freedom to raise their questions and opinions.
The Company’s Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 held on Tuesday, 30 July 2019 at
14.00 hrs. at Sukhumvit II room, Level 3, JW Marriott Hotel, Bangkok, No. 4 Sukhumvit Road, Soi 2, Klongtoey,
Bangkok 10110 which was attended by three directors.

2. Equitable Treatment of Shareholders
The Company recognizes the importance of equitable treatment to all shareholders. Shareholders’ rights are
covered in the corporate governance policy and these are treated in a fair manner through following measures:
• The process to organize AGM is transparent and efficient, in line with the Company’s rules and regulations
and relevant laws. Shareholders are given fair chance to raise opinions and questions, with sufficient time
allocation.
• Shareholders are asked to review and vote on directors on individual basis, and to approve the directors’
remuneration, auditor’s appointment, auditor fee and other agenda as described in the meeting invitation.
• Ballots are issued for all agenda.
• Shareholders-cum-executives are barred from proposing extra agenda without notifying others in advance,
so that all shareholders have sufficient time in reviewing details of each agenda.
• Shareholders who cannot attend the meeting can appoint independent directors or other persons as their
proxy, who will cast votes on behalf of them. The Company’s proxy form is designed to allow shareholders
to state their voting opinions.
• The minutes of meeting are thoroughly recorded. The meeting minutes contain all significant information
like the resolutions and votes, questions, explanations and opinions raised.

74
•

•

บริษัท ไทยเรยอน จำ�กัด (มหาชน)-รายงานประจำ�ปี 2563

กำ�หนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารโดยการแจ้งให้ทราบถึงบทบาท
ภาระหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
และรับทราบการจัดทำ�รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
ต่อคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำ�การหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
กำ�หนดนโยบายและขัน้ ตอนการอนุมตั ริ ายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยได้ถอื ปฏิบตั ิ
ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีใ่ ช้บังคับการทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่างเคร่งครัด เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ผูถ้ ือหุ้น
โดยรวมอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ รับทราบรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
และรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซงึ่ ได้มกี ารพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด

หมวดที่่� 3 บทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
บริษัทฯ ได้มีการดูแลและพิจารณาในกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจและ
มีความเป็นธรรมต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ หมด บริษทั ฯ ได้พยายามเสริมสร้างความร่วมมือกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ หมด ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้
ผู้ถือหุ้น			 - บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ ในการดำ�เนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงิน
ที่มีความเชื่อถือได้ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำ�นึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ
ในระยะยาวและผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
ลูกค้า		 		 - บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และ
บริการที่เป็นเลิศ
คู่ค้า		 		 - บริษทั ฯ ยดึ มัน่ ในการดำ�เนินธุรกิจทีส่ จุ ริต โปร่งใส และเป็นธรรมกับคูค่ า้ โดยคำ�นงึ ถงึ ความเสมอภาค
และผลประโยชน์ร่วมกัน
เจ้าหนี้	 		 - บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาในการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และปฏิบัติหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
พนักงาน 		 - บริษัทฯ ได้สนับสนุนการพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความสามารถ นอกจากนี้ยังมีการดูแล
พนักงานอย่างเสมอภาค มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรมตามผลการ
ปฏิบตั งิ าน บริษทั ฯ ยังได้ดแู ลพนักงานในเรือ่ งของสุขภาพและความปลอดภัย รวมถงึ จัดให้มโี ปรแกรม
การเลื่อนตำ�แหน่งสำ�หรับพนักงาน
สังคม และสิ่งแวดล้อม	 - บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำ�คัญของทรัพยากรธรรมชาติและการปกป้องสิ่งแวดล้อม ดังนั้น
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึง
การปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 14001 สำ�หรับการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังได้มี
การทำ�งานอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานและชุมชนโดยรอบเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาครัฐ		
- บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
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Measures against insider trading among directors and executives are in place. All must report their
shareholding, as well as the holdings of spouses and under-aged children. They must report on any change
in the shareholdings, after acquisition, disposal or transfer, to the Securities and Exchange Commission under
the Securities and Exchange Act BE1992’s Article 59, within 3 days after the acquisition, disposal or transfer.
There are measures and procedure in place for considering and approving transactions with possible conflict
of interest or connected transactions, with full compliance with the Stock Exchange of Thailand’s regulations
on connected transactions, for the equitable benefits of shareholders. Moreover, the Audit Committee
also thoroughly screens connected transactions and transactions with possible conflict of interest, before
submission to the Board, as required by the SET.

3. Role of Stakeholders
The Company extends care and considerations to every group of stakeholders. To ensure sustainable growth of
the business and equitable treatment to all stakeholders, the Company has been making efforts in strengthening
cooperation with all the stakeholders. This can be summarized as follows.
Shareholders 		
- The Company is committed to be the representative of the shareholders
in conducting business with transparency, putting in place reliable financial
and accounting systems, creating optimum satisfaction for shareholders
by considering the Company’s long-term growth and appropriate levels of
sustainable returns.
Customers		
- The Company is committed to deliver superior value to its customers through
excellence in quality of products and services.
Business Partners		
- The Company is dedicated to operate its business with integrity, transparency
and fairness. The Company values equality and common interest with its
business partners.
Creditors 			
- The Company implements the conditions of all its loans and its other obligations
to creditors to enhance confidence and trust in the Company’s commitment.
Employees 		
- The Company nurtures its human resources and helps them improve their
knowledge and skills. All employees are treated equally and compensated
fairly in line with their performance. The Company also cares about health
and safety of its employees and organizes many programs to promote the
same.
Community and Environment - The Company places great importance on conserving natural resources
protecting the environment. Accordingly, the Company is committed to ensure
compliance with relevant laws and regulations including adherence with ISO
14001 standard for environment management. The Company works closely
with authorities and surrounding community in maintaining the quality of
environment.
Government Sector
- The Company is committed to strictly comply with all laws and regulations
from the relevant authorities.
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หมวดที่่� 4 การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำ�คัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย
พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ครบถ้วนและทันเวลา และทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ทางการเงินตามข้อกำ�หนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างละเอียดไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) รายงานประจำ�ปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำ�รายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำ�ปี
บริษัทฯ ได้ปฎิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวกับการทำ�รายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาและจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี รวมทั้งกำ�หนด
นโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำ�ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษทั ในการประสานงานและตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน ท่านสามารถสอบถาม
ข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2253-6745-54 ต่อ 2250 หรือแฟ๊กซ์ 0-2254-3181 หรือ e-mail address:
suwanna.c@adityabirla.com ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thairayon.com

หมวดที่่� 5 ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วยบุุคคลผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ มีีความเชี่่�ยวชาญจากหลายสาขาวิิชาชีีพ
มีีภาวะผู้้�นำำ� วิิสััยทััศน์์ และมีีความเป็็นอิิสระในการตััดสิินใจ
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจำ�นวน 7 คน ประกอบด้วย
- กรรมการอิสระ (Independent Director) 			
3 คน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director)
3 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) 		
1 คน
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 14
เลขานุุการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งให้้นางสุุวรรณา เฉลิิมวััฒน์์ ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเลขานุุการบริิษััท ตั้้�งแต่่วัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2553
โดยให้้มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ เพื่่�อรัับผิิดชอบการจััดประชุุม
คณะกรรมการบริิษััทและการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รวมถึึงช่่วยดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตามมติิดัังกล่่าว ดููแลและให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่
คณะกรรมการเกี่่�ยวกัับกฎเกณฑ์์ต่่าง ๆ ที่่�ต้้องปฏิิบััติิ การจััดทำำ�และเก็็บรัักษาทะเบีียนกรรมการ หนัังสืือนััดประชุุมคณะ
กรรมการรายงานการประชุุมคณะกรรมการและรายงานประจำำ�ปีขี องบริิษัทั หนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และรายงานการประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น รายงานการมีีส่่วนได้้เสีียที่่�รายงานโดยกรรมการหรืือผู้้�บริิหาร และดำำ�เนิินการอื่่�น ๆ ตามที่่�คณะกรรมการกำำ�กัับ
ตลาดทุุนประกาศกำำ�หนด

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
	ถึึงแม้้ว่า่ บริิษัทั ฯ จะยัังมิิได้้จัดั ตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�น นอกเหนืือจากคณะกรรมการตรวจสอบที่่�ต้้องจััดให้้มีตี ามข้้อกำำ�หนด
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยนั้้�น การดำำ�เนิินการในด้้านอื่่�นเพื่่�อพิิจารณาแต่่ละวาระ เช่่น การพิิจารณาค่่าตอบแทน
การสรรหาบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการได้้ทำำ�อย่่างรอบคอบ ระมััดระวััง และโปร่่งใส ตั้้�งอยู่่�บน
พื้้�นฐานของความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
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4. Disclosure and Transparency
The Board puts emphasis on information disclosure and transparency, with sufficient information released to all
stakeholders and measures to ensure the disclosure of accurate, complete and credible information in a timely
manner for equal access.
The Company disseminates financial and non-financial information in compliance with related laws in a correct,
complete, timely and transparent manner via the Stock Exchange of Thailand. In addition, the Company’s
information is disclosed in information disclosure report (form 56-1), annual report (form 56-2) and the Company’s
website. Furthermore, the Company reports on the responsibility of the Board of Directors for financial statements,
which appear together with the report of the independent auditors in the annual report.
The Company has pursued the Stock Exchange of Thailand’s rules and regulations governing connected
transactions and/or acquisition and disposal of assets. Besides, the Company has set policies and guidelines to
prohibit executives and related persons from using inside information for their own interests and disclosure of
such information to any other persons
The Company has assigned the company secretary to liaise and serve to answer inquiries from shareholders and
investors. For more information, company secretary can be contacted at Tel. 0-2253-6745-54 ext. 2250 or Fax.
0-2254-3181 or e-mail address: suwanna.c@adityabirla.com and through corporate website at www.thairayon.com

5. Responsibilities of the Board
5.1 The Structure of the Board of Directors		
The Board of Directors consists of qualified individuals who are knowledgeable and capable in various
professions with the leadership, vision and independence in judgment.
In 2020, the Board of Directors comprises of 7 directors as follow:
- Independent directors 		
3 persons
- Non-executive directors
3 persons
- Executive director		
1 person
The name of the directors shown in “Management Structure” on page 15
Company Secretary
The Board of Directors has appointed Mrs. Suwanna Chalermwat as the Company Secretary since 30
June 2010, whose duties and responsibilities are as per the terms of the Securities and Exchange Act. The
Company Secretary is responsible for organizing meetings for the Board of Directors and shareholders,
ensuring compliance with the meetings’ resolutions, and advising the Board on rules and regulations to
which it must comply. Additionally, the Company Secretary is responsible for preparing and keeping the
register of directors, invitation letters of the Board meeting, minutes of Board meeting, Annual Report,
invitation letters to attend the shareholders’ meeting and records of its minutes, the report on conflict of
interests of directors or executive officers and other duties as required by the Capital Market Supervisory
Board.

5.2 Committees		
Even though the Company has not set up other committees besides the Audit Committee, which must be
established in compliance with the regulations of the SET, all of the Company’s practices in other areas
such as determination of remuneration and election of directors are carried out in a careful, transparent
and honest manner.
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คณะกรรมการตรวจสอบเป็็นกรรมการอิิสระทั้้�ง 3 คน มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามประกาศตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ว่่าด้้วยคุุณสมบััติแิ ละขอบเขตการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ตรวจสอบและถ่่วงดุุลการบริิหาร
ของกิิจการต่่าง ๆ ของบริิษััทฯ เพื่่�อให้้เกิิดความถููกต้้อง เป็็นธรรม และเป็็นไปเพื่่�อผลประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ
รายชื่่�อคณะกรรมการตรวจสอบ บทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่่�ได้้กล่่าวถึึงแล้้วในหััวข้้อ
“โครงสร้้างการจััดการ” หน้้า 18

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วยบุุคคลที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ มีีประสบการณ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และมีีความเข้้าใจใน
บทบาทหน้้าที่่�ที่่�ต้้องรัับผิิดชอบเป็็นอย่่างดีี โดยคณะกรรมการบริิษััทได้้มีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ ภารกิิจ กลยุุทธ์์
เป้้าหมาย แผนธุุรกิิจ และงบประมาณของบริิษััทฯ
คณะกรรมการบริิษัทั ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่�อเพิ่่�มความเชื่่�อมั่่�นระหว่่างผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน และ
ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทุุกฝ่่าย อีีกทั้้�งยัังได้้จัดั ทำำ�คู่่�มือื จริิยธรรมธุุรกิิจ (Code of Conduct) เพื่่�อให้้เป็็นแนวทางในการปฏิิบัติั ขิ องพนัักงาน
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
นอกจากนั้้�น เพื่่�อป้้องกัันการทำำ�รายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ หรืือรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือรายการระหว่่างกััน
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อแบ่่งแยกอำำ�นาจอย่่างชััดเจน รวมทั้้�งได้้กำำ�หนดนโยบายระเบีียบปฏิิบัติั ิ
และกระบวนการในการอนุุมััติิรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ให้้ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้
ยึึดถืือปฏิิบัติั ิ อีีกทั้้�ง คณะกรรมการบริิษัทั ยัังได้้กำำ�หนดให้้ฝ่า่ ยบริิหารประเมิินความเสี่่�ยงของกิิจการ และกำำ�หนดมาตรการป้้องกััน
และจััดการความเสี่่�ยงและรายงานให้้ทราบเป็็นประจำำ� ซึ่่�งรวมถึึงความเสี่่�ยงที่่�มีีผลต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ตามที่่�ระบุุไว้้
ในหััวข้้อ ”ปััจจััยความเสี่่�ยง”
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 14

5.4 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้กำำ�หนดให้้มีกี ารประชุุมทุุกไตรมาส หรืือมีีการประชุุมพิิเศษเพิ่่�มตามความจำำ�เป็็น โดยมีีการกำำ�หนดวาระ
การประชุุมไว้้ชััดเจนและล่่วงหน้้า เพื่่�อพิิจารณาผลการดำำ�เนิินงานในแต่่ละไตรมาสและติิดตามความคืืบหน้้าการดำำ�เนิินงาน
โดยประธานบริิษััทจะพิิจารณาเรื่่�องที่่�สำำ�คััญและนำำ�เข้้าสู่่�วาระการประชุุม นอกจากนั้้�นกรรมการแต่่ละท่่านมีีความเป็็นอิิสระที่่�
จะเสนอเรื่่�องเข้้าสู่่�วาระการประชุุมได้้
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทแต่่ละครั้้�ง ประธานกรรมการได้้จััดสรรเวลาอย่่างเพีียงพอและมากพอในการพิิจารณา
วาระการประชุุม โดยปกติิคณะกรรมการบริิษััทมีีการประชุุมทุุก ๆ 3 เดืือน และจะมีีการประชุุมพิิเศษเพิ่่�มตามความจำำ�เป็็น
ในการประชุุมแต่่ละครั้้�งมีีการกำำ�หนดวาระการประชุุมที่่�ชััดเจน ทั้้�งวาระเพื่่�อทราบและวาระเพื่่�อพิิจารณา โดยมีีการจััดส่่งหนัังสืือ
เชิิญประชุุมให้้แก่่กรรมการเพื่่�อพิิจารณาก่่อนการประชุุมล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 7 วัันก่่อนวัันประชุุม เว้้นแต่่ในกรณีีจำำ�เป็็นเร่่งด่่วน
เพื่่�อรัักษาสิิทธิิหรืือประโยชน์์ของบริิษัทั ฯ ซึ่่�งในการประชุุมทุุกคราวจะมีีการกำำ�หนดวาระการประชุุมที่่�ชััดเจน มีีเอกสารประกอบ
การประชุุมที่่�ครบถ้้วนเพีียงพอ โดยจััดส่่งให้้กรรมการล่่วงหน้้า เพื่่�อให้้กรรมการได้้มีเี วลาศึึกษาข้้อมููลอย่่างเพีียงพอก่่อนเข้้าร่่วม
ประชุุม โดยในการประชุุมคณะกรรมการ กรรมการทุุกคนสามารถอภิิปรายและแสดงความคิิดเห็็นได้้อย่่างเปิิดเผย นอกจากนี้้�
ยัังมีีการจดบัันทึึกรายงานการประชุุมเป็็นลายลัักษณ์์อักั ษรและจััดเก็็บรายงานการประชุุมที่่�ผ่่านการรัับรองแล้้วจากคณะกรรมการ
บริิษััท ไว้้ที่่�หน่่วยงานเลขานุุการบริิษััทเพื่่�อให้้กรรมการหรืือผู้้�เกี่่�ยวข้้องสามารถเรีียกดููข้้อมููลหรืือตรวจสอบได้้
ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััทมีีการประชุุมทั้้�งหมด 4 ครั้้�ง (รายละเอีียดปรากฏในหััวข้้อ “โครงสร้้างการจััดการ” หน้้า 16)
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The Audit Committee consists of 3 independent directors. The qualifications of the members meet the
requirements stipulated in the announcement of the SET regarding qualifications and scope of work of
the audit committee. The Committee is assigned to perform checks and balances on the management of
various business activities to ensure reliability and integrity and that the best interests of all stakeholders
are served.
The name, and roles and responsibilities of the Audit Committee shown in “Management Structure” on
page 19.

5.3 Responsibilities of the Board
The Board consists of knowledgeable, capable, skilled and experienced persons who realize the importance
of their roles and responsibilities. The Board takes part in formulating the vision, mission, strategies, goals,
business plans and resource allocation.
The Board values good corporate governance to instill trust among shareholders, investors and all other
stakeholders. The Code of Conduct is in place for employees to perform in accordance with the corporate
governance policy.
To prevent conflicts of interest or connected transactions, the Board takes serious note of audit committees’
opinions. There are policies, code of practices and the procedure to approve transactions which might carry
conflict of interest, as guidelines to executives, employees and relevant parties. The Board also ensures that
the management regularly assesses business risks and formulates risk preventing and mitigation measures
and reports to the Board all significant issues. These also include the risks that may affect the Company’s
performance, as specified in item “Risk Factors”.		
The roles and responsibilities of the Board are shown in “Management Structure” on page 15.

5.4 Meeting of the Board		
The Board holds quarterly meetings, aside from extra meetings as necessary, with clear and prepared
agenda, to review the quarterly results as well as monitor progress. The Group Executive President will
review the issues before bringing them up to the Board meetings. Each director is allowed to propose their
own agenda.
In each meeting, the chairman allocates sufficient and ample time for discussion. The Board’s Meeting is
convened once in every quarter and an additional meeting may be held if necessary. Each meeting will
be with clearly informed agenda both for acknowledgement and for consideration. Notice of the meeting
is delivered to directors at least 7 days prior to the meeting except in the event of an emergency to
protect the rights or benefits of the Company. An agenda is set for each meeting and adequate supporting
documents are distributed sufficiently in advance to allow directors adequate time for a thorough review.
At the meeting, each director is entitled to freely discuss and comment on matters. The minutes of the
meeting are prepared, approved by the Board and filed at the Company Secretary Office for future reference
and verification by directors and related person.
In 2020, the Board of Directors’ meeting held 4 times (details appeared in “Management Structure” on
page 17)

80

บริษัท ไทยเรยอน จำ�กัด (มหาชน)-รายงานประจำ�ปี 2563

5.5 การประเมินตนเองของกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทยังมิได้มีการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม

5.6 ค่าตอบแทน
บริิษััทฯ กำำ�หนดนโยบายค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหารที่่�สมเหตุุสมผล และมีีแรงจููงใจที่่�จะรัักษาคุุณภาพของกรรมการ
และผู้้�บริิหารอย่่างต่่อเนื่่�อง และเปรีียบเทีียบกัับบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจระดัับเดีียวกััน ทั้้�งนี้้�ค่่าตอบแทนของกรรมการจะเสนอต่่อ
คณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อขออนุุมััติิในที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
รายละเอีียดค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหารในปีี 2563 ตามที่่�ได้้กล่่าวถึึงแล้้วในหััวข้้อ “โครงสร้้างการจััดการ” หน้้า 28

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริิษัทั ฯ ได้้ส่ง่ เสริิมและสนัับสนุุนให้้มีกี ารฝึึกอบรมและให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องในระบบการกำำ�กับั ดููแลกิิจการของบริิษัทั ฯ เช่่น
กรรมการบริิษััท กรรมการตรวจสอบ ผู้้�บริิหาร เลขานุุการบริิษััท เป็็นต้้น เพื่่�อเป็็นการเสริิมสร้้างและพััฒนาการปฏิิบััติิงาน
อย่่างต่่อเนื่่�อง และบริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�เอกสารปฐมนิิเทศสำำ�หรัับกรรมการใหม่่ เพื่่�อเป็็นข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ในการปฏิิบััติิงาน
รวมถึึงการจััดปฐมนิิเทศแนะนำำ�ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจและแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ให้้แก่่กรรมการใหม่่ด้้วย
คณะกรรมการบริิษััทจำำ�นวน 2 ท่่าน ได้้เข้้าร่่วมอบรมหลัักสููตร Directors Certification Program ของสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย (IOD)

การดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง ซึ่งมีมาตรการ
ต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ข้อมูลภายในที่ผิดกฎหมาย โดยคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีดังนี้
- เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ากรรมการและผู้้�บริิหารมีีการรายงานการเปลี่่�ยนแปลงใด ๆ ในการถืือครองหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ ต่่อสำำ�นัักงาน
ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่่งพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 ได้้ทัันเวลา
-	ห้้ามไม่่ให้้ผู้้�บริิหารหรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องเปิิดเผยข้้อมููลภายในแก่่บุุคคลภายนอก
- หลีีกเลี่่�ยงการให้้คำำ�แนะนำำ�ในการการซื้้�อขายหลัักทรััพย์ข์ องบริิษัทั ฯ โดยกรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงานในช่่วงหนึ่่�งเดืือนก่่อน
ที่่�งบการเงิินจะเปิิดเผยต่่อสาธารณชน
- บริิษััทฯ มีีระบบที่่�เหมาะสมเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าข้้อมููลสำำ�คััญที่่�มีีการใช้้ร่่วมกัันโดยผู้้�ที่่�มีีความรัับผิิดชอบต่่อข้้อมููลของบริิษััทฯ
เท่่านั้้�น เพื่่�อเป็็นการหลีีกเลี่่�ยงการใช้้งานที่่�ไม่่เหมาะสมของข้้อมููลดัังกล่่าว
ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการและผู้บริหารได้มีการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่าพนักงาน
ทุกคนได้รบั ทราบและเห็นด้วยทีจ่ ะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในทีเ่ ป็นความลับของบริษทั ฯ เพือ่ ผลประโยชน์

ของตนเองต่อบุคคลภายนอก
บริษัทฯ มีนโยบายในการดำ�เนินการทางวินัยสำ�หรับพนักงานของบริษัทฯ ที่กระทำ�การฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับหรือประกาศของ
บริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในกฎระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงานของพนักงาน
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5.5 Assessment of Board’s Performance
The Company’s Board of Directors has not yet set up a system for assessing the Board member’s performance.

5.6 Remuneration		
It is the Company’s policy to compensate directors and management at reasonable levels to motivate
and retain quality directors and management at levels comparable to industrial practices to ensure their
continuity in service. Board’s remuneration is reported to the Board and is approved at the shareholders’
meeting.
Details of remuneration to directors and management in 2020 are shown in “Management Structure” on
page 29.

5.7 Continuing Education of Directors and Management		
The Company promotes and facilitates training and the continuing education of those who are associated
with the corporate governance system such as directors, audit committee members, management and
company secretary. This enables continuous improvement to work performance. In addition, every new
appointee receives introduction documents and materials beneficial to performing the new duties. An
introduction session is also organized to introduce new directors to the Company’s business, strategies
and plans.
Two of the Company’s directors have attended Directors Certification Program which is organized by Thai
Institution of Directors (IOD).

Surveillance on use of inside information
The Company has a policy to prohibit directors and management from directly and indirectly using inside
information for their own benefits. The various measures to prevent the unlawful use of inside information by
the Board of Directors, management and employees of the Company are as follows:
- Ensures that directors and management timely report any changes in their holdings of the company’s
securities to the SEC under Section 59 of the Securities and Exchange Act B.E.2535.
- Prohibits management or related persons to disclose and/or share inside information to outside persons.
- Advises avoiding trading of the Company’s securities by directors, management and staff during one month
before the financial statements are disclosed to the public.
- The Company has a proper system to ensure that important information are shared with only responsible
persons of the Company to ensure avoidance of improper use of such information,
During the year, the Board and management adhered to the above measures strictly. In addition, the Company
ensures that all employees acknowledge and agree to not to disclose confidential information of the company
to their own benefits to outside persons.
The Company has policy of disciplinary action for the Company’s staff that violates the Company’s rules and
regulations or announcement as stated in rules and regulations governing staff’s operating practices.
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่องบการเงิินของบริิษััท ไทยเรยอน จำำ�กััด (มหาชน) และสารสนเทศทางการเงิินที่่�ปรากฏ
ในรายงานประจำำ�ปีี
งบการเงิินดัังกล่่าวจััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน โดยเลืือกใช้้นโยบายการบััญชีีที่่�เหมาะสมและใช้้ดุุลพิินิิจ
อย่่างระมััดระวััง รวมทั้้�งมีีการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คััญอย่่างเพีียงพอในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
คณะกรรมการบริิษััทได้้จััดให้้มีีการดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�งระบบควบคุุมภายในที่่�มีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการบัันทึึกข้้อมููลทางบััญชีี
มีีความครบถ้้วนและเพีียงพอที่่�จะดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�งทรััพย์์สิิน เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการทุุจริิต
ในการนี้้� คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารเป็็นผู้้�ดููแลรัับผิิดชอบ
เกี่่�ยวกัับรายงานทางการเงิินและระบบควบคุุมภายใน และความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้�ปรากฏในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�งแสดงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีแล้้ว
คณะกรรมการบริิษัทั มีีความเห็็นว่่า ระบบควบคุุมภายในของบริิษัทั ฯ อยู่่�ในระดัับน่่าพอใจและความถููกต้้องของงบการเงิินของบริิษัทั ฯ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563
ในนามของคณะกรรมการบริิษััท

นายไซยััม ซุุนเดอร์์ มาฮัันซาเรีีย
กรรมการอิิสระ
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REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS’
RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL STATEMENTS
The Board of Directors is responsible for the audited financial statements of Thai Rayon Public Company Limited
and the financial information shown in the Annual Report.
The audited financial statements are prepared according to Thai Financial Reporting Standards, based on
appropriate accounting policies and careful judgment, including the disclosure of sufficient information in notes
to financial statements.
The Board of Directors maintains sufficient internal controls to ensure that the recording of financial data is
complete and sufficient to maintain asset value and prevent fraud.
Along with this, the Board of Directors has appointed an Audit Committee comprising members who are not
from management to verify the financial reports and internal control systems. This subject is further confirmed
by the Audit Committee’s Report in the Annual Report.
The Board of Directors is satisfied with the Company’s internal control system and the accuracy of audited
financial statements of the Company for the year ended 31 March 2020.
For and on behalf of the Board of Directors

Mr. Shyam Sundar Mahansaria
Independent Director
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยกรรมการอิิสระจำำ�นวน 3 ท่่าน โดยมีีนายไซยััม ซุุนเดอร์์ มาฮัันซาเรีีย เป็็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นายวิินััย สััจเดว และนายประบูู นาเรนท์์ มาตู้้� เป็็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งเป็็นผู้้�มีีประสบการณ์์ในด้้านบััญชีีและการเงิิน
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์์ และการบริิหาร ทั้้�งนี้้�ประธานกรรมการตรวจสอบไม่่ได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในคณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�น
ในปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อย่่างเป็็นอิิสระ และได้้มีีการประชุุมทั้้�งหมด 4 ครั้้�ง ซึ่่�งสรุุปสาระสำำ�คััญได้้ดัังนี้้�
1.

สอบทานงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็็นว่่า งบการเงิินของบริิษัทั ฯ จััดทำำ�ขึ้น้� โดยถููกต้้อง ครบถ้้วน เชื่่�อถืือได้้ และมีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ เพื่่�อให้้สอดคล้้อง
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิิน

2.

สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ตามแนวทางทีก่ �ำหนดโดยส�ำนักงาน ก.ล.ต. ซึง่ ครอบคลุมถึงการควบคุมด้านการ
บริหาร การเงิน การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย รวมทัง้ สอบทานแนวทางการบริหารความเสีย่ งและติดตามความคืบหน้าของการบริหาร
ความเสีย่ ง คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษทั ฯ มีการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งทีเ่ พียงพอและมีประสิทธิผล

3.

สอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องและรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า มีการพิจารณาและปฏิบตั ถิ กู ต้องตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

4.

สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และข้อก�ำหนดของของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5.

สอบทานรายงานการตรวจสอบภายในและบันทึกแผนการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารภายใต้ขอ้ เสนอแนะจากรายงาน คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่า รายงานได้ครอบคลุมถึงหน้าที่หลักและการปฏิบัติอย่างเป็นอิสระตามมาตรฐานของมืออาชีพ

6.

สอบทานแผนการสอบบัญชี ผลการปฏิบตั งิ าน และความเป็นอิสระของผูส้ อบบัญชี และเสนอคณะกรรมการบริษทั ในการอนุมตั ิ
การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่า บริิษัทั ฯ มีีการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินและเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอเป็็นไปตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงิิน มีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและระบบการควบคุุมภายในที่่�มีีประสิิทธิิผล ตลอดจนมีีระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายไซยััม ซุุนเดอร์์ มาฮัันซาเรีีย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
29 มิิถุุนายน 2563
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REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE
The Audit Committee consists of three independent directors, namely Mr. Shyam Sundar Mahansaria as Chairman
of the Audit Committee, Mr. Vinai Sachdev and Mr. Prabhu Narain Mathur as member of the Audit Committee
who are the expert in finance and accounting, legal affair, economy and administration. The Chairman of the
Audit Committee does not serve on any other committees.
During the year 2020, the Audit Committee performed their duties independently and held 4 meetings with
management which can be summarized as follows:
1.

Reviewed the Company’s audited financial statements for the year ended 31 March 2020 with the
management and auditors. The Audit Committee concludes that the Company’s audited financial statements
are accurate, complete, reliable and adequately disclosed information in accordance with Thai Financial
Reporting Standards.

2.

Reviewed the Company’s internal control system in compliance with guidelines by the Securities and Exchange
Commission which covers the Company’s management, finance, legal practices as well as reviewing the
risk management approach and follow up on the progress of the risk management. The Audit Committee
indicated that the Company has sufficient and effective internal control and risk management system.

3.

Reviewed the information disclosure of inter-company transactions with related companies and connected
transactions or those which may raise the conflict of interest. The Audit Committee indicated that the
consideration and the practice were performed in compliance with the laws and regulations of the SEC
and SET.

4.

Reviewed legal practice relating to the Company’s business. The Audit Committee indicated that the
Company complied with rules and regulations of the SEC, SET and other laws related to its business.

5.

Reviewed the internal audit report and noted the management’s action plans based on report’s suggestions.
The Audit Committee concludes that the report covered core business functions and it was conducted
independently in compliance with professional standards.

6.

Reviewed the accounting plan, the operating results and the independence of the auditors, and advise
the Board of Directors to approve the change of the Company’s auditors from EY Office Limited to KPMG
Phoomchai Audit Ltd. for the year ending 31 March 2021 subject to approval in the Annual General Meeting
of Shareholders.

The Audit Committee indicated that the Company constructed its financial statements with sufficient information
disclosure in compliance with Thai Financial Reporting Standards and had an effective risk management system
and internal control in accordance with good corporate governance.
For and on behalf of the Audit Committee

Mr. Shyam Sundar Mahansaria
Chairman of the Audit Committee
29 June 2020
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
1.	การผลิิต
ปริิมาณการผลิิตเส้้นใยเรยอนสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 อยู่่�ที่่� 134,866 ตััน ลดลงร้้อยละ 3 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน
เกลืือโซเดีียมซััลเฟตมีีปริิมาณการผลิิตอยู่่�ที่่� 100,333 ตััน ลดลงร้้อยละ 3 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน

2. รายได้้จากการขาย
	สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 บริิษััทฯ มีีรายได้้จากการขายจำำ�นวน 7,374 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อนอยู่่�ที่่�
9,383 ล้้านบาท ลดลงจำำ�นวน 2,009 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 21 สาเหตุุหลัักมาจากยอดขายและปริิมาณขายที่่�
ลดลง ปริิมาณขายเส้้นใยเรยอนส่่งออกไปต่่างประเทศลดลงร้้อยละ 4 ในขณะที่่�ปริิมาณขายภายในประเทศลดลงร้้อยละ 13
เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน ปริิมาณขายเกลืือโซเดีียมซััลเฟตซึ่่�งเป็็นผลิิตภััณฑ์์พลอยได้้อยู่่�ที่่� 100,536 ตััน ลดลงร้้อยละ 3 เมื่่�อเทีียบกัับ
ปีีก่่อนที่่�มีีปริิมาณขายอยู่่�ที่่� 103,357 ตััน

3.	ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
	ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียคิิดเป็็นจำำ�นวน 512 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับส่่วนแบ่่งกำำ�ไร
จำำ�นวน 1,250 ล้้านบาทของปีีก่่อน ลดลงจำำ�นวน 738 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 59 เนื่่�องมาจากผลกำำ�ไรของบริิษััทร่่วม
บางแห่่งลดลง

4. รายได้้อื่่�น
รายได้้อื่่�นเพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 4 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 5 ส่่วนใหญ่่เนื่่�องมาจากรายได้้ดอกเบี้้�ยรัับที่่�เพิ่่�มขึ้้�น กำำ�ไรจากอััตรา
แลกเปลี่่�ยนเพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 5 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 7 จากการบริิษััทฯ ได้้ปฏิิบััติิตามนโยบายการป้้องกัันความเสี่่�ยง
ภายในอย่่างสม่ำำ��เสมอ

5.	ต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่าย
•
•
•
•

ต้นทุนขายลดลงจ�ำนวน 1,282 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 สาเหตุหลักเนื่องมาจากปริมาณขายและต้นทุน
การผลิิตลดลง
ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจ�ำนวน 11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 เนื่องมาจากยอดขายลดลง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงจ�ำนวน 84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 287 เนื่องมาจากผลขาดทุนทางภาษีในปีนี้เมื่อ
เทีียบกัับผลกำำ�ไรทางภาษีีในปีีที่่�แล้้ว
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงินจ�ำนวน 1,843,161.- บาท ส�ำหรับปี 2563 (ส�ำหรับ
ปีี 2562 : 1,681,874.- บาท) ซึ่่�งรวมค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นด้้วย

6.	กำำ�ไรสุุทธิิ
บริิษัทั ฯ มีีกำำ�ไรสุุทธิิสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 จำำ�นวน 187 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับกำำ�ไรสุุทธิิจำำ�นวน 1,577 ล้้านบาท
ในปีีก่อ่ น ลดลงจำำ�นวน 1,389 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 88 สาเหตุุหลัักมาจากราคาขายลดลง และส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากบริิษัทั ร่่วม
บางแห่่งที่่�ลดลง
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MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
OF FINANCIAL STATUS
1. Production
VSF production for the year ended 31 March 2020 was 134,866 Tons which is lower by 3% compared to
last year. The Anhydrous Sodium Sulphate production was 100,333 Tons, 3% lower compared to last year.

2. Sales Revenue
The sales revenue for the year ended 31 March 2020 was Baht 7,374 Million as compared to Baht 9,383
Million of last year, lower by 21% or Baht 2,009 Million mainly due to lower sales realization and lower
sales volume. VSF sales volume in export market decreased by 4% and domestic markets decreased by
13% as compared to last year. The sales volume of by-product Sodium Sulphate was at 100,536 Tons,
lower by 3% as compared to 103,357 tons of last year.

3. Equity Income
The share of income from investment in associated companies under equity method was Baht 512 Million
as compared to Baht 1,250 Million of last year, lower by 59% or Baht 738 Million due to lower profits of
some of the associated companies.

4. Other Income
Other income increased by 5% or Baht 4 Million mainly due to increase in interest income. Gains on
exchange increased by 7% or Baht 5 Million. The Company follows consistent policy of internal hedging.

5. Cost and Expenses
•
•
•
•

Cost of sales decreased by 15% or Baht 1,282 Million mainly due to lower sales volume and lower
cost of production.
Selling expenses decreased by 3% or Baht 11 Million due to lower sales.
Income tax expenses decreased by 287% or Baht 84 Million due to taxable losses in this year as
compared to taxable profits in last year.
The Company paid Baht 1,843,161- as audit fees to the Company’s auditors for the year 2020 (Year
2019: Baht 1,681,874.-), including out of pocket expenses.

