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วิสัยทัศน์
เป็็นผู้้�นำำ�ระดัับโลกในอุุตสาหกรรมเส้้นใยเซลลููโลส

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

พันธกิจ
เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้างคุุณค่่าที่่�เหนืือกว่่าและยั่่�งยืืน
สำำ�หรัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของเราทั้้�งหมด อีีกทั้้�งยัังคง
รัักษาส่่วนแบ่่งตลาดที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในอุุตสาหกรรม
เส้้นใยเซลลููโลสทั่่�วโลกโดยผ่่านช่่องทางดัังต่่อไปนี้้�
o นวััตกรรมในผลิิตภััณฑ์์และกระบวนการ
o	ความเป็็นเลิิศในคุุณภาพการบริิการ การพััฒนา
บุุคลากร และ
o	มุ่่ง� เน้้นการเป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมในทุุกกิิจกรรม
ของเรา

Mission
We aim to create superior
and sustainable value for all
our stakeholders maintaining
the largest market share in
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

Mr. Kumar Mangalam Birla
Chairman of the Board
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ข้อมูลบริษัท

บริิษัทั ไทยเรยอน จำำ�กัดั (มหาชน) ก่่อตั้้�งขึ้้น� เมื่่�อวัันที่่� 13 กุุมภาพัันธ์์
2517 เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจผลิิตเส้้นใยเรยอน (VSF) โดยเริ่่�มทำำ�การ
ผลิิตเชิิงพาณิิชย์์ในวัันที่่� 14 กัันยายน 2519 เริ่่�มจากกำำ�ลัังผลิิต
9,000 ตัันต่่อปีี จากการขยายการผลิิตอย่่างสม่ำำ��เสมอทำำ�ให้้ปัจั จุุบันั
บริิษััทฯ มีีกำำ�ลัังการผลิิตเส้้นใยเรยอนถึึง 151,000 ตัันต่่อปีี หรืือ
คิิดเป็็น 17 เท่่าของกำำ�ลังั การผลิิตเริ่่�มแรก และบริิษัทั ฯ มีีผลิิตภััณฑ์์
พลอยได้้เป็็นเกลืือโซเดีียมซััลเฟต ซึ่่�งมีีกำำ�ลัังการผลิิต 126,000
ตัั น ต่่ อ ปีี บริิ ษัั ท ฯ ได้้ เข้้ า จดทะเบีี ย นในตลาดหลัั ก ทรัั พย์์
แห่่งประเทศไทยในปีี 2527 โดยมีีมูลู ค่่าหลัักทรััพย์ต์ ามราคาตลาด
6,401 ล้้านบาท (หรืือประมาณ 204 ล้้านเหรีียญสหรััฐฯ)
ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2564
บริิษััทฯ มีีโรงงานผลิิตเส้้นใยเรยอนตั้้�งอยู่่�ริิมฝั่่�งแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา
จัังหวััดอ่่างทอง และโรงงานผลิิตก๊๊าซคาร์์บอนไดซััลไฟด์์ซึ่่�งใช้้
ก๊๊าซธรรมชาติิตั้้�งอยู่่�ที่่�อุุตสาหกรรมเอสไอแอล จัังหวััดสระบุุรีี
กระบวนการผลิิตของบริิษัทั ฯ ได้้รับั การรัับรองมาตรฐานอุุตสาหกรรม
ISO9002 และ ISO14001 นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังได้้รัับรางวััล
TPM Excellence Award จาก JIPM ประเทศญี่่�ปุ่่�นอีีกด้้วย
ผลิิตภััณฑ์์ของบริิษัทั ฯ ภายใต้้เครื่่�องหมายการค้้า “Birla Cellulose”
ประกอบด้้วยเส้้นใยเรยอนมากมายหลายชนิิดซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิ
ต่่าง ๆ เช่่น สััมผััสนุ่่�มสบาย ดููดซัับความชื้้�นสููง ย่่อยสลายได้้เอง
ตามธรรมชาติิ และมีีรููปแบบที่่�ทัันสมััย เส้้นใยเหล่่านี้้�สามารถ
นำำ�ไปแปรรููปเป็็นผลิิตภััณฑ์์ต่่าง ๆ เช่่น เสื้้�อผ้้า เครื่่�องแต่่งกาย
ของตกแต่่ ง บ้้ า น เครื่่�องประดัั บ ไหมพรม ผ้้ า สำำ� หรัั บ เช็็ ด
ทำำ�ความสะอาด ของใช้้ส่่วนบุุคคล และของใช้้ในโรงพยาบาล
บริิษัทั ฯ ประสบความสำำ�เร็็จในการขยายธุุรกิิจไปสู่่�ผลิิตภััณฑ์์เส้้นใย
พิิเศษรุ่่�นใหม่่ “เบอร์์ล่า่ โมดาล” และ “เบอร์์ล่า่ พููโรเซล” ผลิิตภััณฑ์์
โมดาลได้้ รัั บ การยอมรัั บ เป็็ น อย่่ า งดีี สำำ� หรัั บ ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์
เครื่่�องแต่่งกายตามแฟชั่่�นระดัับไฮเอนด์์ และพููโรเซลซึ่่�งเป็็น
ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ เ ส้้ น ใยที่่�ไม่่ ใช่่ สิ่่� งทอที่่�มีี ค วามต้้ อ งการเพิ่่�มขึ้้� น ใน
ผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสุุขอนามััย

อีีกทั้้�ง บริิษััทฯ ได้้ผลิิตเกลืือโซเดีียมซััลเฟตเป็็นผลผลิิตพลอยได้้
ซึ่่�งเป็็นวััตถุุดิบิ ที่่�สำำ�คัญ
ั ในอุุตสาหกรรมผงซัักฟอก ผลิิตเยื่่�อกระดาษ
ผลิิตกระจก ผลิิตเครื่่�องหนััง และอุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ
ผลิิตภััณฑ์์เส้้นใยเรยอนของบริิษััทฯ มากกว่่าร้้อยละ 95 มีีการ
ส่่งออกโดยตรงไปยัังกว่่า 40 ประเทศทั่่�วโลก มีีการทำำ�การตลาด
ภายใต้้ตราสิินค้้า “Birla Cellulose” ซึ่่�งมีีคุุณภาพที่่�ตรงตาม
ความต้้องการของลููกค้้าในประเทศสหรััฐอเมริิกา, ยุุโรป, ตุุรกีี,
เกาหลีีใต้้, ญี่่�ปุ่่�น, ฟิิลิิปปิินส์์, อิินโดนีีเซีีย, ปากีีสถาน, เวีียดนาม,
จีีน, อิินเดีีย และศรีีลัังกา
ผลิิตภััณฑ์์ของบริิษัทั ฯ ตอบสนองต่่อความต้้องการทั้้�งในอุุตสาหกรรม
สิ่่�งทอและอุุตสาหกรรมที่่�ไม่่ใช่่สิ่่�งทอ โดยทำำ�การผลิิตเส้้นใยเรยอน
ที่่�มีีความหลากหลายตั้้�งแต่่ 0.8 ถึึง 5.5 Denier เส้้นใยที่่�มีี
ความยาวตั้้�งแต่่ 32 ม.ม. ถึึง 120 ม.ม. ระดัับความแวววาว
ของการฟอกย้้อม และกึ่่�งทึึบ เส้้นใยเรยอนของบริิษัทั ฯ ได้้รับั การ
รัับรองจาก Oeko-Tex Standard 100 เมื่่�อเร็็ว ๆ นี้้�บริิษััทฯ
ได้้เพิ่่�มส่่วนแบ่่งตลาดในผลิิตภััณฑ์์ชนิิดพิิเศษ เช่่น ผลิิตภััณฑ์์ที่่�
ไม่่ใช่่สิ่่�งทอ (non-woven) ไมโครดีีเนีียร์์ (micro denier) และ
coarser deniers
หลายปีีที่่�ผ่า่ นมา บริิษัทั ฯ มีีการขยายธุุรกิิจทั้้�งในประเทศไทยและ
ต่่างประเทศ โดยเป็็นการขยายการลงทุุนทั้้�งในรููปแบบการ
ขยายตััวไปข้้างหลัังและการขยายตััวไปข้้างหน้้า บริิษัทั ฯ ยัังคงมีี
ความพยายามอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการผลิิต
และคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อตอบสนองต่่อความต้้องการของ
ตลาดระดัับสููง เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับความมุ่่�งมั่่�นของบริิษััทฯ ที่่�มีี
ต่่อความยั่่�งยืืนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม บริิษัทั ฯ ได้้รับั ใบรัับรองมาตรฐาน
เทคโนโลยีีที่่�ดีที่่�สุ
ี ดุ ในยุุโรป (EU BAT: European Best Available
Technology) สำำ�หรัับเส้้นใยเรยอน และในฐานะเป็็นผู้้�ส่่งออก
รายใหญ่่ ผู้้�เสีียภาษีี และผู้้�จ้้างงานรายใหญ่่ในจัังหวััดอ่่างทอง
บริิษััทฯ มีีส่่วนสำำ�คััญในการส่่งเสริิมเศรษฐกิิจของประเทศไทย
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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 6,401 Million (approx. USD 204
Million) as of 31 March 2021.
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
fibres “Birla Modal” and “Birla Purocel”. Modal is well
accepted for high end textile fashion products and
Purocel non-woven fibres enjoy growing demand in
hygiene products.

TR also produces Anhydrous Sodium Sulphate,
a by-product, which is widely used by detergent, pulp,
glass, leather and textile industries.
More than 95% of Thai Rayon’s VSF throughput is directly
exported to more than 40 countries worldwide. VSF
from Thai Rayon is marketed under the “Birla Cellulose”
brand, and meets the stringent quality expectations
of customers in the USA, Europe, Turkey, South Korea,
Japan, Philippines, Indonesia, Pakistan, Vietnam, China,
India and Sri Lanka.
TR caters to the demands of both Textile and
Non-Woven 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. In line
with strong commitment towards environmental
sustainability, TR has achieved EU BAT (European Best
Available Technology) standard for its fibers. 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
2021
2564

2020
2563

2019
2562

2018
2561

2017
2560

3,136

6,201

6,661

6,064

5,426

27,911

25,370

26,119

25,093

23,550

Total Current Liabilities หนี้้�สิินหมุุนเวีียนรวม

1,260

1,535

1,619

1,379

1,651

Total Liabilities

หนี้้�สิินรวม

1,870

1,790

2,046

1,903

2,171

Shareholders’ Equity

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

26,041

23,581

24,072

23,190

21,379

Paid Up Capital

ทุุนชำำ�ระแล้้ว

201.60

201.60

201.60

201.60

201.60

Financial Status

ฐานะทางการเงิิน

Total Current Assets

สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนรวม

Total Assets

สิินทรััพย์์รวม

Operating Performance ผลการดำำ�เนิินงาน
Export Sales (fibre)

รายได้้จากการขายส่่งออก (เส้้นใย)

5,528

6,402

8,192

8,341

7,027

Total Sales

รายได้้จากการขายรวม

6,003

7,374

9,383

10,032

9,080

Total Revenues

รายได้้รวม

6,157

7,531

9,551

10,271

9,228

Net Profit

กำำ�ไรสุุทธิิ

89

189

1,577

2,128

2,325

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

เงิินปัันผล

0.05*

0.05

0.70

1.15

1.05

Earnings

กำำ�ไรต่่อหุ้้�น

0.44

0.94

7.82

10.55

11.53

Book Value

มููลค่่าตามบััญชีี

129.17

116.97

119.41

115.03

106.05

Note:

* The Board of Directors’ Meeting held on 31 May 2021 recommended to pay dividend of Baht
0.05 per share and the same will be paid on 18 August 2021 subject to approval by shareholders’
meeting to be held on 30 July 2021.

หมายเหตุุ: *	ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั เมื่่�อวัันที่่� 31 พฤษภาคม 2564 ได้้เสนอให้้มีกี ารจ่่ายเงิินปัันผลในอััตราหุ้้�นละ 0.05 บาท
ซึ่่�งกำำ�หนดจ่่ายในวัันที่่� 18 สิิงหาคม 2564 โดยเสนอขออนุุมััติิต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นในวัันที่่� 30 กรกฎาคม 2564
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2560
2017

2561
2018

2562
2019

2563
2020

2564
2021

2560
2017

2561
2018

2562
2019

2563
2020

89

1,577

6,003

7,374

2,128

2,325

กำำ�ไรสุุทธิิ
Net Profit

9,383

10,032

9,080

รายได้้จากการขายรวม
Total Sales

2564
2021

(หน่่วย : ล้้านบาท / Unit : Million Baht)

2564
2021

21,379
2560
2017

2561
2018

2562
2019

2563
2020

26,041

27,911

25,370
2563
2020

23,581

2562
2019

24,072

2561
2018

26,119

25,093

23,550
2560
2017

23,190

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
Shareholders’ Equity

สิินทรััพย์์รวม
Total Assets

2564
2021
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การเปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์ ในรอบปี
10 กรกฎาคม 2563
นายประบูู นาเรนท์์ มาตู้้� กรรมการของบริิษัทั ฯ ได้้ลาออกจากการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ เนื่่�องจากเหตุุผลส่่วนตััว มีีผลตั้้�งแต่่
วัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563

9 กันยายน 2563
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 2/2563 ได้้มีีมติิดัังต่่อไปนี้้�
1. อนุุมััติิการแต่่งตั้้�งนายปุุร์์สโซตััมดาส ชาร์์มา เป็็นกรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบของบริิษััทฯ
ตามวาระที่่�เหลืืออยู่่� แทนนายประบูู นาเรนท์์ มาตู้้� ที่่�ลาออก โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 9 กัันยายน 2563
2. อนุุมัติั กิ ารลงทุุนเพิ่่�มเติิมในหุ้้�นและ/หรืือใบแสดงสิิทธิิในผลประโยชน์์ที่่�เกิิดจากหลัักทรััพย์อ้์ า้ งอิิง (GDRs)
ในบริิษััทจดทะเบีียนแห่่งหนึ่่�งในต่่างประเทศ โดยมีีมููลค่่าซื้้�อขายทั้้�งสิ้้�นไม่่เกิิน 1,100 ล้้านบาท
ในระหว่่างเดืือนธัันวาคม 2563 บริิษัทั ฯ ได้้เข้้าลงทุุนในใบแสดงสิิทธิิในผลประโยชน์์ที่่�เกิิดจากหลัักทรััพย์์
อ้้างอิิง (GDRs) ในบริิษัทั กราซิิม อิินดััสตรีีย์์ จำำ�กัดั เป็็นเงิินจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 1,072 ล้้านบาท ทำำ�ให้้บริิษัทั ฯ
มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นจากร้้อยละ 0.29 เป็็นร้้อยละ 0.72 ของหุ้้�นที่่�ชำำ�ระแล้้วทั้้�งหมด
3. อนุุมััติิการเข้้าซื้้�อหุ้้�นเพิ่่�มเติิมในบริิษััท เอวีี กรุ๊๊�ป เอ็็นบีี อิิงค์์ (AVG) ประเทศแคนาดา จากบริิษััทในต่่าง
ประเทศ เป็็นจำำ�นวนหุ้้�นทั้้�งหมด 136,500 หุ้้�น หรืือคิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 30 ของจำำ�นวนหุ้้�นทั้้�งหมด
ของ AVG โดยมีีมููลค่่าการลงทุุนรวมไม่่เกิิน 1,958 ล้้านบาท
ในระหว่่างเดืือนกัันยายน 2563 บริิษััทฯ ได้้เข้้าซื้้�อหุ้้�นใน เอวีี กรุ๊๊�ป เอ็็นบีี อิิงค์์ (AVG) คิิดเป็็นร้้อยละ 30
ของหุ้้�นที่่�ชำำ�ระแล้้วทั้้�งหมด โดยมีีมููลค่่าเงิินลงทุุนทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 1,939 ล้้านบาท ภายหลัังจากการทำำ�
รายการ บริิษัทั ฯ มีีสัดั ส่่วนการถืือหุ้้�นจากร้้อยละ 19 เป็็นร้้อยละ 49 ของหุ้้�นที่่�ชำำ�ระแล้้วทั้้�งหมดใน AVG

31 พฤษภาคม 2564
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการครั้้�งที่่� 1/2564 ได้้มีีมติิเสนอให้้ที่่�ประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติกิ ารจ่่ายเงิินปัันผลในอััตราหุ้้�นละ 0.05 บาท สำำ�หรัับ
ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 ซึ่่�งจ่่ายจากกำำ�ไรสะสม คิิดเป็็นจำำ�นวนเงิิน
ทั้้�งสิ้้�น 10.08 ล้้านบาท เงิินปัันผลทั้้�งหมดจะถููกหัักภาษีี ณ ที่่�จ่่ายตามอััตรา
ที่่�กฎหมายกำำ�หนด กำำ�หนดจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในวัันที่่� 18 สิิงหาคม
2564 โดยกำำ�หนดรายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิรัับเงิินปัันผล (Record Date)
ในวัันที่่� 14 มิิถุุนายน 2564
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MAJOR CHANGES AND OTHER EVENTS
10 July 2020
Mr. Prabhu Narain Mathur, member of the Board and Audit
Committee resigned from Independent Director and member of
the Audit Committee of the Company due to personal reasons,
effective from 10 July 2020.

9 September 2020
The Board of Directors’ Meeting no.2/2020 has passed the resolutions as follows :
1. To approve the appointment of Mr. Purshottam Dass Sharma as an Independent
Director and member of Audit Committee of the Company in place of Mr. Prabhu
Narain Mathur, the resigned director, for the remaining period of term effective from
9 September 2020.
2. To approve the additional investment in shares and/or Global Depository Receipts
(GDRs) of an overseas listed company for a maximum amount of Baht 1,100 Million.
During December 2020, the Company made investment in Global Depository Receipts
(GDRs) of Grasim Industries Limited of Baht 1,072 Million thereby increasing the
Company’s holdings from 0.29% to 0.72%.
3. To approve the purchase of additional shares of AV Group NB Inc., Canada (AVG) from
an overseas based company, totaling 136,500 shares representing 30% of the total
shares of AVG for a maximum amount of Baht 1,958 Million.
During September 2020, the Company purchased 30% equity in AV Group NB Inc.,
Canada (AVG) of Baht 1,939 Million. After this transaction, the Company’s holding
increased from 19% to 49% in AVG.

31 May 2021
The Board of Directors’ Meeting no.1/2021 has passed
the resolution 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
2021 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 18 August 2021.
The record date to determine the right of shareholders who are
entitled to receive dividend will be on 14 June 2021.
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รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น

Our Story
Birla Purocel is a 100% nature-based nonwoven fibre, ideal
for personal care, hygiene and medical usege and next-to-skin
applications. Purocel offers a wide range of fibres for
nonwoven applications with a focus on sustainability,
innovation and partnership.

คณะกรรมการขอนำำ�เสนองบการเงิินที่่�ตรวจสอบแล้้วสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564

เศรษฐกิิจโลก
ในทศวรรษใหม่่ที่่�เริ่่�มต้้นจากปีี 2563 เริ่่�มต้้นขึ้้�นพร้้อมกัับภาวะถดถอยทั่่�วโลกอย่่างรุุนแรงที่่�สุุดนัับตั้้�งแต่่สงครามโลกครั้้�งที่่�สอง
ที่่�เกิิดจากการแพร่่ระบาดครั้้�งใหญ่่ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา (COVID-19) การหยุุดชะงัักทางเศรษฐกิิจที่่�เกิิดจากการแพร่่ระบาด
ทั่่�วโลก ส่่งผลให้้การเติิบโตทั่่�วโลกหดตััวลงร้้อยละ 3.3 ในปีี 2563 ตามการประมาณการของกองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศ
(International Monetary Fund : IMF) ถึึงแม้้ว่า่ การหดตััวของกิิจกรรมในปีี 2563 นั้้�นไม่่เคยเกิิดขึ้้น� มาก่่อน แต่่นโยบายการสนัับสนุุน
จากหลายประเทศทำำ�ให้้ผลลััพธ์์ทางเศรษฐกิิจแย่่ลงไปอีีก
แม้้ว่่าจะมีีความคืืบหน้้าของการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคในประเทศหลััก ๆ และการประกาศสนัับสนุุนเงิินงบประมาณเพิ่่�มเติิมใน
บางประเทศ แต่่แนวโน้้มทั่่�วโลกยัังคงไม่่แน่่นอน เนื่่�องจากการกลายพัันธุ์์�ของไวรััสชนิิดใหม่่ ประสิิทธิิผลของมาตรฐานของวััคซีีน
และการเปลี่่�ยนแปลงของเงื่่�อนไขทางการเงิิน

เศรษฐกิิจไทย
เศรษฐกิิจไทยหดตััวร้้อยละ 6.1 ในปีี 2563 เมื่่�อเทีียบกัับอััตราการเติิบโตในปีี 2562 ซึ่่�งอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 2.3 การหดตััวที่่�รุุนแรงส่่วนใหญ่่
เกิิดจากการส่่งออกที่่�ลดลงและการกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจที่่�เกี่่�ยวกัับการท่่องเที่่�ยวเกืือบทั้้�งหมด การท่่องเที่่�ยวยัังคงเป็็นหนึ่่�งในภาคส่่วน
ที่่�ได้้รับั ผลกระทบมากที่่�สุุดจากการแพร่่ระบาดของ COVID-19 ซึ่่�งเป็็นผลมาจากการพร่่ระบาดของการติิดเชื้้�อครั้้�งล่่าสุุดในประเทศไทย
ตั้้�งแต่่เดืือนเมษายน 2564 ประมาณการการเติิบโตของเศรษฐกิิจไทยได้้ถููกปรัับลดลงโดยสถาบัันทางเศรษฐกิิจ

อุุตสาหกรรมผลิิตเส้้นใยเรยอน (VSF)
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา (COVID-19) ทั่่�วโลกมีีผลกระทบในทางลบต่่ออุุปสงค์์ของห่่วงโซ่่มููลค่่าสิ่่�งทอโดยรวม
ซึ่่�งรวมถึึงเส้้นใยเรยอน (VSF) โดยความต้้องการเส้้นใยเรยอน (VSF) ทั่่�วโลกลดลงเหลืือ 5.4 ล้้านตัันใน 2563 เมื่่�อเทีียบกัับ 5.9 ล้้านตััน
ในปีี 2562 ในขณะที่่�กำำ�ลังั การผลิิตเส้้นใยเรยอน (VSF) เพิ่่�มขึ้้น� เล็็กน้้อยในช่่วงเวลาเดีียวกัันเป็็น 7.8 ล้้านตััน เมื่่�อเทีียบกัับ 7.5 ล้้านตััน
ความต้้องการที่่�ชะลอตััวลงเนื่่�องมาจากการแพร่่ระบาดของ COVID-19 ประกอบกัับการเพิ่่�มกำำ�ลัังการผลิิตใหม่่ในประเทศจีีนและ
อิินโดนีีเซีีย ในช่่วงไม่่กี่่�ปีีที่่�ผ่่านมา ส่่งผลให้้กำำ�ลัังการผลิิตเส้้นใยเรยอน (VSF) ส่่วนเกิินเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 30 เมื่่�อเทีียบกัับร้้อยละ 22
ในช่่วงไม่่กี่่�ปีีที่่�ผ่่านมา สิ่่�งเหล่่านี้้�สร้้างแรงกดดัันต่่อราคาเส้้นใยเรยอน (VSF) ในช่่วงครึ่่�งปีีแรกของปีีงบการเงิิน สถานการณ์์กำำ�ลัังการ
ผลิิตส่่วนเกิินในเส้้นใยเรยอน (VSF) อาจดำำ�เนิินต่่อไป ในอีีกไม่่กี่่�ปีีข้้างหน้้า ซึ่่�งอาจนำำ�ไปสู่่�แรงกดดัันต่่อราคา เส้้นใยเรยอน (VSF) และ
ส่่วนต่่างผลกำำ�ไรในอนาคตอัันใกล้้นี้้�
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DIRECTORS’ REPORT TO THE SHAREHOLDERS

Your Directors present the audited financial statements for the year ended 31 March 2021.

Global Economy
The new decade that began in 2020 was ushered in with the most severe global recession since the Second
World War caused by the COVID-19 pandemic. The pandemic-induced economic standstill worldwide resulted
in the contraction of global growth by 3.3% in 2020 according to IMF estimates. Although the contraction of
activity in 2020 was unprecedented, extraordinary policy support by various countries prevented even worse
economic outcomes.
Despite the progress of vaccine inoculations in major economies & announcements of additional fiscal support
in some countries, global prospects still remain uncertain, due to new virus mutations, the effectiveness of
vaccine-powered normalization and the evolution of financial conditions.

Thai Economy
The Thai economy contracted by 6.1% in 2020 as compared to a growth of 2.3% in 2019. The sharp contraction
is mainly caused by lower exports and an almost complete halt in tourism related economic activities. Tourism
continues to be one of the sectors hit hardest by the COVID-19 pandemic. Due to the emergence of latest wave
of infections in Thailand since April 2021, growth estimates of Thai economy have been revised downwards by
economic institutions.

VSF Industry
The Global outbreak of COVID-19 had a negative impact on demand for the overall textile value chain, including
VSF. Globally VSF demand declined to 5.4 Million Tons in 2020 as compared to 5.9 Million Tons in 2019 whereas
VSF capacity increased marginally during the same period to 7.8 Million Tons as compared to 7.5 Million Tons.
The slowdown in demand due to the COVID-19 pandemic, along with the addition of new capacities in China
and Indonesia in recent years, resulted in an increase in surplus VSF capacity to 30% compared to 22% in the
last few years. This has put pressure on VSF prices during the first half of the financial year. The surplus capacity
situation in VSF may continue for the next few years which could lead to pressure on VSF prices and margins
in the near future.
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ในขณะเดีียวกััน มีีการปรัับปรุุงโดยรวมในการรัับรู้้�ของผู้้�บริิโภคที่่�มีีผลต่่อสุุขภาพและสุุขอนามััย ส่่งผลให้้ความต้้องการเส้้นใยที่่�ไม่่ใช่่
สิ่่�งทอสำำ�หรัับการใช้้งานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสุุขอนามััยเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นอย่่างมาก ทำำ�ให้้ความต้้องการเส้้นใยที่่�ไม่่ใช่่สิ่่�งทอเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 31 หรืือ
คิิดเป็็น 1 ล้้านตัันเมื่่�อเทีียบกัับปีีที่่�แล้้ว และคาดว่่าจะดำำ�เนิินต่่อไปในระยะสั้้�นถึึงระยะปานกลาง ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการเพิ่่�มการ
ผลิิตเส้้นใยเรยอน (VSF) สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ที่่�ไม่่ใช่่สิ่่�งทอในทัันทีีเพื่่�อการใช้้กำำ�ลัังการผลิิตให้้ดีียิ่่�งขึ้้�นและมีีอััตรากำำ�ไรที่่�คงที่่�
ในขณะที่่�โครงการฉีีดวััคซีีนในประเทศต่่าง ๆ ได้้แสดงให้้เห็็นถึึงผลลััพธ์ที่่�น่
์ า่ พึึงพอใจ แต่่จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19
คาดว่่าจะยัังคงส่่งผลกระทบต่่ออุุปสงค์์ของห่่วงโซ่่มููลค่่าสิ่่�งทอโดยรวม รวมถึึงเส้้นใยเรยอน (VSF) ในอนาคตอัันใกล้้นี้้�

ผลประกอบการและความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร
ผลประกอบการและความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรของบริิษััทฯ สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 เปรีียบเทีียบกัับปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 เป็็นดัังนี้้�
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 31 มีีนาคม
รายการ

ปริมาณการผลิตเส้นใยเรยอนรวม (เมตริกตัน)
ปริมาณขายเส้นใยเรยอนรวม (เมตริกตัน)

2564

2563

%
เปลี่่�ยนแปลง

115,091
116,044

134,866
132,359

(14.7%)
(12.3%)

รายได้จากการขายรวม (ล้านบาท)

6,003

7,374

(18.6%)

ราคาขายเฉลี่ย (บาท/กก.)

48.23

51.44

(6.2%)

ต้นทุนขาย (ล้านบาท)

5,517

7,290

(24.3%)

ต้นทุนขาย (บาท/กก.)

47.54

55.08

(13.7%)

ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ล้านบาท)
198
513
(61.4%)
กำ�ไรสุทธิ - งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)
7
(214)
103.1%
กำ�ไรสุทธิ - งบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (ล้านบาท)
89
189
(52.6%)
ปริิมาณขายเส้้นใยเรยอนลดลงร้้อยละ 12.3 จากความต้้องการที่่�ลดลงอย่่างกระทัันหัันเมื่่�อต้้นเดืือนเมษายน 2563 ซึ่่�งค่่อย ๆ
มีีการฟื้้�นตััวในระหว่่างปีี ในด้้านอุุปสงค์์และราคามีีการปรัับตััวดีีขึ้้�นอย่่างเห็็นได้้ชััดในไตรมาสสุุดท้้ายของปีี ราคาขายเฉลี่่�ยของเส้้นใย
ลดลงร้้อยละ 6.2 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน ในขณะที่่�ต้้นทุุนขายลดลงร้้อยละ 13.7 เนื่่�องจากต้้นทุุนการผลิิตที่่�ลดลง
อย่่างไรก็็ตาม ค่่าใช้้จ่่ายในการจััดจำำ�หน่่ายเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นอย่่างมากถึึงร้้อยละ 77 อัันเนื่่�องมาจากค่่าขนส่่งสิินค้้าทางทะเลที่่�เพิ่่�มขึ้้�นและ
ความพร้้อมใช้้งานของพื้้�นที่่�ในการขนส่่งลดลง หลัังจากได้้รับั ผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของ COVID-19 บริิษัทั ฯ ยัังคงให้้ความสำำ�คัญ
ั
กัับประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานและเพิ่่�มกำำ�ลัังการผลิิตเส้้นใยเรยอน (VSF) สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ที่่�ไม่่ใช่่สิ่่�งทอซึ่่�งมีีความต้้องการที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
บริิษััทฯ มีีกำำ�ไรสุุทธิิจำ�ำ นวน 7 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับผลขาดทุุนสุุทธิิจำำ�นวน 214 ล้้านบาทในปีีก่่อน ถึึงแม้้จะได้้รัับผลกระทบจาก
การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ในช่่วงต้้นปีี ส่่งผลให้้มีีการใช้้กำำ�ลัังการผลิิตลดลง บริิษััทฯ ได้้มีีการปรัับให้้เข้้ากัับสถานการณ์์
โดยการลดต้้นทุุนคงที่่�ต่่าง ๆ ด้้วยสภาวะตลาดที่่�ท้้าทายส่่งผลให้้บริิษััทร่่วมส่่วนใหญ่่มีีผลการดำำ�เนิินงานปรัับตััวลดลงเมื่่�อเทีียบกัับ
ปีีก่่อน ทำำ�ให้้ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียลดลงอยู่่�ที่่�จำ�ำ นวน 198 ล้้านบาท หรืือลดลงร้้อยละ 61 จากปีีก่่อน
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Meanwhile, there has been an overall enhancement in consumer awareness towards health and hygiene, resulting
in strong demand for non-woven fibres for hygiene-related applications. This has resulted in an increase in
demand for non-woven VSF fibres by 31% to 1 Million Tons as compared to previous year. This trend is expected
to continue in the short to medium term. Your company has taken actions to quickly increase the production
of VSF for non-woven applications for better capacity utilization and stable margins.
While vaccination deployment program in various countries have shown promising results, the COVID-19 situation
is expected to continue to impact demand for the overall textile value chain including VSF in the near future.

Operational Performance and Profitability
The Company’s operating performance and profitability for the year ended 31 March 2021 vis-à-vis the year
31 March 2020 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
2021
2020
115,091
134,866
116,044
132,359
6,003
7,374
48.23
51.44
5,517
7,290
47.54
55.08
198
513
7
(214)
89

189

% change
(14.7%)
(12.3%)
(18.6%)
(6.2%)
(24.3%)
(13.7%)
(61.4%)
103.1%
(52.6%)

Fibre sales volume declined by 12.3% due to a sudden crash in demand beginning April 2020 which recovered
gradually during the year. There was a marked improvement in demand and prices in the last quarter of the
year. The average selling price of fibre declined by 6.2% over the previous financial year whereas cost of sales
reduced by 13.7% due to a reduction in input costs.
However, distribution expenses increased sharply by 77% due to an increase in ocean freights and reduced
availability of shipping space following the impact of the pandemic. The Company continued to focus on
operational efficiency and increased production of non-woven fibres which had growth in demand.
The Company managed to record nominal profit of Baht 7 Million as compared to a net loss of Baht 214
Million in the previous year, despite the impact of the COVID-19 pandemic during the early part of the year
resulting in lower capacity utilization. The Company responded to the situation by reducing various fixed costs.
The challenging market conditions resulted in subdued performance of most of the associated companies as
compared to the previous year, and hence the share of net profit reduced to Baht 198 Million under the equity
method, a decrease of 61% over the previous year.
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เส้้นทางสู่่�ความยั่่�งยืืน
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับความมุ่่�งมั่่�นของบริิษััทฯ ที่่�มีีต่่อความยั่่�งยืืนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม บริิษััทฯ ได้้รัับการรัับรองมาตรฐานเทคโนโลยีี
ที่่�ดีีที่่�สุุดในยุุโรป (EU BAT: European Best Available Technology) ซึ่่�งเป็็นก้้าวที่่�สำำ�คััญของโรงงานผลิิตเส้้นใยเรยอนเพีียงไม่่
กี่่�แห่่งทั่่�วโลกที่่�ทำำ�ได้้สำำ�เร็็จ มาตรฐาน EU BAT ของสหภาพยุุโรปถืือเป็็นบรรทััดฐานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เข้้มงวดและยากที่่�สุุด
สำำ�หรัับมาตรฐานระดัับสููงของการปล่่อยอากาศและการปล่่อยน้ำำ��เสีียที่่�ผ่่านการบำำ�บััดแล้้ว ด้้วยสิ่่�งสำำ�คััญเหล่่านี้้�ช่่วยให้้บริิษััทฯ
สามารถขยายกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ระดัับพรีีเมี่่�ยม ได้้แก่่ Liva-Eco Viscose และ Liva-Eco Modal ผลิิตภััณฑ์์เหล่่านี้้�ได้้รัับการรัับรองด้้าน
ความยั่่�งยืืนที่่�โดดเด่่นและเป็็นที่่�ต้้องการของแบรนด์์แฟชั่่�นระดัับโลก

คดีีทางกฎหมาย
บริิษัทั ฯ ได้้มีกี ารปกป้้องผลประโยชน์์สำำ�หรัับคดีีแบบกลุ่่�มที่่�ยื่่�นต่่อศาลจัังหวััดอ่่างทองอย่่างเหมาะสม โดยศาลอุุทธรณ์์ซึ่่�งตััดสิินในเดืือน
พฤษภาคม 2563 ให้้สามารถดำำ�เนิินคดีีแบบกลุ่่�มได้้และขอบเขตดัังกล่่าวให้้รวมถึึงบุุคคลอื่่�น ๆ ที่่�ได้้รัับความเดืือดร้้อนอัันเนื่่�องมาจาก
สารเคมีีจากการประกอบกิิจการจากโรงงานของบริิษัทั ฯ ที่่�จัังหวััดอ่่างทอง คดีีดังั กล่่าวอยู่่�ในชั้้�นพิิจารณาของศาลแพ่่ง จัังหวััดกรุุงเทพฯ
บริิษััทฯ เชื่่�อว่่าได้้มีีการดำำ�เนิินงานที่่�เป็็นไปตามมาตรฐานการปล่่อยมลพิิษที่่�กำำ�หนดโดยหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
บริิษัทั ฯ เชื่่�อมั่่�นว่่า ระดัับการปล่่อยมลพิิษในปััจจุุบันั ของบริิษัทั ฯ อยู่่�ในระดัับต่ำำ��ที่่�สุดุ ในอุุตสาหกรรมทั่่�วโลก อีีกทั้้�งบริิษัทั ฯ ยัังคงมีีส่ว่ นร่่วม
และทำำ�งานอย่่างใกล้้ชิิดกัับชุุมชนและหน่่วยงานระดัับจัังหวััด และได้้ดำำ�เนิินการตามข้้อเสนอแนะของหน่่วยงานราชการและชุุมชน

ผลประกอบการของการร่่วมค้้า
บริิษััท เอวีี เทอเรซ เบย์์ อิิงค์์ (AVTB) การร่่วมค้้าของบริิษััทฯ ที่่�ประเทศแคนาดา มีีผลการดำำ�เนิินงานที่่�ดีีขึ้้�นเล็็กน้้อย โดยมีีกำำ�ไรสุุทธิิ
จำำ�นวน 199 ล้้านบาทในปีีนี้้� เมื่่�อเทีียบกัับกำำ�ไรสุุทธิิจำำ�นวน 188 ล้้านบาทในปีีก่่อน กำำ�ไรที่่�เพิ่่�มขึ้้�นส่่วนใหญ่่เป็็นผลมาจากต้้นทุุน
การผลิิตที่่�ลดลง

ผลประกอบการของบริิษััทร่่วม
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมลดลงเป็็น 198 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 61 เมื่่�อเทีียบกัับส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุน
จำำ�นวน 513 ล้้านบาทในปีีก่่อน สาเหตุุหลัักมาจากผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทร่่วมส่่วนใหญ่่ลดลง
ถึึงแม้้ว่่าในปีีนี้้� บริิษััทฯ จะมีีกำำ�ไรเพีียงเล็็กน้้อยจำำ�นวน 7 ล้้านบาท คณะกรรมการขอเสนอให้้มีีการจ่่ายเงิินปัันผลในอััตรา 0.05 บาท
ต่่อหุ้้�น สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 คิิดเป็็นเงิินจำำ�นวน 10.08 ล้้านบาท
คณะกรรมการบริิษััทขอแสดงความขอบคุุณต่่อลููกค้้า หน่่วยงานภาครััฐ สถาบัันการเงิิน ชุุมชน ผู้้�จำำ�หน่่ายย พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ และ
ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียที่่�ให้้การสนัับสนุุนบริิษัทั ฯ มาอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการบริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับความมุ่่�งมั่่�นและความทุ่่�มเท
ของพนัักงานทุุกคนเพื่่�อความสำำ�เร็็จในผลประกอบการที่่�ดีีขึ้�น้ ในทุุก ๆ ปีี

ในนามคณะกรรมการบริิษััท

นายไซยััม ซุุนเดอร์์ มาฮัันซาเรีีย
กรรมการอิิสระ
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Sustainability Journey
In line with our strong commitment towards environmental sustainability, your Company achieved EU BAT
(European Best Available Technology) standard, a milestone achieved by very few VSF plants globally. EU BAT
norms are considered the most stringent and difficult to achieve environmental norms for high standards of air
emissions and treated waste water discharge. This milestone has helped us to expand our premium products
portfolio – Liva-Eco Viscose and Liva-Eco Modal. These products come with outstanding sustainability credentials
and are preferred by global fashion brands.

Legal cases
The Company is appropriately defending the class action case filed in the Angthong provincial court and the
adjusted certification of class by the Court of Appeals which ruled in May 2020 to broadly include in its scope any
person who has been suffering from the chemical odours emanating out of the Company’s plant at Angthong.
The case shall be heard at the Civil Court of Bangkok based on the merits of the complaint. The Company
believes that it has operated well within the emission standards stipulated by regulators.
The Company believes that our present emission levels are one of the lowest in the industry worldwide. The
Company continues to engage deeply with provincial authorities and the broader community and act on their
feedback and suggestions.

Performance of Joint Venture
The Company’s joint venture, AV Terrace Bay Inc., Canada (AVTB) has shown marginal improvement in performance
with a net profit of Baht 199 Million as compared to Baht 188 Million. The increased profit is mainly due to
reduced input costs.

Performance of Associate Companies
The share of equity income decreased to Baht 198 Million by 61% as compared to Baht 513 Million of previous
year mainly due to lower performance by most of the investee companies.
Despite nominal profit of Baht 7 Million for the year, the Board of Directors have recommended a dividend of
Baht 0.05 per share for the year ended 31 March, 2021 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 2564 โครงสร้้างการจััดการของบริิษััทฯ ประกอบด้้วย คณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะผู้้�บริิหาร
คณะกรรมการบริิษััทมีีทั้้�งสิ้้�น 7 คน ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระจำำ�นวน 3 คน กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร 3 คน และกรรมการที่่�เป็็น
ผู้้�บริิหาร 1 คน
คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดให้้มีีคณะกรรมการย่่อย คืือ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่่�งกรรมการทุุกคน
ในคณะกรรมการตรวจสอบเป็็นกรรมการอิิสระ

1. คณะกรรมการบริิิ�ษััั�ท
คณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วยรายชื่่�อดัังต่่อไปนี้้�
1. นายกุุมาร มัังกาลััม เบอร์์ล่่า		
2. นางราชาสรีี เบอร์์ล่่า			
3. นายไซยััม ซุุนเดอร์์ มาฮัันซาเรีีย		
4. นายวิินััย สััจเดว				
5. นายประบูู นาเรนท์์ มาตู้้�*			
6. นายปุุร์์สโซตััมดาส ชาร์์มา*			
7. นายดิิลิิป ซิิงห์์ กอร์์			
8. นายบีีร์์ กาปููร์์				

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุุ : - ข้้อมููลและประวััติิของผู้้�บริิหารปรากฏในรายชื่่�อคณะกรรมการและผู้้�บริิหาร
* นายปุุร์์สโซตััมดาส ชาร์์มา ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นกรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 9 กัันยายน 2563
แทนนายประบูู นาเรนท์์ มาตู้้� ซึ่่�งได้้ลาออกจากการเป็็นกรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบของบริิษััทฯ โดยมีีผลตั้้�งแต่่
วัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1.
2.
3.
4.

มีีอำำ�นาจและหน้้าที่่�ในการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทฯ ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับ และมติิของที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต และระมััดระวัังรัักษาผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ และเพื่่�อผลประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�ถืือหุ้้�น
มีีหน้้าที่่�และรัับผิิดชอบในการกำำ�หนดนโยบายและทิิศทางการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ กำำ�กับั ควบคุุมดููแลฝ่่ายบริิหารเพื่่�อให้้ดำำ�เนิิน
การตามนโยบายที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
มีีหน้้าที่่�แต่่งตั้้�งกรรมการตรวจสอบ
มีีหน้้าที่่�จััดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการอย่่างน้้อย 3 เดืือนต่่อครั้้�ง และการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างน้้อยปีีละครั้้�ง

ANNUAL REPORT 2021

15

MANAGEMENT STRUCTURE
As of 31 March 2021, 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 set up sub-committees, 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. Purshottam Dass Sharma*		
Independent Director
7. Mr. Dilip Singh Gaur			
Director
8. Mr. Bir Kapoor				
Director

Remark: - Information and profile are shown in the Board of Directors and Management.
* Mr. Purshottam Dass Sharma has been appointed as Independent Director and member of Audit Committee
effective 9 September 2020 replacing Mr. Prabhu Narain Mathur who resigned from Independent Director
and member of the Audit Committee of the Company effective 10 July 2020.

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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ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทมีการเข้าร่วมประชุม เป็นดังนี้
การเข้าร่วมประชุม
รายชื่อกรรมการ

ตำ�แหน่ง

วาระการดำ�รง
ตำ�แหน่ง

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
การ
กรรมการ ประชุม
ตรวจสอบ ผู้ถือหุ้น*

หมายเหตุ

1. นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า

ประธาน
กรรมการ

ก.ค. 2562 วันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565

0/4

-

0/1

2. นางราชาสรี เบอร์ล่า

กรรมการ

ก.ค. 2563 วันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2566

0/4

-

0/1

3. นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย

กรรมการอิสระ/
ก.ค. 2563ประธากรรมการ
วันประชุมสามัญ
ตรวจสอบ
ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2566

4/4

5/5

1/1

4. นายวินัย สัจเดว

กรรมการอิสระ/
ก.ค. 2563 วันประชุมสามัญ
กรรมการ
ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2566
ตรวจสอบ

4/4

5/5

1/1

5. นายประบู นาเรนท์ มาตู้*

กรรมการอิสระ/
ก.ค. 2561 กรรมการ
วันประชุมสามัญ
ตรวจสอบ
ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564

0/2

0/3

0/1

ลาออกเมื่อ
วันที่ 10 ก.ค.
2564

6. นายปุร์สโซตัมดาส ชาร์มา*

กรรมการอิสระ/
9 ก.ย. 2563 กรรมการ
วันประชุมสามัญ
ตรวจสอบ
ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564

2/2

2/2

0/1

ได้รับการ
แต่งตั้งเมื่อ
วันที่ 9 ก.ย.
2564

7. นายดิลิป ซิงห์ กอร์

กรรมการ

ก.ค. 2562 วันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565

4/4

-

0/1

8. นายบีร์ กาปูร์

กรรมการ

ก.ค. 2562 วันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565

4/4

-

1/1

หมายเหตุุ: - บริิษััทฯ จััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 เมื่่�อวัันที่่� 30 กรกฎาคม 2563
		 * นายประบูู นาเรนท์์ มาตู้้� ลาออกจากการเป็็นกรรมการบริิษััทและกรรมการตรวจสอบ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 10 กรกฎาคม 2564
		 * นายปุุร์์สโซตััมดาส ชาร์์มา ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 9 กัันยายน 2564

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยกรรมการอิิสระที่่�มีีคุุณสมบััติิตามประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน และกฎระเบีียบ
และข้้อบัังคัับของสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย คณะกรรมการ
จะต้้องประกอบด้้วย กรรมการอิิสระอย่่างน้้อย 3 คน และอย่่างน้้อยหนึ่่�งคนที่่�มีีความรู้้�ด้้านบััญชีีและการเงิินของบริิษััทฯ และมีี
ประสบการณ์์เพีียงพอที่่�จะรัับรองความถููกต้้องของงบการเงิินของบริิษััทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 3 คน ดัังนี้้�
1. นายไซยััม ซุุนเดอร์์ มาฮัันซาเรีีย		
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิินััย สััจเดว				
กรรมการตรวจสอบ
3. นายปุุร์์สโซตััมดาส ชาร์์มา			
กรรมการตรวจสอบ
		 นางสุุวรรณา เฉลิิมวััฒน์์			
เลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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In 2021, records of meeting attendance of individual directors are as follows:
Meeting Attendance
Name

Position

Tenure

Board of
Audit Shareholders
Directors Committee Meeting*

Remark

1. Mr. Kumar Mangalam Birla

Chairman of the
Board

Jul 2019 AGM 2022

0/4

-

0/1

2. Mrs. Rajashree Birla

Director

Jul 2020 AGM 2023

0/4

-

0/1

3. Mr. Shyam Sundar Mahansaria Independent
Director/
Chairman of the
Audit Committee

Jul 2020 AGM 2023

4/4

5/5

1/1

4. Mr. Vinai Sachdev

Independent
Director/
Member of the
Audit Committee

Jul 2020 AGM 2023

4/4

5/5

1/1

5. Mr. Prabhu Narain Mathur* Independent
Director/
Member of the
Audit Committee

Jul 2018 AGM 2021

0/2

0/3

0/1

Resigned on
10 Jul 2020

6. Mr. Purshottam Dass Sharma* Independent
Director/
Member of the
Audit Committee

9 Sep 2020 AGM 2021

2/2

2/2

0/1

Appointed on
9 Sep 2020

Jul 2019 AGM 2022

4/4

-

0/1

7. Mr. Dilip Singh Gaur

Director

8. Mr. Bir Kapoor

Director

Remark: 		 *
		 *
			

Jul 2019 4/4
1/1
AGM 2022
The Company held the annual general meeting of shareholders for the year 2020 on 30 July 2020.
Mr. Prabhu Narain Mathur resigned from member of the Board and Audit Committee effective 10 July 2020.
Mr. Purshottam Dass Sharma has been appointed as Independent Director and member of Audit Committee effective
9 September 2020.

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. Mr. Shyam Sundar Mahansaria		
Chairman of the Audit Committee
2. Mr. Vinai Sachdev			
Member of the Audit Committee
3. Mr. Purshottam Dass Sharma		
Member of the Audit Committee
		 Mrs. Suwanna Chalermwat 		
Secretary of the Audit Committee
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.
2.

สอบทานให้้บริิษััทฯ มีีการรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและเพีียงพอ
สอบทานให้้บริิษัทั ฯ มีีระบบการควบคุุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่่�เหมาะสม
และมีีประสิิทธิิผล และพิิจารณาความเป็็นอิิสระของหน่่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้้ความเห็็นชอบในการพิิจารณา
แต่่งตั้้�ง โยกย้้าย เลิิกจ้้างหััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน หรืือหน่่วยงานอื่่�นใดที่่�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้้บริิษััทฯ ปฏิิบัติั ิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์และกฎหมาย
ที่่�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�หนด
ของตลาดหลัักทรััพย์์ 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�คณะกรรมการตรวจสอบได้้รัับจากการปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�ตามกฎบััตร (charter)
(ซ) รายการอื่่�นที่่�เห็็นว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงทุุนทั่่�วไปควรทราบ ภายใต้้ขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รับั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริิษััท
7. ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการของบริิษััทมอบหมายด้้วยความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

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.	ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม หรืือนิิติิบุุคคล
ที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง ทั้้�งนี้้�ให้้นัับรวมการถืือหุ้้�นของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของกรรมการอิิสระรายนั้้�น ๆ ด้้วย
2. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้รัับเงิินเดืือนประจำำ� หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
ของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน หรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง เว้้นแต่่จะได้้พ้้น
จากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนวัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตต่่อสำำ�นัักงาน
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Duties and Responsibilities of the Audit Committee
1.
2.

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

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;
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ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต หรืือโดยการจดทะเบีียนตามกฎหมาย ในลัักษณะที่่�เป็็นบิิดามารดา คู่่�สมรส พี่่�น้้อง
และบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตรของผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือบุุคคลที่่�จะได้้รับั การเสนอให้้เป็็นผู้้�บริิหาร
หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย
ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม หรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
ในลัักษณะที่่�อาจเป็็นการขััดขวางการใช้้วิจิ ารณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้�งไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ กรรมการซึ่่�ง
ไม่่ใช่่กรรมการอิิสระ หรืือผู้้�บริิหาร ของผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษัทั ฯ บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม หรืือนิิติบุิ คุ คล
ที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง เว้้นแต่่จะได้้พ้น้ จากการมีีลักั ษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้อ้ ยกว่่าสองปีีก่อ่ นวัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตต่่อสำำ�นักั งาน
ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม หรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง และไม่่เป็็น
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ กรรมการซึ่่�งไม่่ใช่่กรรมการอิิสระ ผู้้�บริิหาร หรืือหุ้้�นส่่วนผู้้�จััดการของสำำ�นัักงานสอบบััญชีี ซึ่่�งมีีผู้้�สอบบััญชีี
ของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม หรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งสัังกััดอยู่่� เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะ
ดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนวัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตต่่อสำำ�นัักงาน
ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใด ๆ ซึ่่�งรวมถึึงการให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน ซึ่่�งได้้
รัับค่่าบริิการเกิินกว่่าสองล้้านบาทต่่อปีีจากบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม หรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง ทั้้�งนี้้�
ในกรณีีที่่�ผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพเป็็นนิิติิบุุคคล ให้้รวมถึึงการเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ กรรมการซึ่่�งไม่่ใช่่กรรมการอิิสระ ผู้้�บริิหาร
หรืือหุ้้�นส่่วนผู้้�จััดการ ของผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพนั้้�นด้้วย เว้้นแต่่จะได้้พ้น้ จากการมีีลักั ษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้อ้ ยกว่่าสองปีีก่อ่ น
วัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตต่่อสำำ�นัักงาน
ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รับั การแต่่งตั้้�งขึ้้น� เพื่่�อเป็็นตััวแทนของบริิษัทั ฯ ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ของบริิษััทฯ
ไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใดที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ

3.	ผู้้�บริิหาร
ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 บริิษััทฯ มีีทีีมผู้้�บริิหารดัังรายชื่่�อต่่อไปนี้้�
1. นายบีีร์์ กาปููร์			
์
ประธานบริิหารกลุ่่�ม
2. นายประสาน กุุมาร สิิปานิิ		
ประธานบริิษััท
3. นายปราโมท คานเดลวาล		
รองประธาน (ฝ่่ายการเงิินและพาณิิชย์์)
4. นายมานิิช เจน			
รองประธาน (ฝ่่ายเทคนิิค)
5. นายธีีรธร คััมภีีร์์*			
รองประธาน (ฝ่่ายทรััพยากรมนุุษย์์)

หมายเหตุุ: -	ข้้อมููลและประวััติิของผู้้�บริิหารปรากฏในรายชื่่�อคณะกรรมการและผู้้�บริิหาร
* นายณััฐวุุฒิิ มหาวิิไล ได้้เข้้ามาร่่วมงานในตำำ�แหน่่งรองประธาน (ฝ่่ายทรััพยากรมนุุษย์์) มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 10 พฤษภาคม 2564 แทน
นายธีีรธร คััมภีีร์์ ซึ่่�งลาออกไปเมื่่�อวัันที่่� 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริษัท
ประธานบริิษััทรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท ตลอดจนมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�สำำ�คััญดัังนี้้�
1. ปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่�ให้้ เ ป็็ น ไปตามวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ข้้ อ บัั ง คัั บ ดำำ� เนิิ น งานตามนโยบายของบริิ ษัั ท ฯ และการมอบหมายงานจาก
คณะกรรมการบริิษััท
2. บริิหาร จััดการ และอนุุมััติิรายการต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ในการทำำ�ธุุรกิิจให้้เป็็นไปโดยปกติิ
3. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�น ๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท
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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;
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;
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;
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;
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;
Not having any characteristics which make him incapable of expressing independent opinions with regard
to the Company’s business affairs.

3. Management
As of 31 March 2021, 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)

Remark: - Information and profiles are shown in the Board of Directors and Management.
* Mr. Natthawut Mahawilai joined as Vice President (Human Resources) effective 10 May 2021 replacing
Mr. Teeratorn Kampee who resigned on 31 May 2021.

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 and are in accordance with policies
laid down by the Board of Directors.
2. Administer the operations and approve various matters concerning the Company’s operation in its normal
course of business.
3. Perform any other duties as assigned by the Board of Directors.
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เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งให้้นางสุุวรรณา เฉลิิมวััฒน์์ ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเลขานุุการบริิษััท ตั้้�งแต่่วัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2553
โดยให้้มีอำี ำ�นาจหน้้าที่่�ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในพระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ เพื่่�อรัับผิิดชอบการจััดประชุุมคณะกรรมการ
บริิษัทั และการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รวมถึึงช่่วยดููแลให้้มีกี ารปฏิิบัติั ติ ามมติิดังั กล่่าว ดููแลและให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่คณะกรรมการเกี่่�ยวกัับกฎเกณฑ์์
ต่่างๆ ที่่�ต้้องปฏิิบััติิ การจััดทำำ�และเก็็บรัักษาทะเบีียนกรรมการ หนัังสืือนััดประชุุมคณะกรรมการ รายงานการประชุุมคณะกรรมการ
และรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััท หนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รายงานการมีีส่่วนได้้เสีียที่่�รายงาน
โดยกรรมการหรืือผู้้�บริิหาร และดำำ�เนิินการอื่่�นๆ ตามที่่�คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนประกาศ
หมายเหตุุ: ข้้อมููลและประวััติิของเลขานุุการบริิษััทปรากฏในรายชื่่�อคณะกรรมการและผู้้�บริิหาร

การแต่งตั้งกรรมการ
บริิษััทฯ ยัังไม่่มีีการจััดตั้้�งคณะกรรมการสรรหา เพื่่�อคััดเลืือกบุุคคลที่่�จะแต่่งตั้้�งเข้้ามาดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการ แต่่เมื่่�อตำำ�แหน่่ง
กรรมการว่่างลง คณะกรรมการบริิษััทจะเป็็นผู้้�ทำำ�หน้้าที่่�สรรหาและคััดเลืือกบุุคคลที่่�จะมาดำำ�รงตำำ�แหน่่งแทน โดยพิิจารณาจาก
ความรู้้�และประสบการณ์์ นอกจากนี้้� กรรมการและผู้้�บริิหารต้้องมีีคุุณสมบััติิและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามที่่�กำำ�หนดโดยกฎหมายว่่า
ด้้วยบริิษััทมหาชนจำำ�กััด และประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ดัังต่่อไปนี้้�
1. การถููกศาลสั่่�งพิิทัักษ์์ทรััพย์์ ล้้มละลาย
2. การถููกดำำ�เนิินคดีีโดยหน่่วยงานทางราชการ ทั้้�งในและต่่างประเทศในเรื่่�องร้้ายแรง
3. การกระทำำ�ความผิิดตามกฎหมายหลัักทรััพย์์ในเรื่่�องร้้ายแรง ไม่่สุุจริิต ฉ้้อฉล ไม่่เป็็นธรรมหรืือเอาเปรีียบผู้้�ลงทุุน อำำ�พรางฐานะ
การเงิิน/ผลการดำำ�เนิินงาน ให้้ข้้อมููลเท็็จ หรืือปกปิิดข้้อมููล
4.	มีีพฤติิกรรมขาด Fiduciary duties (การทำำ�หน้้าที่่�ด้้วยความระมััดระวัังหรืือซื่่�อสััตย์์สุุจริิต เพื่่�อรัักษาผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ)
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 ส่่วนปีีหลัังๆ
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�อเป็็นกรรมการ
เป็็นรายบุุคคลไป ทั้้�งนี้้�ผู้้�ถืือหุ้้�นจะแบ่่งคะแนนเสีียงของตนให้้แก่่ผู้้�ใดมากน้้อยเพีียงใดไม่่ได้้
3.	บุุคคลซึ่่�งได้้รับั คะแนนเสีียงสููงสุุดตามลำำ�ดับั ลงมาเป็็นผู้้�ได้้รับั การเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการเท่่าจำำ�นวนกรรมการที่่�จะพึึงมีีหรืือ
จะพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�นในกรณีีที่่�บุุคคลซึ่่�งได้้รัับการเลืือกตั้้�งในลำำ�ดัับถััดลงมา มีีคะแนนเสีียงเท่่ากัันเกิินจำำ�นวนที่่�จะพึึงมีี
หรืือจะพึึงเลืือกตั้้�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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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.