6. Profits
The Company has recorded net profit for the year ended 31 March 2020 of Baht 187 Million as compared
to Baht 1,577 Million of last year, a decrease of Baht 1,389 Million or 88% mainly due to lower sales price
and lower income from associates.
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7. ฐานะทางการเงิิน
สินทรัพย์
	สิินทรััพย์์รวม ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 มีีมููลค่่า 25,398 ล้้านบาท ลดลงจำำ�นวน 720 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 3
เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์ที่่�สำำ�คััญ ๆ มีีดัังนี้้�
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 1,229 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 701 ส่วนใหญ่มาจากการ
จััดประเภทเงิินลงทุุนบางส่่วนภายใต้้เงิินลงทุุนชั่่�วคราว และกระแสเงิินสดจากการดำำ�เนิินงาน
• เงินลงทุนชั่วคราวลดลงจ�ำนวน 1,131 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ส่วนใหญ่มาจากการจัดประเภทเงินลงทุน
บางส่่วนภายใต้้เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
• สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 86 สาเหตุหลักมาจากผลขาดทุน
รอการตััดบััญชีีในปีีนี้้�

หนี้สิน

หนี้้�สิินรวม ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 จำำ�นวน 1,868 ล้้านบาท ลดลงจำำ�นวน 178 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 9 เมื่่�อเทีียบ
กัับปีีก่่อน รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับหนี้้�สิินที่่�สำำ�คััญ ๆ มีีดัังนี้้�
• เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจ�ำนวน 138 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9 เนื่องมาจากการลดลงของสินค้าคงคลัง
ของวัตถุดิบในระหว่างการขนส่งเมื่อเทียบกับปีก่อน
• หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 143 สาเหตุหลักมาจากเงินจ่ายล่วงหน้าจาก
ลููกค้้าเพิ่่�มขึ้้�น
• หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลงจ�ำนวน 121 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการลดลง
ของมููลค่่าของหลัักทรััพย์์เผื่่�อขาย
• องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจ�ำนวน 585 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 190 สาเหตุหลักมาจากผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทร่วม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

	ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 เป็็นจำำ�นวน 23,530 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 542 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็น
ร้้อยละ 2 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน ส่่วนใหญ่่เป็็นผลมาจากกำำ�ไรสุุทธิิที่่�ลดลงเมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน

8.	การวิิเคราะห์์อััตราส่่วนทางการเงิิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
	อััตราส่่วนสภาพคล่่องของบริิษััทฯ ลดลงมาอยู่่�ที่่� 4.04 เท่่า เมื่่�อเทีียบกัับ 4.11 เท่่าในปีีก่่อน โดยสิินทรััพย์์หมุุนเวีียนลดลง
ร้้อยละ 7 ในขณะที่่�หนี้้�สิินหมุุนเวีียนลดลงร้้อยละ 5

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

บริิษััทฯ ยัังคงรัักษาอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นให้้อยู่่�ในระดัับต่ำำ��มาก โดยอััตราส่่วนของหนี้้�สิินทั้้�งหมดต่่อส่่วนของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งยัังคงไม่่เปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ที่่� 0.08 : 1

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทำ�งาน

	อััตราการหมุุนของสิินทรััพย์์ในปีีนี้้�อยู่่�ที่่� 0.29 เท่่า เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อนอยู่่�ที่่� 0.37 เท่่า อััตราส่่วนหมุุนเวีียนสิินค้้าคงเหลืืออยู่่�ที่่�
4.70 เท่่า เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อนอยู่่�ที่่� 5.51 เท่่า

อัตราความสามารถในการทำ�กำ�ไร

	อััตรากำำ�ไรสุุทธิิต่อ่ ยอดขายคิิดเป็็นร้้อยละ 2.49 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่อ่ นอยู่่�ที่่�ร้อ้ ยละ 16.51 สาเหตุุหลัักเนื่่�องจากยอดขายลดลง และ
ผลกำำ�ไรของบริิษััทร่่วมบางแห่่งที่่�ลดลง อััตราผลตอบแทนต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นเฉลี่่�ยเมื่่�อเทีียบกัับกำำ�ไรสุุทธิิหลัังหัักภาษีีลดลงอยู่่�
ที่่�ร้้อยละ 0.79 เมื่่�อเทีียบกัับร้้อยละ 6.67 ในปีีก่่อน สาเหตุุหลัักมาจากผลกำำ�ไรที่่�ลดลงและส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััท
ร่่วมลดลง
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7. Financial Position
Assets
The total assets as at 31 March 2020 amounted to Baht 25,398 Million, decreased by 3% or Baht 720 Million
as compared to last year. Details of major assets are as follows:
• Cash and cash equivalents increased by 701% or Baht 1,229 Million mainly due to classification of
some investments from current investments and cash flow from operations.
• Current investments decreased by 35% or Baht 1,131 Million mainly due to classification of some
investments under cash and cash equivalents.
• Deferred tax assets increased by 86% or Baht 36 Million mainly due to taxable losses in this year.

Liabilities

The total liabilities as of 31 March 2020 amounted to Baht 1,868 Million, decreased by 9% or Baht 178
Million compared to last year. Details of major liabilities are as follows:
• Trade and other payables decreased by 9% or Baht 138 Million due to lower raw material inventory
as compared to last year.
• Other current liabilities increased by 143% or Baht 38 Million mainly due to increase in advances
from customers.
• Deferred tax liability decreased by 45% or Baht 121 Million mainly due to change in market value of
investments for sale.
• Other components of shareholders’ equity decreased by 190% or Baht 585 Million mainly due to
effect of change in market value of investments for sale and effect of translation adjustment on
financial statements of associate companies.

Shareholders’ Equity

Shareholders’ equity as of 31 March 2020 amounted to Baht 23,530 Million, decreased by 2% or Baht 542
Million as compared to last year mainly due to reduction in net profit as compared to last year.

8. Analysis of Financial Ratios
Liquidity Ratios
The Company’s current ratio was lower at 4.04 times from 4.11 times of last year. The current assets
decreased by 7% whereas the current liabilities decreased by 5%.

Debt to Equity Ratios

The Company has generally maintained very low debt to equity ratio. The ratio of total liabilities to
shareholders’ equity remains unchanged to 0.08 : 1.

Activity Ratios

The assets turnover ratio was at 0.29 times compared to 0.37 times of last year. The inventory turnover
ratio was 4.70 times compared to 5.51 times of last year.

Profitability Ratios

Net profits margin on total revenues works out to 2.49% compared to 16.51% of last year mainly due to
lower realization and lower performance of some of the associated companies. The return on average
shareholders’ equity, based on net profit after tax, decreased to 0.79% compared to 6.67% of last year
mainly due to lower profit and lower equity income from associates.
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อัตราส่วนทางการเงิน
อััตราส่่วนทางการเงิินที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 และ 2 ปีี ที่่�ผ่่าน ดัังแสดงตามตารางต่่อไปนี้้�
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม
อััตราส่ว่ นทางการเงิิน

2563

2562

2561

อััตราส่่วนสภาพคล่่อง (เท่่า)

4.04

4.11

4.40

อััตราส่่วนสภาพคล่่องหมุุนเร็็ว (เท่่า)

3.11

3.08

3.35

อััตราส่่วนสภาพคล่่องกระแสเงิินสด (เท่่า)

0.35

0.49

1.03

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนลููกหนี้้�การค้้า (เท่่า)

5.89

6.88

8.19

61

52

44

4.70

5.51

5.24

ระยะเวลาขายสิินค้้าเฉลี่่�ย (วััน)

77

65

69

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนเจ้้าหนี้้� (เท่่า)

5

6

7

ระยะเวลาชำำ�ระหนี้้� (วััน)

75

60

49

Cash Cycle (วััน)

63

58

64

1.05

8.50

12.21

(6.18)

2.80

7.65

อััตรากำำ�ไรอื่่�น (%)

7.82

14.07

14.11

อััตราส่่วนเงิินสดต่่อการทำำ�กำำ�ไร (%)

(122)

281

203

อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ (%)

2.49

16.51

20.71

อััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น (%)

0.79

6.67

9.55

0.73

6.16

8.75

17.34

62.87

78.10

0.29

0.37

0.42

0.08

0.08

0.08

-

34

28

อััตราส่่วนสภาพคล่่อง

ระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ย (วััน)
อััตราส่่วนหมุุนเวีียนสิินค้้าคงเหลืือ (เท่่า)

อััตราส่ว่ นแสดงความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร
อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น (%)
อััตรากำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน (%)

อััตราส่่วนแสดงประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงาน
อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ (%)
อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ถาวร (%)
อััตราการหมุุนของสิินทรััพย์์ (เท่่า)
อััตราส่่วนวิิเคราะห์์นโยบายทางการเงิิน
อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (เท่่า)
อััตราการจ่่ายเงิินปัันผล (%)
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Financial Ratios
The following table provides the key financial ratios for the year ended 31 March 2020 and along with last two years:
For the year ended 31 March
FINANCIAL RATIO

2020

2019

2018

Current Ratio (times)

4.04

4.11

4.40

Quick Ratio (times)

3.11

3.08

3.35

Cash Flow Ratio (times)

0.35

0.49

1.03

Receivable Turnover Ratio (times)

5.89

6.88

8.19

Days in Accounts Receivable (days)

61

52

44

4.70

5.51

5.24

77

65

69

Payable Turnover Ratio (Times)

5

6

7

Days in Accounts Payable (days)

75

60

49

Cash Cycle (days)

63

58

64

1.05

8.50

12.21

(6.18)

2.80

7.65

Non-Operating Profit Margin Ratio (%)

7.82

14.07

14.11

Cash to Profitability Ratio (%)

(122)

281

203

Net Profit Margin Ratio (%)

2.49

16.51

20.71

Return on Equity Ratio (%)

0.79

6.67

9.55

0.73

6.16

8.75

17.34

62.87

78.10

0.29

0.37

0.42

Debt to Equity Ratio (times)

0.08

0.08

0.08

Dividend Payout Ratio (%)

NA

34

28

LIQUIDITY RATIO

Inventory Turnover Ratio (times)
Days in Inventory (days)

PROFITABILITY RATIO
Gross Profit Margin Ratio (%)
Operating Profit Margin Ratio (%)

EFFICIENCY RATIO
Return on Assets Ratio (%)
Return on Fixed Assets Ratio (%)
Assets Turnover Ratio (times)
FINANCIAL POLICY RATIO
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท ไทยเรยอน จำำ�กััด (มหาชน)
ความเห็น
ข้้าพเจ้้าได้้ตรวจสอบงบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััท ไทยเรยอน จำำ�กััด (มหาชน) (บริิษััทฯ) ซึ่่�งประกอบ
ด้้วยงบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 งบกำำ�ไรขาดทุุน งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นและงบกระแสเงิินสดสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน และหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน รวมถึึงหมายเหตุุสรุุปนโยบายการบััญชีี
ที่่�สำำ�คััญ และได้้ตรวจสอบงบการเงิินเฉพาะกิิจการของบริิษััท ไทยเรยอน จำำ�กััด (มหาชน) ด้้วยเช่่นกััน
ข้้าพเจ้้าเห็็นว่่า ยกเว้้นผลกระทบซึ่่�งอาจจะเกิิดขึ้้�นจากเรื่่�องที่่�กล่่าวไว้้ในวรรคเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นอย่่างมีีเงื่่�อนไข งบการเงิิน
ข้้างต้้นนี้้�แสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 ผลการดำำ�เนิินงานและกระแสเงิินสด สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกัันของบริิษััท
ไทยเรยอน จำำ�กััด (มหาชน)โดยถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ก)

บริิษััทฯ มีีเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมแห่่งหนึ่่�งคืือ บริิษััท อดิิตยา เบอร์์ล่่า เคมีีคััลส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด (บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
ร้้อยละ 29.98) จำำ�นวน 4,255 ล้้านบาท ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของเงิินลงทุุนในบริิษัทั ร่่วมที่่�แสดง อยู่่�ในงบแสดงฐานะการเงิินที่่�แสดง
เงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563
ตามที่่�กล่่าวในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 12.3 ในปีี 2561 บริิษัทั ร่่วมนี้้�ได้้ลงทุุนในหุ้้�นบุุริมิ สิิทธิิชนิิดแปลงสภาพไม่่ได้้ของ
บริิษััทแห่่งหนึ่่�งในประเทศสิิงคโปร์์ (ผู้้�ออกหุ้้�น) จำำ�นวนรวม 315 ล้้านเหรีียญสหรััฐอเมริิกา โดยหุ้้�นบุุริิมสิิทธิิดัังกล่่าวเป็็นหุ้้�น
บุุริมิ สิิทธิิชนิิดไม่่มีหี ลัักประกัันและด้้อยสิิทธิิกว่่าหนี้้�สิินทั้้�งหมดของผู้้�ออกหุ้้�น ไม่่มีสิี ทิ ธิิออกเสีียง มีีอายุุครบกำำ�หนดไถ่่ถอนเมื่่�อครบ
10 ปีีนัับจากวัันที่่�ออก และมีีอััตราผลตอบแทนคงที่่�ร้้อยละ 3.5 ต่่อปีีเมื่่�อมีีการประกาศจ่่าย แต่่เป็็นชนิิดไม่่สะสมเงิินปัันผล
และเมื่่�อวัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ 2562 ผู้้�ออกหุ้้�นได้้เปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไขการจ่่ายเงิินปัันผลชนิิดไม่่สะสมเป็็นชนิิดสะสม บริิษััทร่่วม
แสดงรายการดัังกล่่าวภายใต้้บััญชีี “เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะยาวด้้อยสิิทธิิแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน” ในงบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่�
31 มีีนาคม 2563 จำำ�นวน 10,214 ล้้านบาท
ในการตรวจสอบงบการเงิินปีี 2562 ข้้าพเจ้้าได้้รัับงบการเงิินของบริิษััทร่่วมแห่่งนี้้� สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 ซึ่่�ง
ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทร่่วมแห่่งนี้้�แสดงความเห็็นอย่่างมีีเงื่่�อนไขต่่อมููลค่่าของ “เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะยาวด้้อยสิิทธิิแก่่กิิจการที่่�
เกี่่�ยวข้้องกััน” ดัังกล่่าว และข้้าพเจ้้าไม่่ได้้รับั รายงานการตรวจสอบงบการเงิินของบริิษัทั ร่่วมดัังกล่่าวสำำ�หรัับงวดสามเดืือนสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 31 มีีนาคม 2562 ทำำ�ให้้ข้้าพเจ้้าไม่่สามารถตรวจสอบเพื่่�อให้้ได้้หลัักฐานที่่�เหมาะสมอย่่างเพีียงพอในมููลค่่าของเงิินลงทุุน
ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียในบริิษััทร่่วมดัังกล่่าวและส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมดัังกล่่าว ความเห็็นของข้้าพเจ้้าต่่องบ
การเงิินสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2562 จึึงมีีเงื่่�อนไขในเรื่่�องดัังกล่่าว

	ต่่อมา ในการตรวจสอบงบการเงิินปีี 2563 ข้้าพเจ้้าได้้รัับงบการเงิินของบริิษััทร่่วมแห่่งนี้้� สำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีีตั้้�งแต่่
วัันที่่� 1 มกราคม 2562 ถึึงวัันที่่� 31 มีีนาคม 2562 ซึ่่�งผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทร่่วมแห่่งนี้้�ยัังคงแสดงความเห็็นอย่่างมีีเงื่่�อนไข
ต่่อมููลค่่าของ “เงิินให้้กู้้�ยืมื ระยะยาวด้้อยสิิทธิิแก่่กิจิ การที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน” ดัังกล่่าว นอกจากนี้้� ข้้าพเจ้้าได้้รับั รายงานการตรวจสอบ
งบการเงิินของบริิษััทร่่วมดัังกล่่าวสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 จากผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทร่่วมแห่่งนี้้� โดยแสดง
ความเห็็นอย่่างไม่่มีีเงื่่�อนไข แต่่อย่่างไรก็็ตามข้้าพเจ้้าไม่่ได้้เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทร่่วมดัังกล่่าว ทำำ�ให้้ข้้าพเจ้้าไม่่สามารถ
ตรวจสอบให้้เป็็นที่่�พอใจใน “เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะยาวด้้อยสิิทธิิแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน” ดัังกล่่าวได้้ ดัังนั้้�น ข้้าพเจ้้าจึึงไม่่สามารถ
ตรวจสอบเพื่่�อให้้ได้้หลัักฐานที่่�เหมาะสมอย่่างเพีียงพอในมููลค่่าเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย ในบริิษััทร่่วมดัังกล่่าว ณ วัันที่่�
31 มีีนาคม 2563 และส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมดัังกล่่าวสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกัันได้้ด้้วยเช่่นกััน
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
To the Shareholders of Thai Rayon Public Company Limited
Opinion
I have audited the accompanying financial statements in which the equity method is applied of Thai Rayon
Public Company Limited (the Company), which comprise the statement of financial position as at 31 March 2020,
and the related statements of income, comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows
for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting
policies, and have also audited the separate financial statements of Thai Rayon Public Company Limited for
the same period.
In my opinion, except for the possible effects on the matters described in the Basis for Qualified Opinion on
the Financial Statements section of my report, the financial statements referred to above present fairly, in all
material respects, the financial position of Thai Rayon Public Company Limited as at 31 March 2020, its financial
performance and cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Basis for Qualified Opinion on Financial Statements
a)

The Company has investment in an associate, Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited (in which the
Company holds a 29.98% interest), amounting to Baht 4,255 million, which is included in investments in
associates in the statement of financial position under the equity method as at 31 March 2020.
As mentioned in Note 12.3 to the financial statements, in 2018 this associate invested USD 315 million in
non-convertible preferred shares of a company in Singapore (“Issuer”). The preferred shares are unsecured
and subordinate to all liabilities of the Issuer, carry no voting rights, are redeemable at the end of the tenth
year after the issue date, and were to pay a non-cumulative fixed dividend of 3.5% per annum for years in
which a dividend is declared. On 21 February 2019, the Issuer changed the dividend payment conditions
of the preferred shares from non-cumulative to cumulative. The associate presented the transaction under
the caption of “Subordinated long-term loans to related party” in the statement of financial position as
at 31 March 2020, at an amount of Baht 10,214 million.
In the course of my audit of the financial statements for the year 2019, I obtained the financial statements
of this associate for the year ended 31 December 2018, which were audited by the associate’s auditor,
who expressed a qualified opinion regarding the value of the “Subordinated long-term loans to related
party”. In addition, I was unable to obtain an audit report on the financial statements of the associate
for the three-month period ended 31 March 2019. I was unable to perform audit procedures to obtain
sufficient and appropriate audit evidences regarding the value of the investments in such associate under
the equity method and share of profit from such associate. My opinion on the financial statements for the
year ended 31 March 2019 was therefore qualified with respect to this matter.
Subsequently, in the course of my audit of the financial statements for the year 2020, I obtained the
financial statements of this associate for the period of 1 January 2019 to 31 March 2019, which were audited
by the associate’s auditor, who expressed a qualified opinion regarding the value of the “Subordinated
long-term loans to related party”. In addition, I obtained the audit report on the financial statements of this
associate for the year ended 31 March 2020 which were audited by the associate’s auditor, who expressed
an unqualified opinion. However, I am not the auditor of this associate and therefore unable to perform
audit procedures to satisfy myself as to the value of the “Subordinated long-term loans to related party”.
I was therefore unable to perform audit procedures to obtain sufficient and appropriate audit evidence
regarding the value of the investments in this associate under the equity method as at 31 March 2020 and
share of profit from this associate for the year then ended.
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ข)

บริิษััทฯ มีีเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมอีีก 2 แห่่ง คืือ บริิษััท เบอร์์ล่่า คาร์์บอน (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััท ไทย
โพลีีฟอสเฟตและเคมีีภััณฑ์์ จำำ�กััด (บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 24.98 และ 49.00 ตามลำำ�ดัับ) เป็็นจำำ�นวน 5,018 ล้้านบาท
และ 3,354 ล้้านบาท ตามลำำ�ดับั ซึ่่�งแสดงรวมเป็็นส่่วนหนึ่่�งของเงิินลงทุุนในบริิษัทั ร่่วมที่่�แสดงอยู่่�ในงบแสดงฐานะการเงิินที่่�แสดง
เงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563
บริิษััทร่่วมทั้้�งสองแห่่งได้้มีีการลงทุุนในบริิษััท อดิิตยา เบอร์์ล่่า เคมีีคััลส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด โดยถืือหุ้้�น ร้้อยละ 29.99 และ
ร้้อยละ 37.73 ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งถืือว่่าบริิษััท อดิิตยา เบอร์์ล่่า เคมีีคััลส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด เป็็นบริิษััทร่่วมของบริิษััททั้้�งสองแห่่ง
ด้้วยเช่่นเดีียวกััน โดยมีีมููลค่่าเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียเป็็นจำำ�นวน 4,256 ล้้านบาท และ 5,972 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ ทั้้�งนี้้�
ในระหว่่างปีี 2562 บริิษััท ไทย โพลีีฟอสเฟตและเคมีีภััณฑ์์ จำำ�กััด ได้้มีีการลงทุุนเพิ่่�มในบริิษััทแห่่งหนึ่่�งในประเทศสิิงคโปร์์
(ผู้้�ออกหุ้้�น) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทแห่่งเดีียวกัับที่่�บริิษััท อดิิตยา เบอร์์ล่่า เคมีีคััลส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด ลงทุุนตามที่่�กล่่าวในข้้อ ก) เป็็น
จำำ�นวน 631 ล้้านบาท
	ข้้าพเจ้้าไม่่สามารถตรวจสอบเพื่่�อให้้ได้้หลัักฐานที่่�เหมาะสมอย่่างเพีียงพอเกี่่�ยวกัับฐานะทางการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของ
บริิษััท อดิิตยา เบอร์์ล่่า เคมีีคััลส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด ตามที่่�กล่่าวในข้้อ ก) ดัังนั้้�น ข้้าพเจ้้าจึึงไม่่สามารถตรวจสอบเพื่่�อให้้ได้้
หลัักฐานที่่�เหมาะสมอย่่างเพีียงพอในมููลค่่าเงิินลงทุุนตามวิิธีส่ี ว่ นได้้เสีียในบริิษัทั ร่่วมทั้้�งสองแห่่ง ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 และ
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมทั้้�งสองแห่่งดัังกล่่าวสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกัันได้้
	ทั้้�งนี้้� ในการตรวจสอบงบการเงิินสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2562 ข้้าพเจ้้าไม่่สามารถตรวจสอบเพื่่�อให้้ได้้หลัักฐานที่่�
เหมาะสมอย่่างเพีียงพอในมููลค่่าของเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียในบริิษััทร่่วมทั้้�งสองแห่่งและส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุน
จากบริิษัทั ร่่วมดัังกล่่าวด้้วยเหตุุผลเช่่นเดีียวกัับที่่�กล่่าวข้้างต้้น ความเห็็นของข้้าพเจ้้าต่่องบการเงิินสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม
2562 จึึงมีีเงื่่�อนไขในเรื่่�องดัังกล่่าวไว้้ด้้วยเช่่นกััน
ทั้้�งนี้้� หากจำำ�เป็็นต้้องปรัับปรุุงสำำ�หรัับเหตุุการณ์์ในข้้อ ก) และข้้อ ข) ดัังกล่่าวข้้างต้้น จะมีีผลกระทบต่่อเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียใน
บริิษััทร่่วม และกำำ�ไรสะสมที่่�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 และ 2562
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมและกำำ�ไรที่่�แสดงในงบกำำ�ไรขาดทุุนที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
วัันเดีียวกัันของแต่่ละปีี ผลต่่างของอััตราแลกเปลี่่�ยนจากการแปลงค่่างบการเงิินที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศ ผลขาดทุุนจากการประมาณ
การตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมที่่�แสดงในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีี
ส่่วนได้้เสีียสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกัันของแต่่ละปีี
ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าได้้กล่่าวไว้้ในวรรคความรัับผิิดชอบของ
ผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบงบการเงิินในรายงานของข้้าพเจ้้า ข้้าพเจ้้ามีีความเป็็นอิิสระจากบริิษััทฯ ตามข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณ
ของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�กำำ�หนดโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีีในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบงบการเงิิน และข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิตาม
ข้้อกำำ�หนดด้้านจรรยาบรรณอื่่�น ๆ ตามที่่�ระบุุในข้้อกำำ�หนดนั้้�นด้้วย ข้้าพเจ้้าเชื่่�อว่่าหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ข้้าพเจ้้าได้้รัับเพีียงพอและ
เหมาะสมเพื่่�อใช้้เป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นอย่่างมีีเงื่่�อนไขต่่องบการเงิินของข้้าพเจ้้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้้าพเจ้้าขอให้้สัังเกตหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 1.2 สถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนายัังคงแพร่่ระบาดอย่่าง
ต่่อเนื่่�องซึ่่�งส่่งผลให้้เกิิดการชะลอตััวทางเศรษฐกิิจและส่่งผลกระทบด้้านลบต่่อธุุรกิิจและอุุตสาหกรรมส่่วนใหญ่่ในแง่่ของห่่วงโซ่่อุปุ ทาน
การใช้้จ่า่ ยของผู้้�บริิโภค การผลิิตที่่�ถููกจำำ�กัดั หรืือหยุุดชะงัักความล่่าช้้าในการดำำ�เนิินงานและอื่่�น ๆ ในปััจจุุบันั สถานการณ์์นี้้�ส่ง่ ผลกระทบ
ต่่อกิิจกรรมทางธุุรกิิจของบริิษััทฯ ในแง่่ของรายได้้จากการขายเนื่่�องจากรายได้้หลัักของบริิษััทฯ มาจากการส่่งออกไปยัังลููกค้้าในต่่าง
ประเทศ อย่่างไรก็็ตาม ผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นยัังไม่่สามารถประมาณการได้้อย่่างสมเหตุุสมผลในขั้้�นตอนนี้้� ฝ่่ายบริิหารของบริิษััทฯ
กำำ�ลังั เฝ้้าติิดตามสถานการณ์์และผลกระทบทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประเมิินมููลค่่าของสิินทรััพย์์ ประมาณการหนี้้�สิินและหนี้้�สิิน
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง นอกจากนี้้� ฝ่่ายบริิหารยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการควบคุุมต้้นทุุนและการจััดการกระแสเงิินสดของบริิษััทฯ
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The Company has investments in two other associates, namely Birla Carbon (Thailand) Public Company
Limited and Thai Polyphosphate and Chemicals Company Limited (in which the Company holds 24.98%
and 49.00% interests, respectively), amounting to Baht 5,018 million and Baht 3,354 million, respectively,
which are included in investments in associates presented in the statement of financial position under the
equity method as at 31 March 2020.
These two associates also have investments in Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited, representing
29.99% and 37.73% of its shares, respectively, and treat Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited as their
associate, with the values of their investments under the equity method amounting to Baht 4,256 million
and Baht 5,972 million, respectively. In addition, during the year 2019, Thai Polyphosphate and Chemicals
Company Limited made additional investment of Baht 631 million in the company in Singapore (“Issuer”)
in which Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited invested, as mentioned in a).
I was unable to perform audit procedures to obtain sufficient and appropriate evidence regarding the
financial position and financial performance of Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited, as mentioned in
a). I was therefore unable to perform audit procedures to obtain sufficient and appropriate audit evidence
regarding the value of the investments in these two associates under the equity method as at 31 March
2020 and share of profit from these two associates for the year then ended.
In addition, in the course of my audit of the financial statements for the year ended 31 March 2019, I was
unable to perform audit procedures to obtain sufficient and appropriate evidence regarding the value of
the investments in these two associates under the equity method and share of profit for these associates
for the same reason as the above mentioned. My opinion on the financial statements for the year ended
31 March 2019 was therefore qualified with respect to this matter.

Should adjustments be required as a result of the matters described in a) and b), these will affect the value
of investments in associates under the equity method and retained earnings as presented in the statement
of financial position in which the equity method is applied as at 31 March 2020 and 2019, share of profit from
investments in associates and profit as presented in the income statement in which the equity method is applied for
the years then ended, as well as exchange differences on translation of financial statements in foreign currency,
actuarial losses and total comprehensive income as presented in the statement of comprehensive income
in which the equity method is applied for the years then ended.
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those standards
are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of my
report. I am independent of the Company, in accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants
issued by the Federation of Accounting Professions as relevant to my audit of the financial statements, and I have
fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with the Code. I believe that the audit evidence I have
obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my qualified opinion on the financial statements.

Emphasis of Matter
I draw attention to Note 1.2 to the financial statements. The Coronavirus disease 2019 pandemic is continuing to
evolve, resulting in an economic slowdown and adversely impacting most businesses and industries in terms of
supply chains, consumer spending, limited or suspended production, operational delays, and more. Presently this
situation is affecting the Company’s business activities in terms of revenue from sales since the Company’s main
revenue is derived from exports to overseas customers. However, the potential impact cannot be reasonably
estimated at this stage. The Company’s management is continuously monitoring ongoing developments and
the financial impact in respect of the valuation of assets, provisions and contingent liabilities. In addition,
the management is also focusing on cost control and cash flow management.
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เนื่่�องด้้วยผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�งบการเงิินสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 โดยเลืือกนำำ�แนวปฏิิบััติิทางการบััญชีี เรื่่�อง มาตรการผ่่อนปรนชั่่�วคราวสำำ�หรัับทางเลืือกเพิ่่�มเติิมทางบััญชีีเพื่่�อ
รองรัับผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ที่่�ประกาศโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีี มาถืือปฏิิบััติิ
ทั้้�งนี้้� ข้้าพเจ้้ามิิได้้แสดงความเห็็นอย่่างมีีเงื่่�อนไขต่่อกรณีีนี้้�แต่่อย่่างใด

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
เรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบคืือเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�สุุดตามดุุลยพิินิิจเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพของข้้าพเจ้้า ในการตรวจสอบ
งบการเงิินสำำ�หรัับงวดปััจจุุบััน ข้้าพเจ้้าได้้นำำ�เรื่่�องนี้้�มาพิิจารณาในบริิบทของการตรวจสอบงบการเงิินโดยรวมและในการแสดง
ความเห็็นของข้้าพเจ้้า ทั้้�งนี้้� ข้้าพเจ้้าไม่่ได้้แสดงความเห็็นแยกต่่างหากสำำ�หรัับเรื่่�องนี้้�
ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบัติั งิ านตามความรัับผิิดชอบที่่�ได้้กล่่าวไว้้ในวรรค ความรัับผิิดชอบของผู้้ส� อบบััญชีีต่อ่ การตรวจสอบงบการเงิิน ในรายงาน
ของข้้าพเจ้้า ซึ่่�งได้้รวมความรัับผิิดชอบที่่�เกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้�ด้้วย การปฏิิบัติั งิ านของข้้าพเจ้้าได้้รวมวิิธีกี ารตรวจสอบที่่�ออกแบบมาเพื่่�อตอบ
สนองต่่อการประเมิินความเสี่่�ยงจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญในงบการเงิิน ผลของวิิธีีการตรวจสอบของ
ข้้าพเจ้้า ซึ่่�งได้้รวมวิิธีีการตรวจสอบสำำ�หรัับเรื่่�องเหล่่านี้้�ด้้วย ได้้ใช้้เป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้าต่่องบการเงิินโดยรวม
นอกจากเรื่่�องที่่�ได้้กล่่าวไว้้ในวรรคเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นอย่่างมีีเงื่่�อนไขต่่องบการเงิิน เรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ พร้้อมวิิธีีการ
ตรวจสอบมีีดัังต่่อไปนี้้�

การรับรู้รายได้
รายได้้จากการขายสิินค้้าของบริิษัทั ฯ เป็็นรายการที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�สุุดต่่องบกำำ�ไรขาดทุุน ซึ่่�งรายได้้ของบริิษัทั ฯ ประกอบด้้วยการขายให้้ลูกู ค้้า
จำำ�นวนมากรายด้้วยข้้อตกลงทางการค้้าที่่�แตกต่่างกััน โดยรายได้้ส่่วนใหญ่่เป็็นการขายให้้กัับลููกค้้าในต่่างประเทศ ดัังนั้้�น บริิษััทฯ
จึึงมีีความเสี่่�ยงที่่�จะมีีการรัับรู้้�รายได้้ด้้วยมููลค่่าที่่�ไม่่เหมาะสมหรืือรัับรู้้�ก่่อนเวลาที่่�ควร
ข้้าพเจ้้าได้้ตรวจสอบการรัับรู้้�รายได้้ของบริิษััทฯโดยการ
• ประเมิินและทดสอบระบบการควบคุุมภายในของบริิษัทั ฯที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวงจรรายได้้ โดยการสอบถามผู้้�รับั ผิิดชอบ ทำำ�ความเข้้าใจ
และเลืือกตััวอย่่างมาสุ่่�มทดสอบการปฏิิบััติิตามการควบคุุมที่่�บริิษััทฯออกแบบไว้้ และให้้ความสำำ�คััญในการทดสอบเป็็นพิิเศษ
โดยการขยายขอบเขตการทดสอบสำำ�หรัับการควบคุุมภายในที่่�ตอบสนองต่่อความเสี่่�ยงดัังกล่่าวข้้างต้้น
•	สุ่่�มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่างปีีและช่่วงใกล้้สิ้้�นรอบระยะเวลาบััญชีี
• สอบทานใบลดหนี้้�ที่่�บริิษััทฯออกภายหลัังวัันสิ้้�นรอบระยะเวลาบััญชีี
•	วิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบข้้อมููลบััญชีีรายได้้จากการขายแบบแยกย่่อย (Disaggregated data) เพื่่�อตรวจสอบความผิิดปกติิที่่�อาจ
เกิิดขึ้้�นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบััญชีี โดยเฉพาะรายการบััญชีีที่่�ทำำ�ผ่่านใบสำำ�คััญทั่่�วไป (Journal voucher)
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Due to the impact of the COVID-19 outbreak, in preparing the financial statements for the year ended 31
March 2020, the Company has adopted the Accounting Guidance on Temporary Relief Measures for Accounting
Alternatives in Response to the Impact of COVID-19 Pandemic issued by the Federation of Accounting Professions.
My opinion is not qualified in respect of the above matter.

Key Audit Matter
Key audit matter is that matter that, in my professional judgement, was of most significance in my audit of the
financial statements of the current period. This matter was addressed in the context of my audit of the financial
statements as a whole, and in forming my opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on this matter.
I have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial
Statements section of my report, including in relation to this matter. Accordingly, my audit included the
performance of procedures designed to respond to my assessment of the risks of material misstatement of the
financial statements. The results of my audit procedures, including the procedures performed to address the
matter below, provide the basis for my audit opinion on the accompanying financial statements as a whole.
In addition to the matter described in the Basis for Qualified Opinion on the Financial Statements section, key
audit matter and how audit procedures respond to the matter is described below.

Revenue recognition
The Company’s revenue is the most significant transactions in the statement of income. The Company has sales
transactions with a large number of customers under a variety of commercial terms and they are mostly in exports.
There are therefore risks of revenue being recognised at an inappropriate amount or earlier than appropriate.
I have examined the revenue recognition of the Company by:
• Assessing and testing the Company’s internal controls with respect to the revenue cycle by making enquiry
of responsible executives, gaining an understanding of the controls and selecting representative samples
to test the operation of the designed controls, with special consideration given to expanding the scope of
the testing of the internal controls which respond to the above risks.
• On a sampling basis, examining supporting documents for actual sales transactions occurred during the
year and near the end of the accounting period.
• Reviewing credit notes that the Company issued after the period-end.
• Performing analytical procedures on disaggregated data to detect possible irregularities in sales transactions
throughout the period, particularly for accounting entries made through journal vouchers.
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ข้อมูลอื่น
ผู้้�บริิหารเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่อข้้อมููลอื่่�น ซึ่่�งรวมถึึงข้้อมููลที่่�รวมอยู่่�ในรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััทฯ (แต่่ไม่่รวมถึึงงบการเงิินและ
รายงานของผู้้�สอบบััญชีีที่่�แสดงอยู่่�ในรายงานนั้้�น) ซึ่่�งคาดว่่าจะถููกจััดเตรีียมให้้กัับข้้าพเจ้้าภายหลัังวัันที่่�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีนี้้�
ความเห็็นของข้้าพเจ้้าต่่องบการเงิินไม่่ครอบคลุุมถึึงข้้อมููลอื่่�นและข้้าพเจ้้าไม่่ได้้ให้้ข้้อสรุุปในลัักษณะการให้้ความเชื่่�อมั่่�นในรููปแบบ
ใด ๆ ต่่อข้้อมููลอื่่�นนั้้�น
ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการตรวจสอบงบการเงิินคืือ การอ่่านและพิิจารณาว่่าข้้อมููลอื่่�นนั้้�นมีีความขััดแย้้งที่่�มีีสาระ
สำำ�คััญกัับงบการเงิินหรืือกัับความรู้้�ที่่�ได้้รัับจากการตรวจสอบของข้้าพเจ้้าหรืือไม่่ หรืือปรากฏว่่าข้้อมููลอื่่�นแสดงขััดต่่อข้้อเท็็จจริิง
อัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่
เมื่่�อข้้าพเจ้้าได้้อ่่านรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััทฯตามที่่�กล่่าวข้้างต้้นแล้้ว และหากสรุุปได้้ว่่ามีีการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิง
อัันเป็็นสาระสำำ�คััญ ข้้าพเจ้้าจะสื่่�อสารเรื่่�องดัังกล่่าวให้้ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลทราบเพื่่�อให้้มีีการดำำ�เนิินการแก้้ไขที่่�เหมาะสมต่่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงิน
ผู้้�บริิหารมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการจััดทำำ�และนำำ�เสนองบการเงิินเหล่่านี้้�โดยถููกต้้องตามที่่�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
และรัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายในที่่�ผู้้�บริิหารพิิจารณาว่่าจำำ�เป็็นเพื่่�อให้้สามารถจััดทำำ�งบการเงิินที่่�ปราศจากการแสดงข้้อมููล
ที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด
ในการจััดทำำ�งบการเงิิน ผู้้�บริิหารรัับผิิดชอบในการประเมิินความสามารถของบริิษััทฯ ในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง การเปิิดเผยเรื่่�องที่่�
เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องในกรณีีที่่�มีเี รื่่�องดัังกล่่าว และการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำำ�หรัับกิิจการที่่�ดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องเว้้นแต่่ผู้้�บริิหาร
มีีความตั้้�งใจที่่�จะเลิิกบริิษััทฯ หรืือหยุุดดำำ�เนิินงานหรืือไม่่สามารถดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องอีีกต่่อไปได้้
ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลมีีหน้้าที่่�ในการสอดส่่องดููแลกระบวนการในการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินของบริิษััทฯ

ความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบงบการเงิิน
การตรวจสอบของข้้าพเจ้้ามีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ได้้ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลว่่างบการเงิินโดยรวมปราศจากการแสดงข้้อมููลที่่�
ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่ ไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด และเสนอรายงานของผู้้�สอบบััญชีีซึ่่�งรวม
ความเห็็นของข้้าพเจ้้าอยู่่�ด้้วย ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลคืือความเชื่่�อมั่่�นในระดัับสููงแต่่ไม่่ได้้เป็็นการรัับประกัันว่่าการปฏิิบััติิงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีีจะสามารถตรวจพบข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญที่่�มีีอยู่่�ได้้เสมอไป ข้้อมููลที่่�ขััด
ต่่อข้้อเท็็จจริิงอาจเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาดและถืือว่่ามีีสาระสำำ�คััญเมื่่�อคาดการณ์์อย่่างสมเหตุุสมผลได้้ว่่ารายการที่่�ขััดต่่อ
ข้้อเท็็จจริิงแต่่ละรายการหรืือทุุกรายการรวมกัันจะมีีผลต่่อการตััดสิินใจทางเศรษฐกิิจของผู้้�ใช้้งบการเงิินจากการใช้้งบการเงิินเหล่่านี้้�
ในการตรวจสอบของข้้าพเจ้้าตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ข้้าพเจ้้าใช้้ดุุลยพิินิิจและการสัังเกตและสงสััยเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบัติั ิงานดัังต่่อไปนี้้�ด้้วย
•

ระบุุและประเมิินความเสี่่�ยงที่่�อาจมีีการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญในงบการเงิิน ไม่่ว่่าจะเกิิดจาก
การทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด ออกแบบและปฏิิบััติิงานตามวิิธีีการตรวจสอบเพื่่�อตอบสนองต่่อความเสี่่�ยงเหล่่านั้้�น และได้้หลััก
ฐานการสอบบััญชีีที่่�เพีียงพอและเหมาะสมเพื่่�อเป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า ความเสี่่�ยงที่่�ไม่่พบข้้อมููลที่่�ขััด
ต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญซึ่่�งเป็็นผลมาจาก การทุุจริิตจะสููงกว่่าความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากข้้อผิิดพลาด เนื่่�องจากการทุุจริิต
อาจเกี่่�ยวกัับการสมรู้้�ร่่วมคิิด การปลอมแปลงเอกสารหลัักฐาน การตั้้�งใจละเว้้นการแสดงข้้อมููล การแสดงข้้อมููลที่่�ไม่่ตรงตาม
ข้้อเท็็จจริิงหรืือการแทรกแซงการควบคุุมภายใน

THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED-ANNUAL REPORT 2020

99

Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprise the information included
in annual report of the Company, but does not include the financial statements and my auditor’s report thereon.
The annual report of the Company is expected to be made available to me after the date of this auditor’s report.
My opinion on the financial statements does not cover the other information and I do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other information and,
in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or
my knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.
When I read the annual report of the Company, if I conclude that there is a material misstatement therein,
I am required to communicate the matter to those charged with governance for correction of the misstatement.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance
with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary
to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to
fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to continue
as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis
of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting process.