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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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1.	ค่่าตอบแทนกรรมการ สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564
1.1 ค่าตอบแทนรวมที่ของคณะกรรมการบริษัท ในรูปของเบี้ยประชุม
-

ตามข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ ข้้อ 14 ระบุุว่่า กรรมการของบริิษััทมีีสิิทธิิได้้รัับค่่าตอบแทนในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
รวมทั้้�งได้้รัับเบี้้�ยประชุุมสำำ�หรัับการเข้้าประชุุมคณะกรรมการในแต่่ละครั้้�งที่่�เข้้าร่่วมประชุุมเป็็นจำำ�นวนสููงสุุด
ครั้้�งละ 25,000 บาท นอกเหนืือไปจากเบี้้�ยประชุุมสำำ�หรัับการเข้้าประชุุมคณะกรรมการดัังกล่่าวข้้างต้้นแล้้ว กรรมการ
ของบริิษััทมีีสิิทธิิได้้รัับเงิินชดใช้้คืืนในค่่าใช้้จ่่ายใด ๆ ที่่�เกิิดจากการเดิินทาง ค่่าที่่�พััก และ/หรืือ ค่่าอาหาร แล้้วแต่่
กรณีีที่่�เกิิดขึ้้�นแก่่กรรมการเนื่่�องจากการปฏิิบััติิงานตามหน้้าที่่�ของตนในฐานะกรรมการของบริิษััท
	รายละเอีียดค่่าเบี้้�ยประชุุมกรรมการสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 เป็็นดัังนี้้�
คณะกรรมการบริิษััท
รายชื่่�อกรรมการ

ตำำ�แหน่่ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

การเข้้าร่วม
่
ค่่า
การเข้้าร่วม
่
ค่่า
ประชุุม เบี้้�ยประชุุม ประชุุม เบี้้�ยประชุุม
(ครั้้�ง)
(บาท)
(ครั้้�ง)
(บาท)

1. นายกุุมาร มัังกาลััม เบอร์์ล่่า

ประธานกรรมการ

0/4

-

-

-

2. นางราชาสรีี เบอร์์ล่่า

กรรมการ

0/4

-

-

-

3. นายไซยััม ซุุนเดอร์์ มาฮัันซาเรีีย กรรมการอิิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

4/4

100,000

5/5

50,000

4. นายวิินััย สััจเดว

กรรมการอิิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

4/4

100,000

5/5

50,000

5. นายประบูู นาเรนท์์ มาตู้้�*

กรรมการอิิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

0/2

-

0/3

-

6. นายปุุร์์สโซตััมดาส ชาร์์มา*

กรรมการอิิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

2/2

50,000

2/2

7. นายดิิลิิป ซิิงห์์ กอร์์

กรรมการ

4/4

100,000

-

-

8. นายบีีร์์ กาปููร์์

กรรมการ

4/4

100,000

-

-

จำำ�นวนเงิินทั้้�งหมด (บาท)

450,000

หมายเหตุุ

ลาออก
เมื่่�อวัันที่่� 10
ก.ค. 2564

20,000 ได้้รัับการแต่่ง
ตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 9
ก.ย. 2564

120,000

หมายเหตุุ: * นายประบูู นาเรนท์์ มาตู้้� ลาออกจากการเป็็นกรรมการบริิษััทและกรรมการตรวจสอบ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 10 กรกฎาคม 2564
		 * นายปุุร์์สโซตััมดาส ชาร์์มา ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 9 กัันยายน 2564
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REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MANAGEMENT

1. Remuneration to Directors for the year ended 31 March 2021
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 2021 is as follows.
Board of Directors
Name

Position

Audit Committee

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

Fees
(Baht)

Remark

1. Mr. Kumar Mangalam Birla

Chairman of the Board

0/4

-

-

-

2. Mrs. Rajashree Birla

Director

0/4

-

-

-

3. Mr. Shyam Sundar
Mahansaria

Independent Director/
Chairman of the Audit Committee

4/4

100,000

5/5

50,000

4. Mr. Vinai Sachdev

Independent Director/
Member of the Audit Committee

4/4

100,000

5/5

50,000

5. Mr. Prabhu Narain Mathur*

Independent Director/
Member of the Audit Committee

0/2

-

0/3

- Resigned on
10 Jul 2020

6. Mr. Purshottam Dass Sharma* Independent Director/
Member of the Audit Committee

2/2

50,000

2/2

20,000 Appointed on
9 Sep 2020

7. Mr. Dilip Singh Gaur

Director

4/4

100,000

-

-

8. Mr. Bir Kapoor

Director

4/4

100,000

-

-

Total Amount
(Baht)
450,000
120,000
Remark: * Mr. Prabhu Narain Mathur resigned from member of the Board and Audit Committee effective 10 July 2020.
		 * Mr. Purshottam Dass Sharma has been appointed as Independent Director and member of Audit Committee effective
			 9 September 2020.
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	รายละเอีียดค่่าเบี้้�ยประชุุมของคณะกรรมการบริิษััทในรอบ 3 ปีีที่่�ผ่่านมาเป็็นดัังนี้้�
รายละเอีียด
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมค่่าเบี้้�ยประชุุม (บาท)

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม
2564
2563
2562
450,000
400,000
450,000
120,000
110,000
120,000
570,000
510,000
570,000

1.2 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นดังนี้
รายละเอีียดค่่าตอบแทน
จ�ำนวนผู้บริหาร (คน)
ค่าตอบแทนรวม (บาท)

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม
2564
2563
2562
5
6
6
28,712,124
35,684,090
33,683,634

หมายเหตุุ: -	สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 ประกอบด้้วยผู้้�บริิหาร 5 คน ได้้แก่่ (1) นายบีีร์์ กาปููร์์ (2) นายประสาน กุุมาร สิิปานิิ
(3) นายปราโมท คานเดลวาล (4) นายมานิิช เจน (5) นายธีีรธร คััมภีีร์์ ลาออกเมื่่�อวัันที่่� 31 พฤษภาคม 2564
		 -	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

รายละเอียด
บ�ำเหน็จกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2564
2563
2562
4,546,071
6,587,772
6,573,400

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

2.	ค่่าตอบแทนอื่่�น
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บริิษััทฯ ได้้สมทบเงิินเข้้ากองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพให้้แก่่ผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ดัังนี้้�
เงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
จ�ำนวนผู้บริหาร (คน)
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ (บาท)

2564
5
-

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

หมายเหตุุ: -	สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 ประกอบด้้วยผู้้�บริิหาร 5 คน ได้้แก่่ (1) นายบีีร์์ กาปููร์์ (2) นายประสาน กุุมาร สิิปานิิ
(3) นายปราโมท คานเดลวาล (4) นายมานิิช เจน (5) นายธีีรธร คััมภีีร์์ ลาออกเมื่่�อวัันที่่� 31 พฤษภาคม 2564
		 -	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
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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
2021
2020
2019
450,000
400,000
450,000
120,000
110,000
120,000
570,000
510,000
570,000

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
2021
2020
2019
5
6
6
28,712,124
35,684,090
33,683,634

Remark: - For the year 2021, management consists of 5 persons – (1) Mr. Bir Kapoor (2) Mr. Prasan Kumar Sipani
(3) Mr. Pramod Khandelwal (4) Mr. Manish Jain (5) Mr. Teeratorn Kampee resigned on 31 May 2021.
		 - 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.

Details
Pension and reimbursement of expenses (Baht)

For the year ended 31 March
2021
2020
2019
4,546,071
6,587,772
6,573,400

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
2021
2020
2019
5
6
6
57,510
111,870

Remark: - For the year 2021, management consists of 5 persons – (1) Mr. Bir Kapoor (2) Mr. Prasan Kumar Sipani (3) Mr. Pramod
Khandelwal (4) Mr. Manish Jain (5) Mr. Teeratorn Kampee resigned on 31 May 2021.
		 - 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.

3 นายไซยััม ซุุนเดอร์์ มาฮัันซาเรีีย
- กรรมการอิิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

2 นางราชาสรีี เบอร์์ล่่า
- กรรมการ
- เป็็นมารดาของบุุคคลในลำำ�ดัับที่่� 1

ชื่่�อ-สกุุล / ตำำ�แหน่่ง
1 นายกุุมาร มัังกาลััม เบอร์์ล่่า
- ประธานกรรมการ
- เป็็นบุุตรของบุุคคลในลำำ�ดัับที่่� 2

86

- B.Com.
0.001%
- F.C.A. (Institute of Chartered
- กรรมการอิิสระ
Accountants of India)
- อบรมหลัักสููตร Director Certification
- กรรมการ
program (DCP #21/2002), IOD
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

อายุุ
การถืือหุ้้�น
(ปีี)
วุุฒิิการศึึกษา
ในบริิษััทฯ
ตำำ�แหน่่ง
54 - F.C.A. (Institute of Chartered
Accountants of India)
- กรรมการ
- M.B.A. (London Business School)
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
76 - Bachelor of Arts (Chennai
University, India)
- กรรมการ

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

ประสบการณ์์
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3

2

1

Share
Holding
Age
in TR
Position
Name / Position
(yrs)
Education
54 - F.C.A. (Institute of Chartered
Mr. Kumar Mangalam Birla
- Director
Accountants of India)
- Chairman of the Board of Director
- M.B.A. (London Business School)
- Son of person no.2
- Director
- Director
- Director
- Director
76 - Bachelor of Arts (Chennai University,
Mrs. Rajashree Birla
India)
- Director
- Director
- Mother of person no.1
- Director
- Director
- Director
0.001%
86 - B.Com.
Mr. Shyam Sundar Mahansaria
- Independent Director
- F.C.A. (Institute of Chartered
- Independent Director
Accountants of India)
- Chairman of Audit Committee
- Director
- Director Certification Program
- Director
(DCP #21/2002), IOD
- Director
- Director

BOARD OF DIRECTORS AND MANAGEMENT

Company
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.
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.
- Thai Acrylic Fibre Co.,Ltd.
- Thai Polyphosphate & Chemicals Co.,Ltd.
- Thai Peroxide Co.,Ltd.

Experience
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87

77

64

5 นายประบูู นาเรนท์์ มาตู้้�*
- กรรมการอิิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

6 นายปุุร์์สโซตััมดาส ชาร์์มา*
- กรรมการอิิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

7 นายดิิลิิป ซิิงห์์ กอร์์
- กรรมการ

ชื่่�อ-สกุุล / ตำำ�แหน่่ง
4 นายวิินััย สััจเดว
- กรรมการอิิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการ

ตำำ�แหน่่ง

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

- Bachelor of Arts (B.A.)

0.016%

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

- กรรมการอิิสระ

- B.Tech. (Advanced Chemical 0.004%
Engineering), University of
- กรรมการอิิสระ
Nagpur, India

อายุุ
การถืือหุ้้�น
(ปีี)
วุุฒิิการศึึกษา
ในบริิษััทฯ
86 - Senior Cambridge
0.72%
- อบรมหลัักสููตร Director Certification
program (DCP #21/2002), IOD
บริิษััท
บริิษััทที่่�อยู่่�ในตลาดหลัักทรััพย์์
-ไม่่มีีบริิษััทที่่�ไม่่ได้้อยู่่�ในตลาดหลัักทรััพย์์
- บจ.อิินโดไทยซิินเทติิคซ์์
บริิษััทที่่�อยู่่�ในตลาดหลัักทรััพย์์
- บมจ.เบอร์์ล่่า คาร์์บอน (ไทยแลนด์์)
บริิษััทที่่�ไม่่ได้้อยู่่�ในตลาดหลัักทรััพย์์
-ไม่่มีีบริิษััทที่่�อยู่่�ในตลาดหลัักทรััพย์์
- บมจ.เบอร์์ล่่า คาร์์บอน (ไทยแลนด์์)
บริิษััทที่่�ไม่่ได้้อยู่่�ในตลาดหลัักทรััพย์์
-ไม่่มีีบริิษััทที่่�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

ประสบการณ์์
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77

Mr. Purshottam Dass Sharma*
- Independent Director
- Member of Audit Committee

Mr. Dilip Singh Gaur
- Director

6

7

64

87

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

5

4

Name / Position
Mr. Vinai Sachdev
- Independent Director
- Member of Audit Committee
- Director

Position

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

- Bachelor of Arts (B.A.)

-

0.016%

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

- Director

- Independent Director

- B.Tech. (Advanced Chemical 0.004%
- Independent Director
Engineering), University of Nagpur,
India

Age
(yrs)
Education
86 - Senior Cambridge
- Director Certification Program
(DCP #21/2002), IOD

Share
Holding
in TR
-

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

Company
Other Listed Company
-NoneNon-Listed Company
- Indo-Thai Synthetics Co.,Ltd.
Other Listed Company
- Birla Carbon (Thailand) Public Co.,Ltd.
Non-Listed Companies
-NoneOther Listed Company
- Birla Carbon (Thailand) Public Co.,Ltd.
Non-Listed Companies
-None-

Experience
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11 นายมานิิช เจน
- รองประธาน (ฝ่่ายวิิศวกรรม)

10 นายปราโมท คานเดลวาล
- รองประธาน
(ฝ่่ายการเงิินและพาณิิชย์์)

9 นายประสาน กุุมาร สิิปานิิ
- ประธานบริิษััท

ชื่่�อ-สกุุล / ตำำ�แหน่่ง
8 นายบีีร์์ กาปููร์์
- กรรมการ
- ประธานบริหารกลุ่ม

อายุุ
การถืือหุ้้�น
(ปีี)
วุุฒิิการศึึกษา
ในบริิษััทฯ
ตำำ�แหน่่ง
57 - B.Tech, M.Tech. (Chemical
Engineering), Indian Institute of
Technology, Kanpur, India
- Ph.D. (Chemical Engineering),
- กรรมการ
The City University of New York,
- กรรมการ
USA
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
57 - B.Com. (Hons), Calcutta University,
- ประธานร่่วม (ฝ่่ายโรงงาน)
India
- ประธานร่่วม
- A.C.A. (Institute of Chartered
(ฝ่่ายการเงิินและพาณิิชย์์)
Accountants of India)
- Internal Auditor
- Global Sourcing Leader
52 - B.Com. (Hons), Calcutta University
- 	ผู้้�ช่่วยรองประธาน(ฝ่่ายการเงิิน
- A.C.A. (Institute of Chartered
และพาณิิชย์์)
Accountants of India)
- 	ผู้้�จััดการทั่่�วไป
(ฝ่่ายการเงิินและพาณิิชย์์)
- รองผู้้�จััดการทั่่�วไป
(การพาณิิชย์์)
- ผู้้�จััดการ (การพาณิิชย์์)
50 - M.Tech. (Industrial Production)
- ผู้้�ช่่วยรองประธาน (ฝ่่ายผลิิต)
- B.Tech. (Chemical)
- บจ.อััลฟ่่าสปิินนิ่่�ง
- บจ.กราซิิม อิินดััสตรีีส์์ ประเทศอิินเดีีย

- บจ.เบอร์์ล่่า ลาว พััลพ์์ แอนด์์ แพลนเทชั่่�น ประเทศลาว

- บมจ.ไทยเรยอน

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

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
- บมจ.ไทยเรยอน
- บมจ.ไทยเรยอน

ประสบการณ์์
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52

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

50

57

Mr. Prasan Kumar Sipani
- President

9

11 Mr. Manish Jain
- Vice President (Technical)

57

Mr. Bir Kapoor
- Director
- Group Executive President

8

Name / Position

Age
(yrs)

- 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, India
- A.C.A. (Institute of Chartered
Accountants of India)

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

Education

-

Share
Holding
in TR

- Director
- Director
- Director
- Director
- Commissioner
- Commissioner
- Joint President (Works)
- Joint President
(Finance & Commercial)
- Internal Auditor
- Global Sourcing Leader
- Assistant Vice President
(Finance & Commercial)
- General Manager
(Finance & Commercial)
- Deputy General Manager
(Commercial)
- Manager (Commercial)
- AVP (Process & Production)

Position

Company

- Alpha Spinning Co.,Ltd.
- Grasim Industries Ltd., India

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

- Thai Rayon Public Co.,Ltd.

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

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.
- PT Indo Bharat Rayon, Indonesia
- PT Indo Liberty Textiles, Indonesia
- Thai Rayon Public Co.,Ltd.
- Thai Rayon Public Co.,Ltd.

Experience
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- บมจ. ไทยเรยอน

- บจ.ไอเอสเอส ฟาซิิลิิตี้้� เซอร์์วิิส

- บมจ.ซีี.พีี.แลนด์์

บริิษััท
- UACJ (Thailand) Co.,Ltd.

ประสบการณ์์

หมายเหตุุ : - ไม่่มีีประวััติิกระทำำ�ความผิิดอาญาในความผิิดที่่�เกี่่�ยวกัับทรััพย์์ซึ่่�งได้้กระทำำ�โดยสุุจริิต และไม่่มีีประวััติิการทำำ�รายการที่่�อาจเกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับบริิษััทฯ ในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
		 * นายปุุร์์สโซตััมดาส ชาร์์มา ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นกรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 9 กัันยายน 2563 แทนนายประบูู นาเรนท์์ มาตู้้� ซึ่่�งได้้ลาออกจากการเป็็นกรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ
ของบริิษััทฯ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563
		 ** นายณััฐวุุฒิิ มหาวิิไล ได้้เข้้ามาร่่วมงานในตำำ�แหน่่งรองประธาน (ฝ่่ายทรััพยากรมนุุษย์์) มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 10 พฤษภาคม 2564 แทนนายธีีรธร คััมภีีร์์ ซึ่่�งลาออกไปเมื่่�อวัันที่่� 31 พฤษภาคม 2564

14 นางสุุวรรณา เฉลิิมวััฒน์์
- เลขานุุการบริิษััท
(เริ่่�ม 30 มิิถุุนายน 2553)

13 นายณััฐวุุฒิิ มหาวิิไล**
- รองประธาน
(ฝ่่ายทรััพยากรมนุุษย์์)

ชื่่�อ-สกุุล / ตำำ�แหน่่ง
12 นายธีีรธร คััมภีีร์์**
- รองประธาน
(ฝ่่ายทรััพยากรมนุุษย์์)

อายุุ
การถืือหุ้้�น
(ปีี)
วุุฒิิการศึึกษา
ในบริิษััทฯ
ตำำ�แหน่่ง
52 - ปริิญญาโท (รััฐประศาสนศาสตร์์)
- ผู้้�จััดการทั่่�วไป
- ปริิญญาตรีี บริิหารงานบุุคคล
(ฝ่่ า ยทรัั พ ยากรมนุุ ษ ย์์ แ ละ
(รััฐประศาสนศาสตร์์)
ธุุรการ)
-	ทุุนรััฐบาลญี่่�ปุ่่�น (ทุุน Monbusho)
53 - ปริิญญาโท (จิิตวิิทยาอุุตสาหกรรมและ
- รองประธานอาวุุโส
องค์์กร) มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
(ทรััพยากรมนุุษย์์)
- ปริิญญาตรีี (นิิติศิ าสตร์์) มหาวิิทยาลััย
- ผู้้�อำำ�นวยการ
รามคำำ�แหง
(ฝ่่ายทรััพยยาการมนุุษย์์และ
วััฒนธรรมองค์์กร)
50 - ปริิญญาตรีี (การเงิินและการธนาคาร)
- เลขานุุการบริิษััท
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
- อบรมหลัั ก สูู ต รพื้้�นฐานสำำ� หรัั บ
ผู้้�ปฏิิ บัั ติิ ง านเลขานุุ ก ารบริิ ษัั ท
จััดโดยตลท.และ กลต.
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53

50

13 Mr. Natthawut Mahawilai**
- Vice President (Human Resources)

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

- MA in Public Administration
(MPA)
- BA in Personnel Management
(Public Administration)
- Monbusho Scholarship - Japanese
Government Scholarship
- Master of Science (Industrial
Organization Psychology), Kasetsart
University
- Bachelor of Law, Ramkhamhaeng
University
- Bachelor of Finance & Banking,
Ramkhamhaeng University
- Training courses for practitioners
Company Secretary, organized
by SET and SEC

Education

-

-

-

- UACJ (Thailand) Co.,Ltd.

Company

- Company Secretary

- Thai Rayon Public Co.,Ltd.

- Vice President (Human - C.P. Land Public Co.,Ltd.
Resources)
- Director of People & Culture - ISS Facility Services Co.,Lt.d

- General Manager
(HR&GA Department)

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. Purshottam Dass Sharma has been appointed as Independent Director and member of Audit Committee effective 9 September 2020 replacing Mr. Prabhu Narain Mathur who resigned
from member of the Board and Audit Committee effective 10 July 2020.
		 ** Mr. Natthawul Mehawilai joined as Vice President (Human Resources) effective 10 May 2021 replacing Mr. Teeratorn Kampee who resigned on 31 May 2021.

52

12 Mr. Teeratorn Kampee**
- Vice President (Human Resources)

Name / Position

Age
(yrs)

Share
Holding
in TR
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การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ชื่่�อ - นามสกุุล
นายกุุมาร มัังกาลััม เบอร์์ล่่า
นางราชาสรีี เบอร์์ล่่า
นายไซยััม ซุุนเดอร์์ มาฮัันซาเรีีย
นายวิินััย สััจเดว
นายประบูู นาเรนท์์ มาตู้้�*
นายปุุร์์สโซตััมดาส ชาร์์มา*
นายดิิลิิป ซิิงห์์ กอร์์
นายบีีร์์ กาปููร์์
นายประสาน กุุมาร สิิปานิิ
นายปราโมท คานเดลวาล
นายมานิิช เจน
นายณััฐวุุฒิิ มหาวิิไล**
นายธีีรธร คััมภีีร์์**

ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ/ประธานบริหารกลุ่ม
ประธานบริษัท
รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)
รองประธาน (ฝ่ายเทคนิค)
รองประธาน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
รองประธาน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)

จำำ�นวนหุ้้�นสามััญ
31 มีนี าคม 31 มีีนาคม
2564
2563
เพิ่่�ม (ลด)
2,050
2,050
9,000
9,000
33,440
33,440
100
100
100
100
100
100
-

หมายเหตุุ: -	จำำ�นวนหุ้้�นที่่�แสดงนี้้�ได้้รวมจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือโดยคู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิติิ ิภาวะด้้วย
		 * นายปุุร์์สโซตััมดาส ชาร์์มา ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 9 กัันยายน 2563
แทนนายประบูู นาเรนท์์ มาตู้้� ซึ่่�งได้้ลาออกจากการเป็็นกรรมการบริิษััทและกรรมการตรวจสอบ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563
		 ** นายณัั ฐ วุุ ฒิิ มหาวิิ ไ ล ได้้ เข้้ า มาร่่ ว มงานในตำำ� แหน่่ ง รองประธาน (ฝ่่ า ยทรัั พ ยากรมนุุ ษ ย์์ ) มีี ผ ลตั้้�งแต่่ วัั น ที่่� 10 พฤษภาคม 2564
แทนนายธีีรธร คััมภีีร์์ ซึ่่�งลาออกไปเมื่่�อวัันที่่� 31 พฤษภาคม 2564
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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. Purshottam Dass Sharma* Independent Director/
member of Audit Committee
7. Mr. Dilip Singh Gaur
Director
8. Mr. Bir Kapoor
Director/
Group Executive President
9. Mr. Prasan Kumar Sipani
President
10. Mr. Pramod Khandelwal
Vice President
(Finance & Commercial)
11. Mr. Manish Jain
Vice President (Technical)
12. Mr. Natthawut Mehawilai**
Vice President
(Human Resources)
13. Mr. Teeratorn Kampee**
Vice President
(Human Resources)

No. of ordinary shares
31 March 31 March
2021
2020
+ / (-)
2,050
2,050
-

-

-

9,000

9,000

-

33,440

33,440

-

100

100

-

100
100

100

100
-

-

-

-

-

-

-

Remark: - Number of shares shown above includes the shares held by spouse and minor children.
		 * Mr. Purshottam Dass Sharma has been appointed as Independent Director and member of Audit Committee effective
on 9 September 2020, replacing Mr. Prabhu Narain Mathur resigned from member of the Board and Audit Committee
effective on 10 July 2020.
		 ** Mr. Natthawut Mehawilai joined as Vice President (Human Resources) effective 10 May 2021 replacing Mr. Teeratorn
Kampee who resigned on 31 May 2021.
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา (COVID-19) ทั่่�วโลกมีีผลกระทบในทางลบต่่ออุุปสงค์์ของห่่วงโซ่่มููลค่่าสิ่่�งทอโดยรวม
การผลิิตเส้้นใยโดยรวมในอุุตสาหกรรมสิ่่�งทอทั่่�วโลกคาดว่่าจะลดลงเป็็น 94.6 ล้้านตัันในปีี 2563 เมื่่�อเทีียบกัับ 104.9 ล้้านตััน
ในปีี 2562 ซึ่่�งมีีอััตราการเติิบโตลดลงร้้อยละ 9.8 การเติิบโตของการผลิิตฝ้้ายซึ่่�งคิิดเป็็นร้้อยละ 23.7 ของเส้้นใยโดยรวมลดลงเหลืือ
22.4 ล้้านตัันในปีี 2563 ความต้้องการเส้้นใยเรยอน (VSF) ทั่่�วโลกลดลงร้้อยละ 8.1 เป็็น 5.4 ล้้านตัันในปีี 2563 เมื่่�อเทีียบกัับ
5.9 ล้้านตัันในปีี 2562 กำำ�ลัังการผลิิตเส้้นใยเรยอน (VSF) ณ สิ้้�นปีี 2563 อยู่่�ที่่� 7.8 ล้้านตััน เมื่่�อเทีียบกัับ 7.5 ล้้านตัันในปีี 2562
ความต้้องการที่่�ชะลอตััวลงเนื่่�องมาจากการแพร่่ระบาดของ COVID-19 ประกอบกัับการเพิ่่�มกำำ�ลัังการผลิิตใหม่่ในประเทศจีีนและ
อิินโดนีีเซีียในช่่วงไม่่กี่่�ปีีที่่�ผ่่านมา ส่่งผลให้้กำำ�ลัังการผลิิตเส้้นใยเรยอน (VSF) ส่่วนเกิินเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 30 เมื่่�อเทีียบกัับร้้อยละ 22
ในช่่วงไม่่กี่่�ปีีที่่�ผ่่านมา สิ่่�งเหล่่านี้้�สร้้างแรงกดดัันต่่อราคาเส้้นใยเรยอน (VSF) ในช่่วงครึ่่�งปีี แรกของปีีงบการเงิิน ทั้้�งนี้้�ประเทศจีีนยัังคง
ครองส่่วนแบ่่งการผลิิตเส้้นใยเรยอน (VSF) ทั่่�วโลกด้้วยส่่วนแบ่่งเกืือบร้้อยละ 68 ของกำำ�ลัังการผลิิตทั้้�งหมดทั่่�วโลก สถานการณ์์กำำ�ลััง
การผลิิตส่่วนเกิินในเส้้นใยเรยอน (VSF) อาจดำำ�เนิินต่่อไปในอีีกไม่่กี่่�ปีี ข้้างหน้้า ซึ่่�งอาจนำำ�ไปสู่่�แรงกดดัันต่่อราคาเส้้นใยเรยอน (VSF)
และส่่วนต่่างผลกำำ�ไรในอนาคตอัันใกล้้นี้้�
ในขณะที่่�โครงการฉีีดวััคซีีนในประเทศต่่าง ๆ ได้้แสดงให้้เห็็นถึึงผลลััพธ์ที่่�น่
์ า่ พึึงพอใจ แต่่จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19
คาดว่่าจะยัังคงส่่งผลกระทบต่่ออุุปสงค์์ของห่่วงโซ่่มููลค่่าสิ่่�งทอโดยรวม รวมถึึงเส้้นใยเรยอน (VSF) ในอนาคตอัันใกล้้นี้้�

การผลิิตเส้้นใยเรยอนทั่่�วโลกในปีี 2563
(ตามประมาณการล่่าสุุด)
Cotton-22.4
(-14.5% YOY)

Other-14.1
(-5.4%YOY)

Global Fibre
Production
2020

VSF-5.4
(-8.1% YOY)

Figure in Million MT

Polyester-52.7
(-9.0%YOY)

อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอในประเทศไทยกำำ�ลัังสููญเสีียความสามารถในการแข่่งขัันอย่่างต่่อเนื่่�อง เนื่่�องจากต้้นทุุนการผลิิตที่่�สููงขึ้้�น ซึ่่�งทำำ�ให้้
สููญเสีียความสามารถในการแข่่งขัันในห่่วงโซ่่มููลค่่าสิ่่�งทอ การส่่งออกสิ่่�งทอและเสื้้�อผ้้าโดยรวมของประเทศไทยลดลงร้้อยละ 20
ในปีี 2563 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน ในช่่วงไม่่กี่่�ปีีที่่�ผ่่านมาโรงงานผลิิตเส้้นด้้ายและเสื้้�อผ้้าหลายแห่่งได้้ปิิดตััวลงซึ่่�งส่่งผลให้้ยอดขาย
ในประเทศของบริิษััทฯ หดตััวลงด้้วยเช่่นกััน
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INDUSTRY OUTLOOK AND COMPETITION
The Global outbreak of COVID-19 had a negative impact on demand for the overall textile value chain. The
global textile overall fiber production is expected to decrease to 94.6 Million Tons in year 2020 as compared
to 104.9 Million Tons in year 2019 recording a decline of 9.8%. Cotton production which constitutes 23.7% of
overall fibre basket reduced to 22.4 Million Tons in 2020. Global VSF demand declined by 8.1% to 5.4 Million
Tons in 2020 as compared 5.9 Million Tons in 2019. VSF capacity at the end of calendar year 2020 stood at 7.8
Million Tons as compared to 7.5 Million Tons in 2019. The slowdown in demand due to the COVID-19 pandemic,
along with the addition of new capacities in China and Indonesia in recent years, resulted in an increase in
surplus VSF capacity to 30% compared to 22% in the last few years. This has put pressure on VSF prices during
the first half of the financial year. China continues to dominate the global viscose fiber (VSF) production with
almost 68% share of the total global capacity. The surplus capacity situation in VSF may continue for the next
few years which could lead to pressure on VSF prices and margins in the near future.
While vaccination deployment program in various countries have shown promising results, the COVID-19 situation
is expected to continue to impact demand for the overall textile value chain including VSF in the near future.

The global fiber production for Year 2020
(based on latest estimates)
Cotton-22.4
(-14.5% YOY)

Other-14.1
(-5.4%YOY)

Global Fibre
Production
2020

VSF-5.4
(-8.1% YOY)

Figure in Million MT

Polyester-52.7
(-9.0%YOY)

The textile industry in Thailand is continuing to lose competitive strength due to higher production costs thereby
losing its edge in textile value chain. The overall textile and clothing exports from Thailand declined by 20% in
year 2020 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 2564 เท่่ากัับ 6,003 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อนอยู่่�ที่่� 7,374 ล้้านบาทลดลง
จำำ�นวน 1,371 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 19 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากยอดขายและปริิมาณการขายที่่�ลดลง เนื่่�องจาก การแพร่่ระบาด
ของ COVID-19 ปริิมาณขายเส้้นใยเรยอน (VSF) ในตลาดส่่งออกลดลงร้้อยละ 7 ในขณะที่่�ปริิมาณขายในประเทศลดลงร้้อยละ 83
เมื่่�อเทีียบกัับปีีที่่�ก่่อน เนื่่�องจากความสามารถในการแข่่งขัันของอุุตสาหกรรมสิ่่�งทอในประเทศไทยที่่�ลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง ปริิมาณขาย
ในประเทศคิิดเป็็นสััดส่่วนไม่่ถึึงร้้อยละ 2 ของปริิมาณขายเส้้นใยทั้้�งหมด ราคาขายเฉลี่่�ยของเส้้นใยเรยอนลดลงร้้อยละ 6 เมื่่�อเทีียบกัับ
ปีีก่อ่ น ในด้้านการกระจายทางภููมิศิ าสตร์์ การส่่งออกนั้้�นครอบคลุุมประมาณ 40 ประเทศ รวมถึึงสหรััฐอเมริิกา, ยุุโรป, ตุุรกีี, เกาหลีีใต้้,
ญี่่�ปุ่่�น, ฟิิลิปิ ปิินส์์, อิินโดนีีเซีีย, ปากีีสถาน, เวีียดนาม, จีีน, อิินเดีีย และศรีีลังั กา การกระจายความเสี่่�ยงนี้้�ช่่วยให้้บริิษัทั ฯ สามารถป้้องกััน
ความเสี่่�ยงทางการเมืืองและความเสี่่�ยงทางการเงิินจากทั่่�วโลก
ในขณะเดีียวกััน มีีการปรัับปรุุงโดยรวมในการรัับรู้้�ของผู้้�บริิโภคที่่�มีีผลต่่อสุุขภาพและสุุขอนามััย ส่่งผลให้้ความต้้องการเส้้นใยที่่�ไม่่ใช่่
สิ่่�งทอสำำ�หรัับการใช้้งานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสุุขอนามััยเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นอย่่างมาก ทำำ�ให้้ความต้้องการเส้้นใยที่่�ไม่่ใช่่สิ่่�งทอเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 31 หรืือ
คิิดเป็็น 1 ล้้านตัันเมื่่�อเทีียบกัับปีีที่่�แล้้ว สืืบเนื่่�องมาจากความต้้องการเส้้นใยที่่�ไม่่ใช่่สิ่่�งทอสำำ�หรัับการใช้้งานที่่� เกี่่�ยวข้้องกัับสุุขอนามััย
อัันเนื่่�องมาจากการแพร่่ระบาดของ COVID-19 ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการเพิ่่�มการผลิิตเส้้นใยเรยอน (VSF) สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ที่่�ไม่่ใช่่
สิ่่�งทอในทัันทีีเพื่่�อการใช้้กำำ�ลัังการผลิิตให้้ดีียิ่่�งขึ้้�นและมีีอััตรากำำ�ไรที่่�คงที่่� ซึ่่�งคาดว่่าจะดำำ�เนิิน ต่่อไปในระยะสั้้�นถึึงปานกลาง
บริิษััทฯ ได้้รัับการรัับรองมาตรฐานเทคโนโลยีีที่่�ดีีที่่�สุุดในยุุโรป (EU BAT: European Best Available Technology) ซึ่่�งเป็็นก้้าวที่่�
สำำ�คััญของโรงงานผลิิตเส้้นใยเรยอนเพีียงไม่่กี่่�แห่่งทั่่�วโลกที่่�ทำำ�ได้้สำำ�เร็็จ มาตรฐาน EU BAT ของสหภาพยุุโรปถืือเป็็นบรรทััดฐานด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�เข้้มงวดและยากที่่�สุุด สำำ�หรัับมาตรฐานระดัับสููงของการปล่่อยอากาศและการปล่่อยน้ำำ��เสีียที่่�ผ่่านการบำำ�บััดแล้้ว ด้้วย
สิ่่�งสำำ�คััญเหล่่านี้้�ช่่วยให้้บริิษััทฯ สามารถขยายกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ระดัับพรีีเมี่่�ยม ได้้แก่่ Liva-Eco Viscose และ Liva-Eco Modal
ผลิิตภััณฑ์์เหล่่านี้้�ได้้รับั การรัับรองด้้านความยั่่�งยืืนที่่�โดดเด่่นและเป็็นที่่�ต้้องการของแบรนด์์แฟชั่่�นระดัับโลก ซึ่่�งสิ่่�งเหล่่านี้้�ช่่วยให้้บริิษัทั ฯ
รัักษาสถานะในผลิิตภััณฑ์์ระดัับสููงในตลาดต่่างประเทศ โดยมุ่่�งเน้้นการเพิ่่�มยอดขายในผลิิตภััณฑ์์เส้้นใยชนิิดพิิเศษ บริิษััทฯ ยัังให้้
ความสำำ�คััญกัับการผลิิตและคุุณภาพอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อรัักษาความสามารถในการแข่่งขัันในระยะยาว
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Market Outlook
The sales revenue for the year ended 31 March 2021 was Baht 6,003 Million as compared to Baht 7,374 Million
of last year, lower by 19% or Baht 1,371 Million mainly due to lower sales realization and lower sales volume
due to COVID-19 pandemic. VSF sales volume in export market decreased by 7% whereas sales volume in
domestic markets decreased by 83% as compared to last year. Due to continued weakening competitiveness of
Thailand’s Textile Industry, domestic sales volume represented less than 2% of total fibre sales volume. Average
selling price of fibre for the company declined by 6% over the previous financial year. In terms of geographical
spread, exports are broader based covering around 40 countries including USA, Europe, Turkey, South Korea,
Japan, Philippines, Indonesia, Pakistan, Vietnam, China, India and Sri Lanka. This diversification helps in mitigating
the global political and financial risks.
Meanwhile, there has been an overall enhancement in consumer awareness towards health and hygiene, resulting
in strong demand for non-woven fibres for hygiene - related applications. This has resulted in an increase in
demand for non-woven VSF fibres by 31% to 1 Million Tons as compared to previous year. With the increase
in demand for non-woven fibers for hygiene related applications due to COVID-19 pandemic, the Company has
taken actions to quickly increase the production of VSF for non-woven applications for better capacity utilization
and stable margins. This trend is expected to continue in the short to medium term.
The Company achieved EU BAT (European Best Available Technology) standard, a milestone achieved by very few
VSF plants globally. EU BAT norms are considered the most stringent and difficult to achieve environmental norms
for high standards of air emissions and treated waste water discharge. This milestone has helped us to expand
our premium products portfolio – Liva-Eco Viscose and Liva-Eco Modal. These products come with outstanding
sustainability credentials and are preferred by global fashion brands. This has helped the company in maintaining
its presence in high end international markets with focus on increasing share of specialty fibre sales. 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 เกลืือโซเดีียมซััลเฟตเป็็นผลิิตผลพลอยได้้จากกระบวนการ
ผลิิตเส้้นใยเรยอน (VSF) นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้ผลิิตก๊๊าซคาร์์บอนไดซััลไฟด์์ (CS2) และกรดกำำ�มะถััน ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ใช้้ในการผลิิต
เส้้นใยเรยอน (VSF) ของบริิษััทฯ
ปริิมาณการผลิิต
(หน่่วย : เมตริิกตััน)
เส้นใยเรยอน
เกลือโซเดียมซัลเฟต

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม
2564
2563
2562
115,091
134,866
138,667
80,305
100,333
103,637

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

เยื่อกระดาษชนิดละลายน้ำ�ได้
บริิษััทฯ มีีการนำำ�เข้้าเยื่่�อกระดาษชนิิดนี้้�จากต่่างประเทศทั้้�งหมด โดยส่่วนใหญ่่สั่่�งซื้้�อจากประเทศชิิลีี แคนาดา และแอฟริิกาใต้้
บริิษััทฯ มีีสััญญาการจััดซื้้�อทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาวที่่�เชื่่�อมโยงกัับดััชนีีระหว่่างประเทศ เพื่่�อเป็็นหลัักประกัันความต้้องการ
เยื่่�อกระดาษในราคาตลาดที่่�แข่่งขัันได้้ และเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ามีีความพร้้อมในการจััดหาเยื่่�อกระดาษเพื่่�อใช้้ในการผลิิตได้้อย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ในปีีนี้้�ต้น้ ทุุนเฉลี่่�ยลดลงร้้อยละ 20 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่อ่ น อย่่างไรก็็ตามราคาของเยื่่�อกระดาษชนิิดละลายน้ำำ��ได้้เริ่่�มปรัับเพิ่่�มขึ้้น�
ตั้้�งแต่่ไตรมาสสุุดท้้ายของปีี และมีีแนวโน้้มที่่�จะเพิ่่�มขึ้้�นต่่อไปในปีีหน้้า โดยมีีอุุปทานของเยื่่�อกระดาษชนิิดละลายน้ำำ��ได้้
ที่่�ค่่อนข้้างตึึงตััว

โซดาไฟ
ราคาโซดาไฟยัังคงลดลงตลอดทั้้�งปีี ต้้นทุุนเฉลี่่�ยลดลงร้้อยละ 27 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน คาดว่่าราคาจะทรงตััวและมีีแนวโน้้ม
ที่่�จะสููงขึ้้�นในปีีหน้้า ความต้้องการโซดาไฟมีีการจััดซื้้�อจากแหล่่งภายในประเทศภายใต้้สััญญาระยะยาว

กำ�มะถัน
วััตถุุดิิบชนิิดนี้้�ถููกนำำ�ไปใช้้ในกระบวนการผลิิตคาร์์บอนไดซััลไฟด์์ (CS2) และกรดซััลฟููริิค (H2SO4) การจััดซื้้�อวััตถุุดิิบชนิิดนี้้�
ของบริิษััทฯ มีีทั้้�งจากการนำำ�เข้้าและจากแหล่่งในประเทศ การจััดซื้้�อกำำ�มะถัันส่่วนใหญ่่อยู่่�ภายใต้้สััญญาในราคาซื้้�อขาย
ณ ปััจจุุบัันที่่�เชื่่�อมโยงกัับดััชนีีระหว่่างประเทศ โดยต้้นทุุนเฉลี่่�ยลดลงร้้อยละ 14 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน

ก๊าซธรรมชาติ
ก๊๊าซธรรมชาติิถููกนำำ�มาใช้้ในกระบวนการผลิิต CS2 ที่่�โรงงานที่่�จัังหวััดสระบุุรีี โดยมีีการจััดซื้้�อภายใต้้สััญญาระยะยาว ราคา
ก๊๊าซมีีการเชื่่�อมโยงกัับสููตรตามราคาน้ำำ��มันั เตาในประเทศสิิงคโปร์์และอััตราแลกเปลี่่�ยนเป็็นเงิินบาทต่่อดอลล่่าร์์สหรััฐฯ เช่่นเดีียว
กัับผู้้�บริิโภคก๊๊าซรายอื่่�น ๆ ราคาเฉลี่่�ยของก๊๊าซลดลงร้้อยละ 20 เมื่่�อเทีียบกัับปีีที่่�แล้้ว คาดว่่าราคาจะมีีการปรัับตััวสููงขึ้้น� ในปีีหน้้า
เนื่่�องจากราคาน้ำำ��มัันเตาอ้้างอิิงที่่�สููงขึ้้�น
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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 is primarily used in the production of VSF by the Company.
Production
(Unit : Metric Tons)
Viscose Staple Fibre
Sodium Sulphate

For the year ended 31 March
2021
2020
2019
115,091
134,866
138,667
80,305
100,333
103,637

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 almost 100% imported and is mainly sourced from Chile, Canada and South
Africa. The Company has both long term and short term supply agreements linked to international indices to
secure its major pulp requirement at competitive market prices to ensure uninterrupted supply of material
for its operations. This year, the average cost decreased by 20% as compared to the last year. However,
pulp prices have started increasing since last quarter of the year and this increasing trend is expected to
continue in next year with some tightness in supply of dissolving grade pulp.

Caustic Soda
The prices of caustic soda remained lower throughout the year. The average cost decreased by 27% as
compared to last year. The prices are expected to remain stable with upward trend bias during the next year.
Most of our requirement for caustic soda is met from domestic sources under long term supply contract.

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 14% 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 reduced by 20% as
compared to last year. Prices are expected to move up in next year due to higher underlying fuel oil price.
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โครงสร้างการลงทุน
INVESTMENT STRUCTURE

บมจ. ไทยเรยอน
THAI RAYON PLC.

ธุุรกิิจผลิิตเยื่่�อกระดาษ
Dissolving Grade Wood Pulp

ธุุรกิิจผลิิตเส้้นใยเรยอน
Viscose Staple Fibre

60.0%

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

บจ.เบอร์์ล่่า จิิงเว่่ย์์ ไฟเบอร์์
Birla Jingwei Fibres Co.,Ltd.

42.53%

33.33%

บจ.อดิิตยา กรุ๊๊�ป เอบีี
Aditya Group AB

Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve
Ticaret Anonim Sirketi

33.33%

49.0%

บจ.เอวีี กรุุ๊�ป เอ็็นบีี อิิงค์์ 3/
AV Group NB Inc. 3/

ธุุรกิิจผลิิตเส้้นด้้าย
Yarn

1/
2/
3/

ธุุรกิิจผลิิตเส้้นใยอคริิลิิค
Acrylic Fiber

ธุุรกิิจผลิิตสารเคมีีและผงเขม่่าดำำ�
Chemical Products
& Carbon Black

40.0%

บจ.พีที อินโด ลิเบอร์ตี้ เท็กซ์ไทล์
PT Indo Liberty Textiles

30.0%

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

49.0%

บจ.ไทย โพลีีฟอสเฟตและเคมีีคััลส์์
Thai Polyphosphate & Chemicals 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/

29.98%

บจ.อดิิตยา เบอร์์ล่่า เคมีีคััลส์์ (ประเทศไทย)
Aditya Birla Chemicals (Thailand) Co.,Ltd.

24.98%

บมจ.เบอร์์ล่่า คาร์์บอน (ไทยแลนด์์)
Birla Carbon (Thailand) Plc.

Paper grade pulp / เยื่่�อสำำ�หรัับทำำ�กระดาษ
Under liquidation / อยู่่ร� ะหว่่างการชำำ�ระบััญชีี
Since September 2020 / มีีผลตั้้�งแต่่เดืือนกัันยายน 2563
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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
2021 / 2564
Products / Services
ผลิิตภััณฑ์์ / บริิการ

2020 / 2563

2019 / 2562

Amount
จำำ�นวนเงิิน

%
ร้้อยละ

Amount
จำำ�นวนเงิิน

%
ร้้อยละ

Amount
จำำ�นวนเงิิน

%
ร้้อยละ

69

1

406

5

619

7

- Export Sales / ยอดขายต่่างประเทศ

5,528

90

6,402

86

8,192

86

2. Sodium Sulphate / เกลืือโซเดีียมซััลเฟต

303

5

392

5

424

4

3. Others / อื่่�นๆ

257

4

331

4

316

3

6,157

100

7,531

100

9,551

100

1. Viscose Staple Fibre / เส้้นใยเรยอน
- Domestic Sales / ยอดขายในประเทศ

Total Revenues / รายได้้รวม
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โครงสร้างรายได้ของการร่วมค้าและบริษัทร่วม
REVENUE STRUCTURE OF JOINT VENTURE AND
ASSOCIATED COMPANIES
Unit : Million Baht / หน่่วย : ล้้านบาท

Company Name
ชื่อบริษัท
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

AVTB

For the year ended 31 March
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2021
2020
2019
2564
2563
2562
6,627
6,635
7,045

ABCT

15,931

15,967

17,958

ABES
AGAB

2
6,459

3
7,161

3
8,901

AVG

5,960

6,753

8,628

BJFC

4,612

4,700

6,896

ILT

2,653

3,441

4,088

TAF

4,675

5,175

8,069

BCT

5,496

8,306

9,258

TPC

59

25

464

52,474

58,166

71,310
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มูลค่าเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
INVESTMENT VALUE IN JOINT VENTURE AND
ASSOCIATED COMPANIES
Unit : Million Baht / หน่่วย : ล้้านบาท
% of
Shareholding
% การถือหุ้น

Company
Name
ชื่อบริษัท

60.00%

AVTB

29.98%
33.33%
33.33%
42.53%
40.0%
30.0%
24.98%
49.0%
49.0%

Country
ประเทศ

Type of Business
ประเภทธุรกิจ

Canada
Manufacture of paper grade pulp
แคนาดา
ผลิิตเยื่่�อสำำ�หรัับทำำ�กระดาษ
Total Investment in Joint Venture / รวมเงิินลงทุุนในการร่่วมค้้า
ABCT
Thailand
Manufacture of chemical products
ไทย
ผลิิตสารเคมีี
ABES
Turkey
Manufacture of viscose staple fibre
ตุุรกีี
ผลิิตเส้้นใยเรยอน
AGAB
Sweden
Investment holding company and
สวีีเดน
Bio-refinery & Speciality cellulose
บริิษััทเพื่่�อการลงทุุนและโรงกลั่่�นชีีวภาพ
BJFC
China
Manufacture of viscose staple fibre
สาธารณรััฐประชาชนจีีน ผลิิตเส้้นใยเรยอน
ILT
Indonesia
Manufacture of yarn
สาธารณรััฐอิินโดนีีเซีีย ผลิิตเส้้นด้้าย"
TAF
Thailand
Manufacture of acrylic fibre
ไทย
ผลิิตเส้้นใยอคริิลิิค
BCT
Thailand
Manufacture of carbon black
ไทย
ผลิิตผงเขม่่าดำำ�
TPC
Thailand
Investment holding company
ไทย
บริิษััทเพื่่�อการลงทุุน
AVG

Canada
แคนาดา

Manufacture of dissolving grade
wood pulp
ผลิิตเยื่่�อกระดาษ

Total Investment in Associated Companies / รวมเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม

Investment
Value
at Cost
เงินลงทุน
ในราคาทุน

Investment
Value
at Equity
Method
เงินลงทุนโดยวิธี
ส่วนได้เสีย

1,289

-

1,289
510

4,424

3

4

1,824

960

1,388

169

198

236

407

204

236

5,198

64

3,501

3,155

3,216

7,785

17,912
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รายการเกี่ยวโยงกัน/เกี่ยวข้องกัน
ในรอบระยะเวลา 3 ปีีที่่�ผ่า่ นมา บริิษัทั ฯ มีีรายการธุุรกิิจที่่�สำำ�คัญ
ั กัับบริิษัทั ร่่วมและกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน ซึ่่�งรายการเหล่่านี้้�เป็็นรายการ
ที่่�เกิิดขึ้้น� จากการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามปกติิ โดยที่่�การกำำ�หนดราคาจะเป็็นราคาตลาดหรืือเป็็นไปตามเงื่่�อนไขทางการค้้าโดยทั่่�วไปซึ่่�งสามารถ
เทีียบเคีียงกัับเงื่่�อนไขที่่�ให้้กัับบุุคคลภายนอก และเป็็นเงื่่�อนไขที่่�สามารถเปรีียบเทีียบได้้และสมเหตุุสมผล
รายการเกี่่�ยวโยงกััน/เกี่่�ยวข้้องกัันที่่�เกิิดขึ้้�นในรอบ 3 ปีีที่่�ผ่่านมา สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
ชื่่�อบริิษััท /
ประเภทธุุรกิิจ
ลัักษณะความสััมพัันธ์์
1. บจ.เอวีี เทอเรซ เบย์์ อิิงค์์ 1) การร่่วมค้้าของบริิษััทฯ โดย
(ประเทศแคนาดา)
บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 60.00
- 	ผู้้�ผลิิตเยื่่�อสำำ�หรัับ
2) รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
	ทำำ�กระดาษ
- บจ.กราซิิม อิินดััสตรีีส์์
ถืือหุ้้�นร้้อยละ 40
3) กรรมการร่่วมกััน 1 ท่่าน คืือ
- นายดิิลิิป ซิิงห์์ กอร์์
2. บจ.เบอร์์ล่่า จิิงเว่่ย์์
1) บริิษััทร่่วมของบริิษััทฯ โดย
ไฟเบอร์์
บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 42.53
(ประเทศจีีน)
2) รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
- 	ผู้้�ผลิิตเส้้นใยเรยอน
- บจ.กราซิิม อิินดััสตรีีส์์
ถืือหุ้้�นร้้อยละ 26.63
- บจ.พีีทีี อิินโด บารััต เรยอน
ถืือหุ้้�น ร้้อยละ 30.84
3) กรรมการร่่วมกััน 2 ท่่าน คืือ
- นายดิิลิิป ซิิงห์์ กอร์์
- นายบีีร์์ กาปููร์์
3. บจ.พีีทีี อิินโด ลิิเบอร์์ตี้้� 1) บริิษััทร่่วมของบริิษััทฯ โดย
เท็็กซ์์ไทล์์
บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 40.00
(ประเทศอิินโดนีีเซีีย) 2) รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
- 	ผู้้�ผลิิตเส้้นด้้าย
- บมจ.เบอร์์ล่า่ คาร์์บอน
(ไทยแลนด์์) ถืือหุ้้�น
ร้้อยละ 40.00
3) กรรมการร่่วมกััน 2 ท่่าน คืือ
- นายกุุมาร มัังกาลััม เบอร์์ล่่า
- นายบีีร์์ กาปููร์์

ประเภทรายการ
- ดอกเบี้้�ยรัับจากเงิิน
ให้้กู้้�ยืืม
- 	ค่่าใช้้จ่่ายชำำ�ระคืืน

- ขายเส้้นใยเรยอน
- 	ซื้้�ออะไหล่่

- ขายเส้้นใยเรยอน
- เงิินปัันผลรัับ

จำำ�นวนเงิิน (ล้้านบาท)
2564
2563
2562
0.615
(0.848)

(0.253)

(0.371)

280.297 312.018 262.006
0.153
-

76.171
-

61.309 132.782
2.353
-
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CONNECTED/RELATED TRANSACTIONS
During last three years, the Company has significant business transactions with associates and related parties.
These transactions are conducted during the course of normal business operations. Pricing and other key terms of
all such transactions are at arm’s length and are comparable with third party transactions, wherever applicable.
Connected/Related Transactions of last 3 years are summarized as follows:
Company Name /
Type of Business
Nature of Relationship
1. AV Terrace Bay Inc. 1) Joint Venture
(Canada)
2) Major Shareholders
- Manufacture of
- 60% by Thai Rayon Plc.
paper grade pulp
- 40% by Grasim
Industries Ltd.
3) Common Director
- Mr. Dilip Gaur
2. Birla Jingwei Fibres 1) Associate
Co.,Ltd.
2) Major Shareholders
(China)
- 42.53% by
- Manufacture of
Thai Rayon Plc.
Fibre
- 26.63% by Grasim
Industries Ltd.
- 30.84% by PT.Indo
Bharat Rayon
3) Common Directors
- Mr. Dilip Gaur
- Mr. Bir Kapoor
3. PT. Indo Liberty
1) Associate
Textiles
2) Major Shareholders
(Indonesia)
- 40.00% by
- Manufacture of
Thai Rayon Plc.
yarn
- 40.00% by
Birla Carbon (Thailand)
		 Plc.
3) Common Director
- Mr. Kumar Mangalam
Birla
- Mr. Bir Kapoor

Type of
Transactions
- Interest income
on loan
- Reimbursement
of expenses

Amount (Million Baht)
2021
2020
2019
0.615
(0.848)

(0.253)

(0.371)

- Sell fibre
- Purchase spares

280.297
0.153

312.018
-

262.006
-

- Sell fibre
- Dividend income

76.171
-

61.309
2.353

132.782
-
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ชื่่�อบริิษััท /
ประเภทธุุรกิิจ
ลัักษณะความสััมพัันธ์์
4. บจ.ไทย อคริิลิิค 		 1) บริิษัทั ร่่วมของบริิษัทั ฯ โดย
ไฟเบอร์์
บริิษัทั ฯ 	ถืือหุ้้�นร้้อยละ 30.00
(ประเทศไทย)
2) รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
- 	ผู้้�ผลิิตเส้้นใยอคริิลิิค
- บมจ.เบอร์์ล่า่ คาร์์บอน
(ไทยแลนด์์) ถืือหุ้้�นร้้อยละ 15.98
3) กรรมการร่่วมกััน 2 ท่่าน คืือ
- นายไซยััม ซุุนเดอร์์
มาฮัันซาเรีีย
- นายบีีร์์ กาปููร์์
5. บจ.อดิิตยา เบอร์์ล่่า 1) บริิษััทร่่วมของบริิษััทฯ โดย
เคมีีคััลส์์ (ประเทศไทย) บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 29.98
(ประเทศไทย)
2) รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
- 	ผู้้�ผลิิตเคมีีภััณฑ์์
- บมจ.เบอร์์ล่า่ คาร์์บอน
(ไทยแลนด์์) ถืือหุ้้�นร้้อยละ 29.99
- บจ.ไทย โพลีีฟอสเฟตและ
เคมีีภัณ
ั ฑ์์ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 37.73
3) กรรมการร่่วมกััน 3 ท่่าน คืือ
- นายกุุมาร มัังกาลััม เบอร์์ล่า่
- นางราชาสรีี เบอร์์ล่า่
- นายบีีร์์ กาปููร์์
6. บมจ.เบอร์์ล่่า คาร์์บอน 1) บริิษััทร่่วมของบริิษััทฯ โดย
(ไทยแลนด์์)
บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 24.98
(ประเทศไทย)
2) รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
- 	ผู้้�ผลิิตผงเขม่่าดำำ�
- บจ.เอสเคไอ คาร์์บอนแบล็็ค
(มอริิเชีียส) ถืือหุ้้�นร้้อยละ 37.47
- บจ.เอเชี่่�ยน อ๊๊อปส์์ ไอ ถืือหุ้้�น
ร้้อยละ 15.99
3) กรรมการร่่วมกััน 4 ท่่าน คืือ
- นายกุุมาร มัังกาลััม เบอร์์ล่า่
- นางราชาสรีี เบอร์์ล่า่
- นายไซยััม ซุุนเดอร์์
มาฮัันซาเรีีย
- นายปุุร์ส์ โซตััมดาส ชาร์์มา