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes my opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance
with Thai Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can
arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably
be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgement and maintain
professional skepticism throughout the audit. I also:
•

Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud
or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence
that is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of not detecting a material
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion,
forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
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บริษัท ไทยเรยอน จำ�กัด (มหาชน)-รายงานประจำ�ปี 2563

•	ทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับระบบการควบคุุมภายในที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบ เพื่่�อออกแบบวิิธีีการตรวจสอบให้้เหมาะสมกัับ
สถานการณ์์ แต่่ไม่่ใช่่เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการแสดงความเห็็นต่่อความมีีประสิิทธิิผลของ การควบคุุมภายในของบริิษััทฯ
• ประเมิินความเหมาะสมของนโยบายการบััญชีีที่่�ผู้้�บริิหารใช้้และความสมเหตุุสมผลของประมาณการทางบััญชีีและการเปิิดเผย
ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�ผู้้�บริิหารจััดทำำ�
• สรุุปเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำำ�หรัับกิิจการที่่�ดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องของผู้้�บริิหาร และสรุุปจากหลัักฐาน
การสอบบััญชีีที่่�ได้้รัับว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ที่่�อาจเป็็นเหตุุให้้เกิิดข้้อสงสััย
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อความสามารถของบริิษััทฯในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องหรืือไม่่ หากข้้าพเจ้้าได้้ข้้อสรุุปว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีี
สาระสำำ�คััญ ข้้าพเจ้้าจะต้้องให้้ข้้อสัังเกตไว้้ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้าถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องในงบการเงิิน
หรืือหากเห็็นว่่า การเปิิดเผยดัังกล่่าวไม่่เพีียงพอ ข้้าพเจ้้าจะแสดงความเห็็นที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ข้้อสรุุปของข้้าพเจ้้าขึ้้�นอยู่่�กัับ
หลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ได้้รัับจนถึึงวัันที่่�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้า อย่่างไรก็็ตาม เหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์
ในอนาคตอาจเป็็นเหตุุให้้บริิษััทฯต้้องหยุุดการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องได้้
• ประเมิินการนำำ�เสนอ โครงสร้้างและเนื้้�อหาของงบการเงิินโดยรวม รวมถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนประเมิินว่่า
งบการเงิินแสดงรายการและเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นโดยถููกต้้องตามที่่�ควรหรืือไม่่
ข้้าพเจ้้าได้้สื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลในเรื่่�องต่่าง ๆ ซึ่่�งรวมถึึงขอบเขตและช่่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่่�ได้้วางแผนไว้้
ประเด็็นที่่�มีีนัยั สำำ�คัญ
ั ที่่�พบจากการตรวจสอบรวมถึึงข้้อบกพร่่องที่่�มีีนัยั สำำ�คัญ
ั ในระบบ การควบคุุมภายในหากข้้าพเจ้้าได้้พบในระหว่่าง
การตรวจสอบของข้้าพเจ้้า
ข้้าพเจ้้าได้้ให้้คำำ�รัับรองแก่่ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลว่่า ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเป็็นอิิสระ
และได้้สื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กับั ดููแลเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ทั้้�งหมดตลอดจนเรื่่�องอื่่�น ซึ่่�งข้้าพเจ้้าเชื่่�อว่่ามีีเหตุุผลที่่�บุุคคลภายนอก
อาจพิิจารณาว่่ากระทบต่่อความเป็็นอิิสระของข้้าพเจ้้าและมาตรการที่่�ข้้าพเจ้้าใช้้เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ข้้าพเจ้้าขาดความเป็็นอิิสระ
จากเรื่่�องทั้้�งหลายที่่�สื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแล ข้้าพเจ้้าได้้พิิจารณาเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�สุุดในการตรวจสอบงบ
การเงิินในงวดปััจจุุบัันและกำำ�หนดเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ ข้้าพเจ้้าได้้อธิิบายเรื่่�องเหล่่านี้้�ไว้้ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีี
เว้้นแต่่กฎหมายหรืือข้้อบัังคัับห้้ามไม่่ให้้เปิิดเผยเรื่่�องดัังกล่่าวต่่อสาธารณะ หรืือในสถานการณ์์ที่่�ยากที่่�จะเกิิดขึ้้�น ข้้าพเจ้้าพิิจารณาว่่า
ไม่่ควรสื่่�อสารเรื่่�องดัังกล่่าวในรายงานของข้้าพเจ้้าเพราะการกระทำำ�ดัังกล่่าวสามารถคาดการณ์์ได้้อย่่างสมเหตุุสมผลว่่าจะมีี
ผลกระทบในทางลบมากกว่่าผลประโยชน์์ที่่�ผู้้�มีส่ี ่วนได้้เสีียสาธารณะจะได้้จากการสื่่�อสารดัังกล่่าว

ข้้าพเจ้้าเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบงานสอบบััญชีีและการนำำ�เสนอรายงานฉบัับนี้้�

โกสุุมภ์์ ชะเอม
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 6011
บริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด
กรุุงเทพฯ: 26 มิิถุุนายน 2563
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Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that
are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness
of the Company’s internal control.
Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates
and related disclosures made by management.
Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and,
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions
that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If I conclude that
a material uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s report to the related disclosures
in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions
are based on the audit evidence obtained up to the date of my auditor’s report. However, future events
or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that
I identify during my audit.
I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that
may reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, I determine the matter that was of most
significance in the audit of the financial statements of the current period and is therefore the key audit matter.
I describe this matter in my auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the
matter or when, in extremely rare circumstances, I determine that a matter should not be communicated in my
report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public
interest benefits of such communication.

I am responsible for the audit resulting in this independent auditor’s report.

Kosum Cha-em
Certified Public Accountant (Thailand) No. 6011
EY Office Limited
Bangkok: 26 June 2020
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บริษัท ไทยเรยอน จำ�กัด (มหาชน)-รายงานประจำ�ปี 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุน
ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
2563
2562

หมายเหตุุ
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินลงทุุนชั่่�วคราว
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
สิินค้้าคงเหลืือ
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
เงิินลงทุุนในการร่่วมค้้า
เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
เงิินลงทุุนระยะยาวอื่่�น
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
รวมสิินทรััพย์์

(หน่่วย: บาท)
งบการเงิิน
เฉพาะกิิจการ
2563
2562

7
8
9
10

1,403,994,574
2,146,254,072
1,113,977,923
1,430,883,346
106,299,779
6,201,409,694

175,355,046
3,276,826,798
1,388,483,581
1,675,773,428
144,061,643
6,660,500,496

1,403,994,574
2,146,254,072
1,113,977,923
1,430,883,346
106,299,779
6,201,409,694

175,355,046
3,276,826,798
1,388,483,581
1,675,773,428
144,061,643
6,660,500,496

11
12
13
14
20

14,471,897,375
1,704,769,286
2,938,752,499
78,225,141
3,290,330
19,196,934,631
25,398,344,325

14,248,985,866
2,178,863,311
2,984,428,236
42,145,611
3,758,645
19,458,181,669
26,118,682,165

1,288,623,993
4,630,574,304
1,704,769,286
2,938,752,499
78,225,141
3,290,330
10,644,235,553
16,845,645,247

1,288,623,993
4,630,574,304
2,178,863,311
2,984,428,236
42,145,611
3,758,645
11,128,394,100
17,788,894,596

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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Statement of financial position

As at 31 March 2020

(Unit: Baht)
Financial statements in which
the equity method is applied
2020
2019
Note
Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
Current investments
Trade and other receivables
Inventories
Other current assets
Total current assets
Non-current assets
Investment in joint venture
Investments in associates
Other long-term investments
Property, plant and equipment
Deferred tax assets
Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets

Separate
financial statements
2020
2019

7
8
9
10

1,403,994,574
2,146,254,072
1,113,977,923
1,430,883,346
106,299,779
6,201,409,694

175,355,046
3,276,826,798
1,388,483,581
1,675,773,428
144,061,643
6,660,500,496

1,403,994,574
2,146,254,072
1,113,977,923
1,430,883,346
106,299,779
6,201,409,694

175,355,046
3,276,826,798
1,388,483,581
1,675,773,428
144,061,643
6,660,500,496

11
12
13
14
20

14,471,897,375
1,704,769,286
2,938,752,499
78,225,141
3,290,330
19,196,934,631
25,398,344,325

14,248,985,866
2,178,863,311
2,984,428,236
42,145,611
3,758,645
19,458,181,669
26,118,682,165

1,288,623,993
4,630,574,304
1,704,769,286
2,938,752,499
78,225,141
3,290,330
10,644,235,553
16,845,645,247

1,288,623,993
4,630,574,304
2,178,863,311
2,984,428,236
42,145,611
3,758,645
11,128,394,100
17,788,894,596

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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บริษัท ไทยเรยอน จำ�กัด (มหาชน)-รายงานประจำ�ปี 2563

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

หมายเหตุุ

(หน่่วย: บาท)
งบการเงิิน
เฉพาะกิิจการ
2563
2562

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุน
ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
2563
2562

หนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน

15

เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น

16

หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น

16,963,905

16,963,905

-

1,454,407,835 1,592,881,234 1,454,407,835 1,592,881,234
63,881,488

รวมหนี้้�สิินหมุุนเวีียน

26,258,848

63,881,488

26,258,848

1,535,253,228 1,619,140,082 1,535,253,228 1,619,140,082

หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน

17

185,917,317

159,821,948

185,917,317

159,821,948

หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี

20

146,686,201

267,393,352

146,686,201

267,393,352

332,603,518

427,215,300

332,603,518

427,215,300

รวมหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
รวมหนี้้�สิิน

1,867,856,746 2,046,355,382 1,867,856,746 2,046,355,382

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ทุุนเรืือนหุ้้�น
	ทุุนจดทะเบีียน
		หุ้้�นสามััญ 201,600,000 หุ้้�น
			มููลค่่าหุ้้�นละ 1 บาท

201,600,000

201,600,000

201,600,000

201,600,000

201,600,000

201,600,000

201,600,000

201,600,000

20,160,000

20,160,000

20,160,000

20,160,000

	ทุุนออกจำำ�หน่่ายและชำำ�ระเต็็มมููลค่่าแล้้ว
		หุ้้�นสามััญ 201,600,000 หุ้้�น
			มููลค่่าหุ้้�นละ 1 บาท
กำำ�ไรสะสม
	จััดสรรแล้้ว
		สำำ�รองตามกฎหมาย

18

		สำำ�รองทั่่�วไป

2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000

ยัังไม่่ได้้จััดสรร

21,700,310,605 21,657,513,732 11,787,681,567 12,131,219,674

องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

(891,583,026)

(306,946,949)

468,346,934

889,559,540

รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

23,530,487,579 24,072,326,783 14,977,788,501 15,742,539,214

รวมหนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

25,398,344,325 26,118,682,165 16,845,645,247 17,788,894,596

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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Statement of financial position (continued)

As at 31 March 2020

Financial statements in which
the equity method is applied
2020
2019
note

(Unit: Baht)
Separate
financial statements
2020
2019

Liabilities and shareholders’ equity
Current liabilities
Short-term loans from finanacial institution

15

16,963,905

-

16,963,905

-

Trade and other payables

16

1,454,407,835

1,592,881,234

1,454,407,835

1,592,881,234

63,881,488

26,258,848

63,881,488

26,258,848

1,535,253,228

1,619,140,082

1,535,253,228

1,619,140,082

Other current liabilities
Total current liabilities
Non-current liabilities
Provision for long-term employee benefits

17

185,917,317

159,821,948

185,917,317

159,821,948

Deferred tax liabilities

20

146,686,201

267,393,352

146,686,201

267,393,352

332,603,518

427,215,300

332,603,518

427,215,300

1,867,856,746

2,046,355,382

1,867,856,746

2,046,355,382

201,600,000

201,600,000

201,600,000

201,600,000

201,600,000

201,600,000

201,600,000

201,600,000

20,160,000

20,160,000

20,160,000

20,160,000

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

Total non-current liabilities
Total liabilities
Shareholders’ equity
Share capital
Registered
201,600,000 ordinary shares
of Baht 1 each
Issued and fully paid
201,600,000 ordinary shares
of Baht 1 each
Retained earnings
Appropriated
Statutory reserve
General reserve
Unappropriated
Other components of shareholders’ equity

18

21,700,310,605 21,657,513,732 11,787,681,567 12,131,219,674
(891,583,026)

(306,946,949)

468,346,934

889,559,540

Total shareholders’ equity

23,530,487,579 24,072,326,783 14,977,788,501 15,742,539,214

Total liabilities and shareholders’ equity

25,398,344,325 26,118,682,165 16,845,645,247 17,788,894,596

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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บริษัท ไทยเรยอน จำ�กัด (มหาชน)-รายงานประจำ�ปี 2563

งบกำ�ไรขาดทุน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุน
ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
หมายเหตุุ
2563
2562

(หน่่วย: บาท)
งบการเงิิน
เฉพาะกิิจการ
2563
2562

รายได้้
รายได้้จากการขาย

21

กำำ�ไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
กำำ�ไรจากการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์รอการขาย
เงิินปัันผลรัับ

12, 13

รายได้้อื่่�น

7,374,450,941 9,383,218,613 7,374,450,941 9,383,218,613
79,306,214

74,049,710

79,306,214

74,049,710

-

20,832,305

-

1,721,067

7,678,134
69,420,301

รวมรายได้้

7,355,640 117,942,946 107,773,443
65,827,713

69,420,301

65,827,713

7,530,855,590 9,551,283,981 7,641,120,402 9,632,590,546

ค่่าใช้้จ่่าย
ต้้นทุุนขาย

7,297,366,494 8,585,759,737 7,297,366,494 8,585,759,737

ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและจััดจำำ�หน่่าย

386,413,614 397,175,050 386,413,614 397,175,050

ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

225,806,744 212,057,215 225,806,744 212,057,215

รวมค่่าใช้้จ่่าย

7,909,586,852 9,194,992,002 7,909,586,852 9,194,992,002

กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนใน
บริิษััทร่่วม ค่่าใช้้จ่่ายทางการเงิิน และ
	ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้

(378,731,262) 356,291,979 (268,466,450) 437,598,544

ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม

12

กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนค่่าใช้้จ่่ายทางการเงิินและ
	ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้

(36,999)

กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้

-

(818)

(36,999)

(818)

132,811,459 1,605,833,886 (268,503,449) 437,597,726
20

กำำ�ไร (ขาดทุุน) สำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน

-

132,848,458 1,605,834,704 (268,466,450) 437,598,544

ค่่าใช้้จ่่ายทางการเงิิน
รายได้้ (ค่่าใช้้จ่่าย) ภาษีีเงิินได้้

511,579,720 1,249,542,725

54,397,297 (29,162,818)

54,397,297 (27,769,454)

187,208,756 1,576,671,068 (214,106,152) 409,828,272
22

กำำ�ไร (ขาดทุุน) สำำ�หรัับปีี (บาทต่่อหุ้้�น)
จำำ�นวนหุ้้�นสามััญถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนััก (หุ้้�น)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

0.93

7.82

(1.06)

2.03

201,600,000 201,600,000 201,600,000 201,600,000
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Income statement

For the year ended 31 March 2020
Financial statements in which
the equity method is applied
2020
2019
note

(Unit: Baht)
Separate
financial statements
2020
2019

Revenues
Sales

21

7,374,450,941

9,383,218,613

7,374,450,941

9,383,218,613

79,306,214

74,049,710

79,306,214

74,049,710

-

20,832,305

-

1,721,067

7,678,134

7,355,640

117,942,946

107,773,443

69,420,301

65,827,713

69,420,301

65,827,713

7,530,855,590

9,551,283,981

7,641,120,402

9,632,590,546

7,297,366,494

8,585,759,737

7,297,366,494

8,585,759,737

Selling and distribution expenses

386,413,614

397,175,050

386,413,614

397,175,050

Administrative expenses

225,806,744

212,057,215

225,806,744

212,057,215

Total expenses

7,909,586,852

9,194,992,002

7,909,586,852

9,194,992,002

Profit (loss) before share of profit from
investments in associates, finance
cost and income tax expenses

(378,731,262)

356,291,979

(268,466,450)

437,598,544

511,579,720

1,249,542,725

-

-

132,848,458

1,605,834,704

(268,466,450)

437,598,544

(36,999)

(818)

(36,999)

(818)

132,811,459

1,605,833,886

(268,503,449)

437,597,726

54,397,297

(29,162,818)

54,397,297

(27,769,454)

187,208,756

1,576,671,068

(214,106,152)

409,828,272

Profit (loss) for the year (Baht per share)

0.93

7.82

(1.06)

2.03

Weighted average number of ordinary
shares (shares)

201,600,000

201,600,000

201,600,000

201,600,000

Gains on exchange
Gains on disposal of asset held for sale
Dividend income

12, 13

Other income
Total revenues
Expenses
Cost of sales

Share of profit from investments in associates

12

Profit (loss) before finance cost and
income tax expenses
Finance cost
Profit (loss) before income tax expenses
Income tax income (expenses)

20

Profit (loss) for the year
Basic earnings per share

22

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

หมายเหตุุ
กำำ�ไร (ขาดทุุน) สำำ�หรัับปีี

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุน
ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
2563
2562

(หน่่วย: บาท)
งบการเงิิน
เฉพาะกิิจการ
2563
2562

187,208,756 1,576,671,068 (214,106,152)

409,828,272

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น:
รายการที่่�จะถููกบัันทึึกในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ในภายหลััง
ผลต่่างของอััตราแลกเปลี่่�ยนจากการแปลง
	ค่่างบการเงิินที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศ

(163,423,471) (202,429,378)

ผลขาดทุุนจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เผื่่�อขาย

(526,515,759) (323,249,506) (526,515,759) (323,249,506)

หััก: ผลกระทบของภาษีีเงิินได้้

20

105,303,153

64,649,901

-

105,303,153

-

64,649,901

รายการที่่�จะถููกบัันทึึกในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ในภายหลััง - สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้

(584,636,077) (461,028,983) (421,212,606) (258,599,605)

รายการที่่�จะไม่่ถููกบัันทึึกในส่่วนของกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุนในภายหลััง
ผลกำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการประมาณการตาม
หลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
หััก: ผลกระทบของภาษีีเงิินได้้

(4,156,068)

(1,916,147)

14,568,843

-

831,214

383,230

(2,913,769)

-

(3,324,854)

(1,532,917)

11,655,074

-

รายการที่่�จะไม่่ถูกู บัันทึึกในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ในภายหลััง - สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีี

(587,960,931) (462,561,900) (409,557,532) (258,599,605)

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี

(400,752,175) 1,114,109,168 (623,663,684)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

151,228,667
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Statement of comprehensive income

For the year ended 31 March 2020

Profit (loss) for the year

(Unit: Baht)
Financial statements in which
Separate
the equity method is applied
financial statements
2020
2019
2020
2019
note
187,208,756 1,576,671,068 (214,106,152) 409,828,272

Other comprehensive income:
Other comprehensive income to
be reclassified to profit or loss in
subsequent periods:
Exchange differences on translation of
financial statements in foreign currency
Losses on change in value of
available-for-sale investments
Less: Income tax effect
20
Other comprehensive income
to be reclassified to profit or
loss in subsequent periods
- net of income tax

(163,423,471) (202,429,378)

-

-

(526,515,759) (323,249,506) (526,515,759) (323,249,506)
105,303,153
64,649,901 105,303,153
64,649,901
(584,636,077) (461,028,983) (421,212,606) (258,599,605)

Other comprehensive income not
to be reclassified to profit or loss
in subsequent periods:
Actuarial gains (losses)
Less: Income tax effect
Other comprehensive income not to be
reclassified to profit or loss in
subsequent periods - net of 		
income tax
Other comprehensive income for the year

(587,960,931) (462,561,900) (409,557,532) (258,599,605)

Total comprehensive income for the year

(400,752,175) 1,114,109,168 (623,663,684)

(4,156,068)
831,214
(3,324,854)

(1,916,147)
383,230
(1,532,917)

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

14,568,843
(2,913,769)
11,655,074

-

151,228,667

201,600,000
201,600,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชำ�ระแล้ว
201,600,000
201,600,000

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

20,160,000
20,160,000

สำ�รองตาม
กฎหมาย
20,160,000
20,160,000
2,500,000,000
2,500,000,000

สำ�รองทั่วไป
2,500,000,000
2,500,000,000

จัดสรรแล้ว

กำ�ไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

21,657,513,732
187,208,756
(3,324,854)
183,883,902
(141,087,029)
21,700,310,605

889,559,540
(421,212,606)
(421,212,606)
468,346,934

(1,196,506,489)
(163,423,471)
(163,423,471)
(1,359,929,960)

(306,946,949)
(584,636,077)
(584,636,077)
(891,583,026)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างจากการ
รวม
ส่วนเกินทุนจากการ แปลงค่างบการเงิน
องค์ประกอบอื่นของ
ที่เป็นเงินตรา
วัดมูลค่าเงินลงทุนใน
ยังไม่ได้จัดสรร
ต่างประเทศ
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ส่วนของผู้ถือหุ้น
20,313,830,077
1,148,159,145
(994,077,111)
154,082,034
1,576,671,068
(1,532,917)
(258,599,605)
(202,429,378)
(461,028,983)
1,575,138,151
(258,599,605)
(202,429,378)
(461,028,983)
(231,454,496)
21,657,513,732
889,559,540
(1,196,506,489)
(306,946,949)

24,072,326,783
187,208,756
(587,960,931)
(400,752,175)
(141,087,029)
23,530,487,579

รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
23,189,672,111
1,576,671,068
(462,561,900)
1,114,109,168
(231,454,496)
24,072,326,783

(หน่วย: บาท)
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201,600,000

Profit for the year
Other comprehensive income for the year
Total comprehensive income for the year
Dividend paid (Note 25)
Balance as at 31 March 2020

20,160,000

20,160,000
2,500,000,000

2,500,000,000

General
reserve
2,500,000,000
2,500,000,000

187,208,756
(3,324,854)
183,883,902
(141,087,029)
21,700,310,605

21,657,513,732

Unappropriated
20,313,830,077
1,576,671,068
(1,532,917)
1,575,138,151
(231,454,496)
21,657,513,732

(Unit: Baht)

(421,212,606)
(421,212,606)
468,346,934

889,559,540

(163,423,471)
(163,423,471)
(1,359,929,960)

(1,196,506,489)

187,208,756
(584,636,077) (587,960,931)
(584,636,077) (400,752,175)
- (141,087,029)
(891,583,026) 23,530,487,579

(306,946,949) 24,072,326,783

Exchange
Surplus on
differences
changes in value on translation
Total other
Total
of
of financial
components of
available-for-sale statements in
shareholders’ shareholders’
investments
foreign currency
equity
equity
1,148,159,145
(994,077,111)
154,082,034 23,189,672,111
- 1,576,671,068
(258,599,605)
(202,429,378)
(461,028,983) (462,561,900)
(258,599,605)
(202,429,378)
(461,028,983) 1,114,109,168
- (231,454,496)
889,559,540
(1,196,506,489)
(306,946,949) 24,072,326,783

Other comprehensive income

Financial statements in which the equity method is applied
Other components of shareholders’ equity
Retained earnings
Appropriated
Statutory
reserve
20,160,000
20,160,000

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

201,600,000

Issued and
paid-up
share capital
201,600,000
201,600,000

Balance as at 1 April 2019

Balance as at 1 April 2018
Profit for the year
Other comprehensive income for the year
Total comprehensive income for the year
Dividend paid (Note 25)
Balance as at 31 March 2019

For the year ended 31 March 2020

Statement of changes in shareholders’ equity
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201,600,000
201,600,000

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 เมษายน 2562
ขาดทุุนสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี
เงิินปัันผลจ่่าย (หมายเหตุุ 25)
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

201,600,000

-

ทุุนเรืือนหุ้้�น
ที่่�ออกและ
ชำำ�ระแล้้ว
201,600,000
-

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2562

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี
เงิินปัันผลจ่่าย (หมายเหตุุ 25)

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 เมษายน 2561
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีี

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

20,160,000
20,160,000

20,160,000

-

สำำ�รองตาม
กฎหมาย
20,160,000
-

กำำ�ไรสะสม

2,500,000,000
2,500,000,000

2,500,000,000

-

12,131,219,674
(214,106,152)
11,655,074
(202,451,078)
(141,087,029)
11,787,681,567

12,131,219,674

409,828,272
(231,454,496)

ยัังไม่่ได้้จััดสรร
11,952,845,898
409,828,272
-

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

สำำ�รองทั่่�วไป
2,500,000,000
-

จััดสรรแล้้ว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

889,559,540
(421,212,606)
(421,212,606)
468,346,934

889,559,540

(258,599,605)
-

ส่่วนเกิินทุุนจากการ
วััดมููลค่่าเงิินลงทุุนในหลััก
ทรััพย์์เผื่่�อขาย
1,148,159,145
(258,599,605)

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น

องค์์ประกอบอื่่�นของ
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

15,742,539,214
(214,106,152)
(409,557,532)
(623,663,684)
(141,087,029)
14,977,788,501

15,742,539,214

151,228,667
(231,454,496)

รวม
ส่่วนของผู้้�ถือื หุ้้�น
15,822,765,043
409,828,272
(258,599,605)

(หน่่วย: บาท)
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201,600,000
201,600,000

Balance as at 1 April 2018
Profit for the year
Other comprehensive income for the year
Total comprehensive income for the year
Dividend paid (Note 25)
Balance as at 31 March 2019

Balance as at 1 April 2019
Loss for the year
Other comprehensive income for the year
Total comprehensive income for the year
Dividend paid (Note 25)
Balance as at 31 March 2020
20,160,000
20,160,000

2,500,000,000
2,500,000,000

12,131,219,674
(214,106,152)
11,655,074
(202,451,078)
(141,087,029)
11,787,681,567

889,559,540
(421,212,606)
(421,212,606)
468,346,934

Separate financial statements
Other components of
Retained earnings
shareholders’ equity
Other comprehensive
Appropriated
income
Surplus on
changes in value of
Statutory
General
available-for-sale
reserve
reserve
Unappropriated
investments
20,160,000
2,500,000,000
11,952,845,898
1,148,159,145
409,828,272
(258,599,605)
409,828,272
(258,599,605)
(231,454,496)
20,160,000
2,500,000,000
12,131,219,674
889,559,540

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Issued and
paid-up
share capital
201,600,000
201,600,000

For the year ended 31 March 2020

Statement of changes in shareholders’ equity (continued)

15,742,539,214
(214,106,152)
(409,557,532)
(623,663,684)
(141,087,029)
14,977,788,501

Total
shareholders’ equity
15,822,765,043
409,828,272
(258,599,605)
151,228,667
(231,454,496)
15,742,539,214

(Unit: Baht)
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งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุน
ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
2563
2562
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนภาษีี
รายการปรัับกระทบยอดกำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนภาษีีเป็็น
เงิินสดรัับ (จ่่าย) จากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่าย
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
กำำ�ไรจากการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์รอการขาย
ขาดทุุน (กำำ�ไร) จากการจำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์
ขาดทุุน (กำำ�ไร) จากอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิง
การปรัับลดสิินค้้าคงเหลืือเป็็นมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับ
สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานเพิ่่�มขึ้้�น
รายได้้เงิินปัันผล
ดอกเบี้้�ยรัับ
ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย
กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการดำำ�เนิินงานก่่อนการเปลี่่�ยนแปลง
ในสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินดำำ�เนิินงาน
สิินทรััพย์์ดำำ�เนิินงาน (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลง
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
สิินค้้าคงเหลืือ
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
หนี้้�สิินดำำ�เนิินงานเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น
จ่่ายผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน
เงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
เงิินปัันผลรัับ
ดอกเบี้้�ยรัับ
จ่่ายดอกเบี้้�ย
จ่่ายภาษีีเงิินได้้
เงิินสดสุุทธิิจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

(หน่่วย: บาท)
งบการเงิิน
เฉพาะกิิจการ
2563
2562

132,811,459 1,605,833,886 (268,503,449)

437,597,726

326,390,519 339,792,921 326,390,519 339,792,921
(511,579,720) (1,249,542,725)
- (20,832,305)
(1,721,067)
(120,221)
124,354
(120,221)
124,354
11,407,691 (10,258,562)
11,407,691 (10,258,562)
27,217,465
5,270,219
27,217,465
5,270,219
61,775,340
17,234,291
61,775,340
17,234,291
(7,678,134)
(7,355,640) (117,942,946) (107,773,443)
(62,674,384)
36,999

(52,809,950)
818

(62,674,384)
36,999

(52,809,950)
818

(22,412,986)

627,457,307

(22,412,986)

627,457,307

301,925,265 (40,941,284)
217,672,617 (240,445,900)
37,761,864
13,577,881
189,210
(513,441)
(156,413,631)
12,960,297
(21,111,128)
370,571,508
117,942,946
66,411,110
(36,999)
554,888,565

301,925,265 (40,941,284)
217,672,617 (240,445,900)
37,761,864
13,577,881
189,210
(513,441)

342,680,485 (156,413,631)
(11,910,834)
12,960,297
(10,235,030) (21,111,128)
679,669,184 370,571,508
107,773,443 117,942,946
45,934,380
66,411,110
(818)
(36,999)
(95,634,627)
737,741,562 554,888,565

342,680,485
(11,910,834)
(10,235,030)
679,669,184
107,773,443
45,934,380
(818)
(95,634,627)
737,741,562
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Cash flow statement

For the year ended 31 March 2020

(Unit: Baht)
Financial statements in which
the equity method is applied
2020
2019
Cash flows from operating activities
Profit (loss) before tax
Adjustments to reconcile profit (loss) before tax to
net cash provided by (paid from) operating activities:
Depreciation and amortisation
Share of profit from investments in associates
Gains on disposal of asset held for sale
Losses (gains) on sales of equipment
Unrealised losses (gains) on exchange
Reduction of inventory to net realisable value
Increase in provision for long-term employee benefits
Dividend income
Interest income
Interest expenses
Profit (loss) from operating activities before changes
in operating assets and liabilities
Operating assets (increase) decrease
Trade and other receivables
Inventories
Other current assets
Other non-current assets
Operating liabilities increase (decrease)
Trade and other payables
Other current liabilities
Payment of long-term employee benefits
Cash from operating activities
Cash received from dividend income
Cash received from interest income
Cash paid for interest expenses
Cash paid for corporate income tax
Net cash from operating activities

Separate
financial statements
2020
2019

132,811,459 1,605,833,886 (268,503,449)

437,597,726

326,390,519 339,792,921 326,390,519 339,792,921
(511,579,720) (1,249,542,725)
- (20,832,305)
(1,721,067)
(120,221)
124,354
(120,221)
124,354
11,407,691 (10,258,562)
11,407,691 (10,258,562)
27,217,465
5,270,219
27,217,465
5,270,219
61,775,340
17,234,291
61,775,340
17,234,291
(7,678,134)
(7,355,640) (117,942,946) (107,773,443)
(62,674,384) (52,809,950) (62,674,384) (52,809,950)
36,999
818
36,999
818
(22,412,986)

627,457,307

301,925,265
217,672,617
37,761,864
189,210

(40,941,284)
(240,445,900)
13,577,881
(513,441)

(156,413,631)
12,960,297
(21,111,128)
370,571,508
117,942,946
66,411,110
(36,999)
554,888,565

(22,412,986)

301,925,265 (40,941,284)
217,672,617 (240,445,900)
37,761,864
13,577,881
189,210
(513,441)

342,680,485 (156,413,631)
(11,910,834)
12,960,297
(10,235,030) (21,111,128)
679,669,184 370,571,508
107,773,443 117,942,946
45,934,380
66,411,110
(818)
(36,999)
(95,634,627)
737,741,562 554,888,565

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

627,457,307

342,680,485
(11,910,834)
(10,235,030)
679,669,184
107,773,443
45,934,380
(818)
(95,634,627)
737,741,562
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุน
ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
2563
2562
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมลงทุุน
เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�มีีภาระค้ำำ��ประกัันเพิ่่�มขึ้้�น
เงิินลงทุุนชั่่�วคราวลดลง (เพิ่่�มขึ้้�น)
รัับชำำ�ระคืืนเงิินให้้กู้้�ยืืมแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เงิินรัับจากการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์รอการขาย
เงิินรัับจากการจำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์
ซื้้�อที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
ซื้้�อสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
เงิินสดสุุทธิิจาก (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมลงทุุน
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิินเพิ่่�มขึ้้�น
เงิินปัันผลจ่่าย
เงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง) สุุทธิิ
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดต้้นปีี
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดปลายปีี
ข้้อมููลกระแสเงิินสดเปิิดเผยเพิ่่�มเติิม
รายการที่่�มิิใช่่เงิินสด
เงิินปัันผลค้้างจ่่ายเพิ่่�มขึ้้�น
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

(หน่่วย: บาท)
งบการเงิิน
เฉพาะกิิจการ
2563
2562

(52,421,734)
- (52,421,734)
1,130,572,726 (1,153,544,398) 1,130,572,726 (1,153,544,398)
69,695,550
69,695,550
- 130,633,016
- 130,633,016
1,196,972
776,788
1,196,972
776,788
(281,470,628) (212,584,639) (281,470,628) (212,584,639)
(41,800)
(928,911)
(41,800)
(928,911)
797,835,536 (1,165,952,594) 797,835,536 (1,165,952,594)
16,963,905
16,963,905
(141,048,478) (231,266,890) (141,048,478) (231,266,890)
(124,084,573) (231,266,890) (124,084,573) (231,266,890)
1,228,639,528 (659,477,922) 1,228,639,528 (659,477,922)
175,355,046 834,832,968 175,355,046 834,832,968
1,403,994,574 175,355,046 1,403,994,574 175,355,046

38,551

187,606

38,551

187,606
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Cash flow statement (continued)

For the year ended 31 March 2020

(Unit: Baht)
Financial statements in which
the equity method is applied
2020

2019

Separate
financial statements
2020

2019

Cash flows from investing activities
Increase in investments debt securities
subject to restrictions
Decrease (increase) in current investments

(52,421,734)

-

1,130,572,726 (1,153,544,398)

(52,421,734)

-

1,130,572,726 (1,153,544,398)

Cash received from repayment of loans to
related parties

-

69,695,550

-

69,695,550

Cash received from sales of asset held for sale

-

130,633,016

-

130,633,016

1,196,972

776,788

1,196,972

776,788

(281,470,628)

(212,584,639)

(281,470,628)

(212,584,639)

(41,800)

(928,911)

(41,800)

(928,911)

Proceeds from sales of equipment
Acquisitions of property, plant and equipment
Acquisitions of intangible assets
Net cash from (used in) investing activities

797,835,536 (1,165,952,594)

797,835,536 (1,165,952,594)

Cash flows from financing activities
Increase in short-term loans from financial institutions

16,963,905

-

16,963,905

-

Dividend payment

(141,048,478)

(231,266,890)

(141,048,478)

(231,266,890)

Net cash used in financing activities

(124,084,573)

(231,266,890)

(124,084,573)

(231,266,890)

Net increase (decrease) in cash and cash 		
equivalents

1,228,639,528

(659,477,922)

1,228,639,528

(659,477,922)

Cash and cash equivalents at beginning of year

175,355,046

834,832,968

175,355,046

834,832,968

1,403,994,574

175,355,046

1,403,994,574

175,355,046

38,551

187,606

38,551

187,606

Cash and cash equivalents at end of year
Supplemental cash flows information
Non-cash transactions
Increase in dividend payable

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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บริษัท ไทยเรยอน จำ�กัด (มหาชน)-รายงานประจำ�ปี 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
บริษัท ไทยเรยอน จำ�กัด (มหาชน)

1.	ข้้อมููลทั่่�วไป
1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริิษััท ไทยเรยอน จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััทฯ”) เป็็นบริิษััทมหาชนซึ่่�งจััดตั้้�งและมีีภููมิิลำำ�เนาในประเทศไทย บริิษััทฯ ดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจหลัักในการผลิิตเส้้นใยประดิิษฐ์์เรยอนและเกลืือโซเดีียมซััลเฟต จำำ�หน่่ายทั้้�งภายในประเทศและต่่างประเทศ ที่่�อยู่่�ตามที่่�
จดทะเบีียนของสำำ�นัักงานและโรงงานของบริิษััทฯ มีีดัังนี้้�
	สำำ�นัักงาน : 888/160-1 อาคารมหาทุุนพลาซ่่า ชั้้�น 16 ถนนเพลิินจิิต แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร
โรงงาน 1 : 36 หมู่่�ที่่� 2 ถนนอยุุธยา-อ่่างทอง ตำำ�บลโพสะ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดอ่่างทอง
โรงงาน 2 : 19 หมู่่�ที่่� 7 ถนนหนองปลากะดี่่� ตำำ�บลหนองปลาหมอ อำำ�เภอหนองแค จัังหวััดสระบุุรีี

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ยัังคงแพร่่ระบาดอย่่างต่่อเนื่่�องซึ่่�งส่่งผลให้้เกิิดการชะลอตััวทาง
เศรษฐกิิจและส่่งผลกระทบด้้านลบต่่อธุุรกิิจและอุุตสาหกรรมส่่วนใหญ่่ในแง่่ของห่่วงโซ่่อุปุ ทาน การใช้้จ่า่ ยของผู้้�บริิโภค การผลิิต
ที่่�ถููกจำำ�กััดหรืือหยุุดชะงััก ความล่่าช้้าในการดำำ�เนิินงานและอื่่�น ๆ ในปััจจุุบััน สถานการณ์์นี้้�ส่่งผลกระทบต่่อกิิจกรรมทางธุุรกิิจ
ของบริิษัทั ฯในแง่่ของรายได้้จากการขายเนื่่�องจากรายได้้หลัักของบริิษัทั ฯ มาจากการส่่งออกไปยัังลููกค้้าในต่่างประเทศ อย่่างไร
ก็็ตาม ผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นยัังไม่่สามารถประมาณการได้้อย่่างสมเหตุุสมผลในขั้้�นตอนนี้้� ฝ่่ายบริิหารของบริิษััทฯ กำำ�ลััง
เฝ้้าติิดตามสถานการณ์์และผลกระทบทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประเมิินมููลค่่าของสิินทรััพย์์ ประมาณการหนี้้�สิินและหนี้้�สิินที่่�อาจ
เกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง นอกจากนี้้� ฝ่่ายบริิหารยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการควบคุุมต้้นทุุนและการจััดการกระแสเงิินสดของบริิษััทฯ
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�งบการเงิินสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 โดยเลืือกนำำ�แนวปฏิิบััติิทางการบััญชีี เรื่่�อง มาตรการ
ผ่่อนปรนชั่่�วคราวสำำ�หรัับทางเลืือกเพิ่่�มเติิมทางบััญชีีเพื่่�อรองรัับผลกระทบจากสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
2019 ที่่�ประกาศโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีี ตามที่่�กล่่าวในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 3 ค.