รายงานประจำ�ปี 2564

ประเภทรายการ
- 	ค่่าใช้้จ่่ายรัับคืืน
- 	ค่่าใช้้จ่่ายชำำ�ระคืืน
- 	ซื้้�อเคมีีภััณฑ์์

- เงิินปัันผลรัับ
- ขายโซดาไฟ
-	ค่่าใช้้จ่่ายรัับคืืน
-	ซื้้�อกำำ�มะถัันและวััสดุุ
แผนก อ๊๊อกซิิลาลี่่�
-	ซื้้�ออะไหล่่
-	ค่่าธรรมเนีียมการใช้้
ไฟฟ้้า
- 	ค่่าใช้้จ่่ายชำำ�ระคืืน

จำำ�นวนเงิิน (ล้้านบาท)
2564
2563
2562
0.142
0.171
0.008
(0.097) (0.437) (0.018)
(1.762)
-

25.480
0.088
(10.988)

25.480
0.004
(6.079)

25.480
0.314
-

-

-

(0.066)
(0.031)

(0.096)

(0.085)

(0.149)

- เงิินปัันผลรัับ
89.925 82.431 74.938
- 	ค่่าเช่่าบ้้านพัักรัับรอง
3.240
- 	ค่่าใช้้จ่่ายรัับคืืน
5.603
5.723
2.909
- 	ซื้้�อไอน้ำำ��และพลัังงาน (338.053) (368.914) (324.325)
- 	ค่่าใช้้จ่่ายชำำ�ระคืืน
(0.326) (2.411) (0.465)
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Company Name /
Type of Business
Nature of Relationship
4. Thai Acrylic Fibre 1) Associate
Co.,Ltd.
2) Major Shareholders
(Thailand)
- 30.00% by
- Manufacture of
Thai Rayon Plc.
acrylic fibre
- 15.98% by
Birla Carbon (Thailand)
		 Plc.
3) Common Directors
- Mr. Shyam Sundar 		
Mahansaria
- Mr. Bir Kapoor
5. Aditya Birla Chemicals 1) Associate
(Thailand) Co.,Ltd. 2) Major Shareholders
- 29.98% by
(Thailand)
		
Thai Rayon Plc.
- Manufacture of
- 29.99% by
chemical products
		 Birla Carbon (Thailand)
		 Plc.
- 37.73% Thai
		 Polyphosphate
& Chemical Co.,Ltd.
3) Common Directors
- Mr. Kumar 			
Mangalam Birla
- Mrs. Rajashree Birla
- Mr. Bir Kapoor
1) Associate
6. Birla Carbon
2) Major Shareholders
(Thailand) Plc.
- 24.98% by
(Thailand)
		 Thai Rayon Plc.
- Manufacture of
- 37.47% SKI Carbon Black
carbon black
(Mauritius) Ltd.
- 15.99% Asian Opp I Ltd.
3) Common Directors
- Mr. Kumar Mangalam Birla
- Mrs. Rajashree Birla
- Mr. Shyam Sundar 		
Mahansaria
- Mr. Purshottam Dass 		
Sharma

Type of
Transactions
- Recovery of
expenses
- Reimbursement
of expenses
- Purchase
chemicals

Amount (Million Baht)
2021
2020
2019
0.142
0.171
0.008
(0.097)

(0.437)

(0.018)

(1.762)

-

-

25.480
Dividend income
Sell caustic soda
0.088
Recovery of expenses
Purchase sulphur and (10.988)
auxiliary materials
- Purchase spares
- Reimbursement for
electricity
- Reimbursement of (0.096)
expenses

25.480
0.004
(6.079)

25.480
0.314
-

-

(0.066)
(0.031)

(0.085)

(0.149)

-

82.431 74.938
89.925
Dividend income
3.240
Rental charge
2.909
5.723
5.603
Recovery of expenses
Purchase steam and (338.053) (368.914) (324.325)
power
(2.411) (0.465)
- Reimbursement of (0.326)
expenses
-
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ชื่่�อบริิษััท /
ประเภทธุุรกิิจ
7. บจ.เอวีี กรุ๊๊�ป
เอ็็นบีี อิิงค์์
(ประเทศแคนาดา)
- 	ผู้้�ผลิิตเยื่่�อกระดาษ
ชนิิดละลายน้ำำ��ได้้

ลัักษณะความสััมพัันธ์์
1) บริิษััทร่่วมของบริิษััทฯ โดย
บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 49.00
2) รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
- บจ.กราซิิม อิินดััสตรีีส์์
ถืือหุ้้�นร้้อยละ 45.00
- บจ.พีีทีี อิินโด บารััต เรยอน
ถืือหุ้้�นร้้อยละ 6.00
3) กรรมการร่่วมกััน 1 ท่่าน คืือ
- นายดิิลิปิ ซิิงห์์ กอร์์
8. บจ.อิินโดไทย
1)	กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันของบริิษััทฯ
ซิินเทติิคซ์์
โดยบริิษััทฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 7.56
(ประเทศไทย)
2) กรรมการร่่วมกััน 4 ท่่าน คืือ
- 	ผู้้�ผลิิตเส้้นด้้าย
- นายกุุมาร มัังกาลััม เบอร์์ล่า่
- นางราชาสรีี เบอร์์ล่า่
- นายไซยััม ซุุนเดอร์์
มาฮัันซาเรีีย
- นายวิินัยั สััจเดว
9. บจ.ไทยเปอร์์อ็็อกไซด์์ 1)	กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันของบริิษัทั ฯ
(ประเทศไทย)
โดยบริิษัทั ฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 0.0233
- 	ผู้้�ผลิิตไฮโดรเจน
2) กรรมการร่่วมกััน 2 ท่่าน คืือ
เปอร์์อ็็อกไซด์์
- นายกุุมาร มัังกาลััม เบอร์์ล่่า
- นายไซยััม ซุุนเดอร์์
มาฮัันซาเรีีย
10. บจ.กราซิิม
1) 	กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันของ บริิษัทั ฯ
		อิินดััสตรีีส์์
โดยบริิษัทั ฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 0.72
(ประเทศอิินเดีีย)
2) กรรมการร่่วมกััน 2 ท่่าน คืือ
- 		ผู้้�ผลิิตเส้้นใยและ
- นายกุุมาร มัังกาลััม เบอร์์ล่่า
	ซีีเมนต์์
- นางราชาสรีี เบอร์์ล่่า
11. บจ.พีีทีี
1) 	กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันของ บริิษัทั ฯ
		 เอลลิิแก๊๊นท์์
2) กรรมการร่่วมกััน 3 ท่่าน คืือ
เท็็กซ์์ไทล์์ อิินดััสตรีี
- นายกุุมาร มัังกาลััม เบอร์์ล่่า
(ประเทศอิินโดนีีเซีีย)
- นางราชาสรีี เบอร์์ล่่า
- 		ผู้้�ผลิิตเส้้นด้้าย
- นายไซยััม ซุุนเดอร์์
มาฮัันซาเรีีย
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ประเภทรายการ
- 	ซื้้�อเยื่่�อกระดาษ

จำำ�นวนเงิิน (ล้้านบาท)
2564
2563
2562
(968.072) (1,768.353) (1,973.531)

- ขายเส้้นใยเรยอน
- เงิินปัันผลรัับ
- 	ค่่าใช้้จ่่ายรัับคืืน

27.803 288.701 411.130
0.159
0.318
0.318
3.010
0.466

- เงิินปัันผลรัับ
- 	ค่่าใช้้จ่่ายรัับคืืน
- 	ซื้้�อเคมีีภััณฑ์์

0.650
0.032
(2.757

0.520
0.058
(1.888)

0.560
(0.281)

- เงิินปัันผลรัับ
- 	ค่่าใช้้จ่่ายรัับคืืน
- 	ซื้้�ออะไหล่่
- 	ค่่าใช้้จ่่ายชำำ�ระคืืน

4.457
6.841
0.284
0.508
- (10.415)
(2.083) (2.781)

6.478
0.636
(2.640)

- ขายเส้้นใยเรยอน

33.598

58.277

1.857
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Company Name /
Type of Business
Nature of Relationship
7. AV Group NB Inc. 1) Associate
2) Major Shareholders
(Canada)
- 49% Thai Rayon Plc.
- Manufacture of
- 45.00% Grasim 			
dissolving grade
Industries Ltd.
wood pulp
- 6.00% PT Indo Bharat
Reyon
3) Common Director
- Mr. Dilip Gaur
1) Related party
8. Indo-Thai
Synthetics Co.,Ltd. 2) Shareholder
- 7.56% Thai Rayon Plc.
(Thailand)
3) Common Directors
- Manufacture of
- Mr. Kumar Mangalam
yarn
Birla
- Mrs. Rajashree Birla
- Mr. Shyam Sundar 		
Mahansaria
- Mr. Vinai Sachdev
1) Related party
9. Thai Peroxide
2) Shareholder
Co.,Ltd.
- 0.0233% Thai Rayon Plc.
(Thailand)
3) Common Directors:
- Manufacture of
- Mr. Kumar Mangalam
hydrogen peroxide
Birla
- Mr. Shyam Sundar 		
Mahansaria
10. Grasim Industries 1) Related Party
2) Shareholder
Limited
- 0.72% Thai Rayon Plc.
(India)
3) Common Directors
- Manufacture of
- Mr. Kumar Mangalam
fibre and cement
Birla
- Mrs. Rajashree Birla
- Mr. Dilip Gaur
1) Related Party
11. PT. Elegant
2) Common Directors
Textile Industry
- Mr. Kumar Mangalam
(Indonesia)
Birla
- Manufacture of
- Mrs. Rajashree Birla
yarn
- Mr. Shyam Sundar 		
Mahansaria

Type of
Transactions
- Purchase pulp

Amount (Million Baht)
2021
2020
2019
(968.072) (1,768.353) (1,973.531)

- Sell fibre
- Dividend income
- Reimbursement
of expenses

27.803
0.159
3.010

288.701
0.318
-

411.130
0.318
0.466

- Dividend income
- Reimbursement
of expenses
- Purchase
chemicals

0.650
0.032

0.520
0.058

0.560
-

(2.757)

(1.888)

(0.281)

4.457
0.284

6.841
0.508

6.478
0.636

(2.083)

(10.415)
(2.781)

(2.640)

33.598

1.857

58.277

- Dividend income
- Recovery of
expenses
- Purchase spares
- Reimbursement
of expenses
- Sell fibre
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ชื่่�อบริิษััท /
ประเภทธุุรกิิจ
12. บจ.พีีทีี ซัันไร้้ซ์์
	บิิวไม เท็็กซ์์ไทล์์
(ประเทศอิินโดนีีเซีีย)
- 		ผู้้�ผลิิตเส้้นด้้าย
13. บจ.พีีทีี อิินโด บารััต
เรยอน
(ประเทศอิินโดนีีเซีีย)
- 		ผู้้�ผลิิตเส้้นด้้าย
14. บจ.เบอร์์ล่่า
แมเนจเม้้นท์์ 		
เซ็็นเตอร์์
(ประเทศอิินเดีีย)

ลัักษณะความสััมพัันธ์์
ประเภทรายการ
1) 	กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันของ บริิษัทั ฯ - ขายเส้้นใยเรยอน
2) กรรมการร่่วมกััน
- 	ค่่าใช้้จ่่ายรัับคืืน
- นายกุุมาร มัังกาลััม เบอร์์ล่่า
1) 	กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันของ บริิษัทั ฯ
2) กรรมการร่่วมกััน 3 ท่่าน คืือ
- นายกุุมาร มัังกาลััม เบอร์์ล่่า
- นายดิิลิิป ซิิงห์์ กอร์์
- นายบีีร์์ กาปููร์์

- ขายเคมีีภััณฑ์์และ
อะไหล่่
- 	ค่่าใช้้จ่่ายรัับคืืน
- 	ซื้้�อเส้้นใยเรยอน
- 	ซื้้�ออะไหล่่
- 	ค่่าใช้้จ่่ายชำำ�ระคืืน
1) 	กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันของ บริิษัทั ฯ - ขายเส้้นใยเรยอน
2) 	มีีกรรมการร่่วมกััน
- นายดิิลิิป ซิิงห์์ กอร์์

จำำ�นวนเงิิน (ล้้านบาท)
2564
2563
2562
13.221
8.580 32.715
0.116
5.344

46.935

0.869

0.008
0.294
(45.672) (12.651) (22.128)
(0.014)
- (0.057)
- (0.365)
(0.617) (0.673) (0.548)

1. รายงานความเห็็นคณะกรรมการตรวจสอบต่่อรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน/เกี่่�ยวข้้องกััน
รายการระหว่่างกัันข้้างต้้นได้้รับั การพิิจารณา ตรวจสอบ และอนุุมัติั โิ ดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งรายการระหว่่างกัันดัังกล่่าว
เป็็นไปอย่่างสมเหตุุสมผล และมีีความจำำ�เป็็นต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ โดยก่่อนการเข้้าทำำ�รายการแต่่ละครั้้�ง บริิษััทฯ
ได้้พิจิ ารณาถึึงผลประโยชน์์ของบริิษัทั ฯ และผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียเป็็นสำำ�คัญ
ั โดยไม่่มีกี ารถ่่ายเทผลประโยชน์์ระหว่่างบริิษัทั ฯ กัับบุุคคลใด ๆ
ที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

2. รายละเอีียดที่่�สำำ�คััญในการกำำ�หนดราคาและรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน/เกี่่�ยวข้้องกััน
	มีีดัังต่่อไปนี้้�
	ซื้้�อวััตถุุดิิบ		 	ส่่วนใหญ่่อยููภายใต้้สััญญาระยะยาว เป็็นราคาเทีียบเคีียงกัับราคาตลาด /
					 เชื่่�อมโยงดััชนีี / ผู้้�จำำ�หน่่ายรายอื่่�น
	ขายสิินค้้า		
ราคาเทีียบเคีียงกัับราคาตลาด
เงิินปัันผลรัับ
ตามมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
	ค่่าใช้้จ่่ายรัับคืืน		 ตามข้้อตกลงร่่วมกััน*
	ค่่าใช้้จ่่ายชำำ�ระคืืน
ตามข้้อตกลงร่่วมกััน*
ดอกเบี้้�ยรัับ 		
ตามอััตราตลาดทั่่�วไป
* ลัักษณะของค่่าใช้้จ่่ายเหล่่านี้้�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจหลัักของบริิษััทฯ และส่่วนใหญ่่เป็็นค่่าใช้้จ่่ายตามเกณฑ์์ต้้นทุุนเพื่่�อปรัับปรุุงกำำ�ไรให้้
เหมาะสมทั้้�งสำำ�หรัับบริิษััทฯ และสำำ�หรัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน/เกี่่�ยวข้้องกััน
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Company Name /
Type of Business
12. PT. Sunrise Bumi
Textile
(Indonesia)
- Manufacture of
yarn
13. PT. Indo Bharat
Rayon
(Indonesia)
- Manufacture of
yarn

Nature of Relationship
1) Related Party
2) Common Director
- Mr. Kumar Mangalam
Birla
1) Related Party
2) Common Directors
- Mr. Kumar Mangalam
Birla
- Mr. Dilip Gaur
- Mr. Bir Kapoor

15. Aditya Birla
1) Related Party
Management 		 2) Common Director
- Mr. Dilip Gaur
Corp. Pvt. Ltd.
(India)

Type of
Transactions
- Sell fibre
- Recovery of
expenses
- Sell chemicals &
spares
- Recovery of
expenses
- Purchase fibre
- Purchase spares
- Reimbursement
of expenses
- Management
Advisory services

Amount (Million Baht)
2021
2020
2019
13.221
8.580 32.715
0.116
-

5.344

46.935

0.869

0.008

-

0.294

(45.672)
(0.014)
-

(12.651)
(0.365)

(22.128)
(0.057)
-

(0.617)

(0.673)

(0.548)

1. Opinion Report of the Audit Committee for Connected/Related Transactions
The above connected/related transactions have been considered, reviewed and approved by the Audit
Committee. These transactions are reasonable and necessary for the continuity of normal business operations
of the Company. Before entering into each transaction, the Company has considered the benefits of the
Company and stakeholders without any transfer of benefits to any person who may have conflict of interest.

2. Key Details on Pricing of Connected/Related Transactions are follows:
Purchases of raw materials
Sales of goods
Dividend income
Recovery of expenses
Reimbursement of expenses
Interest income

Mostly under long term contract comparable to
market price linked to index/other suppliers
With reference to market prices
By resolution of the meeting of shareholders
By mutual agreement*
By mutual agreement*
At prevailing market rate

* Natures of these expenses are not related to main business operations of the company and these are entered mostly on
cost basis to optimize gain both for the Company and for connected/related parties.
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3. ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผลของรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน/เกี่่�ยวข้้องกััน
รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน/เกี่่�ยวข้้องกัันเหล่่านี้้�มีีความสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามปกติิของบริิษััทฯ ซึ่่�งรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
ระหว่่างบริิษััทฯ กัับบริิษััทร่่วม และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน เป็็นรายการที่่�เป็็นไปตามการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามปกติิและตามเงื่่�อนไข
ทางการค้้าโดยทั่่�วไป ข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขที่่�สำำ�คััญรวมถึึงราคาที่่�ทำำ�การซื้้�อขายเป็็นไปตามราคาตลาด และ/หรืือดััชนีีตลาด
ซึ่่�งเทีียบคีียงได้้กัับรายการที่่�เกิิดขึ้้�นกัับลููกค้้า และ/หรืือผู้้�จำำ�หน่่ายรายอื่่�น

4. มาตรการหรืือขั้้�นตอนการอนุุมััติิการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน/เกี่่�ยวข้้องกััน
รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน/เกี่่�ยวข้้องกัันทั้้�งหมดจะได้้รัับการตรวจสอบและอนุุมััติิโดยคณะกรรมการตรวจสอบ หลัังจากการ
พิิจารณาอย่่างรอบคอบและระมััดระวัังในทุุก ๆ ด้้าน โดยผ่่านการทบทวนรายละเอีียดจากผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ หลัังจากนั้้�น
คณะกรรมการตรวสอบจะนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิต่่อไป ซึ่่�งเป็็นไปตาม
หลัักเกณฑ์์และข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย เรื่่�องการเปิิดเผยข้้อมููลและการปฏิิบัติั กิ ารของบริิษัทั จดทะเบีียน
ในรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริิษัทั และผู้้�บริิหารได้้มีกี ารปฏิิบัติั ติ ามแนวทางทั้้�งหมด
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าไม่่มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในขณะที่่�มีีการอนุุมััติิรายการดัังกล่่าว

5. นโยบายหรืือแนวโน้้มการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน/เกี่่�ยวข้้องกัันในอนาคต
ในกรณีีที่่�มีีรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน/เกี่่�ยวข้้องกัันในอนาคต รายละเอีียดที่่�จำำ�เป็็นทั้้�งหมด เช่่น มููลค่่าของรายการ ราคา ข้้อกำำ�หนด
และเงื่่�อนไขอื่่�น ตลอดจนความจำำ�เป็็นในการทำำ�รายการจะได้้รัับการตรวจสอบอย่่างเหมาะสมจากผู้้�บริิหารก่่อนที่่�จะนำำ�เสนอ
เพื่่�อพิิจารณาและอนุุมััติิโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือผู้้�ถืือหุ้้�น ซึ่่�งเป็็นไปตามกฎระเบีียบ
และข้้อบัังคัับ
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3. Necessity and Rationality of Connected/Related Transactions
These connected/related transactions are important for the company’s normal business operations. The
connected transactions between the Company and Company’s associates and related parties are entered
as per normal business operations and trade conditions. Key terms and conditions including price etc
are based on market price and/or market indices which are comparable to and/with other customers
and/or suppliers.

4. Measures and Procedures for Approval of Connected/Related Transactions
All connected/Related transactions are reviewed and approved by the Audit Committee after carefully
considering all aspects of transactions once reviewed in detail by the Company’s management. The Audit
Committee will then along with its recommendations, if any, propose to the Board of Directors and/or
Shareholders for further approval as per the rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand re:
Disclosure of information and actions of listed companies on connected transactions. The Audit Committee,
the Board and Management follows all guidelines to ensure that there is no conflict of interest while
approving such transactions.

5. Policies or Outlook for Future Connected/Related Transactions
In case of future connected/related transactions, all necessary details such as transaction value, price,
terms and conditions etc. along with necessity of such transactions are duly reviewed by the management
before placing for consideration and approval by the Audit Committee and Board of Directors and/or the
Shareholders as per rules and regulations.
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ปัจจัยความเสี่ยง
บริิษัทั ฯ มีีวิธีิ กี ารที่่�เป็็นระบบของการระบุุความเสี่่�ยง การประเมิินผลกระทบและการบรรเทา ผู้้�บริิหารระดัับสููงทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กับั ดููแลการ
บริิหารความเสี่่�ยง นอกจากนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบได้้ทบทวนความเสี่่�ยงต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจและให้้คำำ�แนะนำำ�ในการบริิหาร
เป็็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสมของนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงและมาตรการต่่าง ๆ ของบริิษััทฯ
บริิษััทฯ มีีการระบุุความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ ดัังนี้้�

1. ความเสี่่�ยงจากรายได้้และผลกำำ�ไร
1.1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ราคาของวััตถุุดิิบหลัักที่่�สำำ�คััญ 3 ชนิิด คืือ เยื่่�อกระดาษ โซดาไฟ และกำำ�มะถััน เป็็นปััจจััยหลัักที่่�ส่่งผลต่่อต้้นทุุนการผลิิต
ราคาของวััตถุุดิิบเหล่่านี้้�แตกต่่างกัันไปตามอุุปสงค์์และอุุปทานของผลิิตภััณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และส่่งผลต่่อความสามารถใน
การทำำ�กำำ�ไรของบริิษัทั ฯ ทั้้�งนี้้� การที่่�จะผลัักภาระต้้นทุุนทั้้�งหมดที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้น� โดยการปรัับขึ้้น� ราคาขายเส้้นใยเรยอนนั้้�นไม่่สามารถ
กระทำำ�ได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง เนื่่�องจากความผัันผวนในตลาดสิ่่�งทอ การแข่่งขัันจากผู้้�ผลิิตเส้้นใยเรยอนรายอื่่�นรวมไปถึึงเส้้นใยทดแทน
บริิษััทฯ ได้้ปฏิิบััติิตามนโยบายอย่่างสม่ำำ��เสมอในการจััดซื้้�อเยื่่�อกระดาษและกำำ�มะถัันส่่วนใหญ่่เป็็นรายไตรมาส ทั้้�งที่่�เป็็นราคา
ณ ขณะนั้้�น (spot price) และตามสััญญา และโซดาไฟมีีการจััดซื้้�อเป็็นรายไตรมาสภายใต้้สััญญาซื้้�อขายระยะยาว
การจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์สำำ�เร็็จรููปส่่วนใหญ่่มีีการทำำ�ธุุรกรรมเป็็นรายเดืือน ซึ่่�งการจััดซื้้�อเยื่่�อกระดาษ โซดาไฟ และกำำ�มะถััน
ที่่�เชื่่�อมโยงกัับดััชนีีตลาดรายเดืือนช่่วยในการรัักษาความสมดุุลระหว่่างต้้นทุุนสิินค้้าและรายได้้จากการขาย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 บริิษััทฯ มีีสััดส่่วนรายได้้จากการขายส่่งออกไปต่่างประเทศคิิดเป็็นร้้อยละ 92 ของ
รายได้้จากการขายรวม ในขณะที่่�มีีสััดส่่วนของมููลค่่าวััตถุุดิิบหลัักต่่อต้้นทุุนรวมอยู่่�ที่่�ประมาณร้้อยละ 58

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

2. ความเสี่่�ยงจากการตลาด
2.1 ความเสี่ยงจากประเทศคู่ค้า
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ เอเชีียใต้้ ยุุโรป สหรััฐอเมริิกา และตุุรกีี เป็็นตลาดส่่งออกที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทฯ
ซึ่่�งบริิษััทฯ มีีนโยบายในการส่่งเสริิมผลิิตภััณฑ์์ไปยัังประเทศใหม่่ ๆ เพื่่�อขยายฐานลููกค้้า บริิษััทฯ ส่่งออกผลิิตภััณฑ์์ไปเกืือบ
40 ประเทศ ดัังนั้้�นปริิมาณขายของบริิษััทฯ จึึงเป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีความหลากหลาย อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ ยัังคงเผชิิญเป็็น
ครั้้�งคราวกัับความเสี่่�ยงทางการเมืืองและทางการเงิินที่่�ประเทศผู้้�ส่่งออก
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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. Revenues and Profits Risks
1.1 Risk from fluctuation in Raw Material Prices
The prices of the three key main 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 sulfur requirement on monthly
to quarterly basis on both spot and contract basis and caustic soda requirement on quarterly basis under
long-term contract.
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.
For the year ended 31 March 2021, the Company’s export sales accounted for almost 92% of total sales
revenue while the proportion of the value of major raw materials to total cost is around 58%.

1.2 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. Marketing Risks
2.1 Risk from 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 around 40 countries. Hence, the Company’s sales volumes are well
diversified. However, the Company is still exposed to the political and financial risks faced by export
countries from time to time.
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2.2 ความเสี่ยงจากนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์
ในช่่วงหลายปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ ได้้พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่�สามารถใช้้งานได้้กัับเครื่่�องปั่่�นเส้้นด้้ายประเภทต่่าง ๆ ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
รวมไปถึึงผลิิตภััณฑ์์สิ่่�งทอที่่�ใช้้เทคโนโลยีีระดัับสููง และการปั่่�นด้้ายด้้วยเครื่่�องจัักร air jet vortex เส้้นด้้ายที่่�ทำำ�จากผลิิตภััณฑ์์
ของบริิษััทฯ ใช้้ได้้กัับทั้้�งเครื่่�องจัักรทอและถััก ดัังนั้้�นความเสี่่�ยงจากนวััตกรรมใหม่่ของผลิิตภััณฑ์์จึึงอยู่่�ในระดัับต่ำำ��
บริิษัทั ฯ ประสบความสำำ�เร็็จในการริิเริ่่�มผลิิตผลิิตภััณฑ์์ชนิิดพิิเศษ เช่่น โมดาล (modal) และผลิิตภััณฑ์์ที่่�ไม่่ใช่่สิ่่�งทอ (non-woven)
บริิษััทฯ ได้้มีีการผลิิตและจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ดัังกล่่าวในตลาดหลััก ๆ และอาจเผชิิญความเสี่่�ยงด้้านการตลาดในผลิิตภััณฑ์์
ที่่�มีีความหลากหลาย

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

3. ความเสี่่�ยงทางการเงิิน
3.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริิ ษััท ฯ มีี ก ารส่่ งออกส่่ ว นใหญ่่ เป็็ น สกุุ ลเงิิ น ดอลล่่ า ร์์ ส หรัั ฐฯ และส่่ ง ออกบางส่่ ว นเป็็ น สกุุ ล เงิิ น ยูู โรและหยวนเรนมิิ นบิิ
ในขณะเดีียวกัันบริิษััทฯ มีีการนำำ�เข้้าวััตถุุดิิบหลัักซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นสกุุลเงิินดอลล่่าร์์สหรััฐฯ โดยบริิษััทฯ มีีการบริิหารความเสี่่�ยง
จากอััตราแลกเปลี่่�ยนจากธุุรกรรมการส่่งออกและนำำ�เข้้า โดยการ matching เงิินสกุุลดอลล่่าร์์สหรััฐฯ ทั้้�งขาเข้้าและขาออก
ให้้มีีความสมดุุลกััน ซึ่่�งมีีการทำำ�สััญญาขายเงิินสกุุลยููโรและหยวนเรนมิินบิิล่่วงหน้้าอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากอััตรา
แลกเปลี่่�ยน ในกรณีีที่่�ค่่าเงิินบาทแข็็งค่่าขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับสกุุลเงิินตราต่่างประเทศเหล่่านี้้�ในระยะยาว จะทำำ�ให้้รายได้้จากการ
ส่่งออกของบริิษััทฯ ได้้รัับผลกระทบในเชิิงลบ
บริิษััทฯ มีีความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�สำำ�คััญอัันเกี่่�ยวเนื่่�องจากการซื้้�อหรืือขายสิินค้้าซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นเงิินตราต่่างประเทศ
ดัังนั้้�น บริิษัทั ฯ ได้้มีกี ารปฏิิบัติั ติ ามนโยบายการป้้องกัันความเสี่่�ยงภายในที่่�สอดคล้้องกัันเพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของ
สกุุลเงิิน
บริิษััทฯ ไม่่มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยงจากการลงทุุนในเงิินลงทุุนระยะยาวและเงิินลงทุุนในสิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
ซึ่่�งบริิษััทฯ ถืือไว้้เพื่่�อการลงทุุนระยะยาว และในปััจจุุบััน บริิษััทฯ ไม่่มีีเงิินกู้้�ยืืมที่่�เป็็นสกุุลเงิินตราต่่างประเทศ

3.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและจากการลงทุนระยะสั้น
บริิษััทฯ มีีความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ยจากความผัันผวนของอััตราดอกบี้้�ยเงิินฝากกัับสถาบัันการเงิิน เงิินลงทุุนชั่่�วคราว
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดที่่�อยู่่�ในรููปของเงิินฝากธนาคาร โดยมีีอัตั ราดอกเบี้้�ยคงที่่�ซึ่่�งเทีียบเคีียงกัับอััตราดอกเบี้้�ยในตลาด
อััตราดอกเบี้้�ยมีีความผัันผวนบ้้างเป็็นครั้้�งคราวตามเงื่่�อนไขทางการเงิินในประเทศและตามปััจจััยในต่่างประเทศ บริิษััทฯ
มีีเงิินสดส่่วนเกิินบางส่่วนซึ่่�งอยู่่�ในรููปของเงิินฝากระยะสั้้�นกัับธนาคาร การเปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้�ยมีีผลต่่อรายได้้
ดอกเบี้้�ยรัับของบริิษััทฯ
บริิษััทฯ พยายามอย่่างเต็็มที่่�ในการใช้้ความระมััดระวัังที่่�สุุดในการคััดเลืือกสถาบัันทางการเงิินที่่�มีีความมั่่�นคง และกำำ�หนด
ขอบเขตความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตสำำ�หรัับสถาบัันการเงิินแต่่ละแห่่งโดยมีีอายุุสััญญาการลงทุุนที่่�แตกต่่างกััน แต่่ส่่วนใหญ่่ไม่่เกิิน
1 ปีีสำำ�หรัับการลงทุุนดัังกล่่าว
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2.2 Risk from 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. The Company has successfully started producing special products like modal and non-woven and
quickly established its products in major markets and diversified market risks.

2.3 Risk from 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. Financial Risks
3.1 Risk from Exchange Rate
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 these currencies in long
term, the Company’s export earnings are negatively impacted.
The Company is exposed to significant foreign exchange risk in connection with the purchase or sale of
goods most of which are in foreign currencies and hence the Company follows a consistent policy of
internal hedging to minimize the risk from currency fluctuation.
The Company does not hedge its long term equity investments and investment in other non-current
financial assets which the Company continues to hold as long term investment and at present the Company
doesn’t have any foreign currency loan.

3.2 Risk from Interest Rate and Short-Term Investments
The Company is exposed to fluctuation in interest rate on deposits with financial institutions. Current
investments and cash and cash equivalents are placed as deposits with banks at fixed interest rates which
are comparable to market rate.
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.
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3.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริิษััทฯ มีีความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวกัับลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�นซึ่่�งอยู่่�บนเกณฑ์์ของเครดิิตที่่�ไม่่มีีความเสี่่�ยง (clean credit)
ฝ่่ายบริิหารควบคุุมความเสี่่�ยงนี้้�โดยการกำำ�หนดให้้มีีนโยบายและขั้้�นตอนการควบคุุมสิินเชื่่�อที่่�เหมาะสม
บริิษัทั ฯ ได้้ขยายระยะเวลาการให้้เครดิิตจากหนึ่่�งสััปดาห์์เป็็นสามเดืือนให้้กับั ลููกค้้าในประเทศเป็็นส่่วนใหญ่่ การขายให้้กับั ลููกค้้า
ในประเทศทั้้�งหมดจึึงไม่่มีีหลัักประกััน บริิษััทฯ มีีการส่่งออกผลิิตภััณฑ์์ส่่วนใหญ่่ไปยัังประเทศต่่าง ๆ ภายใต้้ระดัับความเสี่่�ยง
ด้้านเครดิิตที่่�แตกต่่างกััน ซึ่่�งรวมถึึงตราสารเครดิิต (L/C : เล็็ตเตอร์์ออฟเครดิิต) การให้้เครดิิตภายใต้้การประกัันสิินเชื่่�อ และ/
หรืือการชำำ�ระเงิินล่่วงหน้้าบางส่่วนหรืือเต็็มจำำ�นวน ทั้้�งนี้้�ขึ้น้� อยู่่�กัับสถานะทางธุุรกิิจของลููกค้้าและปััจจััยอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง อย่่างไร
ก็็ตาม บริิษัทั ฯ มีีการติิดตามความเสี่่�ยงของลููกหนี้้�อย่่างใกล้้ชิดิ โดยมีีการกำำ�หนดนโยบายและขั้้�นตอนการควบคุุมสิินเชื่่�อที่่�เหมาะ
สม รวมถึึงการประกัันในกรณีีที่่�มีีการจำำ�หน่่ายไปยัังต่่างประเทศที่่�มีีการให้้เครดิิต 30 วััน ถึึง 120 วััน
ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 บริิษััทฯ คาดว่่าจะไม่่ได้้รัับความเสีียหายจากลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น ตามที่่�แสดงอยู่่�ในงบแสดง
ฐานะการเงิินและในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน

4. ความเสี่่�ยงจากการประกอบธุุรกิิจ
4.1 ความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม
ในกระบวนการผลิิตเส้้นใยเรยอน จะก่่อให้้เกิิดมลพิิษทั้้�งในรููปแบบของเหลวและการปนเปื้้�อนในอากาศ บริิษััทฯ มีีอุุปกรณ์์
และเครื่่�องมืือที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการบำำ�บััดมลพิิษก่่อนปล่่อยออกมา บริิษััทฯ ได้้ลงทุุนเป็็นจำำ�นวนมากในช่่วงหลายปีีที่่�ผ่่านมา
เพื่่�อเสริิมสร้้างระบบควบคุุมมลพิิษและสภาพแวดล้้อม ปััจจุุบัันบริิษััทฯ มีีการดำำ�เนิินการค่่าที่่�ได้้ต่ำำ��กว่่าค่่ามาตรฐานที่่�กำำ�หนด
โดยกระทรวงอุุตสาหกรรม ขยะมููลฝอยทั้้�งหมดของบริิษััทฯ ได้้ผ่่านการคััดแยกและส่่งไปกำำ�จััดอย่่างเหมาะสมให้้กัับผู้้�ขาย
ที่่�ได้้รัับอนุุญาตอย่่างถููกต้้องและผู้้�ผลิิตปููนซีีเมนต์์ อีีกทั้้�งบริิษััทฯ ยัังได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับกระบวนการทำำ�งานในการจััดการ
ด้้านสิ่่�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

4.2 ความเสี่ยงจากการจัดเก็บและการใช้งาน
บริิษััทฯ และผู้้�รัับเหมาได้้ทำำ�การขนส่่งสารเคมีีอัันตราย เช่่น โซดาไฟ กำำ�มะถััน คาร์์บอนไดซััลไฟด์์ และกรดซััลฟููริิค สารเคมีี
เหล่่านี้้�ถููกเก็็บไว้้ในสถานที่่�ของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้ปฏิิบัติั ิตามมาตรฐานต่่าง ๆ สำำ�หรัับการขนส่่งและการจััดเก็็บ ถึึงแม้้ว่่า
จะไม่่เคยมีีอุุบัติั ิเหตุุร้้ายแรงใด ๆ เกี่่�ยวกัับการจััดเก็็บและการขนส่่งสารเคมีีเหล่่านี้้� บริิษััทฯ ได้้ตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจาก
ความผิิดพลาดในการปฏิิบััติิงานซึ่่�งเป็็นเหตุุที่่�ไม่่สามารถคาดเดาได้้
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3.3 Risk from Credit
The Company is exposed to risk primarily with respect to trade and other receivables, which are on clean
credit basis. The management controls this risk by establishing appropriate credit control policies and
procedures.
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 export sales having clean credit of
30 days to 120 days.
As at 31 March 2021, the Company does not foresee any loss of on account of trade and other receivables
shown in the statement of financial position and notes to the financial statements.

4. Operations Risks
4.1 Risk from 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.

4.2 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.
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4.3 ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ
บริิ ษัั ท ฯ มีี ก ารทำำ�สัั ญ ญาระยะยาวในการจัั ด ซื้้�อเยื่่�อกระดาษชนิิ ด ละลายน้ำำ�� ได้้ แ ละโซดาไฟกัั บ ผู้้�จัั ด จำำ� หน่่ า ยรายใหญ่่
อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ อาจมีีการจััดซื้้�อเยื่่�อกระดาษ โซดาไฟ และกำำ�มะถัันตามที่่�เห็็นว่่าเหมาะสม ซึ่่�งเป็็นหลัักประกัันโดย
ทั่่�วไปของบริิษััทฯ ซึ่่�งช่่วยลดความเสี่่�ยงด้้านความขาดแคลนของวััตถุุดิิบสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ นอกจากนี้้� บริิษััทฯ
ได้้เริ่่�มจััดซื้้�อกำำ�มะถัันภายใต้้สููตรที่่�เชื่่�อมโยงกัับดััขนีี
คุุณภาพและความมั่่�งคงของเยื่่�อกระดาษและโซดาไฟมีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งและสำำ�คััญต่่อการจััดหาเส้้นใยเรยอนให้้กัับลููกค้้า
ส่่งออกของบริิษััทฯ อย่่างสม่ำำ��เสมอ
ดัังนั้้�นจึึงมีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�จะต้้องมีีสััญญาระยะยาวสำำ�หรัับการจััดซื้้�อวััตถุุดิิบหลัักทั้้�งหมดซึ่่�งเชื่่�อมโยงกัับดััชนีีตลาด
รายเดืือน ซึ่่�งจะช่่วยบรรเทาความผัันผวนของราคาในแต่่ละเดืือนในระยะยาว
บริิษััทฯ มีีสััญญาซื้้�อเยื่่�อกระดาษกัับบริิษััทที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัันในต่่างประเทศแห่่งหนึ่่�งและบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันในต่่างประเทศ
แห่่งหนึ่่�ง สััญญาซื้้�อขายโซดาไฟกัับบริิษััทที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัันในประเทศ

4.4 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�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
5.1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทฯ เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี มีีความรัับผิิดชอบ โปร่่งใส และความเป็็นธรรม บริิษััทฯ ได้้ว่่าจ้้างที่่�
ปรึึกษาทางกฎหมายเพื่่�อให้้มีีการปฏิิบััติิเป็็นไปตามกฎหมาย โดยทั่่�วไปความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎหมายเกิิดได้้จาก
หลายปััจจััย อาทิิ ความซัับซ้้อนของบทบััญญััติิตามกฎหมาย การเปลี่่�ยนแปลงกฎหมาย ความเข้้าใจที่่�คลาดเคลื่่�อนจากการ
ตีีความทางกฎหมาย ดัังนั้้�น บริิษััทฯ จึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎหมายและกฎระเบีียบ
โดยมอบหมายให้้ฝ่่ายกำำ�กัับดููแลมีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตามกฎหมายของทุุกหน่่วยงาน เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร และพนัักงานมั่่�นใจว่่า บริิษััทฯ ได้้มีีการปฏิิบััติิตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเคร่่งครััด
นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ได้้มีกี ารติิดตามสถานะของร่่างกฎหมายที่่�จะส่่งผลกระทบต่่อบริิษัทั ฯ อย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงาน
เป็็นไปตามกฎหมายใหม่่ที่่�จะมีีผลบัังคัับใช้้ในอนาคต

5.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน
บริิษััทฯ มีีการลงทุุนเชิิงกลยุุทธ์์ทั้้�งแบบขยายตััวไปข้้างหน้้าและข้้างหลััง โดยการลงทุุนในบริิษััทที่่�จดทะเบีียนในต่่างประเทศ
ร่่วมกัับบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน แม้้ว่่าบริิษััทฯ จะเล็็งเห็็นความเสี่่�ยงทางธุุรกิิจทั่่�วไปต่่อการลงทุุนดัังกล่่าว ทำำ�ให้้ต้้องเผชิิญกัับ
ความเสี่่�ยงในการเปลี่่�ยนแปลงกฎระเบีียบของประเทศเหล่่านั้้�นซึ่่�งอาจมีีผลกระทบต่่อผลประกอบการทางการเงิินได้้ ดัังนั้้�น
การลงทุุนจึึงมีีความเสี่่�ยงอัันเนื่่�องมาจากการเปลี่่�ยนแปลงกฎระเบีียบและนโยบายของประเทศที่่�บริิษััทฯ ไปลงทุุน
บริิษััทฯ จึึงให้้ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งในกระบวนการรวมทั้้�งเครื่่�องมืือต่่าง ๆ ในการบริิหารความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลง
กฎระเบีียบและนโยบายของประเทศที่่�บริิษััทฯ ไปลงทุุน นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้มีีการติิดตามกัับฝ่่ายบริิหารของบริิษััทที่่�ไป
ลงทุุนดัังกล่่าวและได้้รับั การปรัับปรุุงกฎระเบีียบและข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างสม่ำำ��เสมอ นอกจากนี้้�บริิษัทั ฯ ยัังได้้รับั ข้้อมููลจาก
บริิษััทที่่�ปรึึกษาด้้านกฎหมายในประเด็็นที่่�สำำ�คััญเกี่่�ยวกัับกฎหมายและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งมีีผลกระทบทั้้�งทางตรงและ
ทางอ้้อมต่่อการลงทุุนของบริิษััทฯ
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4.3 Risk from Raw Material Availability
The Company has mostly long term agreements for supply of dissolving grade wood pulp and caustic soda
with major supplier(s). However, there would be some dependence on spot purchases of pulp and caustic
soda which the Company can secure generally. This has reduced the risk of raw material availability for
the Company’s operations. The Company has also started buying majority portion of sulfur under formula
linked to indices.
Quality and reliability of Pulp and Caustic is very critical and important for supply of rayon fiber to our
export customers on regular basis. Hence, it is important to have long-term contracts for all key raw
materials, which are linked, to monthly market indices, which in turn helps in mitigating month-to-month
price fluctuation in longer run.
The Company has a pulp purchase agreement with an unrelated overseas company and a related overseas
company. The caustic soda purchase agreement is with an unrelated local company.

4.4 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. Compliance with applicable laws and regulations Risks
5.1 Risk from legal compliance
The Company places importance on compliance with applicable laws and regulations both in Thailand and
abroad to ensure that its operations are in line with good governance principles, namely, accountability,
transparency, and fairness. The Company engages services of legal professionals as required to ensure
compliance of laws. Compliance risk may arise from various factors e.g. legal complexities, legal changes
and misinterpretations of laws. The Company thus prioritizes management of compliance risk and delegated
to Compliance Department the duty to supervise legal compliance of all units to assure shareholders, the
Board, executives, and employees that the Company has strictly complied with applicable laws. In addition,
the Company regularly monitors the status of draft laws that will affect the Company in order to comply
with the law when being enforced.

5.2 Risk from policy and regulatory changes in countries where the Company has long term
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 related 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. Hence, there is a risk on investments arising due change
in regulations and policies of the country where the company has investments.
The Company therefore attaches great importance to processes and tools to manage risks from changing
regulations and policies of countries in which the Company has investments. In addition, the Company
follows up with the management of such investee companies and gets regular updates on relevant rules
& regulations which are important to protect the Company’s interests. In addition from time to time, the
Company gets the inputs from legal firms on critical and important issues on relevant laws and regulations
which has direct and indirect impact on the Company’s investments.
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6. ความเสี่่�ยงจากภายนอก
6.1 ความเสี่ยงทางการเมือง
เหตุุการณ์์ทางการเมืือง เช่่น ข้้อพิิพาททางการค้้า การก่่อการร้้ายได้้ส่ง่ ผลกระทบไปทั่่�วโลก ทำำ�ให้้ต้น้ ทุุนและความเสี่่�ยงของธุุรกิิจ
เพิ่่�มขึ้้�น รวมไปถึึงส่่งผลกระทบต่่อวงจรอุุปสงค์์และอุุปทาน

6.2 ความเสี่ยงจากตลาดการเงินโลก
ตลาดการเงิินทั่่�วโลกอาจมีีความผัันผวนเนื่่�องมาจากข้้อพิิพาททางการค้้าระหว่่างเศรษฐกิิจหลััก สกุุลเงิิน และความผัันผวนของ
อััตราดอกเบี้้�ย ปััจจััยเหล่่านี้้�ส่่งผลกระทบต่่อความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ

6.3 ความเสี่ยงทางธุรกิจเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่่�เกิิดขึ้้�นในประเทศไทยและทั่่�วโลกเมื่่�อต้้นปีีที่่�ผ่่านมา
ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจทั่่�วโลก ในขณะที่่�โครงการฉีีดวััคซีีนในประเทศต่่าง ๆ ได้้แสดงให้้เห็็นถึึงผลลััพธ์์ที่่�น่่าพึึงพอใจ
แต่่จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 คาดว่่าจะยัังคงส่่งผลกระทบต่่ออุุปสงค์์ของห่่วงโซ่่มููลค่่าสิ่่�งทอโดยรวม
รวมถึึงเส้้นใยเรยอน (VSF) ในอนาคตอัันใกล้้นี้้� ซึ่่�งยากต่่อการคาดเดาจากสถานการณ์์ดัังกล่่าว เนื่่�องจากเกิิดการกลายพัันธุ์์�ของ
ไวรััสสายพัันธุ์์�ใหม่่ในหลายประเทศในช่่วงไม่่กี่่�ครั้้�งที่่�ผ่่านมา อย่่างไรก็็ตามบริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการเพื่่�อเพิ่่�มการผลิิตในผลิิตภััณฑ์์
ที่่�ไม่่ใช่่สิ่่�งทอเพื่่�อการใช้้กำำ�ลัังการผลิิตที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�นและมีีอััตรากำำ�ไรที่่�คงที่่�
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6. External Risks
6.1 Risk from Geo-political
The geo political events like trade disputes, terrorism cast their repercussions worldwide, increasing costs
and risks of business and impacting supply and demand cycles.

6.2 Risk from Global Financial Markets
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.

6.3 Business risks due to Coronavirus Disease (COVID-19)
The COVID-19 pandemic that struck Thailand and the rest of the world earlier last year, has affected
business operations across the globe. While vaccination deployment program in various countries has
shown promising results, the COVID-19 situation is expected to continue to have impact on demand for
the overall textile value chain including VSF in near future and impact of supply chain which is difficult
to predict as the situation is still evolving due to emergence of new virus mutants in various countries
in recent times. The Company has taken actions to increase production of specialty fibers including
fibers for non-woven applications for better capacity utilization and stable margins.
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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� 31 พฤษภาคม 2564 ได้้มีีความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมและความเพีียงพอ
ของระบบการควบคุุมภายใน นอกจากนี้้� รายงานการตรวจสอบภายในและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบยัังช่่วยในการเสริิมสร้้าง
ความแข็็งแกร่่งของระบบควบคุุมภายใน ซึ่่�งการควบคุุมภายในที่่�สำำ�คััญสามารถจำำ�แนกระบบในด้้านต่่าง ๆ ดัังนี้้�

1. 	ด้้านองค์์กรและสภาพแวดล้้อม
บริิษัทั ฯ มีีการกำำ�หนดจััดโครงสร้้างองค์์กร ที่่�แบ่่งแยกหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของแต่่ละหน่่วยงานอย่่างชััดเจน เพื่่�อทำำ�ให้้ระบบ
การควบคุุมภายในดีียิ่่�งขึ้้น� และสอดคล้้องกัับสภาพธุุรกิิจที่่�เปลี่่�ยนแปลง โดยรองรัับแผนงานระยะสั้้�นและระยะยาวของบริิษัทั ฯ

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

3.	ด้้านการควบคุุมการปฏิิบััติิงานของฝ่่ายบริิหาร
ระบบการควบคุุมในและการประเมิินคุุณภาพการปฏิิบััติิงานมีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่�เพื่่�อตรวจสอบซึ่่�งกัันและกััน มีีการกำำ�หนด
ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ในแต่่ละระดัับไว้้อย่่างชััดเจน การควบคุุมภายในที่่�เหมาะสมของฝ่่ายบริิหารและมีีการสอบทานผล
การดำำ�เนิินงานของฝ่่ายบริิหารโดยคณะกรรมการบริิษััท ซึ่่�งคณะกรรมการบริิษััทได้้มีีการพิิจารณาทบทวนและอนุุมััติิแผนงาน
ตรวจสอบประจำำ�ปีเี พื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าแผนงานตรวจสอบครอบคลุุมกิิจกรรมที่่�สำำ�คัญ
ั ของบริิษัทั ฯ รวมถึึงการอนุุมัติั กิ ารทำำ�ธุรุ กรรมของ
บริิษััทฯ 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�อให้้ทีมี ผู้้�บริิหารได้้รับั ข้้อมููลได้้ทันั ตามเวลา นอกจากนี้้�บริิษัทั ฯ ยัังมีีนโยบายในการรัักษาความปลอดภััยในระบบสารสนเทศ
สำำ�หรัับข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับ พนัักงานมีีการสื่่�อสารข้้อมููลผ่่านระบบ Intranet, การรัับส่่ง e-mail และการสื่่�อสารโดยการประชุุม
ด้้านการสื่่�อสารข้้อมููลกัับบุุคคลภายนอก โดยมีีการเผยแพร่่ข้อ้ มููลผ่่านทางเว็็บไซต์์ www.thairayon.com และการเปิิดเผยข้้อมููล
ผ่่านระบบของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

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 ผู้้�ตรวจสอบภายใน
ที่่�เป็็นอิิสระรายงานตรงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบและการควบคุุมภายในมีีการทบทวนเป็็นรายไตรมาสและเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้พิจิ ารณาระบบการควบคุุมภายในของบริิษัทั ฯ อย่่างสม่ำำ��เสมอ และมีีความเห็็นว่่าบริิษัทั ฯ มีีระบบการควบคุุม
ภายในที่่�ดีี เพีียงพอและเชื่่�อถืือได้้ และสามารถควบคุุมความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามปกติิขององค์์กร
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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 31 May 2021 has also reviewed the appropriateness and sufficiency of the
internal control. Internal audit report 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.

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
auditor reports directly to the Audit Committee and the internal control is 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 และการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแผนงานบริิษััทฯ

จุุดมุ่่�งหมายหลัักของบริิษััทฯ

นโยบายของบริิษัทั ฯ คืือ “การมีีส่ว่ นร่่วมในการพััฒนาสัังคมและ ด้้วยเล็็งเห็็นว่่าบริิษัทั ฯ คืือส่่วนหนึ่่�งของสัังคมซึ่่�งจะส่่งผลตอบแทน
เศรษฐกิิจของชุุมชนต่่าง ๆ ในพื้้�นที่่�ซึ่่�งบริิษัทั ฯ ได้้เข้้าไปประกอบการ ที่่�ดีีกับั การลงทุุนของบริิษัทั ฯ ความรู้้�ความชำำ�นาญของบริิษัทั ฯ และ
ในการนี้้� บริิษัทั ฯ มีีเป้้าหมายที่่�จะร่่วมสร้้างสรรค์์ชีวิี ติ ที่่�ดีีขึ้น้� อย่่าง กิิจกรรมที่่�มีีส่ว่ นสนัับสนุุนสวััสดิิการและการพััฒนาชุุมชน จะช่่วย
ยั่่�งยืืน สำำ�หรัับกลุ่่�มผู้้�ด้้อยโอกาสในสัังคม รวมไปถึึงการยกระดัับ สร้้างคุุณค่่าให้้กัับสัังคมโดยรวม
ดััชนีีการพััฒนาประชากรในประเทศ”
บริิษัทั ฯ มีีส่ว่ นร่่วมอย่่างแข็็งขัันกัับชุุมชนท้้องถิ่่�นในการดำำ�เนิินงาน
บริิษััทฯ มีีความเชื่่�อมั่่�นอย่่างแรงกล้้าในปณิิธานหลัักของบริิษััทฯ ของโครงการความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (CSR) ต่่างๆ ที่่�สร้้างความ
และตระหนัั ก ดีี ว่่ า การที่่�จะประสบความสำำ� เร็็ จ ในธุุ ร กิิ จ ที่่�มีี แตกต่่างให้้กัับชีีวิิตของพวกเขาได้้
การแข่่งขัันสููงในปััจจุุบันั บริิษัทั ฯ จะต้้องมีีความรัับผิิดชอบหลาย
ด้้านต่่อผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย
บริิษัทั ฯ เชื่่�อว่่า นอกเหนืือไปจากการสร้้างผลประกอบการทางการ
เงิินที่่�ดีีต่อ่ ผู้้�ถืือหุ้้�นแล้้ว บริิษัทั ฯ ควรสร้้างสััมพัันธภาพเชิิงกิิจกรรม
กัับผู้้�ที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทั้้�งในประเทศและทั่่�วโลก
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (CSR) เป็็นส่่วนสำำ�คัญ
ั ในแผนการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ ตลอด 47 ปีีที่่�ผ่า่ นมา บริิษัทั ฯ ได้้พยายามอย่่าง
ที่่�สุุดที่่�จะดำำ�เนิินโครงการและแนวปฏิิบััติิต่่าง ๆ ที่่�สะท้้อนให้้เห็็น
ถึึงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและความเอาใจใส่่ของบริิษััทฯ
เป้้าหมายหลัักคืือการพััฒนาชุุมชนในทุุก ๆ ด้้าน ด้้วยหลัักการ
พััฒนาเศรษฐกิิจอย่่างยั่่�งยืืนในชุุมชนรอบ ๆ สถานที่่�ตั้้�งโรงงาน
ของบริิษััทฯ
โครงการและกิิจกรรมต่่าง ๆ จะได้้รับั การวางแผนโดยการประเมิิน
ความต้้องการ การมีีส่ว่ นร่่วมของชุุมชนรอบโรงงาน ซึ่่�งจะช่่วยให้้
สามารถเข้้าถึึงคนส่่วนใหญ่่ของสัังคมได้้ดียิ่่�ี งขึ้้น� ผู้้�มีีส่ว่ นในการพััฒนา
ของบริิษัทั ฯ ได้้แก่่ หน่่วยงานราชการ หน่่วยงานระดัับอำำ�เภอ ผู้้�นำำ�ชุมุ ชน
และผู้้�ที่่�ได้้รัับผลประโยชน์์ในท้้ายที่่�สุุด ซึ่่�งก็็คืือ “ชุุมชน”
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENT CARE

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”.
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 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 47 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”.