2. เกณฑ์์ ในการจััดทำำ�งบการเงิิน
2.1 งบการเงิินนี้้�จััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�กำำ�หนดในพระราชบััญญััติิวิิชาชีีพบััญชีี พ.ศ. 2547 โดยแสดง
รายการในงบการเงิินตามข้้อกำำ�หนดในประกาศกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้าลงวัันที่่� 11 ตุุลาคม 2559 ออกตามความในพระราช
บััญญััติิการบััญชีี พ.ศ. 2543
งบการเงิินฉบัับภาษาไทยเป็็นงบการเงิินฉบัับที่่�บริิษััทฯ ใช้้เป็็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิินฉบัับภาษาอัังกฤษแปลจากงบ
การเงิินฉบัับภาษาไทยนี้้�
งบการเงิินนี้้�ได้้จััดทำำ�ขึ้้�นโดยใช้้เกณฑ์์ราคาทุุนเดิิมเว้้นแต่่จะได้้เปิิดเผยเป็็นอย่่างอื่่�นในนโยบาย การบััญชีี
2.2 บริิษััทฯ จััดทำำ�งบการเงิินเฉพาะกิิจการ โดยแสดงเงิินลงทุุนในการร่่วมค้้าและบริิษััทร่่วมตามวิิธีีราคาทุุน
2.3 บริิษััทฯ มีีสััดส่่วนเงิินลงทุุนใน AV Terrace Bay Inc. อยู่่�ร้้อยละ 60 โดยฝ่่ายบริิหารของบริิษััทฯ ได้้พิิจารณาอำำ�นาจควบคุุม
กิิจการในบริิษััทดัังกล่่าว และพบว่่าบริิษััทฯ มีีเพีียงอำำ�นาจควบคุุมร่่วมเท่่านั้้�น ด้้วยเหตุุนี้้� บริิษััทฯ จึึงได้้จััดประเภทเงิินลงทุุนใน
AV Terrace Bay Inc. เป็็นเงิินลงทุุนในการร่่วมค้้าโดยบัันทึึกบััญชีีด้้วยวิิธีีส่่วนได้้เสีียในงบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีี
ส่่วนได้้เสีียและไม่่ได้้จััดทำำ�งบการเงิินรวม
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Notes to financial statements

For the year ended 31 March 2020
Thai Rayon Public Company Limited

1. General information
1.1 Corporate information
Thai Rayon Public Company Limited (“the Company”) is a public company incorporated and domiciled
in Thailand. The Company is principally engaged in the manufacturing of viscose rayon staple fibre and
anhydrous sodium sulphate for sales to both domestic and export markets. The registered addresses of
the Company’s head office and factories are as follows:
Head office : 888/160-1 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok.
Factory 1 : 36 Moo 2 Ayuthaya-Angthong Highway, Posa, Muang, Angthong.
Factory 2 : 19 Moo 7 Nhongplakadee Road, Nhongplamho, Nhongkhae, Saraburi.

1.2 Coronavirus disease 2019 Pandemic

The Coronavirus disease 2019 pandemic is continuing to evolve, resulting in an economic slowdown and
adversely impacting most businesses and industries in terms of supply chains, consumer spending, limited
or suspended production, operational delays, and more. Presently, this situation is affecting the Company’s
business activities in terms of revenue from sales since the Company’s main revenue is derived from exports
to overseas customers. However, the potential impact cannot be reasonably estimated at this stage. The
Company’s management is continuously monitoring ongoing developments and the financial impact in
respect of the valuation of assets, provisions and contingent liabilities. In addition, the management is also
focusing on cost control and cash flow management.
The Company prepared the financial statements for the year ended 31 March 2020 by adoption the
Accounting Guidance on Temporary Relief Measures for Accounting Alternative in Response to the Impact
of COVID 19 Pandemic, issue by the Federal of Accounting Professions, as described in Note 3 c) to the
financial statements.

2. Basis of preparation
2.1 The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards
enunciated under the Accounting Professions Act B.E. 2547 and their presentation has been made in
compliance with the stipulations of the Notification of the Department of Business Development dated
11 October 2016, issued under the Accounting Act B.E. 2543.
The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the Company. The
financial statements in English language have been translated from the Thai language financial statements.
The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed
in the accounting policies.
2.2 The separate financial statements present investments in joint venture and associates under the cost
method.
2.3 The Company holds a 60 percent interest in AV Terrace Bay Inc. Management has considered whether
the Company controls AV Terrace Bay Inc. and concluded that the Company has only joint control. The
Company therefore classifies the investment in AV Terrace Bay Inc. as investment in a joint venture and
accounts for it under the equity method in the financial statements in which the equity method is applied,
and does not prepare consolidated financial statements.
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงิินใหม่่
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่่างปีี บริิษััทฯ ได้้นำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินและการตีีความมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิินฉบัับปรัับปรุุง
(ปรัับปรุุง 2561) และฉบัับใหม่่ จำำ�นวนหลายฉบัับ ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับงบการเงิินที่่�มีีรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มในหรืือ
หลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2562 มาถืือปฏิิบััติิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิินดัังกล่่าวได้้รัับการปรัับปรุุงหรืือจััดให้้มีีขึ้้�นเพื่่�อให้้มีี
เนื้้�อหาเท่่าเทีียมกัับมาตรฐานการรายงานทางการเงิินระหว่่างประเทศ โดยส่่วนใหญ่่เป็็นการอธิิบายให้้ชัดั เจนเกี่่�ยวกัับวิิธีปี ฏิิบัติั ิ
ทางการบััญชีีและการให้้แนวปฏิิบัติั ทิ างการบััญชีีกับั ผู้้�ใช้้มาตรฐาน การนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินดัังกล่่าวมาถืือปฏิิบัติั นี้้�ิ
ไม่่มีผี ลกระทบอย่่างเป็็นสาระสำำ�คัญ
ั ต่่องบการเงิินของบริิษัทั ฯ อย่่างไรก็็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่ซึ่่�งได้้มีี
การเปลี่่�ยนแปลงหลัักการสำำ�คััญ สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
	มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 15 เรื่่�อง รายได้้จากสััญญาที่่ทำ� ำ�กัับลููกค้้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 15 ใช้้แทนมาตรฐานการบััญชีีและการตีีความมาตรฐาน การบััญชีีที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่อไปนี้้�
มาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 11 (ปรัับปรุุง 2560)
มาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 18 (ปรัับปรุุง 2560)
การตีีความมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 31 (ปรัับปรุุง 2560)

เรื่่�อง สััญญาก่่อสร้้าง
เรื่่�อง รายได้้
เรื่่�อง รายได้้ - รายการแลกเปลี่่�ยนเกี่่�ยวกัับบริิการ
โฆษณา
การตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 13 (ปรัับปรุุง 2560) เรื่่�อง โปรแกรมสิิทธิิพิิเศษแก่่ลููกค้้า
การตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 15 (ปรัับปรุุง 2560) เรื่่�อง สััญญาสำำ�หรัับการก่่อสร้้างอสัังหาริิมทรััพย์์
การตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 18 (ปรัับปรุุง 2560) เรื่่�อง การโอนสิินทรััพย์์จากลููกค้้า
กิิจการต้้องใช้้มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 15 กัับสััญญาที่่�ทำำ�กับั ลููกค้้าทุุกสััญญา ยกเว้้นสััญญาที่่�อยู่่�ในขอบเขตของ
มาตรฐานการบััญชีีฉบัับอื่่�น มาตรฐานฉบัับนี้้�ได้้กำำ�หนดหลัักการ 5 ขั้้�นตอนสำำ�หรัับการรัับรู้้�รายได้้ที่่�เกิิดขึ้้�นจากสััญญาที่่�ทำำ�กัับ
ลููกค้้า โดยกิิจการจะรัับรู้้�รายได้้ในจำำ�นวนเงิินที่่�สะท้้อนถึึงสิ่่�งตอบแทนที่่�กิิจการคาดว่่าจะมีีสิิทธิิได้้รัับจากการแลกเปลี่่�ยนสิินค้้า
หรืือบริิการที่่�ได้้ส่่งมอบให้้แก่่ลููกค้้า และกำำ�หนดให้้กิิจการต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจและพิิจารณาข้้อเท็็จจริิงและเหตุุการณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทั้้�งหมดในการพิิจารณาตามหลัักการในแต่่ละขั้้�นตอน
มาตรฐานฉบัับนี้้�ไม่่มีีผลกระทบอย่่างมีีสาระสำำ�คััญต่่องบการเงิินของบริิษััทฯ

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
สภาวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีได้้ประกาศใช้้มาตรฐานการรายงานทางการเงิินและการตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่และ
ฉบัับปรัับปรุุง ซึ่่�งจะมีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับงบการเงิินที่่�มีีรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2563 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิินดัังกล่่าวได้้รัับการปรัับปรุุงหรืือจััดให้้มีีขึ้้�นเพื่่�อให้้มีีเนื้้�อหาเท่่าเทีียมกัับมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิินระหว่่างประเทศ โดยส่่วนใหญ่่เป็็นการอธิิบายให้้ชััดเจนเกี่่�ยวกัับวิิธีีปฏิิบััติิทางการบััญชีีและการให้้แนวปฏิิบััติิทางบััญชีีกัับ
ผู้้�ใช้้มาตรฐาน ยกเว้้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่ดัังต่่อไปนี้้�ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงหลัักการสำำ�คััญซึ่่�งสามารถสรุุป
ได้้ดัังนี้้�
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3. New financial reporting standards
a) Financial reporting standards that became effective in the current year
During the year, the Company has adopted the revised (revised 2018) and new financial reporting standards
and interpretations which are effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2019. These financial
reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting
Standards with most of the changes directed towards clarifying accounting treatment and providing accounting
guidance for users of the standards. The adoption of these financial reporting standards does not have any
significant impact on the Company’s financial statements. However, the new standard involves changes to
key principles, which are summarised below:
TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
TFRS 15 supersedes the following accounting standards together with related interpretations.
TAS 11 (revised 2017)
Construction Contracts
TAS 18 (revised 2017)
Revenue
TSIC 31 (revised 2017)
Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services
TFRIC 13 (revised 2017)
Customer Loyalty Programmes
TFRIC 15 (revised 2017)
Agreements for the Construction of Real Estate
TFRIC 18 (revised 2017)
Transfers of Assets from Customers
Entities are to apply this standard to all contracts with customers unless those contracts fall within the
scope of other standards. The standard establishes a five-step model to account for revenue arising from
contracts with customers, with revenue being recognised at an amount that reflects the consideration to
which an entity expects to be entitled in exchange for transferring goods or services to a customer. The
standard requires entities to exercise judgement, taking into consideration all of the relevant facts and
circumstances when applying each step of the model.
This standard does not have any significant impact on the Company’s financial statements.

b) Financial reporting standards that will become effective for fiscal years beginning on or
after 1 January 2020
The Federation of Accounting Professions issued a number of new and revised financial reporting standards
and interpretations, which are effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2020. These financial
reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting
Standards with most of the changes directed towards clarifying accounting treatment and providing
accounting guidance for users of the standards except the following new standards which involve changes
to key principles, which are summarised below.
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	มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน กลุ่่�มเครื่่�องมืือทางการเงิิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน กลุ่่�มเครื่่�องมืือทางการเงิิน ประกอบด้้วยมาตรฐานและการตีีความมาตรฐาน จำำ�นวน 5 ฉบัับ
ได้้แก่่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ฉบัับที่่� 7
การเปิิดเผยข้้อมููลเครื่่�องมืือทางการเงิิน
ฉบัับที่่� 9
เครื่่�องมืือทางการเงิิน
มาตรฐานการบััญชีี
ฉบัับที่่� 32
การแสดงรายการเครื่่�องมืือทางการเงิิน
การตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ฉบัับที่่� 16
การป้้องกัันความเสี่่�ยงของเงิินลงทุุนสุุทธิิในหน่่วยงานต่่างประเทศ
ฉบัับที่่� 19
การชำำ�ระหนี้้�สิินทางการเงิินด้้วยตราสารทุุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินกลุ่่�มดัังกล่่าวข้้างต้้น กำำ�หนดหลัักการเกี่่�ยวกัับการจััดประเภทและการวััดมููลค่่าเครื่่�องมืือ
ทางการเงิินด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมหรืือราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายโดยพิิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิิน ลัักษณะของกระแส
เงิินสดตามสััญญาและแผนธุุรกิิจของกิิจการ (Business Model) หลัักการเกี่่�ยวกัับวิิธีีการคำำ�นวณการด้้อยค่่าของเครื่่�องมืือ
ทางการเงิินโดยใช้้แนวคิิดของผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น และหลัักการเกี่่�ยวกัับการบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยง
รวมถึึงการแสดงรายการและการเปิิดเผยข้้อมููลเครื่่�องมืือทางการเงิิน และเมื่่�อมาตรฐานการรายงานทางการเงิินกลุ่่�มนี้้�มีี
ผลบัังคัับใช้้จะทำำ�ให้้มาตรฐานการบััญชีี การตีีความมาตรฐานการบััญชีี และแนวปฏิิบััติิทางการบััญชีีบางฉบัับที่่�มีีผลบัังคัับใช้้
อยู่่�ในปััจจุุบัันถููกยกเลิิกไป
	ฝ่่ายบริิหารของบริิษััทฯ คาดว่่าการนำำ�มาตรฐานฉบัับนี้้�มาใช้้ จะมีีผลกระทบจากรายการดัังต่่อไปนี้้�
-

การจััดประเภทและวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนในตราสารทุุนของบริิษััทที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน โดยบริิษััทฯ ต้้อง
วััดมููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนในตราสารทุุนของบริิษััทที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน และจััดประเภทเงิินลงทุุนดัังกล่่าวเป็็น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน หรืือผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น ทั้้�งนี้้�หากเลืือกแสดง
การเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่ายุุติิธรรมในภายหลัังของเงิินลงทุุนใดผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นแล้้วจะไม่่สามารถยกเลิิกได้้
- การจััดประเภทและวััดมููลค่่าของเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์เ์ ผื่่�อขายประเภทตราสารทุุน โดยบริิษัทั ฯ มีีเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เผื่่�อขายประเภทตราสารทุุนของบริิษััทจดทะเบีียนซึ่่�งวััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
- การรัับรู้้�รายการผลขาดทุุนด้้านเครดิิต โดยบริิษััทฯ ต้้องรัับรู้้�ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นต่่อสิินทรััพย์์ทาง
การเงิินโดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องรอให้้เหตุุการณ์์ที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิตเกิิดขึ้้�นก่่อน บริิษััทฯ จะใช้้วิิธีีการอย่่างง่่ายใน
การพิิจารณาค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุสำำ�หรัับลููกหนี้้�การค้้า
- การรัับรู้้�รายการตราสารอนุุพัันธ์์ โดยบริิษััทฯ ต้้องรัับรู้้�รายการตราสารอนุุพัันธ์์เมื่่�อเริ่่�มแรกด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม ณ วัันที่่�
เข้้าทำำ�สััญญา และวััดมููลค่่าในภายหลัังด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่า
ยุุติิธรรมของตราสารอนุุพัันธ์์จะถููกรัับรู้้�ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
	ปััจจุุบัันฝ่่ายบริิหารของบริิษััทฯ อยู่่�ระหว่่างการประเมิินผลกระทบที่่�อาจมีีต่่องบการเงิินในปีีที่่�เริ่่�มนำำ�มาตรฐานกลุ่่�มดัังกล่่าวมา
ถืือปฏิิบััติิ
	มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 เรื่่�อง สััญญาเช่่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 ใช้้แทนมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 17 เรื่่�อง สััญญาเช่่าและการตีีความมาตรฐาน
บััญชีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง มาตรฐานฉบัับนี้้�ได้้กำำ�หนดหลัักการของการรัับรู้้�รายการ การวััดมููลค่่า การแสดงรายการและการเปิิดเผย
ข้้อมููลของสััญญาเช่่า และกำำ�หนดให้้ผู้้�เช่่ารัับรู้้�สินิ ทรััพย์แ์ ละหนี้้�สิินสำำ�หรัับสััญญาเช่่าทุุกรายการที่่�มีีระยะเวลาในการเช่่ามากกว่่า
12 เดืือน เว้้นแต่่สิินทรััพย์์อ้้างอิิงนั้้�นมีีมููลค่่าต่ำำ��
การบััญชีีสำำ�หรัับผู้้�ให้้เช่่าไม่่มีกี ารเปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีีสาระสำำ�คัญ
ั จากมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 17 ผู้้�ให้้เช่่ายัังคงต้้องจััดประเภท
สััญญาเช่่าเป็็นสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานหรืือสััญญาเช่่าเงิินทุุนโดยใช้้หลัักการเช่่นเดีียวกัันกัับมาตรฐานการบััญชีีฉบัับที่่� 17
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Financial reporting standards related to financial instruments
A set of TFRSs related to financial instruments consists of five accounting standards and interpretations, as
follows:
Financial reporting standards:
TFRS 7
Financial Instruments: Disclosures
TFRS 9
Financial Instruments
Accounting standard:
TAS 32
Financial Instruments: Presentation
Financial Reporting Standard Interpretations:
TFRIC 16
Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
TFRIC 19
Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments
These TFRSs related to financial instruments make stipulations relating to the classification of financial
instruments and their measurement at fair value or amortised cost (taking into account the type of
instrument, the characteristics of the contractual cash flows and the Company’s business model), calculation
of impairment using the expected credit loss method, and hedge accounting. These include stipulations
regarding the presentation and disclosure of financial instruments. When the TFRSs related to financial
instruments are effective, some accounting standards, interpretations and guidance which are currently
effective will be cancelled.
The management of the Company expects the adoption of these accounting standards to result in the
following adjustments.
-

Classification and measurement of investments in equity instruments of non-listed companies that
the Company is to measure investments in equity instruments of non-listed companies at fair value
and to classify the investments as financial assets at fair value, through either profit or loss or through
other comprehensive income. If the Company elects to present subsequent changes in the fair value
of the investment through other comprehensive income, the election is irrevocable.
- Classification and measurement of investments in available-for-sale equity securities that the Company’s
available-for-sale investments in listed equity securities are measured at fair value through other
comprehensive income.
- Recognition of credit losses that the Company is to recognise an allowance for expected credit losses
on its financial assets, and it is no longer necessary for a credit-impaired event to have occurred. The
Company applies the simplified approach to consider impairment of trade receivables.
- Recognition of derivatives that the Company is to initially recognise derivatives at their fair value on
the contract date and subsequently measure them at fair value at the end of each reporting period.
Changes in the fair value of derivatives are recognised in profit or loss.
The management of the Company is currently evaluating the impact of these standards on the financial
statements in the year when they are adopted.
TFRS 16 Leases
TFRS 16 supersedes TAS 17 Leases together with related Interpretations. The standard sets out the principles
for the recognition, measurement, presentation and disclosure of leases, and requires a lessee to recognise
assets and liabilities for all leases with a term of more than 12 months, unless the underlying asset is low
value.
Accounting by lessors under TFRS 16 is substantially unchanged from TAS 17. Lessors will continue to
classify leases as either operating or finance leases using similar principles to those used under TAS 17.
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บริิษััทฯ คาดว่่าจะนำำ�มาตรฐานทางการเงิินฉบัับนี้้�มาถืือปฏิิบััติิ โดยรัับรู้้�ผลกระทบสะสมของการนำำ�มาตรฐานรายงานทางการ
เงิินฉบัับนี้้�มาถืือปฏิิบััติิใช้้ครั้้�งแรก โดยการปรัับปรุุงกัับกำำ�ไรสะสม ณ วัันที่่� 1 เมษายน 2563 และไม่่ปรัับย้้อนหลัังงบการเงิินปีี
ก่่อนที่่�แสดงเปรีียบเทีียบ
	ฝ่่ายบริิหารของบริิษััทฯ คาดว่่าการนำำ�มาตรฐานการบััญชีีดัังกล่่าวมาใช้้จะมีีผลกระทบต่่องบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่�
1 เมษายน 2563 คืือ สิินทรััพย์์ของบริิษััทฯ มีีจำำ�นวนเพิ่่�มขึ้้�นรวมทั้้�งสิ้้�นประมาณ 14 ล้้านบาท และหนี้้�สิินของบริิษััทฯ มีีจำำ�นวน
เพิ่่�มขึ้้�นรวมทั้้�งสิ้้�นประมาณ 14 ล้้านบาท

ค) แนวปฏิ บัติท างการบัญ ชี เรื่อ ง มาตรการผ่ อ นปรนชั่ ว คราวสำ � หรั บทางเลื อ กเพิ่ มเติ มทางบั ญชี
เพือ่ รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิิชาชีีพบััญชีีได้้ประกาศใช้้แนวปฏิิบััติิทางการบััญชีี เรื่่�อง มาตรการผ่่อนปรนชั่่�วคราวสำำ�หรัับทางเลืือกเพิ่่�มเติิมทางบััญชีี
เพื่่�อรองรัับผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ
ลดผลกระทบในบางเรื่่�องจากการปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินบางฉบัับ และเพื่่�อให้้เกิิดความชััดเจนในวิิธีปี ฏิิบัติั ิ
ทางบััญชีีในช่่วงเวลาที่่�ยัังมีีความไม่่แน่่นอนเกี่่�ยวกัับสถานการณ์์ดัังกล่่าว
แนวปฏิิบััติิทางการบััญชีีดัังกล่่าวได้้ประกาศลงในราชกิิจจานุุเบกษาเมื่่�อวัันที่่� 22 เมษายน 2563 และมีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับการ
จััดทำำ�งบการเงิินของบริิษัทั ที่่�มีีรอบระยะเวลารายงานสิ้้�นสุุดภายในช่่วงเวลาระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม 2563 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563
บริิษััทฯ เลืือกใช้้มาตรการผ่่อนปรนชั่่�วคราวสำำ�หรัับทางเลืือกเพิ่่�มเติิมทางบััญชีีดัังต่่อไปนี้้�
-

เลือกที่จะไม่นำ�ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นข้อมูลในการประมาณการความเพียงพอของกำ�ไรทาง
ภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เลือกที่จะไม่นำ�สถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง
การด้อยค่าของสินทรัพย์

4. นโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญ
4.1 การรับรู้รายได้
	ขายสิินค้้า
รายได้้จากการขายสิินค้้ารัับรู้้�เมื่่�อบริิษััทฯ ได้้โอนอำำ�นาจควบคุุมในสิินค้้าให้้แก่่ลููกค้้าแล้้ว กล่่าวคืือ เมื่่�อมีีการส่่งมอบสิินค้้า
รายได้้จากการขายแสดงตามมููลค่่าที่่�ได้้รัับหรืือคาดว่่าจะได้้รัับสำำ�หรัับสิินค้้าที่่�ได้้ส่่งมอบหลัังจากหัักประมาณการสิินค้้ารัับคืืน
และส่่วนลด โดยไม่่รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม
ดอกเบี้้�ยรัับ
ดอกเบี้้�ยรัับถืือเป็็นรายได้้ตามเกณฑ์์คงค้้างโดยคำำ�นึึงถึึงอััตราผลตอบแทนที่่�แท้้จริิง
เงิินปัันผลรัับ
เงิินปัันผลรัับถืือเป็็นรายได้้เมื่่�อบริิษััทฯ มีีสิิทธิิในการรัับเงิินปัันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด หมายถึึง เงิินสดและเงิินฝากธนาคาร และเงิินลงทุุนระยะสั้้�นที่่�มีีสภาพคล่่องสููง ซึ่่�งถึึงกำำ�หนด
จ่่ายคืืนภายในระยะเวลาไม่่เกิิน 3 เดืือนนัับจากวัันที่่�ได้้มาและไม่่มีีข้้อจำำ�กััดในการเบิิกใช้้

4.3 ลูกหนี้การค้า

	ลููกหนี้้�การค้้าแสดงมููลค่่าตามจำำ�นวนมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รับั บริิษัทั ฯ บัันทึึกค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญสำำ�หรัับผลขาดทุุนโดยประมาณ
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการเก็็บเงิินจากลููกหนี้้�ไม่่ได้้ ซึ่่�งโดยทั่่�วไปพิิจารณาจากประสบการณ์์การเก็็บเงิินและการวิิเคราะห์์อายุุหนี้้�
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The Company plans to adopt TFRS 16 using the modified retrospective method of adoption of which
the cumulative effect is recognised as an adjustment to the retained earnings as at 1 April 2020, and the
comparative information was not restated.
The management of the Company expects the effect of the adoption of this accounting standard to the
statement of financial position as at 1 April 2020 to be to increase the Company’s assets by approximately
Baht 14 million and the Company’s liabilities by approximately Baht 14 million.

c) Accounting Guidance on Temporary Relief Measures for Accounting Alternatives in
Response to the Impact of the Covid-19 Pandemic
The Federation of Accounting Professions announced Accounting Guidance on Temporary Relief Measures
for Accounting Alternatives in Response to the Impact of the Covid-19 Pandemic. Its objectives are to
alleviate some of the impact of applying certain financial reporting standards, and to provide clarification
about accounting treatments during the period of uncertainty relating to this situation.
On 22 April 2020, the Accounting Treatment Guidance was announced in the Royal Gazette and it is
effective for the financial statements prepared for reporting periods ending between 1 January 2020 and
31 December 2020.
The Company has elected to apply the following temporary relief measures on accounting alternatives:
-

Not to use information relating to the COVID-19 situation in determining whether sufficient taxable
profits will be available in future periods against which deferred tax assets can be utilised.
Not to consider the COVID-19 situation as an indication that an asset may be impaired in accordance
with TAS 36, Impairment of Assets.

4. Significant accounting policies
4.1 Revenue recognition
Sales of goods
Revenue from sale of goods is recognised at the point in time when control of the asset is transferred to the
customer, generally upon delivery of the goods. Revenue is measured at the amount of the consideration
received or receivable, excluding value added tax, of goods supplied after deducting returns, discounts,
allowances and price promotions to customers.
Interest income
Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate.
Dividends
Dividends are recognised when the right to receive the dividends is established.

4.2 Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid investments with an
original maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions.

4.3 Trade accounts receivable

Trade accounts receivable are stated at the net realisable value. Allowance for doubtful accounts is provided
for the estimated losses that may be incurred in collection of receivables. The allowance is generally based
on collection experiences and analysis of debt aging.
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4.4 สินค้าคงเหลือ
	สิินค้้าสำำ�เร็็จรููปและสิินค้้าระหว่่างผลิิตแสดงมููลค่่าตามราคาทุุนถััวเฉลี่่�ยหรืือมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับแล้้วแต่่ราคาใดจะต่ำำ��กว่่า และ
ประกอบด้้วยต้้นทุุนวััตถุุดิิบ แรงงานและค่่าโสหุ้้�ยในการผลิิต
	วััตถุุดิิบ อะไหล่่และวััสดุุโรงงานแสดงมููลค่่าตามราคาทุุนถััวเฉลี่่�ยหรืือมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับแล้้วแต่่ราคาใดจะต่ำำ��กว่่า และ
จะถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของต้้นทุุนการผลิิตเมื่่�อมีีการเบิิกใช้้

4.5 เงินลงทุน
ก)
ข)
ค)
ง)
จ)

เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์เ์ ผื่่�อขายแสดงตามมููลค่่ายุุติธิ รรม การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติธิ รรมของหลัักทรััพย์ดั์ งั กล่่าวบัันทึึกในกำำ�ไร
ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น และจะบัันทึึกในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเมื่่�อได้้จำำ�หน่่ายหลัักทรััพย์์นั้้�นออกไป
เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�จะครบกำำ�หนดชำำ�ระในหนึ่่�งปีี รวมทั้้�งที่่�จะถืือจนครบกำำ�หนดแสดงมููลค่่าตามวิิธีีราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
บริิษัทั ฯ ตััดบััญชีีส่ว่ นเกิิน/รัับรู้้�ส่ว่ นต่ำำ��กว่่ามููลค่่าตราสารหนี้้�ตามอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง ซึ่่�งจำำ�นวนที่่�ตััดจำำ�หน่่าย/รัับรู้้�นี้้�จะแสดง
เป็็นรายการปรัับกัับดอกเบี้้�ยรัับ
เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�ไม่่อยู่่�ในความต้้องการของตลาดถืือเป็็นเงิินลงทุุนทั่่�วไป ซึ่่�งแสดงในราคาทุุนสุุทธิิจากค่่าเผื่่�อการ
ด้้อยค่่า (ถ้้ามีี)
เงิินลงทุุนในการร่่วมค้้าและบริิษัทั ร่่วมที่่�แสดงอยู่่�ในงบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่ว่ นได้้เสีียแสดงมููลค่่าตามวิิธีีส่ว่ นได้้เสีีย
เงิินลงทุุนในการร่่วมค้้าและบริิษััทร่่วมที่่�แสดงอยู่่�ในงบการเงิินเฉพาะกิิจการแสดงมููลค่่าตามวิิธีีราคาทุุน

	มููลค่่ายุุติิธรรมของหลัักทรััพย์์ในความต้้องการของตลาดคำำ�นวณจากราคาเสนอซื้้�อหลัังสุุด ณ สิ้้�นวัันทำำ�การสุุดท้้ายของปีี
บริิษััทฯ ใช้้วิิธีีถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักในการคำำ�นวณต้้นทุุนของเงิินลงทุุน
ในกรณีีที่่�มีกี ารโอนเปลี่่�ยนประเภทเงิินลงทุุนจากประเภทหนึ่่�งไปเป็็นอีีกประเภทหนึ่่�ง บริิษัทั ฯจะปรัับมููลค่่าของเงิินลงทุุนดัังกล่่าว
ใหม่่โดยใช้้มููลค่่ายุุติิธรรม ณ วัันที่่�โอนเปลี่่�ยนประเภทเงิินลงทุุน ผลแตกต่่างระหว่่างราคาตามบััญชีีและมููลค่่ายุุติิธรรม ณ วัันที่่�
โอนจะบัันทึึกในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนหรืือแสดงเป็็นองค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นแล้้วแต่่ประเภทของเงิินลงทุุนที่่�มีี
การโอนเปลี่่�ยน
เมื่่�อมีีการจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุน ผลต่่างระหว่่างสิ่่�งตอบแทนสุุทธิิที่่�ได้้รัับกัับมููลค่่าตามบััญชีีของเงิินลงทุุนจะถููกบัันทึึกในส่่วนของ
กำำ�ไรหรืือขาดทุุน

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
	ที่่�ดิินแสดงมููลค่่าตามราคาทุุน อาคารและอุุปกรณ์์แสดงมููลค่่าตามราคาทุุนหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสมและค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของ
สิินทรััพย์์ (ถ้้ามีี)
	ค่่าเสื่่�อมราคาของอาคารและอุุปกรณ์์คำ�ำ นวณจากราคาทุุนโดยวิิธีีเส้้นตรงตามอายุุการให้้ประโยชน์์โดยประมาณดัังนี้้�
อาคารและส่่วนปรัับปรุุงอาคาร
- 10 และ 20 ปีี
เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์
- 3 - 35 ปีี
เครื่่�องตกแต่่ง ติิดตั้้�ง และอุุปกรณ์์สำำ�นัักงาน
- 3 และ 5 ปีี
อุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์
- 3 ปีี
ยานพาหนะ
- 5 ปีี
ค่่าเสื่่�อมราคารวมอยู่่�ในการคำำ�นวณผลการดำำ�เนิินงาน
ไม่่มีีการคิิดค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับที่่�ดิินและสิินทรััพย์์ระหว่่างก่่อสร้้างและติิดตั้้�ง
บริิษัทั ฯ ตััดรายการที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ ออกจากบััญชีี เมื่่�อจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์ห์ รืือคาดว่่าจะไม่่ได้้รับั ประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจ
ในอนาคตจากการใช้้หรืือการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ รายการผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ จะรัับรู้้�ในส่่วนของกำำ�ไร
หรืือขาดทุุนเมื่่�อบริิษััทฯตััดรายการสิินทรััพย์์นั้้�นออกจากบััญชีี
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4.4 Inventories
Finished goods and work in process are valued at the lower of cost under the average method and net
realisable value. Cost includes all production costs and attributable factory overheads.
Raw materials, chemicals, spare parts and factory supplies are valued at the lower of cost under the average
method and net realisable value and are charged to production costs whenever consumed.

4.5 Investments
a)
b)
c)
d)
e)

Investments in available-for-sale securities are stated at fair value. Changes in the fair value of these
securities are recorded in other comprehensive income, and will be recorded in profit or loss when the
securities are sold.
Investments in debt securities, both due within one year and expected to be held to maturity, are recorded
at amortised cost. The premium/discount on debt securities is amortised/accreted by the effective rate
method with the amortised/accreted amount presented as an adjustment to the interest income.
Investments in non-marketable equity securities, which the Company classifies as other investments, are
stated at cost net of allowance for impairment loss (if any).
Investments in joint venture and associates are accounted for in the financial statements in which the
equity method is applied using the equity method.
Investments in joint venture and associates are accounted for in the separate financial statements using
the cost method.
The fair value of marketable securities is based on the latest bid price of the last working day of the year.
The weighted average method is used for computation of the cost of investments.
In the event the Company reclassifies investments from one type to another, such investments will be
readjusted to their fair value as at the reclassification date. The difference between the carrying amount of
the investments and the fair value on the date of reclassification are recorded in profit or loss or recorded
as other components of shareholders’ equity, depending on the type of investments that is reclassified.
On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount of
the investment is recognised in profit or loss.

4.6 Property, plant and equipment/Depreciation
Land is stated at cost. Plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and allowance
for loss on impairment of assets (if any).
Depreciation of plant and equipment is calculated by reference to their costs on the straight-line basis
over the following estimated useful lives:
Buildings and improvements
- 10 and 20 years
Machinery and equipment
- 3 - 35 years
Furniture, fixtures and office equipment
- 3 and 5 years
Computer equipment
- 3 years
Motor vehicles
- 5 years
Depreciation is included in determining income.
No depreciation is provided on land and assets under construction and installation.
An item of property, plant and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic
benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on disposal of an asset is included
in profit or loss when the asset is derecognised.
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4.7 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
	สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนแสดงมููลค่่าตามราคาทุุนหัักค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสมและค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า (ถ้้ามีี)
บริิษัทั ฯ ตััดจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์ไ์ ม่่มีตัี วั ตนที่่�มีีอายุุการให้้ประโยชน์์จำำ�กัดั อย่่างมีีระบบตลอดอายุุการให้้ประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจของ
สิินทรััพย์์นั้้�น และจะประเมิินการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ดัังกล่่าวเมื่่�อมีีข้้อบ่่งชี้้�ว่่าสิินทรััพย์์นั้้�นเกิิดการด้้อยค่่า บริิษััทฯ จะทบทวน
ระยะเวลาการตััดจำำ�หน่่ายและวิิธีีการตััดจำำ�หน่่ายของสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนดัังกล่่าวทุุกสิ้้�นปีีเป็็นอย่่างน้้อย ค่่าตััดจำำ�หน่่ายรัับรู้้�
เป็็นค่่าใช้้จ่่ายในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนโดยวิิธีีเส้้นตรงตามอายุุการให้้ประโยชน์์โดยประมาณ ดัังนี้้�
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ - 3 ปี

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันกัับบริิษััทฯ หมายถึึง บุุคคลหรืือกิิจการที่่�มีีอำำ�นาจควบคุุมบริิษััทฯ หรืือถููกบริิษััทฯ ควบคุุม
ไม่่ว่่าจะเป็็นโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม หรืืออยู่่�ภายใต้้การควบคุุมเดีียวกัันกัับ บริิษััทฯ
นอกจากนี้้�บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันยัังหมายรวมถึึงบริิษััทร่่วม และบุุคคลหรืือกิิจการที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงโดยทางตรงหรืือ
ทางอ้้อมซึ่่�งทำำ�ให้้มีีอิิทธิิพลอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญต่่อบริิษััทฯ ผู้้�บริิหารสำำ�คััญ กรรมการหรืือพนัักงานของบริิษััทฯ ที่่�มีีอำำ�นาจใน
การวางแผนและควบคุุมการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว
	สััญญาเช่่าอาคารที่่�ความเสี่่�ยงและผลตอบแทนของความเป็็นเจ้้าของส่่วนใหญ่่ไม่่ได้้โอนไปให้้กับั ผู้้�เช่่าถืือเป็็นสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงาน
จำำ�นวนเงิินที่่�จ่่ายตามสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนตามวิิธีีเส้้นตรงตลอดอายุุของสััญญา
เช่่า

4.10 เงินตราต่างประเทศ

บริิษััทฯ แสดงงบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบการเงิินเฉพาะกิิจการเป็็นสกุุลเงิินบาท ซึ่่�งเป็็นสกุุลเงิินที่่�ใช้้
ในการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
รายการที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศแปลงค่่าเป็็นเงิินบาทโดยใช้้อััตราแลกเปลี่่�ยน ณ วัันที่่�เกิิดรายการ สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�เป็็น
ตััวเงิินซึ่่�งอยู่่�ในสกุุลเงิินตราต่่างประเทศได้้แปลงค่่าเป็็นเงิินบาทโดยใช้้อััตราแลกเปลี่่�ยน ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน
	กำำ�ไรและขาดทุุนที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงในอััตราแลกเปลี่่�ยนได้้รวมอยู่่�ในการคำำ�นวณผลการดำำ�เนิินงาน

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์
	ทุุกวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน บริิษััทฯจะทำำ�การประเมิินการด้้อยค่่าของที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์หรืือสิินทรััพย์์ที่่�ไม่่มีีตััวตน
อื่่�นของบริิษัทั ฯ หากมีีข้อ้ บ่่งชี้้�ว่่าสิินทรััพย์ดั์ งั กล่่าวอาจด้้อยค่่า บริิษัทั ฯ รัับรู้้�ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าเมื่่�อมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รับั คืืน
ของสิินทรััพย์มี์ มูี ลู ค่่าต่ำำ��กว่่ามููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์นั้้�์ น ทั้้�งนี้้�มููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รับั คืืนหมายถึึงมููลค่่ายุุติธิ รรมหัักต้้นทุุนใน
การขายของสิินทรััพย์ห์ รืือมููลค่่าจากการใช้้สินิ ทรััพย์แ์ ล้้วแต่่ราคาใดจะสููงกว่่า ในการประเมิินมููลค่่าจากการ ใช้้สินิ ทรััพย์์ บริิษัทั ฯ
ประมาณการกระแสเงิินสดในอนาคตที่่�กิิจการคาดว่่าจะได้้รัับจากสิินทรััพย์์และคำำ�นวณคิิดลดเป็็นมููลค่่าปััจจุุบัันโดยใช้้อััตรา
คิิดลดก่่อนภาษีีที่่�สะท้้อนถึึงการประเมิินความเสี่่�ยงในสภาพตลาดปััจจุุบันั ของเงิินสดตามระยะเวลาและความเสี่่�ยงซึ่่�งเป็็นลัักษณะ
เฉพาะของสิินทรััพย์์ที่่�กำำ�ลังั พิิจารณาอยู่่� ในการประเมิินมููลค่่ายุุติธิ รรมหัักต้้นทุุนในการขาย บริิษัทั ฯ ใช้้แบบจำำ�ลองการประเมิิน
มููลค่่าที่่�ดีีที่่�สุุดซึ่่�งเหมาะสมกัับสิินทรััพย์์ ซึ่่�งสะท้้อนถึึงจำำ�นวนเงิินที่่�กิิจการสามารถจะได้้มาจากการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์หัักด้้วย
ต้้นทุุนในการจำำ�หน่่าย โดยการจำำ�หน่่ายนั้้�นผู้้�ซื้้�อกัับผู้้�ขาย มีีความรอบรู้้�และเต็็มใจในการแลกเปลี่่�ยนและสามารถต่่อรองราคา
กัันได้้อย่่างเป็็นอิิสระในลัักษณะของผู้้�ที่่�ไม่่มีีความเกี่่�ยวข้้องกััน
บริิษััทฯ จะรัับรู้้�รายการขาดทุุนจากการด้้อยค่่าในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
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4.7 Intangible assets and amortisation
Intangible assets are carried at cost less accumulated amortisation and allowance for loss on impairment
of assets (if any).
Intangible assets with finite useful lives are amortised on a systematic basic over the economic useful life
and tested for impairment whenever there is an indication that the intangible assets may be impaired. The
amortisation period and the amortisation method of such intangible assets are reviewed at least at each
financial year end. The amortisation expense is charged to profit or loss on the straight - line basis over
the following estimated useful lives:
Computer software

- 3 years

4.8 Related party transactions
Related parties comprise individuals or enterprises that control, or are controlled by, the Company, whether
directly or indirectly, or which are under common control with the Company.
They also include associates companies, and individuals or enterprises which directly or indirectly own
a voting interest in the Company that gives them significant influence over the Company, key management
personnel, directors and officers with authority in the planning and direction of the Company’s operations.

4.9 Long-term leases
Leases of building which do not transfer substantially all the risks and rewards of ownership are classified
as operating leases. Operating lease payments are recognised as an expense in profit or loss on a straight
line basis over the lease term.

4.10 Foreign currencies

The financial statement in which the equity method is applied and separate financial statements are
presented in Baht, which is also the Company’s functional currency.
Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the date of the
transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Baht at
the exchange rate ruling at the end of reporting period.
Gains and losses on exchange are included in determining income.

4.11 Impairment of assets
At the end of each reporting period, the Company performs impairment reviews in respect of the property,
plant and equipment and other intangible assets whenever events or changes in circumstances indicate
that an asset may be impaired. An impairment loss is recognised when the recoverable amount of an asset,
which is the higher of the asset’s fair value less costs to sell and its value in use, is less than the carrying
amount. In determining value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value
using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and
the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, an appropriate valuation model
is used. These calculations are corroborated by a valuation model that, based on information available,
reflects the amount that the Company could obtain from the disposal of the asset in an arm’s length
transaction between knowledgeable, willing parties, after deducting the costs of disposal.
An impairment loss is recognised in profit or loss.
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หากในการประเมิินการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ มีีข้อ้ บ่่งชี้้�ที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์ที่่�รั
์ บั รู้้�ในงวดก่่อน
ได้้หมดไปหรืือลดลง บริิษััทฯ จะประมาณมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนของสิินทรััพย์์นั้้�น และจะกลัับรายการผลขาดทุุนจากการ
ด้้อยค่่าที่่�รัับรู้้�ในงวดก่่อนก็็ต่่อเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงประมาณการที่่�ใช้้กำำ�หนดมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนภายหลัังจากการรัับรู้้�
ผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าครั้้�งล่่าสุุด โดยมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากการกลัับรายการผลขาดทุุนจากการ
ด้้อยค่่าต้้องไม่่สููงกว่่ามููลค่่าตามบััญชีีที่่�ควรจะเป็็นหากกิิจการไม่่เคยรัับรู้้�ผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ในงวดก่่อนๆ
บริิษััทฯ จะบัันทึึกกลัับรายการผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์โดยรัับรู้้�ไปยัังส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนทัันทีี เว้้นแต่่
สิินทรััพย์นั้้�์ นแสดงด้้วยราคาที่่�ตีีใหม่่ การกลัับรายการส่่วนที่่�เกิินกว่่ามููลค่่าตามบััญชีีที่่�ควรจะเป็็นถืือเป็็นการตีีราคาสิินทรััพย์เ์ พิ่่�ม

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์์ระยะสั้้�นของพนัักงาน
บริิษััทฯ รัับรู้้� เงิินเดืือน ค่่าจ้้าง โบนััส และเงิินสมทบกองทุุนประกัันสัังคมเป็็นค่่าใช้้จ่่ายเมื่่�อเกิิดรายการ
ผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงาน
โครงการสมทบเงิิน
บริิษััทฯ และพนัักงานได้้ร่่วมกัันจััดตั้้�งกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ ซึ่่�งประกอบด้้วยเงิินที่่�พนัักงานจ่่ายสะสมและเงิินที่่�บริิษััทฯ
จ่่ายสมทบให้้เป็็นรายเดืือน สิินทรััพย์ข์ องกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพได้้แยกออกจากสิินทรััพย์ข์ องบริิษัทั ฯ เงิินที่่�บริิษัทั ฯ จ่่ายสมทบ
กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพบัันทึึกเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในปีีที่่�เกิิดรายการ
โครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงาน
บริิษััทฯ มีีภาระสำำ�หรัับเงิินชดเชยที่่�ต้้องจ่่ายให้้แก่่พนัักงานเมื่่�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่่�งบริิษััทฯ ถืือว่่าเงิินชดเชย
ดัังกล่่าวเป็็นโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานสำำ�หรัับพนัักงาน
บริิษััทฯ คำำ�นวณหนี้้�สิินตามโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงาน โดยใช้้วิิธีีคิิดลดแต่่ละหน่่วยที่่�ประมาณ
การไว้้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระได้้ทำ�ำ การประเมิินภาระผููกพัันดัังกล่่าวตามหลัักคณิิตศาสตร์์
ประกัันภััย
ผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย สำำ�หรัับโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของ
พนัักงานจะรัับรู้้�ทัันทีีในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น

4.13 ประมาณการหนี้สิน
บริิษัทั ฯจะบัันทึึกประมาณการหนี้้�สิินไว้้ในบััญชีีเมื่่�อภาระผููกพัันซึ่่�งเป็็นผลมาจากเหตุุการณ์์ในอดีีตได้้เกิิดขึ้้น� แล้้ว และมีีความเป็็น
ไปได้้ค่อ่ นข้้างแน่่นอนว่่าบริิษัทั ฯจะเสีียทรััพยากรเชิิงเศรษฐกิิจไปเพื่่�อปลดเปลื้้�องภาระผููกพัันนั้้�น และบริิษัทั ฯ สามารถประมาณ
มููลค่่าภาระผููกพัันนั้้�นได้้อย่่างน่่าเชื่่�อถืือ

4.14 ภาษีเงินได้

ภาษีีเงิินได้้ประกอบด้้วยภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบัันและภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
	ภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบััน
บริิษัทั ฯ บัันทึึกภาษีีเงิินได้้ปัจั จุุบันั ตามจำำ�นวนที่่�คาดว่่าจะจ่่ายให้้กับั หน่่วยงานจััดเก็็บภาษีีของรััฐ โดยคำำ�นวณจากกำำ�ไรทางภาษีี
ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดในกฎหมายภาษีีอากร
	ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
บริิษััทฯ บัันทึึกภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีของผลแตกต่่างชั่่�วคราวระหว่่างราคาตามบััญชีีของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน ณ วัันสิ้้�น
รอบระยะเวลารายงานกัับฐานภาษีีของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�เกี่่�ยวข้้องนั้้�น โดยใช้้อััตราภาษีีที่่�มีีผลบัังคัับใช้้ ณ วัันสิ้้�นรอบระยะ
เวลารายงาน
บริิษััทฯ รัับรู้้�หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีของผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่�ต้้องเสีียภาษีีทุุกรายการ แต่่รัับรู้้�สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้
รอการตััดบััญชีีสำำ�หรัับผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่�ใช้้หัักภาษีี รวมทั้้�งผลขาดทุุนทางภาษีีที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้ในจำำ�นวนเท่่าที่่�มีีความเป็็น
ไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ที่่�บริิษััทฯจะมีีกำำ�ไรทางภาษีีในอนาคตเพีียงพอที่่�จะใช้้ประโยชน์์จากผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่�ใช้้หัักภาษีีและ
ผลขาดทุุนทางภาษีีที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้นั้้�น
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In the assessment of asset impairment if there is any indication that previously recognised impairment
losses may no longer exist or may have decreased, the Company estimates the asset’s recoverable amount.
A previously recognised impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions
used to determine the asset’s recoverable amount since the last impairment loss was recognised. The
increased carrying amount of the asset attributable to a reversal of an impairment loss shall not exceed
the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognised for the
asset in prior years. Such reversal is recognised in profit or loss unless the asset is carried at a revalued
amount, in which case the reversal, which exceeds the carrying amount that would have been determined,
is treated as a revaluation increase.

4.12 Employee benefits

Short-term employee benefits
Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as expenses when
incurred.
Post-employment benefits
Defined contribution plans
The Company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly contributed
by employees and by the Company. The fund’s assets are held in a separate trust fund and the Company’s
contributions are recognised as expenses when incurred.
Defined benefit plans
The Company has obligations in respect of the severance payments it must make to employees upon
retirement under labor law. The Company treats these severance payment obligations as a defined benefit
plan.
The obligation under the defined benefit plans is determined by a professionally qualified independent
actuary based on actuarial techniques, using the projected unit credit method.
Actuarial gains and losses arising from defined benefit plans are recognised immediately in other comprehensive
income. 		

4.13 Provisions
Provisions are recognised when the Company has a present obligation as a result of a past event, it is
probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation,
and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

4.14 Income tax

Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and deferred tax.
Current tax
Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation authorities,
based on taxable profits determined in accordance with tax legislation.
Deferred tax
Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities
and their carrying amounts at the end of each reporting period, using the tax rates enacted at the end of
the reporting period.
The Company recognises deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while they recognise
deferred tax assets for all deductible temporary differences and tax losses carried forward to the extent
that it is probable that future taxable profit will be available against which such deductible temporary
differences and tax losses carried forward can be utilised.
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บริษัท ไทยเรยอน จำ�กัด (มหาชน)-รายงานประจำ�ปี 2563

บริิษััทฯ จะทบทวนมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีทุุกสิ้้�นรอบระยะเวลารายงานและจะทำำ�การปรัับลด
มููลค่่าตามบััญชีีดัังกล่่าว หากมีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ว่่าบริิษััทฯ จะไม่่มีีกำำ�ไรทางภาษีีเพีียงพอต่่อการนำำ�สิินทรััพย์์ภาษีีเงิิน
ได้้รอการตััดบััญชีีทั้้�งหมดหรืือบางส่่วนมาใช้้ประโยชน์์
บริิษััทฯ จะบัันทึึกภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีโดยตรงไปยัังส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นหากภาษีีที่่�เกิิดขึ้้�นเกี่่�ยวข้้องกัับรายการที่่�ได้้บัันทึึก
โดยตรงไปยัังส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

4.15 ตราสารอนุพันธ์
	สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
	ลููกหนี้้�และเจ้้าหนี้้�ตามสััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้าจะถููกแปลงค่่าตามอััตราแลกเปลี่่�ยน ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลา
รายงาน กำำ�ไรขาดทุุนที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจากการแปลงค่่าเงิินตราต่่างประเทศดัังกล่่าวจะถููกบัันทึึกในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ส่่วนเกิินหรืือส่่วนลดที่่�เกิิดขึ้้�นจากการทำำ�สััญญาจะถููกตััดจำำ�หน่่ายด้้วยวิิธีีเส้้นตรงตามอายุุของสััญญา

4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

	มููลค่่ายุุติิธรรม หมายถึึง ราคาที่่�คาดว่่าจะได้้รัับจากการขายสิินทรััพย์์หรืือเป็็นราคาที่่�จะต้้องจ่่ายเพื่่�อโอนหนี้้�สิินให้้ผู้้�อื่่�น
โดยรายการดัังกล่่าวเป็็นรายการที่่�เกิิดขึ้้น� ในสภาพปกติิระหว่่างผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขาย (ผู้้�ร่ว่ มในตลาด) ณ วัันที่่�วััดมููลค่่า บริิษัทั ฯใช้้ราคาเสนอ
ซื้้�อขายในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่องในการวััดมููลค่่ายุุติธิ รรมของสิินทรััพย์แ์ ละหนี้้�สิินซึ่่�งมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กำำ�หนดให้้ต้้องวััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม ยกเว้้นในกรณีีที่่�ไม่่มีีตลาดที่่�มีีสภาพคล่่องสำำ�หรัับสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินที่่�มีีลัักษณะ
เดีียวกัันหรืือไม่่สามารถหาราคาเสนอซื้้�อขายในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่องได้้ บริิษััทฯจะประมาณมููลค่่ายุุติิธรรมโดยใช้้เทคนิิค
การประเมิินมููลค่่าที่่�เหมาะสมกัับแต่่ละสถานการณ์์ และพยายามใช้้ข้้อมููลที่่�สามารถสัังเกตได้้ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิินทรััพย์์หรืือ
หนี้้�สิินที่่�จะวััดมููลค่่ายุุติิธรรมนั้้�นให้้มากที่่�สุุด
	ลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรมที่่�ใช้้วััดมููลค่่าและเปิิดเผยมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินในงบการเงิินแบ่่งออกเป็็น
สามระดัับตามประเภทของข้้อมููลที่่�นำำ�มาใช้้ในการวััดมููลค่่ายุุติิธรรม ดัังนี้้�
ระดัับ 1 ใช้้ข้้อมููลราคาเสนอซื้้�อขายของสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินอย่่างเดีียวกัันในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่อง
ระดัับ 2 ใช้้ข้้อมููลอื่่�นที่่�สามารถสัังเกตได้้ของสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิิน ไม่่ว่่าจะเป็็นข้้อมููลทางตรงหรืือทางอ้้อม
ระดัับ 3 ใช้้ข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถสัังเกตได้้ เช่่น ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกระแสเงิินสดในอนาคตที่่�กิิจการประมาณขึ้้�น
	ทุุกวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน บริิษัทั ฯจะประเมิินความจำำ�เป็็นในการโอนรายการระหว่่างลำำ�ดับั ชั้้�นของมููลค่่ายุุติธิ รรมสำำ�หรัับ
สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�ถืืออยู่่� ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงานที่่�มีีการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมแบบเกิิดขึ้้�นประจำำ�

5.	การใช้้ดุุลยพิินิิจและประมาณการทางบััญชีีที่่�สำำ�คััญ
ในการจััดทำำ�งบการเงิินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจและการประมาณการในเรื่่�อง
ที่่�มีีความไม่่แน่่นอนเสมอ การใช้้ดุุลยพิินิิจและการประมาณการดัังกล่่าวนี้้�ส่่งผลกระทบต่่อจำำ�นวนเงิินที่่�แสดงในงบการเงิินและ
ต่่อข้้อมููลที่่�แสดงในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน ผลที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงอาจแตกต่่างไปจากจำำ�นวนที่่�ประมาณการไว้้ การใช้้ดุุลยพิินิิจ
และการประมาณการ ที่่�สำำ�คััญมีีดัังนี้้�
	ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุนระยะยาว
บริิษัทั ฯ จะตั้้�งค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุนระยะยาวเมื่่�อมููลค่่ายุุติธิ รรมของเงิินลงทุุนดัังกล่่าวได้้ลดลงอย่่างมีีสาระสำำ�คัญ
ั และ
เป็็นระยะเวลานานหรืือเมื่่�อมีีข้อ้ บ่่งชี้้�ของการด้้อยค่่า การที่่�จะสรุุปว่่าเงิินลงทุุนดัังกล่่าวได้้ลดลงอย่่างมีีสาระสำำ�คัญ
ั หรืือเป็็นระยะ
เวลานานหรืือไม่่นั้้�นจำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจของฝ่่ายบริิหาร
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์และค่่าเสื่่�อมราคา
ในการคำำ�นวณค่่าเสื่่�อมราคาของอาคารและอุุปกรณ์์ ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องทำำ�การประมาณอายุุการให้้ประโยชน์์และมููลค่่าคง
เหลืือเมื่่�อเลิิกใช้้งานของอาคารและอุุปกรณ์์ และต้้องทบทวนอายุุการให้้ประโยชน์์และมููลค่่าคงเหลืือใหม่่หากมีีการเปลี่่�ยนแปลง
เกิิดขึ้้�น
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At each reporting date, the Company reviews and reduces the carrying amount of deferred tax assets to
the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part
of the deferred tax asset to be utilised.
The Company records deferred tax directly to shareholders’ equity if the tax relates to items that are
recorded directly to shareholders’ equity.

4.15 Derivatives
Forward exchange contracts
Receivables and payables arising from forward exchange contracts are translated into Baht at the rates
of exchange ruling at the end of reporting period. Unrecognised gains and losses from the translation are
included in determining income. Premiums or discounts on forward exchange contracts are amortised on
a straight-line basis over the contract periods.

4.16 Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly
transaction between buyer and seller (market participants) at the measurement date. The Company applies
a quoted market price in an active market to measure their assets and liabilities that are required to be
measured at fair value by relevant financial reporting standards. Except in case of no active market of an
identical asset or liability or when a quoted market price is not available, the Company measures fair value
using valuation technique that are appropriate in the circumstances and maximises the use of relevant
observable inputs related to assets and liabilities that are required to be measured at fair value.
All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are
categorised within the fair value hierarchy into three levels based on categorise of input to be used in fair
value measurement as follows:
Level 1 - Use of quoted market prices in an active market for such assets or liabilities
Level 2 - Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or indirectly
Level 3 - Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows
At the end of each reporting period, the Company determines whether transfers have occurred between
levels within the fair value hierarchy for assets and liabilities held at the end of the reporting period that
are measured at fair value on a recurring basis.

5. Significant accounting judgements and estimates
The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standard at times requires
management to make subjective judgements and estimates regarding matters that are inherently uncertain.
These judgements and estimates affect reported amounts and disclosures; and actual results could differ
from these estimates. Significant judgements and estimates are as follows:
Impairment of long-term investments
The Company treats long-term investments as impaired when there has been a significant or prolonged
decline in the fair value below their cost or where other objective evidence of impairment exists. The
determination of what is “significant” or “prolonged” requires judgement of the management.
Property plant and equipment/Depreciation
In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to make estimates of
the useful lives and residual values of the plant and equipment and to review estimate useful lives and
residual values when there are any changes.
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นอกจากนี้้� ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องสอบทานการด้้อยค่่าของที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ในแต่่ละช่่วงเวลาและบัันทึึกขาดทุุน
จากการด้้อยค่่าหากคาดว่่ามููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนต่ำำ��กว่่ามููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์นั้้�น
	สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
บริิษััทฯ จะรัับรู้้�สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีสำำ�หรัับผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่�ใช้้หัักภาษีีและขาดทุุนทางภาษีีที่่�ไม่่ได้้ใช้้
เมื่่�อมีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ว่่าบริิษััทฯจะมีีกำำ�ไรทางภาษีีในอนาคตเพีียงพอที่่�จะใช้้ประโยชน์์จากผลแตกต่่างชั่่�วคราวและ
ขาดทุุนนั้้�น ในการนี้้�ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องประมาณการว่่าบริิษััทฯควรรัับรู้้�จำำ�นวนสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีเป็็น
จำำ�นวนเท่่าใด โดยพิิจารณาถึึงจำำ�นวนกำำ�ไรทางภาษีีที่่�คาดว่่าจะเกิิดในอนาคตในแต่่ละช่่วงเวลา
ผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงานตามโครงการผลประโยชน์์
หนี้้�สิินตามโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงาน ประมาณขึ้้�นตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย ซึ่่�งต้้องอาศััย
ข้้อสมมติิฐานต่่าง ๆ ในการประมาณการนั้้�น เช่่น อััตราคิิดลด อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือนในอนาคต อััตรามรณะ และอััตราการ
เปลี่่�ยนแปลงในจำำ�นวนพนัักงาน เป็็นต้้น
คดีีฟ้้องร้้อง
บริิษััทฯ มีีหนี้้�สิินที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นจากการถููกฟ้้องร้้องเรีียกค่่าเสีียหาย ซึ่่�งฝ่่ายบริิหารได้้ใช้้ดุุลยพิินิิจในการประเมิินผลของคดีีที่่�
ถููกฟ้้องร้้องแล้้วและบัันทึึกประมาณการหนี้้�สิินตามมููลค่่าความเสีียหายที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน

6. รายการธุุรกิิจกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ในระหว่่างปีี บริิษััทฯ มีีรายการธุุรกิิจที่่�สำำ�คััญกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน รายการธุุรกิิจดัังกล่่าวเป็็นไปตามเงื่่�อนไขทาง
การค้้าและเกณฑ์์ตามที่่�ตกลงกัันระหว่่างบริิษััทฯและบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันเหล่่านั้้�น ซึ่่�งเป็็นไปตามปกติิธุุรกิิจ
โดยสามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย: ล้้านบาท)
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
2562
รายการธุุรกิิจกัับการร่่วมค้้า
ดอกเบี้้�ยรัับ
รายการธุุรกิิจกัับบริิษััทร่่วม
ขายสิินค้้า
เงิินปัันผลรัับ
รายได้้อื่่�น
ซื้้�อวััตถุุดิิบ
ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น

-

1

373
110
6
375
3

395
100
6
324
1

นโยบายการกำำ�หนดราคา
ร้้อยละ LIBOR 6 เดืือน บวกร้้อยละ 1 ต่่อปีี
ราคาเทีียบเคีียงกัับราคาตลาด
ตามมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ตามที่่�ตกลงร่่วมกััน
ราคาเทีียบเคีียงกัับราคาตลาด
ตามที่่�ตกลงร่่วมกััน
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In addition, the management is required to review property, plant and equipment for impairment on a
periodical basis and record impairment losses when it is determined that their recoverable amount is lower
than the carrying amount.
Deferred tax assets
Deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences and unused tax losses to the extent
that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences and losses
can be utilised. Significant management judgement is required to determine the amount of deferred tax
assets that can be recognised, based upon the likely timing and level of estimate future taxable profits.
Post-employment benefits under defined benefit plans
The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. Such determination
is made based on various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, mortality rate
and staff turnover rate.
Litigation
The Company has contingent liabilities as a result of litigation. The Company’s management has used
judgement to assess of the results of the litigation and has recorded the provision for litigation costs with
reasonable loss estimated as at the end of reporting period.

6. Related party transactions
During the years, the Company had significant business transactions with related parties. Such transactions,
which are summarised below, arose in the ordinary course of business and were concluded on commercial
terms and bases agreed upon between the Company and those related parties.
(Unit: Million Baht)
Financial statements in which
the equity method is applied/
Separate financial statements
2020
2019
Transactions with joint venture
Interest income

Pricing policy

-

1

6-months LIBOR plus 1 percent
per annum

Transactions with associates
Sales of goods
Dividend income

373
110

395
100

Other income
Purchases of raw materials
Other expenses

6
375
3

6
324
1

With reference to market prices
By resolution of the meeting of
shareholders
By mutual agreement
With reference to market prices
By mutual agreement
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(หน่่วย: ล้้านบาท)
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
2562
รายการธุุรกิิจกัับบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ขายสิินค้้า
เงิินปัันผลรัับ
รายได้้อื่่�น
ซื้้�อวััตถุุดิิบ
ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
รายการธุุรกิิจกัับกรรมการ
เงิินบำำ�นาญและค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น

356
8
1
1,793
4

503
7
1
1,996
3

-

7

นโยบายการกำำ�หนดราคา
ราคาเทีียบเคีียงกัับราคาตลาด
ตามมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ตามที่่�ตกลงร่่วมกััน
ราคาเทีียบเคีียงกัับราคาตลาด
ตามที่่�ตกลงร่่วมกััน

ตามที่่�ตกลงร่่วมกััน

ยอดคงค้้างระหว่่างบริิษััทฯและกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 และ 2562 มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
2562
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (หมายเหตุุ 9)
บริิษััทร่่วม
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (มีีกรรมการหรืือผู้้�ถืือหุ้้�นร่่วมกััน)
รวมลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (หมายเหตุุ 16)
บริิษััทร่่วม
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (มีีกรรมการหรืือผู้้�ถืือหุ้้�นร่่วมกััน)
รวมเจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

130,513
81,924
212,437

117,411
120,818
238,229

100,447
544,926
645,373

54,178
537,813
591,991
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(Unit: Million Baht)
Financial statements in which
the equity method is applied/
Separate financial statements
2020
2019
Transactions with related companies
Sales of goods
Dividend income

356
8

503
7

Other income
Purchases of raw materials
Other expenses

1
1,793
4

1
1,996
3

Transactions with directors
Pension and other expenses

-

7

Pricing policy
With reference to market prices
By resolution of the meeting of
shareholders
By mutual agreement
With reference to market prices
By mutual agreement

By mutual agreement

The balances of the accounts as at 31 March 2020 and 2019 between the Company and those related
parties are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Financial statements in which
the equity method is applied/
Separate financial statements
2020
2019
Trade and other receivables - related parties (Note 9)
Associates
Related companies (related by common directors or shareholders)
Total trade and other receivables - related parties
Trade and other payables - related parties (Note 16)
Associates
Related companies (related by common directors or shareholders)
Total trade and other payables - related parties

130,513

117,411

81,924
212,437

120,818
238,229

100,447
544,926
645,373

54,178
537,813
591,991
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่่างปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 และ 2562 บริิษััทฯ มีีค่่าใช้้จ่่ายผลประโยชน์์พนัักงานที่่�ให้้แก่่กรรมการและผู้้�บริิหาร
ดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
2562
510
570
34,751
30,707
933
664
36,194
31,941

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของผู้บริหาร
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของผู้บริหาร
รวม

7. เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
2562
669
471
1,403,326
127,547
47,337
1,403,995
175,355

เงิินสด
เงิินฝากธนาคาร
ตั๋๋�วแลกเงิิน
รวมเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 เงิินฝากออมทรััพย์์ เงิินฝากประจำำ�และตั๋๋�วแลกเงิินมีีอััตราดอกเบี้้�ยระหว่่าง ร้้อยละ 0.05 ถึึง 0.63
ต่่อปีี (2562: ร้้อยละ 0.30 ถึึง 2.85 ต่่อปีี)

8. เงิินลงทุุนชั่่�วคราว

เงิินฝากธนาคารประเภทฝากประจำำ�
ตราสารหนี้้�ที่่�จะถืือจนครบกำำ�หนด
- ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
พัันธบััตรรััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ
รวมเงิินลงทุุนชั่่�วคราว

อััตราดอกเบี้้�ย
(ร้้อยละต่่อปีี)
2563
2562
0.50 - 2.10
1.25 - 2.85

-

1.70

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิินที่่แ� สดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
2562
2,146,254
3,078,416

2,146,254

198,411
3,276,827
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Directors and management’s benefits
During the year ended 31 March 2020 and 2019, the Company had employee benefit expenses payable
to their directors and management as below.
(Unit: Thousand Baht)
Financial statements in which
the equity method is applied/
Separate financial statements
2020
2019
510
570
34,751
30,707
933
664
36,194
31,941

Meeting fee of the directors
Short-term employee benefits of the management
Post-employment benefits of the management
Total

7. Cash and cash equivalents
(Unit: Thousand Baht)
Financial statements in which
the equity method is applied/
Separate financial statements
2020
2019
Cash
669
471
Bank deposits
1,403,326
127,547
Bills of exchange
47,337
Total cash and cash equivalents
1,403,995
175,355
As at 31 March 2020, bank deposits in saving accounts, fixed deposits and bills of exchange carried interests
between 0.05 and 0.63 percent per annum (2019: between 0.30 and 2.85 percent per annum).

8. Current investments

Fixed deposit at banks
Debt securities held to maturity
- current portion
Government and state 			
enterprise bonds
Total current investments

Interest rate
(%)
2020
2019
0.50 - 2.10
1.25 - 2.85

-

1.70

(Unit: Thousand Baht)
Financial statements in which the
equity method is applied/ Separate
financial statements
2020
2019
2,146,254
3,078,416

2,146,254

198,411
3,276,827
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9.	ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
2562
ลููกหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
อายุุหนี้้�คงค้้างนัับจากวัันที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
	ยัังไม่่ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
	ค้้างชำำ�ระ
ไม่่เกิิน 1 เดืือน
รวมลููกหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ลููกหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน
อายุุหนี้้�คงค้้างนัับจากวัันที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
ยัังไม่่ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
	ค้้างชำำ�ระ
ไม่่เกิิน 1 เดืือน
1 - 3 เดืือน
3 - 6 เดืือน
รวมลููกหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน
รวมลููกหนี้้�การค้้า
ลููกหนี้้�อื่่�น
ลููกหนี้้�กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ - กิิจการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน
รวมลููกหนี้้�อื่่�น
รวมลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น

198,080

235,447

1,671
199,751

235,447

759,030

974,365

69,264
4,802
57,153
890,249
1,090,000

134,155
26,706
1,135,226
1,370,673

12,686
11,292
23,978
1,113,978

2,782
15,029
17,811
1,388,484

ยอดคงเหลืือของลููกหนี้้�การค้้า ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 ได้้รวมยอดลููกหนี้้�การค้้าจำำ�นวน 17 ล้้านบาท (2562: ไม่่มีี) ซึ่่�งนำำ�ไปขายลด
แก่่สถาบัันการเงิิน โดยสถาบัันการเงิินมีีสิิทธิิไล่่เบี้้�ย
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9. Trade and other receivables
			

(Unit: Thousand Baht)
Financial statements in which
the equity method is applied/
Separate financial statements
2020
2019

Trade receivables - related parties
Aged on the basis of due dates
Not yet due
198,080
235,447
Past due
Up to 1 month
1,671
Total trade receivables - related parties
199,751
235,447
Trade receivables - unrelated parties
Aged on the basis of due dates
Not yet due
759,030
974,365
Past due
Up to 1 month
69,264
134,155
1 - 3 months
4,802
26,706
3 - 6 months
57,153
Total trade receivables - unrelated parties
890,249
1,135,226
Total trade receivables
1,090,000
1,370,673
Other receivables
Amount due from related parties
12,686
2,782
Interest receivable - unrelated parties
11,292
15,029
Total other receivables
23,978
17,811
Total trade and other receivables
1,113,978
1,388,484
Balance of the trade receivables as at 31 March 2020 included the trade receivables amounting to Baht 17 million
(2019: Nill) which have been sold at a discount to financial institutions, with recourse.

142

บริษัท ไทยเรยอน จำ�กัด (มหาชน)-รายงานประจำ�ปี 2563

10.	สิินค้้าคงเหลืือ

สินค้าส�ำเร็จรูป
วัตถุดิบ
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวม

(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุนให้
ราคาทุน
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
2563
2562
2563
2562
2563
2562
371,871
288,388
(32,488)
(5,270)
339,383
283,118
421,501
618,746
421,501
618,746
153,928
182,482
153,928
182,482
516,071
591,427
516,071
591,427
1,463,371 1,681,043
(32,488)
(5,270) 1,430,883 1,675,773

ในระหว่่างปีีปััจจุุบััน บริิษััทฯ บัันทึึกการปรัับลดราคาทุุนของสิินค้้าให้้เป็็นมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับเป็็นจำำ�นวน 27.2 ล้้านบาท
(2562: 5.3 ล้้านบาท)โดยแสดงเป็็นส่่วนหนึ่่�งของต้้นทุุนขาย

11. เงิินลงทุุนในการร่่วมค้้า
11.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า
เงิินลงทุุนในการร่่วมค้้าซึ่่�งเป็็นเงิินลงทุุนในกิิจการที่่�บริิษััทฯและบริิษััทอื่่�นควบคุุมร่่วมกัันมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย

การร่่วมค้้า

ลัักษณะธุุรกิิจ

AV Terrace Bay Inc. ผลิิตเยื่่�อกระดาษ
รวม

สััดส่่วนเงิินลงทุุน
2563
2562
(ร้้อยละ) (ร้้อยละ)
60
60

ราคาทุุน
2563
2562
1,288,624 1,288,624
1,288,624 1,288,624

มููลค่่าตามบััญชีี
ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
2563
2562
-

(หน่วย: พันบาท)

การร่่วมค้า้
AV Terrace Bay Inc.
รวม

ลัักษณะธุุรกิิจ
ผลิตเยื่อกระดาษ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่วนเงินลงทุน
มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน
2563
2562
2563
2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
60
60
1,288,624
1,288,624
1,288,624
1,288,624
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10. Inventories
(Unit: Thousand Baht)
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
Reduce cost to net
Cost
realisable value
Inventories - net
2020
2019
2020
2019
2020
2019
Finished goods
371,871
288,388 (32,488)
(5,270)
339,383
283,118
Raw materials
421,501
618,746
421,501
618,746
Spare parts and factory supplies 153,928
182,482
153,928
182,482
Materials in transit
516,071
591,427
516,071
591,427
Total
1,463,371 1,681,043 (32,488)
(5,270) 1,430,883 1,675,773
During the current year, the Company reduced cost of inventories by Baht 27.2 million (2019: Baht 5.3
million), to reflect the net realisable value. This was included in cost of sales.

11. Investment in joint venture
11.1 Details of investment in joint venture
Investment in joint venture represents investment in entity which is jointly controlled by the Company
and other company. Details of this investment are as follows:

Joint venture

Nature
of business

AV Terrace Bay Inc. Manufacture of pulp
Total

Joint venture
AV Terrace Bay Inc.
Total

(Unit: Thousand Baht)
Financial statements in which the equity method is applied
Shareholding
Carrying amounts based
percentage
Cost
on equity method
2020
2019
2020
2019
2020
2019
(%)
(%)
60
60
1,288,624 1,288,624
1,288,624 1,288,624
-

Nature of business
Manufacture of pulp

(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
Shareholding
Carrying amounts based on
percentage
cost method
2020
2019
2020
2019
(%)
(%)
60
60
1,288,624
1,288,624
1,288,624
1,288,624
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11.2 ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
บริิษัทั ฯได้้รับั รู้้�ส่ว่ นแบ่่งผลขาดทุุนจากเงิินลงทุุนในการร่่วมค้้าจนมููลค่่าตามบััญชีีตามวิิธีส่ี ว่ นได้้เสีียเท่่ากัับศููนย์์ บริิษัทั ฯ ได้้หยุุด
รัับรู้้�ส่่วนแบ่่งผลขาดทุุนจากเงิินลงทุุนในการร่่วมค้้าเนื่่�องจากบริิษััทฯ ไม่่ได้้มีีภาระผููกพัันตามกฎหมายหรืือทางพฤติินััยที่่�ต้้อง
จ่่ายเงิินเพื่่�อชำำ�ระภาระผููกพัันของการร่่วมค้้าดัังกล่่าว โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)

การร่่วมค้้า
AV Terrace Bay Inc.
รวม

ส่่วนแบ่่งผลกำำ�ไร (ขาดทุุน) ที่่�หยุุดรัับรู้้�
ส่่วนแบ่่งผลกำำ�ไรในระหว่่างปีี
ส่่วนแบ่่งผลขาดทุุนสะสม ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม
2563
2562
2563
2562
112,815
9,434
(85,103)
(197,918)
112,815

9,434

(85,103)

(197,918)

ในระหว่่างปีี 2563 และ 2562 ไม่่มีีเงิินปัันผลรัับจากการร่่วมค้้า

11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระสำ�คัญ
AV Terrace Bay Inc.
สรุุปรายการฐานะทางการเงิิน
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 มีนาคม
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินรวม
สินทรัพย์ - สุทธิ
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ
การตัดรายการระหว่างกัน
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า

2563
1,709,252
1,567,871
3,277,123
2,750,910
841,148
3,592,058
(314,935)
60
(188,961)
(188,961)
-

2562
1,541,583
1,150,319
2,691,902
2,184,911
859,929
3,044,840
(352,938)
60
(211,763)
(211,763)
-
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11.2 Share of comprehensive income and dividend received
The Company recognised share of loss from investment in joint venture until the value of the investment
approached zero. Subsequent losses incurred by the joint venture have not been recognised in the
Company’s accounts since the Company has no obligations, whether legal or constructive, to make any
payments on behalf of the joint venture. The amount of such unrecognised share of loss is set out below.
(Unit: Thousand Baht)
Unrecognised share of profit (loss)
Share of gain
Cumulative share
during the years
of loss up to 31 March
2020
2019
2020
2019
Joint venture
AV Terrace Bay Inc.
112,815
9,434
(85,103)
(197,918)
Total
112,815
9,434
(85,103)
(197,918)
During the year 2020 and 2019, no dividend received from the joint venture.