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

72

บรรทััดฐานความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมของบริิษััทฯ มีีประเด็็น
หลัักที่่�สำำ�คััญแต่่มีีจุุดมุ่่�งหมายเดีียวกััน คืือการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม
สำำ�หรัับลููกค้้า ผู้้�ถืือหุ้้�น พนัักงาน และสัังคมโดยรวม จุุดมุ่่�งหมาย
หลัักของบริิษััทฯ 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 พนัักงานทุุกคนของบริิษััทฯ
ได้้รับั ทราบในแนวทางเพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการปฏิิบัติั ที่่�ิ ไม่่เป็็นธรรม
ดัังกล่่าว บริิษัทั ฯ มีีนโยบายในการตรวจสอบข้้อร้้องเรีียนที่่�เกี่่�ยวกัับ
การทุุจริิตภายในบริิษัทั ฯ โดยผู้้�บริิหารระดัับสููง โดยมีีการสืืบสวน
หาข้้อเท็็จจริิง และเมื่่�อพิิสูจู น์์ได้้ว่า่ มีีความผิิด 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�มครองและดูู แ ลจัั ด การสวัั ส ดิิ ก ารและข้้ อ ตกลงการทำำ� งาน
ให้้กับั พนัักงานอย่่างเหมาะสม ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯ มีีการประชุุมร่่วมกัับ
สหภาพแรงงานเป็็นประจำำ�
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4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริิษัทั ฯ มีีความเชื่่�อว่่าความสำำ�เร็็จขององค์์กรขึ้้น� อยู่่�กัับทรััพยากร
บุุคคลที่่�มีีความสามารถ แรงจููงใจและความมีีระเบีียบวิินัยั การให้้โอกาส
พนัักงานทุุกเชื้้�อชาติิ ภาษา และเพศอย่่างเสมอภาคเท่่าเทีียมกััน
การปฏิิบัติั ที่่�ิ เป็็นธรรมต่่อพนัักงานในทุุกกระบวนการของการบริิหาร
ทรััพยากรมนุุษย์์จึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั โดยบริิษัทั ฯ มีีการบริิหารจััดการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น ในกระบวนการสรรหาคััดเลืือกและการเลื่่�อน
ตำำ�แหน่่งของพนัักงาน โดยให้้โอกาสกัับทุุกชนชาติิอย่่างเท่่าเทีียมกััน
ซึ่่�งค่่าตอบแทนของพนัักงานจะเชื่่�อมโยงกัับผลการดำำ�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:

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
1. Fair Operating Practice
regardless of their ethnicity, language and gender and
The Company is committed to fair business practices, to maintain fair treatment of all the employees in
as enshrined in the Company’s vision and mission every process of human resource management, such
statement. The Company has published its Corporate as in the recruitment or promotion of an employee
Governance Policy so that the Company’s directors, regardless of his or her ethnicity or nationality. Employee
executives and all employees can maintain high remuneration is linked to performance.
standards, morals and ethics at all times which can
assist the Company to achieve its business goals, for 5. Environmental Protection
the benefit of all stakeholders of the Company.
Like others, Business growth alongside social responsibility
and environmental protection is a challenge in our
2. Anti-corruption
business also. The Company, therefore, assesses the
The Company has prescribed set of guidelines to prevent risks and impacts on the environment at all levels of its
corruption. It also regularly indentifies and monitors operations so that it can create an effective mechanism
areas susceptible to corruption. The guidelines prohibit to monitor and meet all applicable policies related to
receiving or taking bribes and refrain from receiving gifts environment.
etc. All the employees of the Company are aware of
the guidelines. To prevent such unfair practices, the 6. Community and Social Development
Company has a policy to investigate complaints related The Company actively takes part in the development
to fraudulent activities within the Company by top of surrounding communities and society, with a goal
management. Investigations involve fact-finding and, if to respond to the “community’s actual needs”.
one is proven guilty, disciplinary action is imposed, and The Company also involves community members in
issues are brought up as case studies for all employees the improvement of the community’s well-being in
to heed.
such aspects as infrastructure, health, public utilities,
employment, education, and conservation of culture
3. Respect for Human Rights
and traditions.
The Company has a policy that it will treat employees
with dignity as human beings and with respect for their 7. Innovation
individuality. The Company does not employ child labor. The Company realizes that innovation is an important
The Company has assisted its employees to have a factor to lift the Company’s competitiveness.
labor union in order to protect employee welfare rights The Company promotes innovation in products and
as well as to help in properly managing labor related process as part of its mission.
issues in the company. The Company meets with the
labor union at regular intervals.
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กิิจกรรมความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

4. การให้ความช่วยเหลือด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมเป็็นหนึ่่�งในความสำำ�คัญ
ั สููงสุุดของบริิษัทั ฯ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจทุุก ๆ ด้้าน บริิษััทฯ ให้้การสนัับสนุุนกิิจกรรม
ที่่�ที่่�มีีส่่วนสร้้างสรรค์์สัังคมอย่่างสม่ำำ��เสมอ และจััดสรรผลกำำ�ไร
บางส่่วนเพื่่�อใช้้ดำำ�เนิินกิิจกรรมความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (CSR)
ทั้้�งในระดัับท้้องถิ่่�นและระดัับองค์์กร
เนื่่�องจากในปีีนี้้� มีีการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด 19 (COVID-19)
ทำำ�ให้้บริิษััทฯ มีีความจำำ�เป็็นในการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการทำำ�
กิิจกรรมต่่าง ๆ ตามความเหมาะสมและให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์
ในปััจจุุบััน
บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการและมีีมาตรการต่่าง ๆ ภายใต้้โครงการ
ความรัั บ ผิิ ด ชอบต่่ อ สัั ง คมที่่�สำำ�คัั ญ ที่่�ดำำ� เนิิ น การโดยบริิ ษัั ท ฯ
มีีดัังต่่อไปนี้้�

4.1 มอบข้้ า วสารและถุุ ง ยัั ง ชีี พ ให้้ กัั บ ชุุ ม ชน และร่่ ว มกัั บ
หน่่ ว ยงานต่่ า ง ๆ ในการจัั ด ทำำ�ตู้้�ปัั น สุุ ข เพื่่�อบรรเทา
ความเดืือดร้้อนจากการแพร่่ระบาดของโควิิด 19
4.2 โครงการปลููกต้้นไม้้ในวัันสำำ�คััญต่่าง ๆ
4.3 โครงการซ่่อมแซมและบำำ�รุุงรัักษาสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
ของโรงเรีียน
4.4 โครงการซ่่อมแซมและบำำ�รุุงรัักษาสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
ของวััด
4.5 มอบอุุปกรณ์์ซ่่อมแซมระบบประปาให้้แก่่ชุุมชน

1. ด้านการศึกษา
1.1 โครงการอาหารกลางวัันสำำ�หรัับโรงเรีียนรวม 17 โรงเรีียน
1.2 โครงการให้้ทุุนการศึึกษา
1.3 โครงการสอนภาษาอัังกฤษให้้กับั นัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษา

2. ด้านสุขอนามัยและสวัสดิการครอบครัว
2.1 มอบอนามััยภััณฑ์์จำำ�เป็็นเพื่่�อช่่วยเหลืือจากการแพร่่ระบาด
ของโควิิด 19 เช่่น หน้้ากาก ชุุด PPE เจลแอลกอฮอล์์ ถุุงมืือ
ทางการแพทย์์ให้้กัับโรงพยาบาลและชุุมชน
2.2	ร่่วมกัับสโมสรโรตารี่่�มอบรถฉุุกเฉิินให้้แก่่โรงพยาบาลอ่่างทอง
2.3 บริิจาคโลหิิต
2.4 การฝึึกอบรมและการให้้ความสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับสุุขภาพ
2.5 โครงการป้้องกัันโรค
2.6 โครงการสนัับสนุุนกิิจกรรมกีีฬา และกิิจกรรมเพื่่�อสุุขภาพ

3. ความยั่งยืนและการดำ�รงชีวิต
3.1 เผยแพร่่ข่่าวสารเพื่่�อส่่งเสริิมการจำำ�หน่่ายสิินค้้าของชุุมชน
จากการแพร่่ระบาดของโควิิด 19
3.2 โครงการฝึึกอบรมผู้้�นำำ�และการประชุุมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารสำำ�หรัับ
ผู้้�นำำ�ชุุมชน
3.3	ส่่งเสริิมการอบรมเยาวชนพื่่�อต่่อต้้านยาเสพติิด
3.4 มอบถุุงผ้้าให้้กัับชุุมชนเพื่่�อลดการใช้้พลาสติิก
3.5 โครงการปรัับปรุุงความสััมพัันธ์์ระหว่่างชุุมชนและแก้้ไข
ข้้อข้้องใจ

5. โครงการบำ�เพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
5.1 สนัับสนุุนน้ำำ��ดื่่�มให้้แก่่เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ปฏิิบัติั งิ าน ณ ด่่านคััดกรอง
โควิิด 19
5.2 สนัับสนุุนงบประมาณเพื่่�อจััดทำำ�อาหารแจกจ่่ายให้้ให้้แก่่
ผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโควิิด 19
5.3 โครงการเยี่่�ยมชมโรงงานสำำ�หรัับสมาชิิกชุุมชน
5.4 โครงการดููแลผู้้�พิิการและผู้้�สููงอายุุในชุุมชน
5.5 สนัับสนุุนการจััดซื้้�อกรวยจราจร และเสื้้�อกั๊๊�กสะท้้อนแสง
เพื่่�อการปฏิิบััติิงานของเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ
5.6 โครงการเยี่่�ยมเยีียนชาวบ้้านเพื่่�อสอบถามข้้อเสนอแนะใน
การปรัับปรุุงคุุณภาพชีีวิิตในชุุมชนบริิเวณรอบโรงงาน
5.7	ช่่วยเหลืือผู้้�ประสบอุุทกภััยและอััคคีีภััย
5.8	จััดเลี้้�ยงอาหารให้้แก่่เยาวชนที่่�ขาดแคลน

6. ทางศาสนา
6.1 การทำำ�บุุญในวัันสำำ�คััญทางพุุทธศาสนา
6.2 โครงการบริิจาคในโอกาสพิิเศษ (กฐิิน, ผ้้าป่่า)
6.3 โครงการสืืบสานประเพณีีและวััฒนธรรมไทย (สงกรานต์์
ลอยกระทง)
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CSR Activities
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.
Due to the outbreak of the COVID-19, the Company has
suitably changed the various CSR activities in accordance
with the prevailing situation.
Under each of the below 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 Rice for lunch in 17 schools
1.2 Scholarships
1.3 Teaching English program for high school students

2. Health and family welfare
2.1 Provide necessary sanitary supplies during COVID-19
pandemic such as masks, PPE suits, alcohol gel
and medical gloves to hospitals and communities
2.2 Cooperation with Rotary Club for providing
emergency vehicles to Angthong hospital
2.3 Blood donation
2.4 Training and focusing in health
2.5 Disease prevention program
2.6 Projects to support sports activities

3. Sustainability and livelihood
3.1 Disseminate news to promote community product
sales during COVID-19 pandemic
3.2 Leadership training program and workshop for
community leaders
3.3 Promote training of youth against drug addiction
3.4 Provide cloth bags to the community to reduce
the using of plastic
3.5 Improve community relations between communities
and resolve grievances

4. Infrastructure assistance
4.1 Donate rice and survival bags to the community and
cooperate with various agencies in the preparation
of the happiness cabinet to alleviate the suffering
from the COVID-19 pandemic
4.2 Tree planting on important days
4.3 Repair and maintenance of schools’ facilities
4.4 Repair and maintenance of temples’ facilities
4.5 Provide equipment to repair the water supply
system to the community

5. Social causes
5.1 Support drinking water for staff working at the
COVID-19 screening checkpoint
5.2 Support budget to distribute food to those affected
by the COVID-19 pandemic
5.3 Factory visit for community members
5.4 Care for disables and elderly in the community
5.5 Support community for traffic cones and a reflective
vest for police officer performance
5.6 Visit villagers for suggestions on improving the
quality of life in the community surrounding the
factory
5.7 Helping flood and fire victims
5.8 Provide food for underprivileged youths

6. Religious
6.1 Merit on Buddhist Holy Day
6.2 Donations on special occasions (Kathin, Phapa)
6.3 Carry on Thai traditions and cultural heritage
(Songkran, Loi Krathong)
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การดููแลด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ภารกิิจในด้้านนี้้� บริิษััทฯ ได้้ปฏิิบััติิตามนโยบายการจััดการด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเคร่่งครััดในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ บริิษััทฯ ได้้รัับการ
รัับรองมาตรฐาน 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�กัับดููแลต่่าง ๆ เพื่่�อปรัับปรุุง
สภาพแวดล้้อมอย่่างต่่อเนื่่�อง

ความปลอดภััยและการบำำ�บััดของเสีีย
ภารกิิจเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การป้้องกัันด้้านสิ่่�งแวดล้้อมถืือเป็็นสิ่่�งที่่�บริิษัทั ฯ
จะต้้องดำำ�เนิินการเป็็นลำำ�ดัับต้้น ๆ นอกเหนืือจากเป้้าหมายใน
เชิิงพาณิิชย์์และการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ความปลอดภััยในการ
ทำำ�งานและการป้้องกัันด้้านสิ่่�งแวดล้้อมก็็มีีความสำำ�คััญอย่่างมาก
สำำ�หรัับบริิษััทฯ ในระหว่่างปีีบริิษััทฯ ได้้มีีการจััดตั้้�งโครงการ
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�� เสีี ย จากกระบวนการผลิิ ต และจากแหล่่ ง อื่่�น ๆ
จะได้้รับั การบำำ�บัดั ในโรงบำำ�บัดั น้ำำ��เสีียในชั้้�นต้้นที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููง
จากนั้้�นจะมีี ก ารบำำ�บัั ด ในระยะที่่�สองโดยใช้้ ร ะบบจุุ ลิิ น ทรีี ย์์
ย่่อยสลาย ปััจจััยดัังกล่่าวได้้มีีการเฝ้้าติิดตามอย่่างมีีประสิิทธิิผล

มลพิิษทางอากาศ: ระบบบำำ�บััดมลพิิษ (Scrubber) จากการ
ปล่่ อ ยของเสีี ย ได้้ รัั บ การออกแบบให้้ ส ามารถดูู ด ซึึมและทำำ�
ปฏิิกิิริิยาเคมีีที่่�เกิิดจากการรวมตััวของไฮโดรเจนซััลไฟด์์ (H2S)
จนไฮโดรเจนซััลไฟด์์กลายเป็็นกำำ�มะถััน ซึ่่�งกำำ�มะถัันที่่�ได้้จาก
กระบวนการนี้้�จะถูู ก นำำ� กลัั บ มาใช้้ ใ หม่่ ใ นกระบวนการผลิิ ต
ในขั้้�นตอนที่่�สองเป็็นการระบายจากขั้้�นตอนแรกจะได้้รับั การบำำ�บัดั
โดยการขััดถููด้ว้ ยการกััดกร่่อนของก๊๊าซไฮโดรเจนซััลไฟด์์ (H2S) และ
ก๊๊าซคาร์์บอนไดซััลไฟด์์ (CS2) ผ่่านขั้้�นตอนการดููดซัับโดยใช้้
ถ่่ า นกัั ม มัั น ต์์ หลัั ง จากการขัั ด ถูู แ ล้้ ว ก๊๊ า ซจะถูู ก ระบายออกสู่่�
ชั้้�นบรรยากาศผ่่านปล่่องระบายที่่�มีีความสููง 175 เมตร โดยเมื่่�อเร็็ว ๆ นี้้�
บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการการบำำ�บััดก๊๊าซไฮโดรเจนซััลไฟด์์ (H2S)
เพื่่�อลดปััญหาเรื่่�องกลิ่่�น และโครงการฟื้้น� ฟููก๊า๊ ซคาร์์บอนไดซััลไฟด์์
(CS 2) ซึ่่�งทำำ� ให้้ ร ะดัั บ การปล่่ อ ยก๊๊ า ซคาร์์ บ อนไดซัั ล ไฟด์์ แ ละ
ก๊๊าซไฮโดรเจนซััลไฟด์์ลดลงเป็็นอย่่างมาก ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯ ได้้ดำำ�เนิินการ
พััฒนาปรัับปรุุงด้้านต่่าง ๆ เพื่่�อเพิ่่�มการฟื้้น� ตััวของก๊๊าซคาร์์บอนได
ซััลไฟด์์ (CS2) โดยใช้้เทคโนโลยีีถ่่านกััมมัันต์์ ซึ่่�งจากความสำำ�เร็็จ
ในการทดสอบการทำำ�งานของโครงการเหล่่านี้้� ระดัับการปล่่อย
ก๊๊ า ซคาร์์ บ อนไดซัั ล ไฟด์์ แ ละก๊๊ า ซไฮโดรเจนซัั ล ไฟด์์ ล ดลงเป็็ น
อย่่ า งมาก และได้้ รัั บ การยอมรัั บ จากสมาชิิ ก ในชุุ ม ชนและ
หน่่วยงานภาครััฐต่่าง ๆ นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการ
ตามขั้้�นตอนต่่าง ๆ เพื่่�อปรัับปรุุงคุุณภาพอากาศโดยรอบโรงงาน
เพื่่�อแก้้ไขปััญหาเรื่่�องกลิ่่�น
ขยะมููลฝอย: ขยะมููลฝอยทุุกประเภทที่่�เกิิดขึ้้น� จากกระบวนการผลิิต
และกิิจกรรมอื่่�น ๆ จะมีีการคััดแยกและส่่งไปกำำ�จัดั อย่่างเหมาะสม
ต่่อไปโดยผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รัับอนุุญาต เมื่่�อไม่่กี่่�ปีีที่่�ผ่่านมา
การกำำ�จัดั ขยะมููลฝอยบางส่่วนถููกนำำ�ไปเป็็นส่่วนหนึ่่�งของวััตถุุดิบิ ใน
กระบวนการผลิิตซีีเมนต์์ ซึ่่�งทำำ�ให้้เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมากยิ่่�งขึ้้น�
การปล่่อยก๊๊าซ: โรงงานผลิิตกรดกำำ�มะถัันได้้รัับการออกแบบ
บนหลัักการ DCDA โดยใช้้ระบบกำำ�จััดไอน้ำำ��ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
จากนั้้�นจะเข้้าสู่่�ระบบบำำ�บัดั มลพิิษ (Scrubber) เพื่่�อควบคุุมปริิมาณ
ซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ที่่�ปล่่อยออกไป
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Environment Care
Environment Care Mission
In line with our mission, the Company strictly adheres to
environmental management policies for its operations.
The Company’s operations are accredited with ISO9002
since 1994 and upgraded to ISO9001:2008 version in
November 2010. The Company has also been accredited
with ISO14001 since 2003 and was selected for TPM
Special Award in March 2007. Latest technologies are
being adopted in the production processes with a
view to reduce environment impact. The Company
works closely with various regulators for continuous
improvement of environment.

Safety and Environment Waste
Treatment

The mission to contribute to the environment protection
has always been the Company’s priority apart from
commercial goal and good corporate governance
practices. Work safety and environment protection are
great importance to us. During the year, the Company
has organized and initiated few safety based programs
to promote and practice safe working behavior and
safe working conditions. The progress on safety related
matters are being reviewed by the top management in
safety meetings which are held regularly. A wide range
of activities and new technologies are continuously
adopted to treat the effluent water discharge & emission
of gases meeting the norms.
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.

Air pollution: Scrubbers for treatment of spinning
exhaust have been designed based on absorption
and oxidation of hydrogen sulphide where hydrogen
sulphide is getting converted into element sulphur. The
sulphur recovered from these scrubbers is reused in the
manufacturing process. After scrubbing the gases are
discharged to atmosphere through a very high stack of
175 meter height chimney. Recently, the Company has
implemented project of caustic scrubbing of Hydrogen
Sulphide (H2S) to further minimize the smell of Hydrogen
Sulphide (H2S) which generates at very low threshold
level. The Company has further through debottlenecking
increased recovery of Carbon Disulphide (CS2) using
activated carbon based technology. With successful
commissioning of these projects, the emission levels
of CS2 and H2S has reduced substantially and the same
has been acknowledged by community members and
various Government agencies. In addition, the Company
has taken various other steps to improve air quality
surrounding the plant to address the issue of smell.
Solid waste: All types of solid waste generated during
production process and other activities are being
segregated and disposed off through the authorized
agencies for further treatment. Since last few years,
some portion of solid waste has been started using
in cement manufacturing process which is more
environmental friendly.
Gas emission: Sulphuric acid plants are designed on
DCDA principle with efficient demister followed with
two stages scrubbing system to control SO2 emission.
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การกำ�กับดูแลกิจการ
นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทฯ ได้้เปิิดเผยไว้้ที่่� http://thairayon.com

หมวดที่่� 1 สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการบริิษััทตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญถึึงสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น ซึ่่�งสิิทธิิพื้้�นฐานที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้รัับโดยเท่่าเทีียมตามที่่�กำำ�หนด
ไว้้ในกฎระเบีียบและข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้แก่่ สิิทธิิในการเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น สิิทธิิในการมอบฉัันทะ
ให้้บุคุ คลอื่่�นเข้้าประชุุมและออกเสีียงลงคะแนนแทน สิิทธิิในการออกเสีียงลงคะแนนเพื่่�อแต่่งตั้้�งหรืือถอดถอนกรรมการเป็็นรายบุุคคล
สิิทธิิในการออกเสีียงลงคะแนนในกิิจการต่่าง ๆ ที่่�สำำ�คััญ สิิทธิิในการรัับเงิินปัันผล สิิทธิิในการแสดงความคิิดเห็็นและซัักถามในการ
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และสิิทธิิที่่�จะได้้รัับสารสนเทศอย่่างเพีียงพอและทัันเวลา
คณะกรรมการบริิษััทได้้กำ�ำ หนดให้้มีีการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นปีีละครั้้�ง ภายในระยะเวลาไม่่เกิิน 4 เดืือนนัับแต่่วัันสิ้้�นสุุดรอบบััญชีี
ในการจััดการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น คณะกรรมการบริิษััทได้้ให้้ความสำำ�คััญต่่อสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น โดยบริิษััทฯ จะจััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นการล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 14 วัันก่่อนการประชุุม โดยมีีรายละเอีียดวาระการประชุุม พร้้อมความเห็็นของคณะกรรมการ
หนัังสืือมอบฉัันทะตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด และรายชื่่�อของกรรมการอิิสระพร้้อมทั้้�งคำำ�แนะนำำ�ในการมอบฉัันทะ เพื่่�อให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นสามารถ
เลืือกที่่�จะมอบฉัันทะให้้เข้้าประชุุมแทนได้้ เพื่่�อให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นได้้รับั ข้้อมููลทัันเวลาและมีีเวลาเพีียงพอในการพิิจารณาและตััดสิินใจลงคะแนน
ในวัันประชุุม หรืือทำำ�การมอบฉัันทะให้้กรรมการอิิสระเป็็นผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมแทน และยัังได้้ประกาศลงหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันติิดต่่อกัันไม่่
น้้อยกว่่า 3 วััน และก่่อนวัันประชุุมไม่่น้้อยกว่่า 3 วััน นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้เผยแพร่่ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกำำ�หนดการจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
และวาระการประชุุมบนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือนัักลงทุุนสามารถส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้าได้้ก่่อนวัันประชุุม
ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นนั้้�น คณะกรรมการบริิษััทได้้อำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในการเข้้าร่่วมประชุุมและออกเสีียงอย่่างเต็็มที่่�
และละเว้้นการกระทำำ�ใด ๆ ที่่�เป็็นการจำำ�กััดโอกาสในการเข้้าประชุุมของผู้้�ถืือหุ้้�น และเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นซัักถามและแสดงความ
คิิดเห็็นในการประชุุมอย่่างอิิสระ
บริิษััทฯ ได้้จััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 ในวัันพฤหััสบดีีที่่� 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้้องสุุขุุมวิิท แกรนด์์
บอลลููม ชั้้�น 3 โรงแรมเจดัับบลิิว แมริิออท กรุุงเทพ เลขที่่� 4 ถนนสุุขุุมวิิท ซอย 2 เขตคลองเตย กรุุงเทพฯ 10110 โดยมีีกรรมการ 3
คนเข้้าร่่วมประชุุม

หมวดที่่� 2 การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกราย สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นได้้กำำ�หนดไว้้ในนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการและ
จะได้้รัับการปฏิิบััติิอย่่างเป็็นธรรมโดยผ่่านมาตรการดัังต่่อไปนี้้�
• จััดให้้มีกี ระบวนการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�โปร่่งใสและมีีประสิิทธิิภาพเป็็นไปตามข้้อบัังคัับของบริิษัทั ฯ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
และเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิอย่่างเท่่าเทีียมกัันในการแสดงความคิิดเห็็นและตั้้�งคำำ�ถามในที่่�ประชุุมโดยจััดสรรเวลาให้้อย่่าง
เพีียงพอ
• จััดให้้มีีการพิิจารณาและลงมติิเลืือกตั้้�งกรรมการเป็็นรายบุุคคล และพิิจารณาค่่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้้�งแต่่งตั้้�งผู้้�สอบ
• บััญชีี และอนุุมัติั ิค่่าสอบบััญชีี และวาระอื่่�นตามที่่�กำำ�หนดในหนัังสืือเชิิญประชุุม
• จััดให้้มีบัี ัตรลงคะแนนเสีียงสำำ�หรัับทุุกวาระ
• กำำ�หนดให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เป็็นผู้้�บริิหารมิิทำำ�การเพิ่่�มวาระในที่่�ประชุุมโดยไม่่ได้้แจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบล่่วงหน้้า ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้มีี
เวลาศึึกษาข้้อมููลประกอบการพิิจารณาวาระต่่าง ๆ อย่่างเพีียงพอและเหมาะสม
• สำำ�หรัับผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่สะดวกเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยตนเอง สามารถมอบฉัันทะให้้กรรมการอิิสระ หรืือบุุคคลใด ๆ เข้้าประชุุมและ
ลงคะแนนเสีียงแทน โดยบริิษัทั ฯ ได้้จัดั เตรีียมหนัังสืือมอบฉัันทะในรููปแบบที่่�ผู้้�ถือื หุ้้�นสามารถกำำ�หนดทิิศทางการลงคะแนนเสีียงได้้
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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 2020 held on Thursday, 30 July 2020 at
15.00 hrs. at Sukhumvit Grand Ballroom and View, 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.
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มีีการบัันทึึกรายงานการประชุุมอย่่างครบถ้้วน ซึ่่�งประกอบด้้วยข้้อมููลสาระสำำ�คัญ
ั ได้้แก่่ มติิที่่�ประชุุมและผลการลงคะแนนเสีียง
คำำ�ถาม คำำ�ชี้้�แจงและความคิิดเห็็นของที่่�ประชุุม
กำำ�หนดมาตรการป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายในเพื่่�อหาผลประโยชน์์ของกรรมการและผู้้�บริิหารโดยการแจ้้งให้้ทราบถึึงบทบาท
ภาระหน้้าที่่�ที่่�ต้้องรายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์ของตน คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะซึ่่�งถืือหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ
และรัับทราบการจััดทำำ�รายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ทุุกครั้้�งที่่�มีีการซื้้�อ ขาย โอน หรืือรัับโอนหลัักทรััพย์์
ต่่อคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ตามมาตรา 59 แห่่งพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัันทำำ�การหลัังจากวัันที่่�ซื้้�อ ขาย โอน หรืือรัับโอนหลัักทรััพย์์
กำำ�หนดนโยบายและขั้้�นตอนการอนุุมัติั ริ ายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์หรืือรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน โดยได้้ถือื ปฏิิบัติั ิ
ตามประกาศตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยที่่�ใช้้บัังคัับการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันอย่่างเคร่่งครััด เพื่่�อประโยชน์์ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
โดยรวมอย่่างเท่่าเทีียมกััน นอกจากนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบได้้เสนอคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่�อรัับทราบรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
และรายการที่่�มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ซึ่่�งได้้มีกี ารพิิจารณาความเหมาะสมอย่่างรอบคอบ และได้้ปฏิิบัติั ติ ามหลัักเกณฑ์์
ที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำำ�หนด

หมวดที่่� 3 บทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
บริิษััทฯ ได้้มีีการดููแลและพิิจารณาในกลุ่่�มของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าเป็็นการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนของธุุรกิิจและมีีความ
เป็็นธรรมต่่อผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทั้้�งหมด บริิษัทั ฯ ได้้พยายามในเสริิมสร้้างความร่่วมมืือกัับผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียทั้้�งหมด ซึ่่�งสามารถสรุุปได้้ดังั นี้้�
ผู้้�ถืือหุ้้�น
- บริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นตััวแทนของผู้้�ถืือหุ้้�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างโปร่่งใส มีีระบบบััญชีีและการเงิิน
ที่่�มีีความเชื่่�อถืือได้้ สร้้างความพึึงพอใจสููงสุุดให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น โดยคำำ�นึึงถึึงการเจริิญเติิบโตของบริิษััทฯ
ในระยะยาวและผลตอบแทนในระดัับที่่�เหมาะสมอย่่างต่่อเนื่่�อง
ลููกค้้า
- บริิษัทั ฯ มีีความมุ่่�งมั่่�นในการสร้้างความพึึงพอใจและความมั่่�นใจให้้กับั ลููกค้้าที่่�จะได้้รับั ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
ที่่�เป็็นเลิิศ
คู่่�ค้้า
- บริิษัทั ฯ ยึึดมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�สุุจริิต โปร่่งใส และเป็็นธรรมกัับคู่่�ค้้า โดยคำำ�นึึงถึึงความเสมอภาคและ
ผลประโยชน์์ร่่วมกััน
เจ้้าหนี้้�
- บริิษััทฯ ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขสััญญาในการกู้้�ยืืมเงิินตามข้้อตกลง และปฏิิบััติิหน้้าที่่�ที่่�พึึงมีีต่่อเจ้้าหนี้้� เพื่่�อให้้
เกิิดความเชื่่�อมั่่�นและไว้้วางใจด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
พนัักงาน
- บริิษัทั ฯ ได้้สนัับสนุุนการพััฒนาให้้พนักั งานทุุกคนมีีความรู้้�ความสามารถ นอกจากนี้้�ยัังมีีการดููแลพนัักงาน
อย่่างเสมอภาค มีีการให้้ผลตอบแทนและสวััสดิิการที่่�เหมาะสม และเป็็นธรรมตามผลการปฏิิบััติิงาน
บริิษััทฯ ยัังได้้ดููแลพนัักงานในเรื่่�องของสุุขภาพและความปลอดภััย รวมถึึงจััดให้้มีีโปรแกรมการเลื่่�อน
ตำำ�แหน่่งสำำ�หรัับพนัักงาน
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม	 - บริิษััทฯ ตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญของทรััพยากรธรรมชาติิและการปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อม ดัังนั้้�น บริิษััทฯ
มีีความมุ่่�งมั่่�นเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าการปฏิิบััติิตามกฎหมายและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องรวมถึึงการปฏิิบััติิตาม
มาตรฐาน ISO 14001 สำำ�หรัับการจััดการเกี่่�ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อม บริิษััทฯ ยัังได้้มีีการทำำ�งานอย่่างใกล้้ชิิด
ร่่วมกัับหน่่วยงานและชุุมชนโดยรอบเพื่่�อรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
ภาครััฐ
- บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและกฎระเบีียบของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเคร่่งครััด
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The minutes of meeting are thoroughly recorded. The meeting minutes contain all significant information
like the resolutions and votes, questions, explanations and opinions raised.
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 and
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
คณะกรรมการบริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส โดยมีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอแก่่ผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย
พร้้อมทั้้�งดููแลให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง น่่าเชื่่�อถืือ ครบถ้้วนและทัันเวลา และทุุกฝ่่ายสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้อย่่างเท่่าเทีียมกััน
บริิษััทฯ มีีการเผยแพร่่ข้้อมููลทางการเงิินและข้้อมููลที่่�มิิใช่่ทางการเงิินตามข้้อกำำ�หนดของกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน
ทัันเวลา และโปร่่งใส ผ่่านช่่องทางของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย รวมทั้้�งการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างละเอีียดไว้้ในแบบแสดง
รายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) รายงานประจำำ�ปีี (แบบ 56-2) และเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�รายงาน
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิินแสดงควบคู่่�กัับรายงานของผู้้�สอบบััญชีีในรายงานประจำำ�ปีี
บริิษััทฯ ได้้ปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์และข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้องของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ที่่�เกี่่�ยวกัับการทำำ�รายการที่่�
เกี่่�ยวโยงกัันของบริิษัทั จดทะเบีียน หรืือการได้้มาและจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์ข์ องบริิษัทั จดทะเบีียนแล้้วแต่่กรณีี รวมทั้้�งกำำ�หนดนโยบาย
และวิิธีีการดููแลไม่่ให้้ผู้้�บริิหารและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องนำำ�ข้้อมููลภายในของบริิษััทฯ ไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตน
ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯ ได้้มอบหมายให้้เลขานุุการบริิษัทั ในการประสานงานและตอบข้้อซัักถามของผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุน ท่่านสามารถสอบถาม
ข้้อมููลต่่าง ๆ ของบริิษััทฯ ได้้ที่่�หมายเลขโทรศััพท์์ 0-2253-6745-54 ต่่อ 2250 หรืือแฟ๊๊กซ์์ 0-2254-3181 หรืือ e-mail address:
suwanna.c@adityabirla.com ตลอดจนการเปิิดเผยข้้อมููลผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ที่่� www.thairayon.com