11.3 Summarised financial information about material joint venture
AV Terrace Bay Inc.
Summarised information about financial position

Current assets
Non-current assets
Total assets
Current liabilities
Non-current liabilities
Total liabilities
Net assets
Shareholding percentage (%)
Share of net assets
Elimination entries
Carrying amounts of joint venture based on equity method

(Unit: Thousand Baht)
As at 31 March
2020
2019
1,709,252
1,541,583
1,567,871
1,150,319
3,277,123
2,691,902
2,750,910
2,184,911
841,148
859,929
3,592,058
3,044,840
(314,935)
(352,938)
60
60
(188,961)
(211,763)
(188,961)
(211,763)
-
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สรุุปรายการกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
(หน่่วย: พัันบาท)

รายได้้
ต้้นทุุนขาย
ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหาร
ค่่าใช้้จ่่ายทางการเงิิน
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวม

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม
2563
2562
6,634,750
7,045,449
(6,179,244)
(5,757,006)
(149,325)
(1,149,777)
(118,155)
(122,943)
188,026
15,723
(150,021)
(9,354)
38,005
6,369
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Summarised information about comprehensive income

Revenue
Cost of sales
Selling and administrative expenses
Finance cost
Profit for the year
Other comprehensive income
Total comprehensive income

(Unit: Thousand Baht)
For the year ended 31 March
2020
2019
6,634,750
7,045,449
(6,179,244)
(5,757,006)
(149,325)
(1,149,777)
(118,155)
(122,943)
188,026
15,723
(150,021)
(9,354)
38,005
6,369

สวีีเดน

Aditya Group AB

รวม

Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve Ticaret
Anonim Sirketi

ผลิิตเส้้นใยประดิิษฐ์์เรยอน

บริิษััทเพื่่�อการลงทุุน
ตุุรกีี

0.50 ล้้าน
ลีีร่่าตุุรกีี

125 ล้้านบาท
655
ล้้านเรนเมนบิิ
0.05 ล้้าน
โครนาสวีีเดน

ไทย
ไทย

ไทย

ไทย
จีีน

ผลิิตสารเคมีี

บริิษััท ไทย อคริิลิิค ไฟเบอร์์ จำำ�กััด
ผลิิตเส้้นใยสัังเคราะห์์
บริิษััท เบอร์์ล่่า คาร์์บอน (ไทยแลนด์์) 		
ผลิิตผงเขม่่าดำำ�
	จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษัทั ไทย โพลีีฟอสเฟตและเคมีีภัณ
ั ฑ์์ จำำ�กัดั
บริิษััทเพื่่�อการลงทุุน
บริิษััท เบอร์์ล่่า จิิงเว่่ย์์ ไฟเบอร์์ จำำ�กััด
ผลิิตเส้้นใยประดิิษฐ์์เรยอน

บริิ ษัั ท อดิิ ต ยา เบอร์์ ล่่ า เคมีี คัั ล ส์์
(ประเทศไทย) จำำ�กััด

0.50 ล้้าน
ลีีร่่าตุุรกีี

125 ล้้านบาท
655
ล้้านเรนเมนบิิ
0.05 ล้้าน
โครนาสวีีเดน

20
ล้้านเหรีียญ
สหรััฐอเมริิกา
1,700
ล้้านบาท
713 ล้้านบาท
300 ล้้านบาท

ทุุนเรีียกชำำ�ระแล้้ว
2563
2562
20
ล้้านเหรีียญ
สหรััฐอเมริิกา
1,700
ล้้านบาท
713 ล้้านบาท
300 ล้้านบาท

ผลิิตเส้้นด้้ายชนิิดปั่่�น

ลัักษณะธุุรกิิจ

จััดตั้้�งขึ้้�นใน
ประเทศ
อิินโดนีีเซีีย

บริิษััท พีีทีี อิินโด ลิิเบอร์์ตี้้� เท็็กซ์์ไทล์์

บริิษััทร่่วม

12.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

12. เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม

33.33

33.33

49.00
42.53

30.00
24.98

29.98

33.33

33.33

49.00
42.53

30.00
24.98

29.98

14,471,897

5,170

991,977

3,353,779
309,610

218,496
5,017,947

4,254,706

14,248,986

5,310

1,236,444

3,174,573
520,780

358,849
4,588,276

4,026,003

(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
มููลค่่าตามบััญชีี
สััดส่่วนเงิินลงทุุน
ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
2563
2562
2563
2562
(ร้้อยละ)
(ร้้อยละ)
40.00
40.00
320,212
338,751
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Total

Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve Ticaret 		
Anonim Sirketi

Aditya Group AB

Thai Polyphosphate and Chemicals 		
Co., Ltd.
Birla Jingwei Fibres Co., Ltd.

Birla Carbon (Thailand) Plc.

Thai Acrylic Fibre Co., Ltd.

Manufacture of viscose
staple fiber

Investment holding
company

Manufacture of acrylic
fiber
Manufacture of carbon
black
Investment holding
company
Manufacture of viscose
staple fiber

Manufacture of
synthetic yarn
Manufacture of
chemical products

PT Indo Liberty Textiles

Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd.

Nature of business

Associates

12.1 Details of associates:

12. Investments in associates

Turkey

Sweden

China

Thailand

Thailand

Thailand

Thailand

Indonesia

Incorporated in

TL 0.50
million

SEK 0.05
million

Baht 713
million
Baht 300
million
Baht 125
million
RMB 655
million

USD 20
million
Baht 1,700
million

TL 0.50
million

SEK 0.05
million

Baht 713
million
Baht 300
million
Baht 125
million
RMB 655
million

USD 20
million
Baht 1,700
million

Paid-up capital
2020
2019

33.33

33.33

42.53

49.00

24.98

30.00

29.98

33.33

33.33

42.53

49.00

24.98

30.00

29.98

14,471,897

5,170

991,977

309,610

3,353,779

5,017,947

218,496

4,254,706

14,248,986

5,310

1,236,444

520,780

3,174,573

4,588,276

358,849

4,026,003

(Unit: Thousand Baht)
Financial statements in which the equity method is applied
Shareholding
Carrying amounts based
percentage
on equity method
2020
2019
2020
2019
(Percent)
(Percent)
40.00
40.00
320,212
338,751

THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED-ANNUAL REPORT 2020

149

รวม

Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve Ticaret
Anonim Sirketi

ผลิตเส้นใยประดิษฐ์เรยอน

บริษัทเพื่อการลงทุน
ตุรกี

สวีเดน

ไทย
จีน

บริษัทเพื่อการลงทุน
ผลิตเส้นใยประดิษฐ์เรยอน

Aditya Group AB

ไทย
ไทย

ผลิตเส้นใยสังเคราะห์
ผลิตผงเขม่าด�ำ

บริิษััท ไทย อคริิลิิค ไฟเบอร์์ จำำ�กััด
บริิษััท เบอร์์ล่่า คาร์์บอน (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด
(มหาชน)
บริิษััท ไทย โพลีีฟอสเฟตและเคมีีภััณฑ์์ จำำ�กััด
บริิษััท เบอร์์ล่่า จิิงเว่่ย์์ ไฟเบอร์์ จำำ�กััด

ไทย

อินโดนีเซีย

ผลิตสารเคมี

ผลิตเส้นด้ายชนิดปั่น

ลัักษณะธุุรกิิจ

บริิษัทั อดิิตยา เบอร์์ล่า่ เคมีีคัลั ส์์ (ประเทศไทย)
	จำำ�กััด

บริิษััท พีีทีี อิินโด ลิิเบอร์์ตี้้� เท็็กซ์์ไทล์์

บริิษััทร่วม
่

จััดตั้้�งขึ้้�นใน
ประเทศ

0.50 ล้าน
ลีร่าตุรกี

0.50 ล้าน
ลีร่าตุรกี

125 ล้านบาท 125 ล้านบาท
655
655
ล้านเรนเมนบิ ล้านเรนเมนบิ
0.05 ล้้าน
0.05 ล้้าน
โครนาสวีีเดน โครนาสวีีเดน

20
20
ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา
1,700
1,700
ล้านบาท
ล้านบาท
713 ล้านบาท 713 ล้านบาท
300 ล้านบาท 300 ล้านบาท

ทุุนเรีียกชำำ�ระแล้้ว
2563
2562

33.33

33.33

49.00
42.53

30.00
24.98

29.98

33.33

33.33

49.00
42.53

30.00
24.98

29.98

4,630,574

2,751

1,824,238

64,063
1,388,455

407,215
236,337

509,606

4,630,574

2,751

1,824,238

64,063
1,388,455

407,215
236,337

509,606

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สััดส่่วนเงิินลงทุุน
มููลค่่าตามบััญชีีตามวิิธีีราคาทุุน
2563
2562
2563
2562
(ร้้อยละ)
(ร้้อยละ)
40.00
40.00
197,909
197,909

(หน่่วย: พัันบาท)
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China

Thai Polyphosphate and Chemicals Co., Ltd. Investment holding company

Birla Jingwei Fibres Co., Ltd.

Total

Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve Ticaret
Anonim Sirketi

Aditya Group AB

Thailand

Manufacture of carbon black

Birla Carbon (Thailand) Plc.

Manufacture of viscose
staple fiber

Investment holding company

Manufacture of viscose
staple fiber

Thailand

Manufacture of acrylic fiber

Thai Acrylic Fibre Co., Ltd.

Turkey

Sweden

Thailand

Thailand

Manufacture of chemical
products

Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd.

Indonesia

Incorporated in

Manufacture of synthetic
yarn

Nature of business

PT Indo Liberty Textiles

Associates

TL 0.50
million

SEK 0.05
million

RMB 655
million

Baht 125
million

Baht 300
million

Baht 713
million

Baht 1,700
million

USD 20
million

2020

TL 0.50
million

SEK 0.05
million

RMB 655
million

Baht 125
million

Baht 300
million

Baht 713
million

Baht 1,700
million

USD 20
million

2019

Paid-up capital

33.33

33.33

42.53

49.00

24.98

30.00

29.98

33.33

33.33

42.53

49.00

24.98

30.00

29.98

40.00

(Percent)

(Percent)
40.00

2019

2020

Shareholding
percentage

4,630,574

2,751

1,824,238

1,388,455

64,063

236,337

407,215

509,606

197,909

2020

4,630,574

2,751

1,824,238

1,388,455

64,063

236,337

407,215

509,606

197,909

2019

Carrying amounts based
on cost method

Separate financial statements

(Unit: Thousand Baht)
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ในระหว่่างปีี 2563 และ 2562 การเคลื่่�อนไหวของเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

เงิินลงทุุนต้้นปีี
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไร
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
เงิินปัันผลรัับ
ผลต่่างจากการแปลงค่่าสกุุลเงิิน
เงิินลงทุุนปลายปีี

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุน
ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
2563
2562
14,248,986
13,303,823
511,579
1,249,543
(14,980)
(1,533)
(110,265)
(100,418)
(163,423)
(202,429)
14,471,897
14,248,986

(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิิน
เฉพาะกิิจการ
2563
2562
4,630,574
4,630,574
4,630,574
4,630,574
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During the years 2020 and 2019, movements of investments in associates were as follow:
Financial statements in which
the equity method is applied
2020
2019
Investment at beginning of year
14,248,986
13,303,823
Share of profit
511,579
1,249,543
Share of other comprehensive income
(14,980)
(1,533)
Dividend received
(110,265)
(100,418)
Currency translation differences
(163,423)
(202,429)
Investment at end of year
14,471,897
14,248,986

(Unit: Thousand Baht)
Separate
financial statements
2020
2019
4,630,574
4,630,574
4,630,574
4,630,574

(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไร (ขาดทุุน) จากเงิินลงทุุน ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นจาก
เงิินปัันผลที่่�บริิษััทฯ
ในบริิษััทร่่วมในระหว่่างปีี
เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมในระหว่่างปีี
รัับในระหว่่างปีี
2563
2562
2563
2562
2563
2562
บริิษััทร่่วม
บริิษััท พีีทีี อิินโด ลิิเบอร์์ตี้้� เท็็กซ์์ไทล์์
(21,893)
29,337
5,707
6,263
2,353
บริิษััท อดิิตยา เบอร์์ล่่า เคมีีคััลส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
256,870
313,731
(2,687)
3,331
25,480
25,480
บริิษััท ไทย อคริิลิิค ไฟเบอร์์ จำำ�กััด
(140,353)
(25,513)
บริิษััท เบอร์์ล่่า คาร์์บอน (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด (มหาชน)
598,068
645,037
(85,965)
(63,388)
82,432
74,938
บริิษััท ไทย โพลีีฟอสเฟตและเคมีีภััณฑ์์ จำำ�กััด
180,863
230,277
(1,657)
2,054
บริิษััท เบอร์์ล่่า จิิงเว่่ย์์ ไฟเบอร์์ จำำ�กััด
(184,078)
53,813
(27,092)
(36,184)
Aditya Group AB
(178,359)
2,193
(66,108)
(114,057)
Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
461
668
(601)
(1,981)
รวม
511,579
1,249,543
(178,403)
(203,962)
110,265
100,418
	ส่่วนแบ่่งกำำ�ไร (ขาดทุุน) จากเงิินลงทุุนในบริิษััท พีีทีี อิินโด ลิิเบอร์์ตี้้� เท็็กซ์์ไทล์์ และบริิษััท ไทย โพลีีฟอสเฟตและเคมีีภััณฑ์์ จำำ�กััด สำำ�หรัับงวดสามเดืือนสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 และ 2562 คำำ�นวณ
ขึ้้�นจากงบการเงิินที่่�จััดทำำ�โดยฝ่่ายบริิหารของบริิษััทดัังกล่่าว โดยยัังไม่่ผ่่านการตรวจสอบหรืือสอบทานจากผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทดัังกล่่าว อย่่างไรก็็ตาม ฝ่่ายบริิหารของบริิษััทฯ เชื่่�อว่่างบการเงิิน
ดัังกล่่าวไม่่มีีความแตกต่่างอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญหากได้้ถููกตรวจสอบหรืือสอบทานโดยผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทดัังกล่่าว

ในระหว่่างปีี บริิษััทฯ รัับรู้้�ส่่วนแบ่่งกำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการลงทุุนในบริิษััทร่่วมในงบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและรัับรู้้�เงิินปัันผลรัับจากบริิษััทร่่วมในงบการเงิินเฉพาะกิิจการดัังนี้้�

12.2 ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
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Financial statements in which the equity method is applied
Share of other comprehensive
Share of profit (loss) from
Dividend received
investments in associates during income (loss) from investments in
associates during the year
during the year
the year
2020
2019
2020
2019
2020
2019
Associates
PT Indo Liberty Textiles
(21,893)
29,337
5,707
6,263
2,353
Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd.
256,870
313,731
(2,687)
3,331
25,480
25,480
Thai Acrylic Fibre Co., Ltd.
(140,353)
(25,513)
Birla Carbon (Thailand) Plc.
598,068
645,037
(85,965)
(63,388)
82,432
74,938
Thai Polyphosphate and Chemicals Co., Ltd.
180,863
230,277
(1,657)
2,054
Birla Jingwei Fibres Co., Ltd.
(184,078)
53,813
(27,092)
(36,184)
Aditya Group AB
(178,359)
2,193
(66,108)
(114,057)
Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
461
668
(601)
(1,981)
Total
511,579
1,249,543
(178,403)
(203,962)
110,265
100,418
Share of profit (loss) from investment in PT Indo Liberty Textiles and Thai Polyphosphate and Chemicals Co., Ltd. for the three-month period ended 31 March 2020 and
2019 were determined based on the financial statements prepared by the management of such companies and not audited or reviewed by their auditors. However, the
Company’s management believed that the financial statements would not be materially different if they were audited or reviewed by the auditors of such companies.

(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements

During the years, the Company has recognised its share of profit (loss) from investments in associates in the financial statements in which the equity method is applied
and dividend income in the separate financial statements as follows:

12.2 Share of comprehensive income and dividend received
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บริิษััทร่่วม
บริิษัทั พีีทีี อิินโด ลิิเบอร์์ตี้้� เท็็กซ์์ไทล์์
บริิษััท อดิิตยา เบอร์์ล่่า เคมีีคััลส์์
(ประเทศไทย) จำำ�กััด
บริิษััท ไทย อคริิลิิค ไฟเบอร์์ จำำ�กััด
บริิษัทั เบอร์์ล่า่ คาร์์บอน (ไทยแลนด์์)
	จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษัทั ไทย โพลีีฟอสเฟตและเคมีีภัณ
ั ฑ์์
จำำ�กััด
บริิษัทั เบอร์์ล่า่ จิิงเว่่ย์์ ไฟเบอร์์ จำำ�กัดั
Aditya Group AB
Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve
Ticaret Anonim Sirketi

สิินทรััพย์์
ไม่่หมุุนเวีียน
2,399
15,193
2,028
15,187
6,770
1,624
6,903
-

สิินทรััพย์์
หมุุนเวีียน
874
6,311

2,146
6,301

77

2,375
1,467
16

สรุุปรายการฐานะทางการเงิิน ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 และ 2562

12.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำ�คัญ

2,943
2,585
1

2

3,233
1,262

หนี้้�สิิน
หมุุนเวีียน
1,155
4,921

1
2,809
-

-

213
139

หนี้้�สิินไม่่
หมุุนเวีียน
1,318
2,370

1,055
2,976
15

6,845

728
20,087

สิินทรััพย์์
- สุุทธิิ
800
14,213

42.53
33.33
33.33

49.00

30.00
24.98

สััดส่่วนเงิิน
ลงทุุน
(ร้้อยละ)
40.00
29.98

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

449
992
5

3,354

218
5,018

สััดส่่วนตาม
ส่่วนได้้เสีียของ
กิิจการ
ในสิินทรััพย์์
- สุุทธิิ
320
4,261

(139)
-

-

-

การตััด
รายการ
ระหว่่างกััน
(6)

310
992
5

3,354

218
5,018

มููลค่่าตามบััญชีี
ของส่่วนได้้เสีีย
ของกิิจการใน
บริิษััทร่่วม
320
4,255

(หน่วย: ล้านบาท)
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Associates
PT Indo Liberty Textiles
Aditya Birla Chemicals
(Thailand) Ltd.
Thai Acrylic Fibre Co., Ltd.
Birla Carbon (Thailand) Plc.
Thai Polyphosphate and
Chemicals Co., Ltd.
Birla Jingwei Fibres Co., Ltd.
Aditya Group AB
Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve
Ticaret Anonim Sirketi

15,193
2,028
15,187

6,770
1,624
6,903
-

6,311
2,146
6,301

77
2,375
1,467

16

Current Non - current
assets
assets
874
2,399

1

2
2,943
2,585

4,921
3,233
1,262

Current
liabilities
1,155

-

1
2,809

2,370
213
139

Non - current
liabilities
1,318

Summarised information about financial position as at 31 March 2020 and 2019

12.3 Summarised financial information about material associates

15

6,845
1,055
2,976

14,213
728
20,087

Net assets
800

33.33

49.00
42.53
33.33

29.98
30.00
24.98

5

3,354
449
992

4,261
218
5,018

-

(139)
-

(6)
-

Shareholding
percentage Share of net Elimination
(%)
assets
entries
40.00
320
-

As at 31 March 2020

5

3,354
310
992

4,255
218
5,018

Carrying amounts
of associates
based on
equity method
320

(Unit: Million Baht)
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บริิษััท ไทย อคริิลิิค ไฟเบอร์์ จำำ�กััด
บริิษััท เบอร์์ล่่า คาร์์บอน (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด
(มหาชน)
บริิษััท ไทย โพลีีฟอสเฟตและเคมีีภััณฑ์์ จำำ�กััด
บริิษััท เบอร์์ล่่า จิิงเว่่ย์์ ไฟเบอร์์ จำำ�กััด
Aditya Group AB
Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve Ticaret
Anonim Sirketi

บริิษััทร่่วม
บริิษััท พีีทีี อิินโด ลิิเบอร์์ตี้้� เท็็กซ์์ไทล์์
บริิษััท อดิิตยา เบอร์์ล่่า เคมีีคััลส์์
(ประเทศไทย) จำำ�กััด
1,637
14,469
5,819
1,513
7,233
-

661
2,013
1,907
17

สิินทรััพย์์
ไม่่หมุุนเวีียน
2,387
14,407

2,640
5,391

สิินทรััพย์์
หมุุนเวีียน
1,284
7,240

1
1,972
2,320
1

2,698
1,356

หนี้้�สิิน
หมุุนเวีียน
1,573
4,018

2
3,112
-

383
136

หนี้้�สิิน
ไม่่หมุุนเวีียน
1,251
4,163

6,479
1,552
3,708
16

1,196
18,368

สิินทรััพย์์
- สุุทธิิ
847
13,466

49.00
42.53
33.33
33.33

30.00
24.98

3,175
660
1,236
5

359
4,588

(139)
-

-

3,175
521
1,236
5

359
4,588

สััดส่่วนตาม
ส่่วนได้้เสีียของ
มููลค่่าตามบััญชีี
สััดส่่วนเงิิน
กิิจการ
ของส่่วนได้้เสีีย
ลงทุุน
ในสิินทรััพย์์ การตััดรายการ ของกิิจการใน
(ร้้อยละ)
- สุุทธิิ
ระหว่่างกััน
บริิษััทร่่วม
40.00
339
339
29.98
4,037
(11)
4,026

ณ วัันที่่� 31 มีนี าคม 2562

(หน่่วย: ล้้านบาท)

158
บริษัท ไทยเรยอน จำ�กัด (มหาชน)-รายงานประจำ�ปี 2563

Associates
PT Indo Liberty Textiles
Aditya Birla Chemicals (Thailand)
Ltd.
Thai Acrylic Fibre Co., Ltd.
Birla Carbon (Thailand) Plc.
Thai Polyphosphate and Chemicals
Co., Ltd.
Birla Jingwei Fibres Co., Ltd.
Aditya Group AB
Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve Ticaret
Anonim Sirketi

Non current
assets
2,387
14,407
1,637
14,469
5,819
1,513
7,233
-

Current
assets
1,284
7,240

2,640
5,391
661

2,013
1,907
17

1,972
2,320
1

2,698
1,356
1

Current
liabilities
1,573
4,018

2
3,112
-

383
136
-

Non current
liabilities
1,251
4,163

1,552
3,708
16

1,196
18,368
6,479
42.53
33.33
33.33

30.00
24.98
49.00

660
1,236
5

359
4,588
3,175

(139)
-

-

Shareholding
percentage Share of net Elimination
Net assets
(%)
assets
entries
847
40.00
339
13,466
29.98
4,037
(11)

As at 31 March 2019

521
1,236
5

359
4,588
3,175

Carrying
amounts of
associates
based on
quity
method
339
4,026

(Unit: Million Baht)
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บริษัทร่วม
บริษัท พีที อินโด ลิเบอร์ตี้ เท็กซ์ไทล์
บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ จ�ำกัด
บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์ จ�ำกัด
บริษัท เบอร์ล่า จิงเว่ย์ ไฟเบอร์ จ�ำกัด
Aditya Group AB
Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

2563
3,441
15,967
5,175
8,306
371
4,663
7,161
3

2562
4,088
17,958
8,069
9,258
464
6,896
8,901
3

รายได้รวม

สรุุปรายการกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 และ 2562
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ก�ำไร (ขาดทุน)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
2563
2562
2563
2562
(55)
76
14
16
857
1,047
(9)
11
(468)
(85)
2,394
2,582
(344)
(254)
369
470
(3)
4
(433)
127
(64)
(85)
(535)
7
(198)
(342)
1
2
(2)
(6)

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
2563
2562
(41)
92
848
1,058
(468)
(85)
2,050
2,328
366
474
(497)
42
(733)
(335)
(1)
(4)

(หน่วย: ล้านบาท)
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Associates
PT Indo Liberty Textiles
Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd.
Thai Acrylic Fibre Co., Ltd.
Birla Carbon (Thailand) Plc.
Thai Polyphosphate and Chemicals Co., Ltd.
Birla Jingwei Fibres Co., Ltd.
Aditya Group AB
Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

Total revenue
2020
2019
3,441
4,088
15,967
17,958
5,175
8,069
8,306
9,258
371
464
4,663
6,896
7,161
8,901
3
3
2020
(55)
857
(468)
2,394
369
(433)
(535)
1

For the years ended 31 March
Profit
Other comprehensive
(loss)
income (loss)
2019
2020
2019
76
14
16
1,047
(9)
11
(85)
2,582
(344)
(254)
470
(3)
4
127
(64)
(85)
7
(198)
(342)
2
(2)
(6)

Summarised information about comprehensive income for the year ended 31 March 2020 and 2019

Total comprehensive
income (loss)
2020
2019
(41)
92
848
1,058
(468)
(85)
2,050
2,328
366
474
(497)
42
(733)
(335)
(1)
(4)

(Unit: Million Baht)
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ในปีี 2561 บริิษััท อดิิตยา เบอร์์ล่่า เคมีีคััลส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด มีีการลงทุุนในหุ้้�นบุุริิมสิิทธิิชนิิดแปลงสภาพไม่่ได้้ของ
บริิษััทแห่่งหนึ่่�งในประเทศสิิงคโปร์์ (ผู้้�ออกหุ้้�น) จำำ�นวนรวม 315 ล้้านเหรีียญสหรััฐอเมริิกา โดยหุ้้�นบุุริิมสิิทธิิดัังกล่่าวเป็็น
หุ้้�นบุุริิมสิิทธิิชนิิดไม่่มีีหลัักประกัันและด้้อยสิิทธิิกว่่าหนี้้�สิินทั้้�งหมดของผู้้�ออกหุ้้�น ไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียง มีีอายุุครบกำำ�หนดไถ่่ถอน
เมื่่�อครบ 10 ปีี นัับจากวัันที่่�ออก และมีีอััตราผลตอบแทนคงที่่�ร้้อยละ 3.5 ต่่อปีีเมื่่�อมีีการประกาศจ่่าย แต่่เป็็นชนิิดไม่่สะสม
เงิินปัันผล ต่่อมาเมื่่�อวัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ 2562 ผู้้�ออกหุ้้�นได้้เปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไขการจ่่ายเงิินปัันผลชนิิดไม่่สะสมเป็็นชนิิดสะสม
ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 บริิษััทร่่วมแสดงรายการดัังกล่่าวภายใต้้บััญชีี “เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะยาวด้้อยสิิทธิิแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กััน” เป็็นจำำ�นวนประมาณ 10,214 ล้้านบาท (2562: 9,949 ล้้านบาท) ในงบแสดงฐานะการเงิิน
	ทั้้�งนี้้� ในระหว่่างปีี 2562 บริิษัทั ไทย โพลีีฟอสเฟตและเคมีีภัณ
ั ฑ์์ จำำ�กัดั ได้้มีกี ารลงทุุนเพิ่่�มในบริิษัทั แห่่งหนึ่่�ง ในประเทศสิิงคโปร์์
(ผู้้�ออกหุ้้�น) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทแห่่งเดีียวกัับที่่�บริิษััท อดิิตยา เบอร์์ล่่า เคมีีคััลส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด ลงทุุนเป็็นจำำ�นวน 631 ล้้านบาท

12.4 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนฯ
	สำำ�หรัับเงิินลงทุุนในบริิษัทั ร่่วมที่่�เป็็นบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย มููลค่่ายุุติธิ รรมของเงิินลงทุุนดัังกล่่าว
มีีดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
มููลค่่ายุุติิธรรม ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม
2563
2562
2,941,297
3,166,109

บริิษััทร่วม
่
บริิษััท เบอร์์ล่่า คาร์์บอน (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด (มหาชน)

13. เงิินลงทุุนระยะยาวอื่่�น
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุน
ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
2563
2562
เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�มีีภาระค้ำำ��ประกััน
พัันธบััตรธนาคารแห่่งประเทศไทย
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์เผื่่�อขาย
ใบแสดงสิิทธิิในผลประโยชน์์ที่่เ� กิิดจากหลัักทรััพย์์อ้้างอิิง
(Global Depository Receipts - GDRs)
บริิษััท กราซิิม อิินดััสตรีีส์์ จำำ�กััด
บริิษััท อััลตร้้าเทค ซีีเมนต์์ จำำ�กััด
บริิษััท อดิิตยา เบอร์์ล่่า แคปิิตอล จำำ�กััด
รวม
บวก:	กำำ�ไรที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิงจากการเปลี่่�ยนแปลง
มููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุน
มููลค่่ายุุติิธรรม

(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิิน
เฉพาะกิิจการ
2563
2562

52,422

-

52,422

-

51,779
71,832
6,448
130,059

51,779
71,832
6,448
130,059

51,779
71,832
6,448
130,059

51,779
71,832
6,448
130,059

585,434
715,493

1,111,950
1,242,009

585,434
715,493

1,111,950
1,242,009
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In 2018, Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd. invested USD 315 million in non-convertible preferred shares
of a company in Singapore (“Issuer”). The preferred shares are unsecured and subordinate to all liabilities
of the Issuer, carry no voting rights, are redeemable at the end of the tenth year after the issue date, and
were to pay a non-cumulative fixed dividend of 3.5% per annum for years in which a dividend is declared.
On 21 February 2019, the Issuer changed the dividend payment conditions of the preferred shares from
non-cumulative to cumulative. The associate presented the transaction under the caption of “Subordinated
long-term loans to related party” in the statement of financial position as at 31 March 2020, at an amount
of Baht 10,214 million (2019: Baht 9,949 million).
In addition, during the year 2019, Thai Polyphosphate and Chemicals Company Limited made additional
investment of Baht 631 million in the company in Singapore (“Issuer”) in which Aditya Birla Chemicals
(Thailand) Limited invested.

12.4 Fair value investment in listed associate
In respect of investment in associated company that is listed company on the Stock Exchange of Thailand,
its fair value is as follow:
(Unit: Thousand Baht)
Fair value as at 31 March
2020
2019
2,941,297
3,166,109

Associate
Birla Carbon (Thailand) Plc.

13. Other long-term investments
(Unit: Thousand Baht)
Financial statements in
which the equity method is
applied
2020
2019
Investments in debt securities subject to
restrictions
Bank of Thailand Bond
Investments in available-for-sale securities
Global Depository Receipts (GDRs)
Grasim Industries Limited
UltraTech Cement Limited
Aditya Birla Capital Limited
Total - cost
Add: Unrealised gain from changes in
fair value of investments
Fair value

Separate financial
statements
2020
2019

52,422

-

52,422

-

51,779
71,832
6,448
130,059

51,779
71,832
6,448
130,059

51,779
71,832
6,448
130,059

51,779
71,832
6,448
130,059

585,434
715,493

1,111,950
1,242,009

585,434
715,493

1,111,950
1,242,009
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งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุน
ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
2563
2562
เงิินลงทุุนทั่่�วไป
หุ้้�นสามััญ
บริิษััท อิินโดไทยซิินเทติิกซ์์ จำำ�กััด
บริิษััท เอวีี กรุ๊๊�ป เอ็็นบีี อิิงค์์
บริิษััท อเล็็กซานเดรีีย ไฟเบอร์์ เอส.เอ.อีี.
บริิษััท ไทยเปอร์์อ็็อกไซด์์ จำำ�กััด
หุ้้�นบุุริิมสิิทธิิ
บริิษััท ไทยเปอร์์อ็็อกไซด์์ จำำ�กััด
บริิษััท เอวีี กรุ๊๊�ป เอ็็นบีี อิิงค์์
Aditya Group AB
รวม
หััก: ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุน
สุุทธิิ
รวมเงิินลงทุุนระยะยาวอื่่�น - สุุทธิิ

(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิิน
เฉพาะกิิจการ
2563
2562

42,174
545,506
166,335
20

42,174
545,506
166,335
20

42,174
545,506
266,794
20

42,174
545,506
266,794
20

6,500
82,174
260,480
1,103,189
(166,335)
936,854
1,704,769

6,500
82,174
260,480
1,103,189
(166,335)
936,854
2,178,863

6,500
82,174
260,480
1,203,648
(266,794)
936,854
1,704,769

6,500
82,174
260,480
1,203,648
(266,794)
936,854
2,178,863

ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�มีีภาระค้ำำ��ประกัันมีีอััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 1.62 ต่่อปีี (2562: ไม่่มีี)
โดยบริิษััทฯ ได้้นำำ�ไปวางค้ำำ��ประกัันการใช้้ไฟฟ้้ากัับการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค
	หุ้้�นบุุริิมสิิทธิิของบริิษััท เอวีี กรุ๊๊�ป เอ็็นบีี อิิงค์์ เป็็นหุ้้�นบุุริิมสิิทธิิประเภทไม่่สะสมเงิินปัันผล มีีสิิทธิิร่่วมรัับเงิินปัันผลกัับหุ้้�นสามััญ
เรีียกไถ่่ถอนได้้และไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียง โดยบริิษััทฯ มีีสิิทธิิในการรัับเงิินปัันผลในอััตราร้้อยละ 6 ต่่อปีี ในปีีที่่�มีีการประกาศจ่่าย
เงิินปัันผล
	หุ้้�นบุุริมิ สิิทธิิของ Aditya Group AB เป็็นหุ้้�นบุุริมิ สิิทธิิประเภทไม่่สะสมเงิินปัันผล มีีสิทิ ธิิร่ว่ มรัับเงิินปัันผลกัับหุ้้�นสามััญ สามารถ
ไถ่่ถอนได้้ตามระยะเวลาที่่�กำำ�หนดและมีีสิิทธิิออกเสีียงเทีียบเท่่าหุ้้�นสามััญ โดยบริิษััทฯ มีีสิิทธิิในการรัับเงิินปัันผลในอััตรา
ร้้อยละ 1 ต่่อปีี ในปีีที่่�มีีการประกาศจ่่ายเงิินปัันผล
บริิษััท อเล็็กซานเดรีีย ไฟเบอร์์ เอส.เอ.อีี. ได้้มีีมติิอนุุมััติิให้้มีีการเลิิกบริิษััทตามที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท ซึ่่�งได้้จดทะเบีียน
เลิิกบริิษััทแล้้วเมื่่�อวัันที่่� 31 สิิงหาคม 2557 โดยปััจจุุบัันยัังอยู่่�ในระหว่่างดำำ�เนิินการชำำ�ระบััญชีี
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(Unit: Thousand Baht)
Financial statements in
which the equity method is
applied
2020
2019
General investments
Ordinary shares
Indo-Thai Synthetics Co., Ltd.
AV Group NB Inc.
Alexandria Fiber Co., S.A.E.
Thai Peroxide Co., Ltd.
Preference shares
Thai Peroxide Co., Ltd.
AV Group NB Inc.
Aditya Group AB
Total
Less: Allowance for impairment loss on
investment
Net
Total other long-term investments, net

Separate financial
statements
2020
2019

42,174
545,506
166,335
20

42,174
545,506
166,335
20

42,174
545,506
266,794
20

42,174
545,506
266,794
20

6,500
82,174
260,480
1,103,189

6,500
82,174
260,480
1,103,189

6,500
82,174
260,480
1,203,648

6,500
82,174
260,480
1,203,648

(166,335)
936,854
1,704,769

(166,335)
936,854
2,178,863

(266,794)
936,854
1,704,769

(266,794)
936,854
2,178,863

As at 31 March 2020, investments in debt securities subject to restrictions carried interest at the rate of
1.62 percent per annum (2019: Nil) and the Company pledged those with Provincial Electricity Authority
to guarantee the usage of electricity.
The preference shares of AV Group NB Inc. are non-cumulative, participating, redeemable and non-voting
preference shares, that entitle the Company to receive dividend at a rate of 6 percent per annum, in years
in which dividend is declared.
The preference shares of Aditya Group AB are non-cumulative, participating, redeemable and voting
preference shares, that entitle the Company to receive dividend at a rate of 1 percent per annum, in years
in which dividend is declared.
A meeting of the shareholders of Alexandria Fiber Co., S.A.E. has passed a resolution to dissolve its operation.
The deregistration of Alexandria Fiber Co., S.A.E. was effective from 31 August 2014 and it is currently in
the process of liquidation.
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ในระหว่่างปีี บริิษััทฯ ได้้รัับเงิินปัันผลจากเงิินลงทุุนระยะยาวอื่่�นสรุุปได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
2562
เงิินปัันผลรัับจาก
บริิษััท กราซิิม อิินดััสตรีีส์์ จำำ�กััด
บริิษััท อััลตร้้าเทค ซีีเมนต์์ จำำ�กััด
บริิษััท ไทยเปอร์์อ็็อกไซด์์ จำำ�กััด
บริิษััท อิินโดไทยซิินเทติิกซ์์ จำำ�กััด
รวม

5,706
1,134
520
318
7,678

5,363
1,115
560
318
7,356
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During the years, the Company received dividend income from its other long-term investments as summarised
below.
(Unit: Thousand Baht)
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
2020
2019
Dividend income from:
Grasim Industries Limited
UltraTech Cement Limited
Thai Peroxide Co., Ltd.
Indo-Thai Syntneties Co., Ltd.
Total

5,706
1,134
520
318
7,678

5,363
1,115
560
318
7,356

ราคาทุุน
1 เมษายน 2561
ซื้้�อเพิ่่�ม
จำำ�หน่่าย/ตััดจำำ�หน่่าย
โอนเข้้า (โอนออก)
31 มีีนาคม 2562
ซื้้�อเพิ่่�ม
จำำ�หน่่าย/ตััดจำำ�หน่่าย
โอนเข้้า (โอนออก)
31 มีีนาคม 2563
ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
1 เมษายน 2561
ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี
ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับส่่วนที่่�จำำ�หน่่าย/ตััดจำำ�หน่่าย
31 มีีนาคม 2562
ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี
ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับส่่วนที่่�จำำ�หน่่าย/ตััดจำำ�หน่่าย
31 มีีนาคม 2563
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
31 มีีนาคม 2562
31 มีีนาคม 2563
ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี
2562
2563

14.	ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์

1,271,908
7,843
6,794
1,286,545
10,789
9,195
1,306,529
637,923
51,329
689,252
52,089
741,341
597,293
565,188

-

216,257
216,257

อาคารและส่่วน
ปรัับปรุุงอาคาร

216,257
216,257
216,257

ที่่�ดิิน

1,922,260
2,034,992

5,151,983
283,637
(4,865)
5,430,755
268,935
(52,998)
5,646,692

7,157,440
52,090
(5,444)
148,929
7,353,015
167,760
(53,642)
214,551
7,681,684

3,339
3,392

40,719
1,179
41,898
1,256
(13)
43,141

43,867
1,352
18
45,237
830
(13)
479
46,533

3,773
2,458

22,561
1,808
24,369
2,013
26,382

25,916
2,226
28,142
557
141
28,840

6,197
4,168

31,070
1,755
(5,265)
27,560
1,776
(1,830)
27,506

34,880
4,465
(5,588)
33,757
181
(2,264)
31,674

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
เครื่่�องจัักร
เครื่่อ� งตกแต่่ง ติิดตั้้�ง
อุุปกรณ์์
และอุุปกรณ์์
และอุุปกรณ์์สำ�ำ นัักงาน
คอมพิิวเตอร์์
ยานพาหนะ

235,309
112,297

-

246,442
144,608
(155,741)
235,309
101,354
(224,366)
112,297

สิินทรััพย์์ระหว่่าง
ก่่อสร้้างและติิดตั้้�ง

339,708
326,069

2,984,428
2,938,752

5,884,256
339,708
(10,130)
6,213,834
326,069
(54,841)
6,485,062

8,996,710
212,584
(11,032)
9,198,262
281,471
(55,919)
9,423,814

รวม

(หน่่วย: พัันบาท)
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Cost:
1 April 2018
Purchases
Disposals/write off
Transfer in (Transfer out)
31 March 2019
Purchases
Disposals/write off
Transfer in (Transfer out)
31 March 2020
Accumulated depreciation:
1 April 2018
Depreciation for the year
Depreciation on disposals/write off
31 March 2019
Depreciation for the year
Depreciation on disposals/write off
31 March 2020
Net book value:
31 March 2019
31 March 2020
Depreciation for the year
2019
2020
1,271,908
7,843
6,794
1,286,545
10,789
9,195
1,306,529
637,923
51,329
689,252
52,089
741,341
597,293
565,188

-

216,257
216,257

1,922,260
2,034,992

5,151,983
283,637
(4,865)
5,430,755
268,935
(52,998)
5,646,692

7,157,440
52,090
(5,444)
148,929
7,353,015
167,760
(53,642)
214,551
7,681,684

3,339
3,392

40,719
1,179
41,898
1,256
(13)
43,141

43,867
1,352
18
45,237
830
(13)
479
46,533

3,773
2,458

22,561
1,808
24,369
2,013
26,382

25,916
2,226
28,142
557
141
28,840

6,197
4,168

31,070
1,755
(5,265)
27,560
1,776
(1,830)
27,506

34,880
4,465
(5,588)
33,757
181
(2,264)
31,674

235,309
112,297

-

246,442
144,608
(155,741)
235,309
101,354
(224,366)
112,297

Financial statements in which the equity method is applied/Separate financial statements
Furniture, fixtures
Assets under
Buildings and
Machinery and
and office
Computer
construction and
improvements
equipment
equipment
equipment
Motor vehicles
installation

216,257
216,257
216,257

Land

14. Property, plant and equipment

339,708
326,069

2,984,428
2,938,752

5,884,256
339,708
(10,130)
6,213,834
326,069
(54,841)
6,485,062

8,996,710
212,584
(11,032)
9,198,262
281,471
(55,919)
9,423,814

Total

(Unit: Thousand Baht)
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ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 บริิษััทฯมีีอาคารและอุุปกรณ์์จำำ�นวนหนึ่่�งซึ่่�งตััดค่่าเสื่่�อมราคาหมดแล้้วแต่่ยัังใช้้งานอยู่่� ราคาทุุนของ
สิินทรััพย์์ดัังกล่่าวมีีจำำ�นวนเงิินประมาณ 3,859 ล้้านบาท (2562: 3,597 ล้้านบาท)

15. เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน

เจ้้าหนี้้�แฟคตอริ่่�ง
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี้ย
2563
2562
(ร้้อยละต่่อปีี) (ร้้อยละต่่อปีี)
0.70 - 2.75
-

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
16,964
16,964

-

16. เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น

เจ้้าหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เจ้้าหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน
เจ้้าหนี้้�อื่่�นกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย
รวมเจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น

(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
2562
645,157
591,986
602,214

779,037

216

5

206,821
1,454,408

221,853
1,592,881
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As at 31 March 2020, certain plant and equipment items have been fully depreciated but were still in use.
The original cost of those assets amounted to approximately Baht 3,859 million (2019: Baht 3,597 million).

15. Short-term loans from financial institutions

Interest rate
2020
2019
(Percent per (Percent per
annum)
annum)
Accounts payable - factoring
0.70 - 2.75
Total short-term loans from financial institutions

(Unit: Thousand Baht)
Financial statements in which
the equity method is applied/
Separate financial statements
2020
2019
16,964
16,964

-

16. Trade and other payables

Trade payables - related parties
Trade payables - unrelated parties
Other payable - related parties
Accrued expenses
Total trade and other payables

(Unit: Thousand Baht)
Financial statements in which
the equity method is applied/
Separate financial statements
2020
2019
645,157
591,986
602,214
779,037
216
5
206,821
221,853
1,454,408
1,592,881
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17.	สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน
	จำำ�นวนเงิินสำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานซึ่่�งเป็็นเงิินชดเชยพนัักงานเมื่่�อออกจากงานแสดงได้้ดัังนี้้�

สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานต้้นปีี
	ส่่วนที่่�รัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน :
	ต้้นทุุนบริิการในปััจจุุบััน
	ต้้นทุุนดอกเบี้้�ย
	ต้้นทุุนบริิการในอดีีตและผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนที่่�เกิิดขึ้้�น
จากการจ่่ายชำำ�ระผลประโยชน์์
ส่่วนที่่�รัับรู้้�ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น :
ขาดทุุน (กำำ�ไร) จากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
	ส่่วนที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิด้้านประชากรศาสตร์์
	ส่่วนที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิทางการเงิิน
	ส่่วนที่่�เกิิดจากการปรัับปรุุงจากประสบการณ์์
ผลประโยชน์์ที่่�จ่่ายในระหว่่างปีี
สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานปลายปีี

(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
2562
159,822
152,823
16,395
5,585

12,948
4,286

39,795

-

(1,345)
11,245
(24,469)
(21,111)
185,917

(10,235)
159,822

เมื่่�อวัันที่่� 5 เมษายน 2562 พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองแรงงาน (ฉบัับที่่� 7) พ.ศ. 2562 ได้้ประกาศลงในราชกิิจจานุุเบกษา
ซึ่่�งได้้กำำ�หนดอััตราค่่าชดเชยเพิ่่�มเติิมกรณีีนายจ้้างเลิิกจ้้าง สำำ�หรัับลููกจ้้างซึ่่�งทำำ�งานติิดต่่อกัันครบ 20 ปีีขึ้้�นไปให้้มีีสิิทธิิได้้
รัับค่่าชดเชยไม่่น้้อยกว่่าค่่าจ้้างอััตราสุุดท้้าย 400 วััน กฎหมายดัังกล่่าวมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 5 พฤษภาคม 2562 เป็็นต้้นไป
การเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวถืือเป็็นการแก้้ไขโครงการสำำ�หรัับโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงาน และมีีผลกระทบให้้บริิษััทฯ
มีีหนี้้�สิินสำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานเพิ่่�มขึ้้น� 40 ล้้านบาท บริิษัทั ฯ บัันทึึกผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว
โดยรัับรู้้�ต้้นทุุนบริิการในอดีีตเป็็นค่่าใช้้จ่่ายทัันทีีในงบกำำ�ไรขาดทุุนของปีีปััจจุุบััน
บริิษััทฯ คาดว่่าจะจ่่ายชำำ�ระผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานภายใน 1 ปีีข้้างหน้้าเป็็นจำำ�นวนประมาณ 20 ล้้านบาท
(2562: จำำ�นวน 15 ล้้านบาท)
ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 ระยะเวลาเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักในการจ่่ายชำำ�ระผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานของบริิษััทฯ
ประมาณ 14 ปีี (2562: ประมาณ 11 ปีี)
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17. Provision for long-term employee benefits
Provision for long-term employee benefits which is compensations on employees’ retirement, was as follows:

Provision for long-term employee benefits at beginning of year
Included in profit or loss:
Current service cost
Interest cost
Past service costs and gains or losses on settlement
Included in other comprehensive income:
Actuarial loss (gain) arising from
Demographic assumptions changes
Financial assumptions changes
Experience adjustments
Benefits paid during the year
Provision for long-term employee benefits at end of year

(Unit: Thousand Baht)
Financial statements in which
the equity method is applied/
Separate financial statements
2020
2019
159,822
152,823
16,395
5,585
39,795

12,948
4,286
-

(1,345)
11,245
(24,469)
(21,111)
185,917

(10,235)
159,822

On 5 April 2019, The Labor Protection Act (No. 7) B.E. 2562 was announced in the Royal Gazette.
This stipulates additional legal severance pay rates for employees who have worked for an uninterrupted period
of twenty years or more, with such employees entitled to receive not less than 400 days’ compensation at
the latest wage rate. The law was effective from 5 May 2019. This change is considered a post-employment
benefits plan amendment and the Company has additional long-term employee benefit liabilities of Baht
40 million as a result. The Company reflects the effect of the change by recognising past service costs as
expenses in the income statement of the current year.
The Company expects to pay Baht 20 million of long-term employee benefits during the next year
(2019: Baht 15 million).
As at 31 March 2020, the weighted average duration of the liabilities for long-term employee benefit is
14 years (2019: 11 years).
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สมมติิฐานที่่�สำำ�คััญในการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย ณ วัันประเมิินสรุุปได้้ดัังนี้้�
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

อััตราคิิดลด
อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือนในอนาคต
อััตราการเปลี่่�ยนแปลงในจำำ�นวนพนัักงาน

2563

2562

(ร้้อยละต่่อปีี)

(ร้อยละต่อปี)

1.5
6.0
1.0 - 17.2

3.0
6.0 - 10.0
0.0 - 10.0

ผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงสมมติิฐานที่่�สำำ�คััญต่่อมููลค่่าปััจจุุบัันของภาระผููกพัันผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน ณ วััน
ที่่� 31 มีีนาคม 2563 และ 2562 สรุุปได้้ดัังนี้้�

อััตราคิิดลด
อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือนในอนาคต
อััตราการเปลี่่�ยนแปลงในจำำ�นวนพนัักงาน

อััตราคิิดลด
อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือนในอนาคต
อััตราการเปลี่่�ยนแปลงในจำำ�นวนพนัักงาน

(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ณ วัันที่่� 31 มีนี าคม 2563
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1
ลดลงร้้อยละ 1
(16,027)
18,833
15,802
(13,805)
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 20
ลดลงร้้อยละ 20
(6,971)
7,616
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ณ วัันที่่� 31 มีนี าคม 2562
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1
ลดลงร้้อยละ 1
(11,942)
13,853
14,810
(12,961)
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 20
ลดลงร้้อยละ 20
(4,928)
5,496
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Principal actuarial assumptions at the valuation date were as follows:
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
2020
2019
(% per annum)
(% per annum)
Discount rate
1.5
3.0
Future salary increase rate
6.0
6.0 - 10.0
Staff turnover rate
1.0 - 17.2
0.0 - 10.0
The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the long-term
employee benefit obligation as at 31 March 2020 and 2019 are summarised below:

Discount rate
Future salary increase rate
Staff turnover rate

Discount rate
Future salary increase rate
Staff turnover rate

(Unit: Thousand Baht)
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
As at 31 March 2020
Increase 1%
Decrease 1%
(16,027)
18,833
15,802
(13,805)
Increase 20%
Decrease 20%
(6,971)
7,616
(Unit: Thousand Baht)
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
As at 31 March 2019
Increase 1%
Decrease 1%
(11,942)
13,853
14,810
(12,961)
Increase 20%
Decrease 20%
(4,928)
5,496
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18.	สำำ�รองตามกฎหมาย
ภายใต้้บทบััญญััติิของมาตรา 116 แห่่งพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535 บริิษััทฯ ต้้องจััดสรรกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�
ปีีส่่วนหนึ่่�งไว้้เป็็นทุุนสำำ�รองไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 5 ของกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีี หัักด้้วยยอดขาดทุุนสะสมยกมา (ถ้้ามีี) จนกว่่า
ทุุนสำำ�รองนี้้�จะมีีจำำ�นวนไม่่น้อ้ ยกว่่าร้้อยละ 10 ของทุุนจดทะเบีียน สำำ�รองตามกฎหมายดัังกล่่าวไม่่สามารถนำำ�ไปจ่่ายเงิินปัันผลได้้
ในปััจจุุบััน บริิษััทฯ ได้้จััดสรรสำำ�รองตามกฎหมายไว้้ครบถ้้วนแล้้ว

19.	ค่่าใช้้จ่่ายตามลัักษณะ
รายการค่่าใช้้จ่่ายแบ่่งตามลัักษณะประกอบด้้วยรายการค่่าใช้้จ่่ายที่่�สำำ�คััญดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
2562
577,093
519,506
326,391
339,793
950,374
1,000,338
5,292,591
6,434,238
83,482
9,241

เงิินเดืือนและค่่าแรงและผลประโยชน์์อื่่�นของพนัักงาน
ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่าย
ค่่าพลัังงานและไอน้ำำ��ใช้้ไป
วััตถุุดิิบและวััสดุุสิ้้�นเปลืืองใช้้ไป
การเปลี่่�ยนแปลงในสิินค้้าสำำ�เร็็จรููปและงานระหว่่างทำำ�

20. ภาษีีเงิินได้้
	ค่่าใช้้จ่่าย (รายได้้) ภาษีีเงิินได้้สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 และ 2562 สรุุปได้้ดัังนี้้�
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุน
ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
2563
2562
ภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบััน
ภาษีีเงิินได้้นิติิ ิบุุคคลสำำ�หรัับปีี
รายการปรัับปรุุงค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
	นิิติบุิ ุคคลของปีีก่่อน
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีจากการเกิิด
ผลแตกต่่างชั่่�วคราวและการกลัับรายการผลแตก
	ต่่างชั่่�วคราว
ค่่าใช้้จ่า่ ย (รายได้้) ภาษีีเงิินได้้ที่่�แสดงอยู่่�ใน
	กำำ�ไรขาดทุุน

(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิิน
เฉพาะกิิจการ
2563
2562

-

2,653

-

2,653

(54,397)

26,510

(54,397)

25,116

(54,397)

29,163

(54,397)

27,769
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18. Statutory reserve
Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to set
aside to a statutory reserve at least 5 percent of its net profit, until the reserve reaches 10 percent of the
registered capital. The statutory reserve is not available for dividend distribution. At present, the statutory
reserve has fully been set aside.

19. Expenses by nature
Significant expenses by nature are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
2020
2019
Salaries, wages and other employee benefits
577,093
519,506
Depreciation and amortisation
326,391
339,793
Power and steam consumptions
950,374
1,000,338
Raw materials and consumables used
5,292,591
6,434,238
Changes in inventories of finished goods and work
83,482
9,241
in process

20. Income tax
Income tax expenses (income) for the years ended 31 March 2020 and 2019 are made up as follows:
Financial statements in which
the equity method is applied
2020
2019
Current income tax:
Current income tax charge
Adjustment in respect of income tax of
prior years
Deferred tax:
Relating to origination and reversal of 		
temporary differences
Income tax expenses (income) reported in
profit or loss

(Unit: Thousand Baht)
Separate financial
statements
2020
2019

-

2,653

-

2,653

(54,397)

26,510

(54,397)

25,116

(54,397)

29,163

(54,397)

27,769
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	จำำ�นวนภาษีีเงิินได้้ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับส่่วนประกอบแต่่ละส่่วนของกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563
และ 2562 สรุุปได้้ดัังนี้้�

ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผลขาดทุุน
จากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์เผื่่�อขาย
รวม

(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
2562
(105,303)
(64,650)
(105,303)

(64,650)

รายการกระทบยอดระหว่่างกำำ�ไร (ขาดทุุน) ทางบััญชีีกัับค่่าใช้้จ่่าย (รายได้้) ภาษีีเงิินได้้สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563
และ 2562 สามารถแสดงได้้ดัังนี้้�
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุน
ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
2563
2562
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ทางบััญชีีก่่อนภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
132,811
1,605,834
อััตราภาษีีเงิินได้้นิิติบุิ ุคคล
20%
20%
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ทางบััญชีีก่อ่ นภาษีีเงิินได้้นิติิ บุิ คุ คลคููณอััตราภาษีี
26,562
321,167
รายการปรัับปรุุงค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้นิิติบุิ ุคคลของปีีก่่อน
2,653
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
(102,316)
(249,909)
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีที่่�ไม่่ได้้บัันทึึกในปีีก่่อนแต่่
(33,419)
	นำำ�มาบัันทึึกระหว่่างปีี
ภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีีที่่�กลัับรายการในปีีปััจจุุบััน
1,521
(3,997)
ผลกระทบทางภาษีีสำำ�หรัับ:
การส่่งเสริิมการลงทุุน
19,987
1,861
	ค่่าใช้้จ่่ายต้้องห้้าม
5,667
597
	ค่่าใช้้จ่่ายที่่�มีีสิิทธิิหัักได้้เพิ่่�มขึ้้�น
(5,651)
(5,793)
เงิินปัันผลรัับ
(167)
(175)
	กำำ�ไรจากการจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
(3,822)
รวม
19,836
(7,332)
ค่่าใช้้จ่่าย (รายได้้) ภาษีีเงิินได้้ที่่�แสดงอยู่่�ใน กำำ�ไรขาดทุุน
(54,397)
29,163

(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิิน
เฉพาะกิิจการ
2563
2562
(268,503)
437,598
20%
20%
(53,701)
87,520
2,653
(33,419)
1,521

(5,391)

19,987
5,667
(5,651)
(22,220)
(2,217)
(54,397)

1,861
597
(5,793)
(20,259)
(23,594)
27,769
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The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for the years
ended 31 March 2020 and 2019 are as follows:
			

(Unit: Thousand Baht)
Financial statements in which
the equity method is applied/
Separate financial statements
2020
2019
(105,303)
(64,650)

Deferred tax relating to losses on changes in
value of available-for-sale investments
Total
(105,303)
(64,650)
The reconciliation between accounting profit (loss) and income tax expenses (income) for the years ended
31 March 2020 and 2019 is shown below.

Accounting (loss) profit before tax
Applicable tax rates
Accounting (loss) profit before tax
multiplied by applicable tax rates
Adjustment in respect of income
tax of prior years
Share of profit from investments in
associates
Recognition of previously 			
unrecognised deferred tax assets
Reversal of deferred tax for the year
Effects of:
Promotional privileges
Non-deductible expenses
Additional expense deductions
		 allowed
Dividend received
Gains on disposals of investments
		 under equity method
Total
Income tax expenses (income) 		
reported in profit or loss

Financial statements in which
the equity method is applied
2020
2019
132,811
1,605,834
20%
20%
26,562
321,167

(Unit: Thousand Baht)
Separate
financial statements
2020
2019
(268,503)
437,598
20%
20%
(53,701)
87,520

-

2,653

-

2,653

(102,316)

(249,909)

-

-

-

(33,419)

-

(33,419)

1,521

(3,997)

1,521

(5,391)

19,987
5,667
(5,651)

1,861
597
(5,793)

19,987
5,667
(5,651)

1,861
597
(5,793)

(167)
-

(175)
(3,822)

(22,220)
-

(20,259)
-

19,836
(54,397)

(7,332)
29,163

(2,217)
(54,397)

(23,594)
27,769
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ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 และ 2562 ส่่วนประกอบของสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีและหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการ
ตััดบััญชีีประกอบด้้วยรายการดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
2562
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ประมาณการหนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากคดีีความ
สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน
ค่่าเผื่่�อการลดลงของมููลค่่าสิินค้้าคงเหลืือ
ขาดทุุนทางภาษีีที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้
หนี้้�สิินจากสััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
รวม
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
สิินทรััพย์์จากสััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
เงิินชดเชยการส่่งออกค้้างรัับ
กำำ�ไรที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์เผื่่�อขาย
ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม - เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์
รวม

3,540
37,183
6,498
26,305
4,699
78,225

3,540
31,965
1,054
5,587
42,146

178
77,882
68,626
146,686

1,957
413
183,185
81,838
267,393

ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 บริิษััทฯ มีีรายการผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่�ใช้้หัักภาษีีและขาดทุุนทางภาษีีที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้จำำ�นวน
367 ล้้านบาท (2562: 276 ล้้านบาท) ที่่�บริิษััทฯ ไม่่ได้้บัันทึึกสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี เนื่่�องจากบริิษััทฯ พิิจารณา
แล้้วเห็็นว่่าบริิษััทฯ ยัังไม่่มีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ที่่�จะนำำ�ผลแตกต่่างชั่่�วคราวข้้างต้้นมาใช้้ประโยชน์์ได้้ในอนาคต
ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 ผลขาดทุุนทางภาษีีที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้จากการส่่งเสริิมการลงทุุนมีีจำำ�นวนเงิิน 100 ล้้านบาท (2562:
9 ล้้านบาท) ซึ่่�งจะทยอยสิ้้�นสุุดระยะเวลาการให้้ประโยชน์์ภายในปีี 2572 (2562: ปีี 2571)
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As at 31 March 2020 and 2019, the components of deferred tax assets and deferred tax liabilities are as
follows:
(Unit: Thousand Baht)
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
2020
2019
Deferred tax assets
Provision for contingent liabilities from litigation
Provision for long-term employee benefits
Allowance for diminution in value of inventories
Unused tax losses
Liabilities from forward exchange contracts
Total
Deferred tax liabilities
Assets from forward exchange contracts
Export incentive receivable
Unrealised gains from change in value of
available-for-sale investments
Accumulated depreciation - plant and equipment
Total

3,540
37,183
6,498
26,305
4,699
78,225

3,540
31,965
1,054
5,587
42,146

178

1,957
413

77,882
68,626
146,686

183,185
81,838
267,393

As at 31 March 2020, the Company has deductible temporary differences and unused tax losses totaling
Baht 367 million (2019: Baht 276 million), on which deferred tax assets have not been recognised because
the Company has determined that it is still not probable that it will be able to utilise the temporary
differences in the future.
As at 31 March 2020, the unused tax losses from promotional privileges from the Board of Investment
amounting to Baht 100 million (2019: Baht 9 million) will expire by 2029 (2019: by 2028).
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21.	การส่่งเสริิมการลงทุุน
บริิษััทฯ ได้้รัับสิิทธิิพิิเศษทางภาษีีจากคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุนสำำ�หรัับกิิจการผลิิตเส้้นใยประดิิษฐ์์เรยอนและเกลืือ
โซเดีียมซััลเฟต ตามบััตรส่่งเสริิมการลงทุุนเลขที่่� 59-0424-0-04-1-0 เมื่่�อวัันที่่� 24 มีีนาคม 2559 ภายใต้้เงื่่�อนไขที่่�กำำ�หนดบาง
ประการ สิิทธิิพิิเศษดัังกล่่าวรวมถึึงการได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสำำ�หรัับกำำ�ไรที่่�ได้้จากการประกอบกิิจการที่่�ได้้รัับการส่่ง
เสริิมเป็็นระยะเวลา 8 ปีี นัับแต่่วัันที่่�เริ่่�มมีีรายได้้จากการประกอบกิิจการนั้้�น (วัันที่่� 3 เมษายน 2559)
รายได้้ของบริิษััทฯ จำำ�แนกตามกิิจการที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิมการลงทุุนและไม่่ได้้รัับการส่่งเสริิมการลงทุุนสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�
31 มีีนาคม 2563 และ 2562 สามารถสรุุปได้้ดัังต่่อไปนี้้�	
(หน่วย: พันบาท)
กิิจการที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิม

รายได้้จากการขาย
รายได้้จากการขายในประเทศ
รายได้้จากการส่่งออก
รวมรายได้้จากการขาย

กิิจการที่่�ไม่่ได้้รัับการส่่งเสริิม

รวม

2563

2562

2563

2562

2563

2562

225,389
1,060,546
1,285,935

408,163
1,553,208
1,961,371

633,243
5,455,273
6,088,516

700,003
6,721,845
7,421,848

858,632
6,515,819
7,374,451

1,108,166
8,275,053
9,383,219

22. 	กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน
	กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐานคำำ�นวณโดยหารกำำ�ไรสำำ�หรัับปีี (ไม่่รวมกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น) ด้้วยจำำ�นวนถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักของหุ้้�น
สามััญที่่�ออกอยู่่�ในระหว่่างปีี

23.	ข้้อมููลทางการเงิินจำำ�แนกตามส่่วนงาน
	ข้้อมููลส่่วนงานดำำ�เนิินงานที่่�นำำ�เสนอนี้้�สอดคล้้องกัับรายงานภายในของบริิษััทฯ ที่่�ผู้้�มีีอำำ�นาจตััดสิินใจสููงสุุดด้้านการดำำ�เนิินงาน
ได้้รัับและสอบทานอย่่างสม่ำำ��เสมอเพื่่�อใช้้ในการตััดสิินใจในการจััดสรรทรััพยากรให้้กัับส่่วนงานและประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน
ของส่่วนงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

บริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจหลัักในส่่วนงานดำำ�เนิินงานที่่�รายงานเพีียงส่่วนงานเดีียว คืือ การผลิิตและจำำ�หน่่ายเส้้นใยประดิิษฐ์์เรยอน
และผลพลอยได้้ โดยเป็็นการขายทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ และดำำ�เนิินธุุรกิิจในเขตภููมิิศาสตร์์เดีียวคืือประเทศไทย
บริิษััทฯ ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของส่่วนงานโดยพิิจารณาจากกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการดำำ�เนิินงานซึ่่�งวััดมููลค่่าโดยใช้้เกณฑ์์
เดีียวกัับที่่�ใช้้ในการวััดกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการดำำ�เนิินงานในงบการเงิิน ดัังนั้้�น รายได้้ กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน และสิินทรััพย์์
ที่่�แสดงอยู่่�ในงบการเงิินจึึงถืือเป็็นการรายงานตามส่่วนงานดำำ�เนิินงานและเขตภููมิิศาสตร์์แล้้ว

ข้อมูลเกี่ยวข้องกับลูกค้ารายใหญ่

	สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 และ 2562 บริิษััทฯ ไม่่มีีรายได้้จากลููกค้้ารายใดที่่�มีีมููลค่่าเท่่ากัับหรืือมากกว่่าร้้อยละ 10
ของรายได้้ของกิิจการ

24.	กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
บริิ ษัั ท ฯ และพนัั ก งานได้้ ร่่ ว มกัั น จดทะเบีี ย นจัั ดตั้้�งกองทุุ น สำำ� รองเลี้้�ยงชีี พ ตามพระราชบัั ญญัั ติิ กองทุุ น สำำ� รองเลี้้�ยงชีี พ
พ.ศ. 2530 ซึ่่�งประกอบด้้วยเงิินที่่�พนัักงานจ่่ายสะสมและเงิินที่่�บริิษัทั ฯ จ่่ายสมทบให้้ กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพนี้้�บริิหารโดยบริิษัทั
หลัักทรััพย์จั์ ดั การกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำำ�กัดั (มหาชน) และจะจ่่ายให้้กับั พนัักงานในกรณีีที่่�ออกจากงานตามระเบีียบว่่าด้้วยกองทุุน
สำำ�รองเลี้้�ยงชีีพของบริิษััทฯ ในระหว่่างปีีปััจจุุบััน บริิษััทฯ รัับรู้้�เงิินสมทบดัังกล่่าวเป็็นค่่าใช้้จ่่ายจำำ�นวนประมาณ 11 ล้้านบาท
(2562: 12 ล้้านบาท)
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21. Promotional privileges
The Company has received promotional privileges from the Board of Investment for the manufacturing of
viscose rayon staple fibre and anhydrous sodium sulphate, pursuant to the investment promotion certificate
No. 59-0424-0-04-1-0 issued on 24 March 2016. Subject to certain imposed conditions, the privileges include
an exemption from corporate income tax for a period of 8 years from the date the promoted operations
begin generating revenues (3 April 2016).
The Company’s operating revenues for the years ended 31 March 2020 and 2019, divided between promoted
and non-promoted operations, are summarised below.
Promoted operations
2020
2019
Sales
Domestic sales
Export sales
Total sales

225,389
1,060,546
1,285,935

408,163
1,553,208
1,961,371

Non-promoted operations
2020
2019
633,243
5,455,273
6,088,516

700,003
6,721,845
7,421,848

(Unit: Thousand Baht)
Total
2020
2019
858,632
6,515,819
7,374,451

1,108,166
8,275,053
9,383,219

22. Basic earnings per share
Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the year of the Company (excluding other
comprehensive income) by the weighted average number of ordinary shares in issue during the year.

23. Segment information
Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports that are regularly
reviewed by the chief operating decision maker in order to make decisions about the allocation of resources
to the segment and assess its performance.

Geographic information

The Company is principally engaged in the manufacturing and distribution of viscose rayon staple fiber and
by-products for both domestic and export markets. Its operations are carried on only in Thailand. Segment
performance is measured based on operating profit or loss, on a basis consistent with that used to measure
operating profit or loss in the financial statements. As a result, all of the revenues, operating profits and
assets as reflected in these financial statements pertain exclusively to the aforementioned reportable
operating segment and geographical area.

Major customers information

For the years end 31 March 2020 and 2019, the Company has no major customer with revenue of 10
percent or more of the entity’s revenues.

24. Provident fund
The Company and its employees have jointly registered a provident fund scheme under Provident Fund
Act. B.E. 2530. The fund is contributed by both employees and the Company. The fund is managed by
MFC Asset Management Public Company Limited and will be paid to the employees upon termination in
accordance with the rules of the Company’s staff provident fund. The contributions for the current year
amounting to approximately Baht 11 million (2019: Baht 12 million) were recognised as expenses.
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25. เงิินปัันผล
ในระหว่่างปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 บริิษััทฯ จ่่ายเงิินปัันผลจากผลการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2562
ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในอััตราหุ้้�นละ 0.70 บาท รวมเป็็นจำำ�นวนเงิินทั้้�งสิ้้�นประมาณ 141 ล้้านบาท โดยการอนุุมััติิของที่่�ประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี เมื่่�อวัันที่่� 30 กรกฎาคม 2562
ในระหว่่างปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2562 บริิษััทฯ จ่่ายเงิินปัันผลจากผลการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2561
ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในอััตราหุ้้�นละ 1.15 บาท รวมเป็็นจำำ�นวนเงิินทั้้�งสิ้้�นประมาณ 231 ล้้านบาท โดยการอนุุมััติิของที่่�ประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี เมื่่�อวัันที่่� 18 กรกฎาคม 2561

26. ภาระผููกพัันและหนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
26.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 บริิษััทฯ มีีภาระผููกพัันเกี่่�ยวกัับรายจ่่ายฝ่่ายทุุนจำำ�นวนเงิินประมาณ 12 ล้้านบาท (2562:
24 ล้้านบาท) ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการก่่อสร้้างโรงงาน การซื้้�อและติิดตั้้�งเครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์

26.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำ�เนินงานและบริการ

บริิษััทฯ ได้้ทำำ�สััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเช่่าพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานและสััญญาบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้อง อายุุของสััญญา
มีีระยะเวลา 3 ปีี บริิษััทฯ มีีภาระผููกพัันในการจ่่ายค่่าเช่่าและบริิการตามสััญญาดัังกล่่าวดัังนี้้�
(หน่่วย: ล้้านบาท)
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
2562
จ่่ายชำำ�ระ
ภายใน 1 ปีี
มากกว่่า 1 ปีี แต่่ไม่่เกิิน 3 ปีี

4
10

4
3

26.3 สัญญาซื้อสินค้าและบริการระยะยาว
ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 บริิษััทฯ มีีภาระผููกพัันเกี่่�ยวกัับสััญญาซื้้�อสิินค้้าและบริิการระยะยาวดัังนี้้�
ก)	สััญญาซื้้�อเยื่่�อกระดาษกัับบริิษัทั ที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัันในต่่างประเทศแห่่งหนึ่่�งและบริิษัทั ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันในต่่างประเทศแห่่งหนึ่่�ง
โดยบริิษััทฯ ตกลงที่่�จะซื้้�อเยื่่�อกระดาษจากบริิษััทดัังกล่่าวในปริิมาณและราคาตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในสััญญา สััญญาดัังกล่่าว
มีีอายุุ 5 ปีี และจะสิ้้�นสุุดลงในวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2564
ข)	สััญญาซื้้�อโซดาไฟ (Caustic soda) กัับบริิษััทที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัันในประเทศไทย โดยตกลงซื้้�อโซดาไฟจากบริิษััทดัังกล่่าว
ในปริิมาณและราคาที่่�ระบุุไว้้ในสััญญา สััญญาดัังกล่่าวมีีอายุุ 3 ปีี และจะสิ้้�นสุุดในวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2564
ค)	สััญญาซื้้�อกระแสไฟฟ้้ากัับบริิษััท กััลฟ์์ เจพีี เอ็็นเคทูู จำำ�กััด โดยบริิษััทฯ ตกลงที่่�จะซื้้�อกระแสไฟฟ้้าจากบริิษััทดัังกล่่าว
เป็็นจำำ�นวน 1.1 เมกะวััตต์์ต่่อชั่่�วโมง ในราคาตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในสััญญา สััญญาดัังกล่่าวมีีอายุุ 15 ปีี เริ่่�มตั้้�งแต่่เดืือน
กัันยายน 2556
ง)	สััญญาการใช้้สิิทธิิกัับบริิษััทที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัันในต่่างประเทศแห่่งหนึ่่�ง โดยบริิษััทดัังกล่่าวตกลงที่่�จะให้้บริิการต่่าง ๆ แก่่
บริิษััทฯ ซึ่่�งประกอบด้้วยการให้้ความรู้้�ทางเทคนิิคและความช่่วยเหลืือที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการผลิิตเส้้นใยประดิิษฐ์์เรยอนและ
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�อง โดยบริิษััทนั้้�นจะได้้รัับค่่าสิิทธิิซึ่่�งคำำ�นวณตามอััตราร้้อยละของยอดขายผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทฯ
สััญญาดัังกล่่าวมีีระยะเวลา 5 ปีี และจะสิ้้�นสุุดลงในวัันที่่� 31 มีีนาคม 2567

185

THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED-ANNUAL REPORT 2020

25. Dividends
During the year ended 31 March 2020, the Company paid dividend, in respect of earnings for the year ended
31 March 2019, of Baht 0.70 per share to its shareholders, or a total of approximately Baht 141 million.
This dividend payment was approved by the Annual General Meeting of Shareholders on 30 July 2019.
During the year ended 31 March 2019, the Company paid dividend, in respect of earnings for the year ended
31 March 2018, of Baht 1.15 per share to its shareholders, or a total of approximately Baht 231 million.
This dividend payment was approved by the Annual General Meeting of Shareholders on 18 July 2018.

26. Commitments and contingent liabilities
26.1 Capital commitments
As at 31 March 2020, the Company had capital commitments of approximately Baht 12 million (2019: Baht
24 million) relating to the construction of factory buildings, acquisition and installation of machinery and
equipment.

26.2 Operating lease and related service commitments

The Company has entered into operating lease agreements in respect of office space rental and related
service agreements, the term of which is 3 year. Future minimum rentals payable under the agreements
are as follows:
(Unit: Million Baht)
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
2020
2019
Payable:
in up to 1 year
in over 1 and up to 3 years

4
10

4
3

26.3 Long-term purchase of goods and service agreements
As at 31 March 2020, the Company has commitments in respect of long-term purchase of goods and service
agreements as follow:
(a) The pulp purchase agreements with an unrelated overseas company and a related overseas company
for the procurement of pulp at quantities and prices to be determined in accordance the provisions
of the agreements. The agreements are for a period of 5 years and will expire on 30 June 2021.
(b) A caustic soda purchase agreement with an unrelated local company at the quantities and prices
as stipulated in the agreement. The agreement is for a period of 3 years and will expire on 30 June
2021.
(c) An electricity purchase agreement with Gulf JP NK2 Co., Ltd. for the procurement of 1.1 MW of
electricity per hour, at prices to be determined in accordance the provisions of the agreement. The
agreement is for a period of 15 years commencing from September 2013.
(d) A royalty agreement with an unrelated overseas company, who agreed to provide, among other
things, technical know-how and assistance relating to the manufacture of rayon staple fibre and allied
products to the Company for a fee calculated at a percentage of product sales. The agreement is for
a period of 5 years which is expire on 31 March 2024.
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26.4 การค้ำ�ประกัน
ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 บริิษััทฯ มีีหนัังสืือค้ำำ��ประกัันซึ่่�งออกโดยธนาคารในนามบริิษััทฯ เหลืืออยู่่�เป็็นจำำ�นวน 11 ล้้านบาท
(2562: 53 ล้้านบาท) ซึ่่�งเกี่่�ยวเนื่่�องกัับภาระผููกพัันทางปฏิิบัติั ิบางประการตามปกติิธุุรกิิจของบริิษััทฯ โดยประกอบด้้วยหนัังสืือ
ค้ำำ��ประกัันเพื่่�อค้ำำ��ประกัันการใช้้ไฟฟ้้าและอื่่�น ๆ

27. คดีีฟ้้องร้้อง
ในปีี 2557 และปีี 2561 บริิษััทฯ ได้้ถููกฟ้้องร้้องจากกลุ่่�มคนสองกลุ่่�มในจัังหวััดอ่่างทอง เนื่่�องจากกระทำำ�การละเมิิดที่่�ก่่อให้้เกิิด
ความรำำ�คาญและความผิิดจากการปล่่อยสารพิิษคาร์์บอนไดซััลไฟด์์ (“CS2”) และไฮโดรเจนซััลไฟด์์ (“H2S”) ซึ่่�งเป็็นสาเหตุุให้้
กลุ่่�มคนเหล่่านี้้�ได้้รัับความเสีียหาย ศาลพบว่่าบริิษััทฯ ได้้ติิดตั้้�งเครื่่�องดัักจัับเขม่่าก๊๊าซและระบบดููดซัับคาร์์บอนซึ่่�งจะขจััดก๊๊าซ
คาร์์บอนไดซััลไฟด์์ เพื่่�อช่่วยปรัับปรุุงสภาพแวดล้้อมในระยะยาวแล้้ว
ในปีี 2561 ศาลจัังหวััดอ่่างทองมีีคำำ�สั่่�งให้้บริิษััทฯ ชดใช้้ค่่าเสีียหายแก่่กลุ่่�มคนกลุ่่�มที่่�หนึ่่�งเป็็นจำำ�นวนเงิินรวม 17.7 ล้้านบาท ซึ่่�ง
ศาลอุุทธรณ์์ได้้ยืนื ตามคำำ�สั่่�งดัังกล่่าวโดยศาลอ้้างถึึงคำำ�ว่า่ “สุุขภาพ” ภายใต้้พระราชบััญญััติสุิ ขุ ภาพแห่่งชาติิซึ่่�งคำำ�ว่า่ “สุุขภาพ”
ก็็หมายถึึงสุุขภาพจิิตและจิิตวิิญญาณ ศาลวิินิิจฉััยว่่าแม้้โจทก์์จะไม่่สามารถพิิสููจน์์ค่่าเสีียหายที่่�ชััดเจนได้้ แต่่ศาลมีีดุุลยพิินิิจใน
การพิิจารณาค่่าเสีียหายสำำ�หรัับโจทก์์ตามเหตุุการณ์์และความร้้ายแรงแห่่งการละเมิิดได้้ ทั้้�งนี้้� ในเดืือนตุุลาคม 2562 บริิษััทฯ
ได้้ยื่่�นอุุทธรณ์์ต่่อศาลฎีีกาสำำ�หรัับคดีีความที่่�กลุ่่�มคนกลุ่่�มที่่�หนึ่่�งยื่่�นฟ้้อง
	สำำ�หรัับคดีีที่่�ฟ้้องร้้องโดยกลุ่่�มคนกลุ่่�มที่่�สอง คดีีนี้้�ผู้้�ฟ้้องคดีีได้้ยื่่�นฟ้้องต่่อศาลที่่�จัังหวััดอ่่างทองเมื่่�อเดืือนสิิงหาคม 2561 ซึ่่�งศาล
อุุทธรณ์์ตััดสิินเมื่่�อเดืือนพฤษภาคม 2563 ให้้สามารถดำำ�เนิินคดีีแบบกลุ่่�มได้้ และขอบเขตดัังกล่่าวให้้รวมถึึงบุุคคลอื่่�น ๆ ที่่�ได้้รัับ
ความเดืือดร้้อนจากกลิ่่�นของก๊๊าซ CS2 ก๊๊าซ H2S และกรดกำำ�มะถัันจากการประกอบกิิจการของโรงงานของบริิษััทฯ ที่่�อ่่างทอง
ปััจจุุบััน คดีีดัังกล่่าวอยู่่�ในชั้้�นพิิจารณาของศาลแพ่่ง
ในเดืือนมกราคม 2563 กลุ่่�มคนกลุ่่�มที่่�สามและบุุคคลอีีกหนึ่่�งรายได้้ฟ้้องร้้องบริิษััทฯ เพื่่�อเรีียกค่่าเสีียหายที่่�เกิิดจากความ
เดืือดร้้อนเนื่่�องจากการปล่่อยสารเคมีีที่่�ก่อ่ ให้้เกิิดความเสีียหายต่่อกลุ่่�มบุุคคลเหล่่านี้้� กลุ่่�มคนกลุ่่�มที่่�สามและบุุคคลอีีกหนึ่่�งรายได้้
เรีียกร้้องค่่าเสีียหายจากบริิษััทฯ คนละ 0.2 ล้้านบาท สำำ�หรัับความเสีียหายต่่อสุุขภาพและสวััสดิิภาพ และเรีียกร้้องอีีกคนละ
0.1 ล้้านบาท สำำ�หรัับความเดืือดร้้อนอัันเนื่่�องมาจากก๊๊าซ CS2 และก๊๊าซ H2S โดยค่่าเสีียหายที่่�ฟ้้องร้้องจากกลุ่่�มคนกลุ่่�ม
ที่่�สามรวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 16.5 ล้้านบาท และค่่าเสีียหายที่่�ฟ้้องร้้องจากบุุคคลอีีกหนึ่่�งรายจำำ�นวน 1.5 ล้้านบาท
ปััจจุุบัันบริิษััทฯ อยู่่�ในระหว่่างการยื่่�นอุุทธรณ์์
	ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้บัันทึึกประมาณการหนี้้�สิินสำำ�หรัับค่่าความเสีียหายจากคดีีความดัังกล่่าวในงบการเงิินสำำ�หรัับปีี 2561
เป็็นจำำ�นวนเงิินประมาณ 17.7 ล้้านบาทแล้้ว ซึ่่�งฝ่่ายบริิหารเชื่่�อว่่าประมาณการหนี้้�สิิน ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 และ 2562
เพีียงพอสำำ�หรัับผลขาดทุุนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากคดีีดัังกล่่าว
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26.4 Guarantees
As at 31 March 2020, there were outstanding bank guarantees of approximately Baht 11 million (2019: Baht
53 million) issued by the banks on behalf of the Company in respect of certain performance bonds as
required in the normal course of business. These included letters of guarantee for electricity use, among
others.

27. Litigation
In 2014 and 2018, the Company was involved in lawsuits filed by two groups of people in Ang Thong
Province on the grounds that the Company committed the tort of nuisance and the offence of releasing
Carbon Disulfide (“CS2”) and Hydrogen Sulfide (“H2S”), causing damage to these groups of people. A court
found that the Company had installed caustic scrubbers and an activated carbon adsorption system for
CS2, which would improve the environment in the long term.
In 2018, Ang Thong Provincial Court ordered the Company to award the first group of people Baht 17.7
million in compensation, which was also upheld by appeal court. The court referred to the term “Health”
under the National Health Act, under which “Health” is also means mental and spiritual health. The court
ruled that even though the plaintiffs could not a clear amount of damages they claimed, the court has
the discretion to determine the damages for the plaintiff based on the circumstances and gravity of the
wrongful act. In October 2019, the Company filed an appeal in the Supreme Court to the lawsuit filed by
the first group of people.
Regarding the class action case filed by the second group of people in Ang Thong provincial court in August
2018, the Appeals Court ruled in May 2020 to certify the class and adjusted the scope of the class to include
any person who have been suffering from the odors of CS2, H2S and sulfuric acid from the Company’s plant
situated at Angthong. The case will now be heard on merit at civil court.
In January 2020, the third group of people and another person sued the Company for damages arising
from a tort of nuisance due to release of chemicals causing detriment to these groups of people. The third
group of people and one person claimed damages of Baht 0.2 million per person for harm to health and
welfare and of Baht 0.1 million per person for nuisance caused by CS2 and H2S gases. Total claims under
this lawsuit by the third group of people are Baht 16.5 million and claims of the other one person are Baht
1.5 million. The Company is currently in the process of filing a defense of the case.
The Company recorded provision for losses as a result of these lawsuits amounting to Baht 17.7 million in
the 2018 financial statements. The Company’s management believed that the amount of such provision
as at 31 March 2020 and 2019 is adequate for the losses that may be incurred as a result of the litigation.
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28.	ลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรม
ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 และ 2562 บริิษััทฯ มีีสิินทรััพย์์ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมหรืือเปิิดเผยมููลค่่ายุุติิธรรมแยกแสดง
ตามลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรม ดัังนี้้�
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ระดัับ 1
สิินทรััพย์์ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์เผื่่�อขายตราสารทุุน
สิินทรััพย์์ที่่�เปิิดเผยด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม

รวม

715,493

-

-

2,941,297

-

-

715,493

2,941,297
(หน่่วย: พัันบาท)
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

ระดัับ 1
สิินทรััพย์์ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์เผื่่�อขายตราสารทุุน
สิินทรััพย์์ที่่�เปิิดเผยด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม

ณ วัันที่่� 31 มีนี าคม 2563
ระดัับ 2
ระดัับ 3

ณ วัันที่่� 31 มีนี าคม 2562
ระดัับ 2
ระดัับ 3

รวม

1,242,009

-

-

1,242,009

3,166,109

-

-

3,166,109

ในระหว่่างปีีปััจจุุบััน ไม่่มีีการโอนรายการระหว่่างลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรม

29. เครื่่�องมืือทางการเงิิน
29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�สำำ�คัญ
ั ของบริิษัทั ฯ ตามที่่�นิิยามอยู่่�ในมาตรฐานการบััญชีีฉบัับที่่� 107 “การแสดงรายการและการเปิิดเผย
ข้้อมููลสำำ�หรัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน” ประกอบด้้วย เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด เงิินลงทุุนชั่่�วคราว ลููกหนี้้�การค้้าและ
ลููกหนี้้�อื่่�น เงิินลงทุุนระยะยาวอื่่�น เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน และเจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น บริิษััทฯมีีความเสี่่�ยง
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิินดัังกล่่าว และมีีนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงดัังนี้้�
ความเสี่่�ยงด้้านการให้้สิินเชื่่�อ
บริิษัทั ฯ มีีความเสี่่�ยงด้้านการให้้สินิ เชื่่�อที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น ฝ่่ายบริิหารควบคุุมความเสี่่�ยงนี้้�โดยการกำำ�หนด
ให้้มีนี โยบายและวิิธีกี ารในการควบคุุมสิินเชื่่�อที่่�เหมาะสม ดัังนั้้�นบริิษัทั ฯ จึึงไม่่คาดว่่าจะได้้รับั ความเสีียหายที่่�เป็็นสาระสำำ�คัญ
ั จาก
การให้้สินิ เชื่่�อ จำำ�นวนเงิินสููงสุุดที่่�บริิษัทั ฯ อาจต้้องสููญเสีียจากการให้้สินิ เชื่่�อคืือมููลค่่าตามบััญชีีของลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�นที่่�
แสดงอยู่่�ในงบแสดงฐานะการเงิิน
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28. Fair value hierarchy
As of 31 March 2020 and 2019, the Company had the assets that were measured at fair value or assets for
which fair value are disclosed using different levels of inputs as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
As at 31 March 2020
Level 1
Level 2
Level 3
Total
Financial assets measured at fair value
Available-for-sale investments
Equity instruments
Asset for which fair value are disclosed
Investment in associate

Financial assets measured at fair value
Available-for-sale investments
Equity instruments
Asset for which fair value are disclosed
Investment in associate

715,493

-

-

715,493

2,941,297

-

1,242,009

-

-

1,242,009

3,166,109

-

-

3,166,109

2,941,297
(Unit: Thousand Baht)
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
As at 31 March 2019
Level 1
Level 2
Level 3
Total

During the current year, there were no transfers within the fair value hierarchy.

29. Financial instruments
29.1 Financial risk management
The Company’s financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard No. 107 “Financial
Instruments: Disclosure and Presentations”, principally comprise cash and cash equivalents, current
investments, trade and other receivables, other long-term investments, short-term loans from financial
institution and trade and other payables. The financial risks associated with these financial instruments
and how they are managed is described below.
Credit risk
The Company is exposed to credit risk primarily with respect to trade and other receivables. The Company
manages the risk by adopting appropriate credit control policies and procedures and therefore do not
expect to incur material financial losses. The maximum exposure to credit risk is limited to the carrying
amounts of trade and other receivables as stated in the statements of financial position.
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ความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ย
บริิษััทฯ มีีความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ยที่่�สำำ�คััญอัันเกี่่�ยวเนื่่�องกัับเงิินฝากสถาบัันการเงิิน เงิินลงทุุนชั่่�วคราวและเงิินลงทุุน
ระยะยาวอื่่�น สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินส่่วนใหญ่่มีีอััตราดอกเบี้้�ยที่่�ปรัับขึ้้�นลงตามอััตราตลาด หรืือมีีอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�
ซึ่่�งใกล้้เคีียงกัับอััตราตลาดในปััจจุุบััน
	สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�สำำ�คััญสามารถจััดตามประเภทอััตราดอกเบี้้�ยและสำำ�หรัับสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิิน
ที่่�มีีอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�สามารถแยกตามวัันที่่�ครบกำำ�หนดหรืือวัันที่่�มีีการกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยใหม่่ (หากวัันที่่�มีีการกำำ�หนด
อััตราดอกเบี้้�ยใหม่่ถึึงก่่อน) ได้้ดัังนี้้�
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ณ วัันที่่� 31 มีนี าคม 2563
อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�
ภายใน
1 ปีี

อััตราดอกเบี้้�ย
มากกว่่า มากกว่่า ตามปรัับขึ้้�นลง
1 ถึึง 5 ปีี 5 ปีี
ราคาตลาด

ไม่่มีีอััตรา
ดอกเบี้้�ย

รวม

(ล้้านบาท)

อััตราดอกเบี้้�ย
(ร้้อยละต่่อปีี)

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

-

-

-

1,404

-

1,404

0.05 - 0.63

2,146

-

-

-

-

2,146

0.50 - 2.10

ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น

-

-

-

-

1,114

1,114

-

เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�มีีภาระค้ำำ��ประกััน
(หมายเหตุุ 13)

-

52

-

-

-

52

2,146

52

-

1,404

1,114

4,716

17

-

-

-

-

17

-

-

-

-

1,454

1,454

17

-

-

-

1,454

1,471

เงิินลงทุุนชั่่�วคราว

1.62

หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น

0.70 - 2.75
-

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ณ วัันที่่� 31 มีนี าคม 2562
อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�
ภายใน
1 ปีี

อััตราดอกเบี้้�ย
มากกว่่า มากกว่่า ตามปรัับขึ้้�นลง
1 ถึึง 5 ปีี 5 ปีี
ราคาตลาด

ไม่่มีีอััตรา
ดอกเบี้้�ย

รวม

(ล้้านบาท)

อััตราดอกเบี้้�ย
(ร้้อยละต่่อปีี)

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินลงทุุนชั่่�วคราว
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น

47

-

-

128

-

175

0.30 - 1.00

3,277

-

-

-

-

3,277

1.25 - 2.85

-

-

-

-

1,388

1,388

-

3,324

-

-

128

1,388

4,840

-

-

-

-

1,593

1,593

-

-

-

-

1,593

1,593

หนี้้�สิินทางการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น

-
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Interest rate risk
The Company’s exposure to interest rate risk relates primarily to its cash at banks and current investments
and other long-term investments. Most of the Company’s financial assets and liabilities bear floating interest
rates or fixed interest rates which are close to the market rate.
Significant financial assets and liabilities classified by type of interest rates are summarised in the table
below, with those financial assets and liabilities that carry fixed interest rates further classified based on
the maturity date, or the repricing date if this occurs before the maturity date.
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
As at 31 March 2020
Fixed interest rates
Within
1 year

1-5
years

Over
5 years

Floating
interest
rate

Noninterest
bearing

Interest
rate

Total

(Million Baht)

(% p.a.)

Financial assets
Cash and cash equivalents

-

-

-

1,404

-

1,404

0.05 - 0.63

2,146

-

-

-

-

2,146

0.50 - 2.10

Trade and other receivables

-

-

-

-

1,114

1,114

-

Investments in debt securities subject
to restrictions (Note 13)

-

52

-

-

-

52

2,146

52

-

1,404

1,114

4,716

17

-

-

-

-

17

-

-

-

-

1,454

1,454

17

-

-

-

1,454

1,471

Current investments

1.62

Financial liabilities
Short-term loan from financial institution
Trade and other payables

0.70 - 2.75
-

Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
As at 31 March 2019
Fixed interest rates
Within
1 year

1-5
years

Over
5 years

Floating
interest
rate

Noninterest
bearing

Total

(Million Baht)

Interest
rate
(% p.a.)

Financial assets
Cash and cash equivalents
Current investments
Trade and other receivables

47

-

-

128

-

175

0.30 - 1.00

3,277

-

-

-

-

3,277

1.25 - 2.85

-

-

-

-

1,388

1,388

-

3,324

-

-

128

1,388

4,840

-

-

-

-

1,593

1,593

-

-

-

-

1,593

1,593

Financial liabilities
Trade and other payables

-
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ความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
บริิษััทฯมีีความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�สำำ�คััญอัันเกี่่�ยวเนื่่�องจากการซื้้�อหรืือขายสิินค้้าเป็็นเงิินตราต่่างประเทศ บริิษััทฯ
ใช้้สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้าซึ่่�งมีีอายุุสััญญาไม่่เกิินหนึ่่�งปีีเป็็นเครื่่�องมืือในการบริิหารความเสี่่�ยงนี้้�
บริิษััทฯมีียอดคงเหลืือของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�เป็็นสกุุลเงิินตราต่่างประเทศ ดัังนี้้�
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
หนี้้�สิินทางการเงิิน
ณ วัันที่่� 31 มีนี าคม
ณ วัันที่่� 31 มีนี าคม
2563
2562
2563
2562
(ล้้าน)
(ล้้าน)
(ล้้าน)
(ล้้าน)
สกุุลเงิิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
32.7
43.8
30.2
34.2
ยูโร
1.7
4.1
0.2
0.1
รูปี
0.2
0.5
0.2
เรนมินบิ
22.4
17.5
3.2
บริิษััทฯมีีสััญญาขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้าคงเหลืือดัังนี้้�

สกุุลเงิิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร
เรนมินบิ

สกุุลเงิิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร
เรนมินบิ

อััตราแลกเปลี่่�ยนเฉลี่่�ย
ณ วัันที่่� 31 มีนี าคม
2563
2562
(บาทต่่อหน่่วยเงิินตราต่่างประเทศ)
32.6278
31.7681
35.9064
35.6601
0.4228
0.4876
4.5886
4.7076

จ�ำนวนที่ขาย
(ล้าน)
23.7
2.4
8.0

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
อััตราแลกเปลี่่�ยนตามสััญญา
(บาทต่่อหน่่วยเงิินตราต่่างประเทศ)
30.5250 - 32.9250
33.8000 - 36.1800
4.3670 - 4.5880

วันครบก�ำหนดตามสัญญา
เมษายน 2563 - ตุุลาคม 2563
เมษายน 2563 - กัันยายน 2563
เมษายน 2563 - กรกฎาคม 2563

จำำ�นวนที่่ขา
� ย
(ล้้าน)
24.5
3.7
9.2

ณ วัันที่่� 31 มีนี าคม 2562
อััตราแลกเปลี่่�ยนตามสััญญา
(บาทต่่อหน่่วยเงิินตราต่่างประเทศ)
31.3400 - 32.8625
36.0600 - 38.2000
4.6530 - 4.7280

วัันครบกำำ�หนดตามสััญญา
เมษายน 2562 - กัันยายน 2562
เมษายน 2562 - สิิงหาคม 2562
เมษายน 2562 - พฤษภาคม 2562

29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่่�องจากเครื่่�องมืือทางการเงิินส่่วนใหญ่่ของบริิษััทฯ จััดอยู่่�ในประเภทระยะสั้้�น หรืือมีีอััตราดอกเบี้้�ยใกล้้เคีียงกัับอััตราดอกเบี้้�ย
ในตลาด บริิษััทฯ จึึงประมาณมููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือทางการเงิินใกล้้เคีียงกัับมููลค่่าตามบััญชีีที่่�แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิิน

193

THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED-ANNUAL REPORT 2020

Foreign currency risk
The Company’s exposure to foreign currency risk arise mainly from trading transactions that are denominated
in foreign currencies. The Company seeks to reduce this risk by entering into forward exchange contracts
of which maturity date are less than one year.
The balances of financial assets and liabilities denominated in foreign currencies are summarised below.
Financial assets
as at 31 March
Foreign currency

Financial liabilities
as at 31 March

Average exchange rate
as at 31 March
2020

2020

2019

2020

2019

(Million)

(Million)

(Million)

(Million)

US dollar
32.7
43.8
30.2
34.2
Euro
1.7
4.1
0.2
0.1
Rupee
0.2
0.5
0.2
Renminbi
22.4
17.5
3.2
Sell foreign exchange contracts outstanding are summarised below.
Foreign
currency
US dollar
Euro
Renminbi

Foreign
currency
US dollar
Euro
Renminbi

2019

(Baht per 1 foreign currency unit)

32.6278
35.9064
0.4228
4.5886

31.7681
35.6601
0.4876
4.7076

Sold Amount
(Million)
23.7
2.4
8.0

As at 31 March 2020
Contractual exchange rate
(Baht per 1 foreign currency unit)
30.5250 - 32.9250
33.8000 - 36.1800
4.3670 - 4.5880

Contractual maturity date
April 2020 - October 2020
April 2020 - September 2020
April 2020 - July 2020

Sold Amount
(Million)
24.5
3.7
9.2

As at 31 March 2019
Contractual exchange rate
(Baht per 1 foreign currency unit)
31.3400 - 32.8625
36.0600 - 38.2000
4.6530 - 4.7280

Contractual maturity date
April 2018 - September 2018
April 2018 - August 2018
April 2018 - May 2018

29.2 Fair values of financial instruments
Since the majority of the Company’s financial instruments are short-term in nature or carrying interest at
rates close to the market interest rates, their fair value is not expected to be materially different from the
amounts presented in the statements of financial position.
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30.	การบริิหารจััดการทุุน
	วััตถุุประสงค์์ในการบริิหารจััดการทุุนที่่�สำำ�คััญของบริิษััทฯ คืือการจััดให้้มีีซึ่่�งโครงสร้้างทุุนที่่�เหมาะสมเพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ และเสริิมสร้้างมููลค่่าการถืือหุ้้�นให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น โดย ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 บริิษััทฯ มีีอััตราส่่วนหนี้้�สิิน
ต่่อทุุนตามที่่�แสดงในงบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียเท่่ากัับ 0.08:1 (2562: 0.08:1) และบริิษััทฯ มีีอััตราส่่วน
หนี้้�สิินต่่อทุุนตามที่่�แสดงในงบการเงิินเฉพาะกิิจการเท่่ากัับ 0.12:1 (2562: 0.13:1)

31.	การอนุุมััติิงบการเงิิน
งบการเงิินนี้้�ได้้รัับอนุุมััติิให้้ออกโดยกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจของบริิษััทฯ เมื่่�อวัันที่่� 26 มิิถุุนายน 2563
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30. Capital management
The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has appropriate capital
structure in order to support its business and maximise shareholder value. As at 31 March 2020, the
Company’s debt-to-equity ratio for the financial statements in which the equity method is applied was
0.08:1 (2019: 0.08:1) and the Company’s debt-to-equity ratio for the separate financial statements was
0.12:1 (2019: 0.13:1).

31. Approval of financial statements
These financial statements were authorised for issue by the Company’s authorised directors on 26 June
2020.
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รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ 10 รายแรก (ที่่�มา : ทะเบีียนรายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563)
รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

สััญชาติิ

ประเภทธุุรกิิจ

จำำ�นวนหุ้้�น

ร้้อยละ

1.

บริิษััท อาเซยูู จำำ�กััด

หมู่่�เกาะบริิติิชเวอร์์จิิน

ธุุรกิิจเพื่่�อการลงทุุน

33,582,850

16.658

2.

บริิษััท โวลล์์ตััน คอมปานีี จำำ�กััด

หมู่่�เกาะบริิติิชเวอร์์จิิน

ธุุรกิิจเพื่่�อการลงทุุน

22,165,700

10.995

3.

Oneida Services Limited

ไลบีีเรีีย

ธุุรกิิจเพื่่�อการลงทุุน

21,600,000

10.714

4.

บริิษััท กราซิิม อิินดััสตรีีส์์ จำำ�กััด

อิินเดีีย

ผู้้�ผลิิตเส้้นใยเรยอนและซีีเมนต์์

13,988,570

6.939

5.

บริิษััท รามา เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด

ไทย

ธุุรกิิจเพื่่�อการลงทุุน

12,571,280

6.236

6.

บริิษััท ไทย อิินดััสเตรีียล
แมนเนจเม้้นท์์ แอนด์์ เทรดดิ้้�ง จำำ�กัดั

ไทย

ธุุรกิิจเพื่่�อการลงทุุน

9,738,500

4.831

7.

นางสาวศนิิตา คาจิิจิิ

ไทย

ธุุรกิิจส่่วนตััว

4,901,385

2.431

8.

นางศิิลิิกา มััสกาตีี

ไทย

ธุุรกิิจส่่วนตััว

4,901,385

2.431

9.

นางสาววนิิตา ทัักราล

ไทย

ธุุรกิิจส่่วนตััว

4,730,840

2.347

10. นายอมร พาณิิชย์์ไกวััลโกศิิล
ไทย
ธุุรกิิจส่่วนตััว
3,640,740
1.806
หมายเหตุุ : บริิษััทฯ ไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการกำำ�หนดนโยบายการจััดการหรืือการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
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MAJOR SHAREHOLDERS
List of Top 10 Major Shareholders (as of 31 March 2020)
Nationality

Type of Business

No. of Shares

% of Total
Shares

1. Asseau Company Limited

British Virgin Islands

Investment Company

33,582,850

16.658

2. Wholton Company Limited

British Virgin Islands

Investment Company

22,165,700

10.995

3. Oneida Services Limited

Liberian

Investment Company

21,600,000

10.714

4. Grasim Industries Limited

Indian

VSF & Cement Manufactures

13,988,570

6.939

5. Rama Trading Co.,Ltd.

Thai

Investment Company

12,571,280

6.236

6. Thai Industrial Management
and Trading Co.,Ltd.

Thai

Investment Company

9,738,500

4.831

7. Ms. Zanita Kajiji

Thai

Business

4,901,385

2.431

8. Mrs. Zilika Maskati

Thai

Business

4,901,385

2.431

9. Ms. Vanita Thakral

Thai

Business

4,730,840

2.347

10. Mr. Amorn Panichkaivalkosil
Thai
Business
3,640,740
Remark : The major shareholders do not have material influences over the Company’s business.

1.806

Name of Shareholders
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นโยบายจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทฯ เป็็นการพิิจารณาจ่่ายเงิินปัันผลในอััตราร้้อยละ 20-35 ของกำำ�ไรสุุทธิิจากงบการเงิินเฉพาะ
กิิจการ หลัังจากจััดสรรเป็็นทุุนสำำ�รองตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด โดยพิิจารณาความต้้องการเงิินทุุนสำำ�หรัับแผนธุุรกิิจในอนาคตตามที่่�
คณะกรรมการของบริิษััทฯ เห็็นสมควร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม
หน่่วย

2563

2562

2561

2560

2559

กำำ�ไรสุุทธิิ (งบการเงิินเฉพาะกิิจการ)

ล้้านบาท

(214)

410

825

1,034

468

จำำ�นวนหุ้้�น

ล้้านหุ้้�น

201.60

201.60

201.60

201.60

201.60

บาท

0.05*

0.70

1.15

1.05

0.70

รวมเงิินปัันผลจ่่ายทั้้�งสิ้้�น

ล้้านบาท

10.08*

141.12

231.84

211.68

141.12

อััตราการจ่่ายเงิินปัันผล (งบการเงิินเฉพาะกิิจการ)

ร้้อยละ

-

34

28

20

30

เงิินปัันผลจ่่ายต่่อหุ้้�น

หมายเหตุุ: * 	ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทเมื่่�อวัันที่่� 29 มิิถุุนายน 2563 ได้้เสนอให้้มีีการจ่่ายเงิินปัันผลในอััตราหุ้้�นละ 0.05 บาท กำำ�หนดจ่่ายในวัันที่่�
20 สิิงหาคม 2563 โดยจะขออนุุมััติิต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นในวัันที่่� 30 กรกฎาคม 2563
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DIVIDEND PAYMENT POLICY
Dividend payment policy of the Company is to distribute dividend of 20-35% of the net profit based on separate
financial statements, after making necessary provisions for reserves as may be required by the applicable laws
and considering requirement of funds for future business plans as deemed appropriate by the Board of Directors
of the Company.

The dividend payment record for the last 5 years is as follows:
For the year ended 31 March
Unit
Net Profit
(As per separate financial statements)
No. of shares
Dividend per Share
Total Dividend Payment
Dividend Payout Ratio
(based on separate financial statements)

2020

2019

2018

2017

2016

Million Baht

(214)

410

825

1,034

468

Million Shares

201.60

201.60

201.60

201.60

201.60

Baht

0.05*

0.70

1.15

1.05

0.70

Million Baht

10.08*

141.12

231.84

211.68

141.12

NA

34

28

20

30

%

Remark: * The Board of Directors’ Meeting held on 29 June 2020 recommended to pay a dividend of Baht 0.05 per share and
the same will be paid on 20 August 2020 subject to approval by annual general meeting of shareholders to be held
on 30 July 2020.
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บริษัท ไทยเรยอน จำ�กัด (มหาชน)-รายงานประจำ�ปี 2563

ข้อมูลทั่วไป
ชื่่�อบริิษััท
ชื่่�อย่่อ
เว็็บไซต์์
ทะเบีียนบริิษััทเลขที่่�
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนชำำ�ระแล้้ว
ประเภทธุุรกิิจ
กำำ�ลัังการผลิิต
ผลิิตภััณฑ์์

ประโยชน์์
สถานที่่�ตั้้�ง

จำำ�นวนพนัักงาน
เลขานุุการบริิษััทและ
นัักลงทุุนสััมพัันธ์์

บุุคคลอ้้างอิิงอื่่�น

นายทะเบีียนหลัักทรััพย์์

ผู้้�สอบบััญชีี

(สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563)

สถาบัันการเงิินที่่�ติิดต่่อเป็็นประจำำ�

บริิษััท ไทยเรยอน จำำ�กััด (มหาชน)
“TR” – บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
www.thairayon.com; www.birlacellulose.com; www.adityabirla.com
0107536001125
201,600,000.00 บาท (201,600,000 หุ้้�น) มููลค่่าหุ้้�นละ 1 บาท
201,600,000.00 บาท (201,600,000 หุ้้�น) มููลค่่าหุ้้�นละ 1 บาท
อุุตสาหกรรมผลิิตเส้้นใยเรยอนและเกลืือโซเดีียมซััลเฟต
เส้้นใยเรยอน – 151,000 เมตริิกตัันต่่อปีี และเกลืือโซเดีียมซััลเฟต 126,000 เมตริิกตัันต่่อปีี
ประเภท - เส้้นใยเรยอน, เส้้นใยโมดาล
ความยาว - 32 มม. ถึึง 120 มม.
ความสว่่าง - ชนิิดมัันวาว กึ่่�งทึึบ
Denier - 0.9 ถึึง 5.5
เส้้นใยเรยอน – อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอและอุุตสาหกรรมที่่�ไม่่ใช่่สิ่่�งทอ
เกลืือโซเดีียมซััลเฟต – อุุตสาหกรรมผงซัักฟอก, ผลิิตกระจก, ผลิิตเยื่่�อกระดาษ, เครื่่�องหนััง, ซีีเมนต์์,
และสิ่่�งทอ
สำำ�นัักงานใหญ่่ :
888/160-1 อาคารมหาทุุนพลาซ่่า ชั้้�น 16 ถนนเพลิินจิิต แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ 10330
โทรศััพท์์ : 0-2253-6745-54 โทรสาร : 0-2254-3181
โรงงาน :
- 36 หมู่่� 2 ถนนอยุุธยา-อ่่างทอง ตำำ�บลโพสะ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดอ่่างทอง 14000
โทรศััพท์์ : 0-3561-1227-30 โทรสาร : 0-3561-1908
- 19 หมู่่� 7 ถนนหนองปลากระดี่่� ตำำ�บลหนองปลาหมอ อำำ�เภอหนองแค จัังหวััดสระบุุรีี
โทรศััพท์์ : 0-3637-3217-19 โทรสาร : 0-3637-3220
931 คน (ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563)
นางสุุวรรณา เฉลิิมวััฒน์์
โทรศััพท์์ : 0-2253-6745-54 ต่่อ 2250 โทรสาร : 0-2254-3181
อีีเมล์์ 		
: suwanna.c@adityabirla.com

บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
อาคารตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
93 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์ : 0-2009-9999
1. นางสาวโกสุุมภ์์ ชะเอม ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 6011 หรืือ
2. นายกฤษดา เลิิศวนา ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 4958 หรืือ
3. นางพููนนารถ เผ่่าเจริิญ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 5238
บริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด
ชั้้�น 30 อาคารเลครััชดาคอมเพล็็กซ์์ 193/136-137 ถนนรััชดาภิิเษก กรุุงเทพฯ 10110
โทรศััพท์์ : 0-2264-0777 โทรสาร : 0-2264-0789-90
1. ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)
2. ธนาคารซิิตี้้�แบงก์์ เอ็็น.เอ.
3. ธนาคาร ฮ่่องกงและเซี่่�ยงไฮ้้ แบงกิ้้�งคอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด
4. ธนาคารอิินเดีียโอเวอร์์ซีีส์์
5. ธนาคารกรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน)
6. ธนาคารเอเอ็็นแซด (ไทย) จำำ�กััด (มหาชน)
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GENERAL INFORMATION
Company Name
Initial & Listing
Websites
Registration Number
Registered Capital
Paid-up Capital
Type of Business
Production Capacity
Products

Thai Rayon Public Company Limited
“TR” – Listed on Stock Exchange of Thailand
www.thairayon.com; www.birlacellulose.com; www.adityabirla.com
0107536001125
Baht 201,600,000.00 (201,600,000 shares) at par value of Baht 1 each
Baht 201,600,000.00 (201,600,000 shares) at par value of Baht 1 each
Manufacturer & Seller of Viscose Staple Fibre and Anhydrous Sodium Sulphate
Viscose Staple Fiber – 151,000 TPA and Sodium Sulphate – 126,000 TPA
Types - Viscose Staple Fiber, Modal Fiber
Length - 32 MM to 120 MM
Lustre - Bright Bleach and Semi-Dull
Denier - 0.9 to 5.5
Applications
Viscose Staple Fibre - Textile and Non-Woven segments
Sodium Sulphate – Detergent, Glass, Pulp, Leather, Cement & Textile industries
Location
Head Office:
888/160-1 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan,
Bangkok 10330
Telephone : 0-2253-6745-54 Facsimile : 0-2254-3181
Factory:
- 36 Moo 2, Ayuthaya-Angthong Highway, Tambol Posa, Amphur Muang, Angthong 14000
Telephone : 0-3561-1227-30 Facsimile : 0-3561-1908
- 19 Moo 7, Nhongpla-Kradee Road, Nhong-pla-mhoo, Nhongkae, Saraburi
Telephone : 0-3637-3217-19 Facsimile : 0-3637-3220
No. of Employees
931 persons (As of 31 March 2020)
Company Secretary & Investor Mrs. Suwanna Chalermwat
Relations
Telephone : 0-2254-3346 Facsimile : 0-2254-3181
E-mail
: suwanna.c@adityabirla.com

Other References
Share Registrar

Thailand Securities Depository Company Limited
93 Ratchadapisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400
Telephone : 0-2009-9999
Auditor
1. Ms. Kosum Cha-em, CPA No. 6011
(For the year ended 31 March 2020) 2. Mr. Khitsada Lerdwana, CPA No. 4958
3. Mrs. Poonnard Paocharoen, CPA No. 5238
EY Office Limited
30th Floor, Lake Rajada Office Complex, 193/136-137 Rajadapisek Road, Bangkok 10110
Telephone : 0-2264-0777 Facsimile : 0-2661-0789-90
Bankers
1. Bangkok Bank Public Company Limited
2. Citibank N.A.
3. The Hongkong and Changhai Banking Corporation Limited
4. Indian Overseas Bank
5. Krung Thai Bank Public Company Limited
6. ANZ Bank (Thai) Public Co.,Ltd.
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บริษัท ไทยเรยอน จำ�กัด (มหาชน)-รายงานประจำ�ปี 2563

คำ�ย่อ / GLOSSARY
ABCT
ABES
AGAB
AFCO
AVG
AVTB
BJFC
BLPP
ILT
ITS
TAF
TCB
TPC
TPL
TR

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

บริิษััท อดิิตยา เบอร์์ล่่า เคมีีคััลส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
Aditya Birla Elyaf Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
บริิษััท อดิิตยา กรุ๊๊�ป เอบีี
บริิษััท อเล็็กซานเดรีีย ไฟเบอร์์ เอส.เอ.อีี.
บริิษััท เอวีี กรุ๊๊�ป เอ็็นบีี อิิงค์์
บริิษััท เอวีี เทอเรซ เบย์์ อิิงค์์
บริิษััท เบอร์์ล่่า จิิงเว่่ย์์ ไฟเบอร์์ จำำ�กััด
บริิษััท เบอร์์ล่่า ลาว พััลพ์์ แอนด์์ แพลนเทชั่่�น จำำ�กััด
บริิษััท พีีทีี อิินโด ลิิเบอร์์ตี้้� เท็็กซ์์ไทล์์
บริิษััท อิินโดไทยซิินเทติิคซ์์ จำำ�กััด
บริิษััท ไทย อคริิลิิค ไฟเบอร์์ จำำ�กััด
บริิษััท เบอร์์ล่่า คาร์์บอน (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท ไทย โพลีีฟอสเฟตและเคมีีภััณฑ์์ จำำ�กััด
บริิษััท ไทยเปอร์์อ๊๊อกไซด์์ จำำ�กััด
บริิษััท ไทยเรยอน จำำ�กััด (มหาชน)

AGM
ADMT
BOD
CAD
CS2
CSR
DCDA
EIA
ETP
EMS
GDP
H2SO4
INR
IOD
ISO
MT
PPM
RMB
SEC
SET
TL
USA
USD
VSF

Annual General Meeting of Shareholders
Air Dry Metric Ton
Board of Directors
Canadian Dollars
Carbon Disulphide
Corporate Social Responsibility
Double Capacity Double Absorption
Environment Impact Assessment
Effluent Treatment Plant
Environmental Management System
Gross Domestic Production
Sulphuric Acid
Indian Rupee
Thai Institute of Director
International Standard Organization
Metric Ton
Part Per Million
Renminbi
The Securities and Exchange Commission
The Stock Exchange of Thailand
Turkish Lira
United State of America
U.S. Dollar
Viscose Staple Fibre

การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
เมตริิกตััน (ปราศจากความชื้้�น)
คณะกรรมการบริิษััท
ดอลล่่าร์์แคนาดา
ก๊๊าซคาร์์บอนไดซััลไฟด์์
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
การทวีีคููณของกำำ�ลัังการผลิิตและการดููดซัับ
การประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม
โรงงานบำำ�บััดของเสีีย
ระบบจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศ
กรดกำำ�มะถััน
อิินเดีียนรููปีี
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
องค์์การระหว่่างประเทศว่่าด้้วยการมาตรฐาน
เมตริิกตััน
ส่่วนในล้้านส่่วน
เรนมิินบิิ
สำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ลีีร่่าตุุรกีี
ประเทศสหรััฐอเมริิกา
ดอลล่่าร์์สหรััฐฯ
เส้้นใยเรยอน

Fibres from Nature
Birla

Birla

viscose modal

บริษัท ไทยเรยอน จำ�กัด (มหาชน)

THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ : 0107536001125
สำ�นักงานใหญ่ : 888/160-1 อาคารมหาทุนพลาซ่า
ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2253-6745-54 โทรสาร : 0-2254-3181

Registration No. : 0107536001125
Head Office : 888/160-1 Mahatun Plaza Building,
16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan,
Bangkok 10330
Tel : 0-2253-6745-54 Fax : 0-2254-3181

โรงงาน : 36 หมู่ 2 ถนนอยุธยา - อ่างทองไฮเวย์
ตำ�บลโพสะ อำ�เภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3561-1227-30 โทรสาร : 0-3561-1908

Factory : 36 moo 2 Ayuthaya - Angthong Highway,
Tambol Posa, Amphur Muang, Angthong Province 14000
Tel : 0-3561-1227-30 Fox : 0-3561-1๙08

Website : http://www.thairayon.com, http://birlaviscose.com