หมวดที่่� 5 ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษัทั ประกอบด้้วยบุุคคลผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ มีีความเชี่่�ยวชาญจากหลายสาขาวิิชาชีีพ มีีภาวะ
ผู้้�นำำ� วิิสััยทััศน์์ และมีีความเป็็นอิิสระในการตััดสิินใจ
ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััทมีีจำำ�นวน 7 คน ประกอบด้้วย
- กรรมการอิิสระ (Independent Director) 			
3 คน
- กรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหาร (Non-Executive Director)
3 คน
- กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร (Executive Director) 		
1 คน
รายชื่่�อคณะกรรมการบริิษััท ตามที่่�ได้้กล่่าวถึึงแล้้วในหััวข้้อ “โครงสร้้างการจััดการ” หน้้า 14

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งให้้นางสุุวรรณา เฉลิิมวััฒน์์ ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเลขานุุการบริิษััท ตั้้�งแต่่วัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2553
โดยให้้มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ เพื่่�อรัับผิิดชอบการจััดประชุุม
คณะกรรมการบริิษัทั และการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รวมถึึงช่่วยดููแลให้้มีกี ารปฏิิบัติั ติ ามมติิดังั กล่่าว ดููแลและให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่คณะกรรมการ
เกี่่�ยวกัับกฎเกณฑ์์ต่า่ ง ๆ ที่่�ต้้องปฏิิบัติั ิ การจััดทำำ�และเก็็บรัักษาทะเบีียนกรรมการ หนัังสืือนััดประชุุมคณะกรรมการ รายงานการ
ประชุุมคณะกรรมการและรายงานประจำำ�ปีขี องบริิษัทั หนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รายงานการ
มีีส่่วนได้้เสีียที่่�รายงานโดยกรรมการหรืือผู้้�บริิหาร และดำำ�เนิินการอื่่�น ๆ ตามที่่�คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนประกาศกำำ�หนด
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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 2021, 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.
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5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
ถึึงแม้้ว่า่ บริิษัทั ฯ จะยัังมิิได้้จัดั ตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�น นอกเหนืือจากคณะกรรมการตรวจสอบที่่�ต้้องจััดให้้มีตี ามข้้อกำำ�หนด
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยนั้้�น การดำำ�เนิินการในด้้านอื่่�นเพื่่�อพิิจารณาแต่่ละวาระ เช่่น การพิิจารณาค่่าตอบแทน
การสรรหาบุุคคลที่่�มีีคุณ
ุ สมบััติเิ หมาะสมเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการได้้ทำำ�อย่่างรอบคอบ ระมััดระวััง และโปร่่งใส ตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐาน
ของความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
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 16,18

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วยบุุคคลที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ มีีประสบการณ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และมีีความเข้้าใจ
ในบทบาทหน้้าที่่�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 หรืือรายการระหว่่าง
กััน คณะกรรมการบริิษัทั ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อแบ่่งแยกอำำ�นาจอย่่างชััดเจน รวมทั้้�งได้้กำำ�หนดนโยบายระเบีียบ
ปฏิิบััติิ และกระบวนการในการอนุุมััติิรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ให้้ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ได้้ยึึดถืือปฏิิบััติิ อีีกทั้้�ง คณะกรรมการบริิษััทยัังได้้กำำ�หนดให้้ฝ่่ายบริิหารประเมิินความเสี่่�ยงของกิิจการ และกำำ�หนดมาตรการ
ป้้องกัันและจััดการความเสี่่�ยงและรายงานให้้ทราบเป็็นประจำำ� ซึ่่�งรวมถึึงความเสี่่�ยงที่่�มีีผลต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
ตามที่่�ระบุุไว้้ในหััวข้้อ ”ปััจจััยความเสี่่�ยง”
บทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท ตามที่่�ได้้กล่่าวถึึงแล้้วในหััวข้้อ “โครงสร้้างการจััดการ” หน้้า 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�นกรรมการแต่่ละท่่านมีีความเป็็นอิิสระ
ที่่�จะเสนอเรื่่�องเข้้าสู่่�วาระการประชุุมได้้
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทแต่่ละครั้้�ง ประธานกรรมการได้้จััดสรรเวลาอย่่างเพีียงพอและมากพอในการพิิจารณาวาระ
การประชุุม โดยปกติิคณะกรรมการบริิษััทมีีการประชุุมทุุก ๆ 3 เดืือน และจะมีีการประชุุมพิิเศษเพิ่่�มตามความจำำ�เป็็น ในการ
ประชุุมแต่่ละครั้้�งมีีการกำำ�หนดวาระการประชุุมที่่�ชััดเจน ทั้้�งวาระเพื่่�อทราบและวาระเพื่่�อพิิจารณา โดยมีีการจััดส่่งหนัังสืือเชิิญ
ประชุุมให้้แก่่กรรมการเพื่่�อพิิจารณาก่่อนการประชุุมล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 7 วัันก่่อนวัันประชุุม เว้้นแต่่ในกรณีีจำ�ำ เป็็นเร่่งด่่วนเพื่่�อ
รัักษาสิิทธิิหรืือประโยชน์์ของบริิษััทฯ 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 2564 คณะกรรมการบริิษััทมีีการประชุุมทั้้�งหมด 4 ครั้้�ง (รายละเอีียดปรากฏในหััวข้้อ “โครงสร้้างการจััดการ” หน้้า 16)
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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.
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 17,19

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 2021, the Board of Directors’ meeting held 4 times (details appeared in “Management Structure” on
page 17)
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5.5 การประเมินตนเองของกรรมการ
คณะกรรมการของบริิษััทยัังมิิได้้มีีการจััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการโดยรวม

5.6 ค่าตอบแทน
บริิษััทฯ กำำ�หนดนโยบายค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหารที่่�สมเหตุุสมผล และมีีแรงจููงใจที่่�จะรัักษาคุุณภาพของกรรมการ
และผู้้�บริิหารอย่่างต่่อเนื่่�อง และเปรีียบเทีียบกัับบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจระดัับเดีียวกััน ทั้้�งนี้้�ค่่าตอบแทนของกรรมการจะเสนอต่่อ
คณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อขออนุุมัติั ิในที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
รายละเอีียดค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหารในปีี 2564 ตามที่่�ได้้กล่่าวถึึงแล้้วในหััวข้้อ “โครงสร้้างการจััดการ” หน้้า 24

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริิษัทั ฯ ได้้ส่ง่ เสริิมและสนัับสนุุนให้้มีกี ารฝึึกอบรมและให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องในระบบการกำำ�กับั ดููแลกิิจการของบริิษัทั ฯ เช่่น
กรรมการบริิษัทั กรรมการตรวจสอบ ผู้้�บริิหาร เลขานุุการบริิษัทั เป็็นต้้น เพื่่�อเป็็นการเสริิมสร้้างและพััฒนาการปฏิิบัติั งิ านอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง และบริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�เอกสารปฐมนิิเทศสำำ�หรัับกรรมการใหม่่ เพื่่�อเป็็นข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ในการปฏิิบััติิงาน รวมถึึง
การจััดปฐมนิิเทศแนะนำำ�ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจและแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ให้้แก่่กรรมการใหม่่ด้้วย
คณะกรรมการบริิษััทจำำ�นวน 2 ท่่าน ได้้เข้้าร่่วมอบรมหลัักสููตร Directors Certification Program ของสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย (IOD)

การดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน
บริิษัทั ฯ มีีนโยบายห้้ามมิิให้้กรรมการและผู้้�บริิหารทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมใช้้ข้อ้ มููลภายในเพื่่�อประโยชน์์ของตนเอง ซึ่่�งมีีมาตรการต่่าง ๆ
เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการใช้้ข้้อมููลภายในที่่�ผิิดกฎหมาย โดยคณะกรรมการผู้้�บริิหารและพนัักงานของบริิษััทฯ มีีดัังนี้้�
- 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
- บริิษัทั ฯ มีีระบบที่่�เหมาะสมเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าข้้อมููลสำำ�คัญ
ั ที่่�มีีการใช้้ร่ว่ มกัันโดยผู้้�ที่่�มีคี วามรัับผิิดชอบต่่อข้้อมููลของบริิษัทั ฯ เท่่านั้้�น
เพื่่�อเป็็นการหลีีกเลี่่�ยงการใช้้งานที่่�ไม่่เหมาะสมของข้้อมููลดัังกล่่าว
ในปีีที่่�ผ่่านมา คณะกรรมการและผู้้�บริิหารได้้มีีการปฏิิบัติั ิตามมาตรการดัังกล่่าวอย่่างเคร่่งครััด นอกจากนี้้� บริิษััทฯ มั่่�นใจว่่าพนัักงาน
ทุุกคนได้้รับั ทราบและเห็็นด้้วยที่่�จะไม่่เปิิดเผยข้้อมููลภายในที่่�เป็็นความลัับของบริิษัทั ฯ เพื่่�อผลประโยชน์์ของตนเองต่่อบุุคคลภายนอก
บริิษััทฯ มีีนโยบายในการดำำ�เนิินการทางวิินััยสำำ�หรัับพนัักงานของบริิษััทฯ ที่่�กระทำำ�การฝ่่าฝืืนระเบีียบข้้อบัังคัับหรืือประกาศของ
บริิษััทฯ ตามที่่�ระบุุไว้้ในกฎระเบีียบและข้้อบัังคัับในการปฏิิบัติั ิงานของพนัักงาน
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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 2021 are shown in “Management Structure” on
page 25

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�ปรากฏใน
รายงานประจำำ�ปีี
งบการเงิินดัังกล่่าวจััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน โดยเลืือกใช้้นโยบายการบััญชีีที่่�เหมาะสมและใช้้ดุุลพิินิิจอย่่าง
ระมััดระวััง 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 2564

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 2021.

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 และนายปุุร์์สโซตััมดาส ชาร์์มา เป็็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งเป็็นผู้้�มีีประสบการณ์์ในด้้านบััญชีีและการเงิิน
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์์ และการบริิหาร ทั้้�งนี้้�ประธานกรรมการตรวจสอบไม่่ได้้ปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�ในคณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�น
ในปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�อย่่างเป็็นอิิสระ และได้้มีีการประชุุมทั้้�งหมด 5 ครั้้�ง ซึ่่�งสรุุปสาระสำำ�คััญได้้ดัังนี้้�
1. สอบทานงบการเงิินสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 ร่่วมกัับฝ่่ายบริิหารและผู้้�สอบบััญชีี คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็็นว่่า งบการเงิินของบริิษัทั ฯ จััดทำำ�ขึ้น้� โดยถููกต้้อง ครบถ้้วน เชื่่�อถืือได้้ และมีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ เพื่่�อให้้สอดคล้้อง
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิิน
2. สอบทานระบบการควบคุุมภายในของบริิษัทั ฯ ตามแนวทางที่่�กำำ�หนดโดยสำำ�นักั งาน ก.ล.ต. ซึ่่�งครอบคลุุมถึึงการควบคุุมด้้านการ
บริิหาร การเงิิน การปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย รวมทั้้�งสอบทานแนวทางการบริิหารความเสี่่�ยงและติิดตามความคืืบหน้้าของการบริิหาร
ความเสี่่�ยง คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่า บริิษัทั ฯ มีีการควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เพีียงพอและมีีประสิิทธิิผล
3. สอบทานการเปิิดเผยข้้อมููลรายการระหว่่างกัันของบริิษััทฯ กัับบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องและรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือรายการที่่�อาจ
มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่า มีีการพิิจารณาและปฏิิบัติั ถูิ กู ต้้องตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนด
ของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
4. สอบทานการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่า บริิษัทั ฯ มีีการปฏิิบัติั ติ ามกฎระเบีียบและ
ข้้อกำำ�หนดของของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ
5. สอบทานรายงานการตรวจสอบภายในและบัันทึึกแผนการปฏิิบัติั งิ านของผู้้�บริิหารภายใต้้ข้อ้ เสนอแนะจากรายงาน คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็็นว่่า รายงานได้้ครอบคลุุมถึึงหน้้าที่่�หลัักและการปฏิิบััติิอย่่างเป็็นอิิสระตามมาตรฐานของมืืออาชีีพ
6. สอบทานแผนการสอบบััญชีี ผลการปฏิิบัติั ิงาน และความเป็็นอิิสระของผู้้�สอบบััญชีี และเสนอคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�ออนุุมััติิ
การแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีจากบริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด ดัังมีีรายนามต่่อไปนี้้� (1) นางสาวชนารััตน์์ จัันทร์์หวา
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 9052 หรืือ (2) นายวััยวััฒน์์ กอสมานชััยกิิจ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 6333
หรืือ (3) นางสาววิิไลวรรณ ผลประเสริิฐ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 8420 เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ ต่่อไปอีีก
วาระหนึ่่�ง และกำำ�หนดค่่าสอบบััญชีีสำำ�หรัับปีี 2565 เป็็นเงิิน 1,750,000.- บาท (ปีี 2564: 1,750,000.- บาท) ซึ่่�งไม่่รวม
ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นๆ การแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีและกำำ�หนดค่่าสอบบััญชีีดัังกล่่าวข้้างต้้นจะเสนอให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อ
ขออนุุมััติิต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่า บริิษัทั ฯ มีีการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินและเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอเป็็นไปตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงิิน มีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและระบบการควบคุุมภายในที่่�มีีประสิิทธิิผล ตลอดจนมีีระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายไซยััม ซุุนเดอร์์ มาฮัันซาเรีีย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
31 พฤษภาคม 2564
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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. Purshottam Dass Sharma 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 2021, the Audit Committee performed their duties independently and held 5 meetings with
management which can be summarized as follows:
1. Reviewed the Company’s audited financial statements for the year ended 31 March 2021 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 appointment of auditors (1) Ms. Chanarat Chanwa, CPA No. 9052 or
(2) Mr. Waiyawat Kosamarnchaiyakij, CPA No. 6333 or (3) Ms. Vilaivan Pholprasert, CPA No. 8420 of KPMG
Phoomchai Audit Limited to be the external auditors of the Company and fixed their remuneration for the
year 2022 of Baht 1,750,000.- (Year 2021: Baht 1,750,000.-) plus out of pocket expenses. The appointment
and remuneration of external auditors have been proposed to the Board of Directors for approval in the
Shareholders’ Meeting.
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
31 May 2021
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คำ�อธิบาย
และการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
1. ภาพรวมธุุรกิิจ
•

อุตสาหกรรมเส้นใยเรยอน (VSF)
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา (COVID-19) ทั่่�วโลกมีีผลกระทบในทางลบต่่ออุุปสงค์์ของห่่วงโซ่่มููลค่่าสิ่่�งทอโดย
รวม ซึ่่�งรวมถึึงเส้้นใยเรยอน (VSF) โดยความต้้องการเส้้นใยเรยอน (VSF) ทั่่�วโลกลดลงเหลืือ 5.4 ล้้านตัันใน 2563 เมื่่�อเทีียบ
กัับ 5.9 ล้้านตัันในปีี 2562 ในขณะที่่�กำำ�ลัังการผลิิตเส้้นใยเรยอน (VSF) เพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อยในช่่วงเวลาเดีียวกัันเป็็น 7.8 ล้้านตััน
เมื่่�อเทีียบกัับ 7.5 ล้้านตััน ความต้้องการที่่�ชะลอตััวลงเนื่่�องมาจากการแพร่่ระบาดของ COVID-19 ประกอบกัับการเพิ่่�มกำำ�ลััง
การผลิิตใหม่่ในประเทศจีีนและอิินโดนีีเซีีย ในช่่วงไม่่กี่่�ปีีที่่�ผ่่านมา ส่่งผลให้้กำำ�ลัังการผลิิตเส้้นใยเรยอน (VSF) ส่่วนเกิินเพิ่่�มขึ้้�น
เป็็นร้้อยละ 30 เมื่่�อเทีียบกัับร้้อยละ 22 ในช่่วงไม่่กี่่�ปีีที่่�ผ่่านมา สิ่่�งเหล่่านี้้�สร้้างแรงกดดัันต่่อราคาเส้้นใยเรยอน (VSF) ในช่่วง
ครึ่่�งปีีแรกของปีีงบการเงิิน สถานการณ์์กำำ�ลัังการ ผลิิตส่่วนเกิินในเส้้นใยเรยอน (VSF) อาจดำำ�เนิินต่่อไปในอีีกไม่่กี่่�ปีีข้้างหน้้า
ซึ่่�งอาจนำำ�ไปสู่่�แรงกดดัันต่่อราคาเส้้นใยเรยอน (VSF) และ ส่่วนต่่างผลกำำ�ไรในอนาคตอัันใกล้้นี้้�
ในขณะเดีียวกััน มีีการปรัับปรุุงโดยรวมในการรัับรู้้�ของผู้้�บริิโภคที่่�มีีผลต่่อสุุขภาพและสุุขอนามััย ส่่งผลให้้ความต้้องการเส้้นใย
ที่่�ไม่่ใช่่สิ่่�งทอสำำ�หรัับการใช้้งานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสุุขอนามััยเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นอย่่างมาก ทำำ�ให้้ความต้้องการเส้้นใยที่่�ไม่่ใช่่สิ่่�งทอเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 31 หรืือคิิดเป็็น 1 ล้้านตัันเมื่่�อเทีียบกัับปีีที่่�แล้้ว และคาดว่่าจะดำำ�เนิินต่่อไปในระยะสั้้�นถึึงระยะปานกลาง ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ
ได้้ดำำ�เนิินการเพิ่่�มการผลิิตเส้้นใยเรยอน (VSF) สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ที่่�ไม่่ใช่่สิ่่�งทอในทัันทีีเพื่่�อการใช้้กำำ�ลัังการผลิิตให้้ดีียิ่่�งขึ้้�นและ
มีีอััตรากำำ�ไรที่่�คงที่่� ในขณะที่่�ความต้้องการในผลิิตภััณฑ์์เส้้นใย “เบอร์์ล่่าโมดาล” ในระดัับไฮเอนด์์ยัังคงแข็็งแกร่่ง

•

ผลการดำ�เนินงานสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 เปรีียบเทีียบกัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 เป็็นดัังนี้้�

รายการ
ปริิมาณการผลิิตเส้้นใยเรยอนรวม (เมตริิกตััน)
ปริิมาณขายเส้้นใยเรยอนรวม (เมตริิกตััน)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
%
2564
2563
เปลี่่�ยนแปลง
115,091
134,866
(14.7%)
116,044
132,359
(12.3%)

รายได้้จากการขายรวม (ล้้านบาท)

6,003

7,374

(18.6%)

ราคาขายเฉลี่่�ย (บาท/กก.)

48.23

51.44

(6.2%)

ต้้นทุุนขาย (ล้้านบาท)

5,517

7,290

(24.3%)

ต้้นทุุนขาย (บาท/กก.)

47.54

55.08

(13.7%)

ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้า (ล้้านบาท)
198
513
(61.4%)
กำำ�ไรสุุทธิิ - งบการเงิินเฉพาะกิิจการ (ล้้านบาท)
7
(214)
(103.1%)
กำำ�ไรสุุทธิิ - งบการเงิินแสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย (ล้้านบาท)
89
189
(52.6%)
บริิษััทฯ มีีกำำ�ไรสุุทธิิเล็็กน้้อยจำำ�นวน 7 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับผลขาดทุุนสุุทธิิจำำ�นวน 214 ล้้านบาทในปีีก่่อน (ตามงบการเงิิน
เฉพาะบริิษััท) ถึึงแม้้จะได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของ COVID-19 ในช่่วงต้้นปีี ส่่งผลให้้มีีการใช้้กำำ�ลัังการผลิิตลดลง
บริิษััทฯ ได้้มีีการปรัับตััวให้้เข้้ากัับสถานการณ์์ในปััจจุุบัันโดยการลดต้้นทุุนคงที่่�ต่่าง ๆ และด้้วยสภาวะตลาดที่่�ท้้าทายส่่งผลให้้
บริิษััทร่่วมส่่วนใหญ่่มีีผลการดำำ�เนิินงานปรัับตััวลดลงเมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน ทำำ�ให้้ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
ลดลงอยู่่�ที่่�จำ�ำ นวน 198 ล้้านบาท หรืือลดลงร้้อยละ 61 จากปีีก่่อน
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MANAGEMENT DISCUSSION
AND ANALYSIS OF FINANCIAL STATUS
1. Business overview
•

VSF industry
The Global outbreak of COVID-19 had a negative impact on demand for the overall textile value chain,
including VSF. Globally VSF demand declined to 5.4 Million Tons in 2020 as compared to 5.9 Million Tons
in 2019 whereas VSF capacity increased marginally during the same period to 7.8 Million Tons as compared
to 7.5 Million Tons. The slowdown in demand due to the COVID-19 pandemic, along with the addition of
new capacities in China and Indonesia in recent years, resulted to an increase in surplus VSF capacity to
30% compared to 22% in the last few years. This has put pressure on VSF prices during the first half of the
financial year. The surplus capacity situation in VSF may continue for the next few years which could lead
to pressure on VSF prices & margins in the near future.
Meanwhile, there has been an overall enhancement in consumer awareness towards health and hygiene,
resulting in strong demand for non-woven fibres for hygiene - related applications. This has resulted in an
increase in demand for non-woven VSF fibres by 31% to 1 Million Tons as compared to previous year. This
trend is expected to continue in the short to medium term. The Company has taken actions to quickly
increase the production of VSF for non-woven applications for better capacity utilization and stable margins.
Demand for high end Birla Modal fibre remains healthy.

•

Operational performance for the year ended 31 March 2021
The Company’s operating performance and profitability for the year ended 31 March 2021 vis-à-vis the
year 31 March 2020 is tabulated below:

For the year ended 31 March
%
Particulars
2021
2020
change
Total VSF production (Metric Tons)
115,091
134,866
(14.7%)
Total VSF sales volume (Metric Tons)
116,044
132,359
(12.3%)
Total sales revenues (Baht Million)
6,003
7,374
(18.6%)
Average selling price (Baht/Kg)
48.23
51.44
(6.2%)
Cost of goods sold (Baht Million)
5,517
7,290
(24.3%)
Cost of goods sold (Baht/Kg)
47.54
55.08
(13.7%)
Share of Income from associates and joint venture (Baht Million)
198
513
(61.4%)
Net profit (separate financial statements) (Baht Million)
7
(214)
(103.1%)
Net profit (equity method) (Baht Million)
89
189
(52.6%)
The Company managed to record nominal profit of Baht 7 Million as compared to a net loss of Baht 214
Million in the previous year as per separate financial statements, despite the impact of the COVID-19
pandemic during the early part of the year resulting in lower capacity utilization. The Company responded
to the situation by reducing various fixed costs. The challenging market conditions resulted in subdued
performance of most of the associated companies as compared to the previous year, and hence the share of
net profit reduced to Baht 198 Million under the equity method, a decrease of 61% over the previous year.
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ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการต่าง ๆ ของบริษัทฯ
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา (COVID-19) ที่่�เกิิดขึ้้�นในประเทศไทยและทั่่�วโลก ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ทั่่�วโลก และส่่งผลในทางลบต่่ออุุปสงค์์ของห่่วงโซ่่มููลค่่าสิ่่�งทอโดยรวม ซึ่่�งรวมถึึงเส้้นใยเรยอน (VSF) โดยความต้้องการ
เส้้นใยเรยอน (VSF) ทั่่�วโลกลดลงร้้อยละ 8.1 มาอยู่่�ที่่� 5.4 ล้้านตัันใน 2563 เมื่่�อเทีียบกัับ 5.9 ล้้านตัันในปีี 2562
ปริิมาณขายเส้้นใยเรยอนลดลงร้้อยละ 12.3 จากความต้้องการที่่�ลดลงอย่่างกระทัันหัันเมื่่�อต้้นเดืือนเมษายน 2563 เนื่่�องมาจาก
การปิิดประเทศ (lockdown) อย่่างที่่�ไม่่เคยเกิิดขึ้้�นมาก่่อนในหลายประเทศ ส่่งผลให้้การใช้้กำำ�ลัังการผลิิตลดลงเนื่่�องจาก
ความต้้องการ ที่่�ลดลง อย่่างไรก็็ตาม ในด้้านอุุปสงค์์และราคามีีการปรัับตััวดีีขึ้�น้ อย่่างเห็็นได้้ชััดในไตรมาสสุุดท้้ายของปีี
ค่่าใช้้จ่า่ ยในการจััดจำำ�หน่่ายเพิ่่�มขึ้้น� เป็็นอย่่างมากถึึงร้้อยละ 77 อัันเนื่่�องมาจากค่่าขนส่่งสิินค้้าทางทะเลที่่�เพิ่่�มขึ้้น� และความพร้้อม
ใช้้งานของพื้้�นที่่�ในการขนส่่งลดลง จากผลกระทบของการแพร่่ระบาดของ COVID-19

•

สรุปความเห็นของฝ่ายบริหารต่อแนวโน้มธุรกิจในอนาคต
ในขณะที่่�โครงการฉีีดวััคซีีนในประเทศต่่าง ๆ ได้้แสดงให้้เห็็นถึึงผลลััพธ์์ที่่�น่่าพึึงพอใจ แต่่จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
COVID-19 คาดว่่าจะยัังคงส่่งผลกระทบต่่ออุุปสงค์์ของห่่วงโซ่่มูลู ค่่าสิ่่�งทอโดยรวม รวมถึึงเส้้นใยเรยอน (VSF) ในอนาคตอัันใกล้้นี้้�
สถานการณ์์กำำ�ลัังการผลิิตส่่วนเกิินในเส้้นใยเรยอน (VSF) อาจดำำ�เนิินต่่อไป ในอีีกไม่่กี่่�ปีีข้้างหน้้า ซึ่่�งอาจนำำ�ไปสู่่�แรงกดดััน
ต่่อราคา เส้้นใยเรยอน (VSF) และส่่วนต่่างผลกำำ�ไรในอนาคตอัันใกล้้นี้้�
ในขณะเดีียวกััน มีีการปรัับปรุุงโดยรวมในการรัับรู้้�ของผู้้�บริิโภคที่่�มีีผลต่่อสุุขภาพและสุุขอนามััย ส่่งผลให้้ความต้้องการเส้้นใย
ที่่�ไม่่ใช่่สิ่่�งทอสำำ�หรัับการใช้้งานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสุุขอนามััยเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นอย่่างมาก ทำำ�ให้้ความต้้องการเส้้นใยที่่�ไม่่ใช่่สิ่่�งทอเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 31 หรืือคิิดเป็็น 1 ล้้านตัันเมื่่�อเทีียบกัับปีีที่่�แล้้ว และคาดว่่าจะดำำ�เนิินต่่อไปในระยะสั้้�นถึึงระยะปานกลาง ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ
ได้้ดำำ�เนิินการเพิ่่�มการผลิิตเส้้นใยเรยอน (VSF) สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ที่่�ไม่่ใช่่สิ่่�งทอในทัันทีีเพื่่�อการใช้้กำำ�ลัังการผลิิตให้้ดีียิ่่�งขึ้้�นและ
มีีอััตรากำำ�ไรที่่�คงที่่�
บริิษััทฯ ได้้รัับการรัับรองมาตรฐานเทคโนโลยีีที่่�ดีีที่่�สุุดในยุุโรป (EU BAT: European Best Available Technology) ซึ่่�งเป็็น
ก้้าวที่่�สำำ�คััญของโรงงานผลิิตเส้้นใยเรยอนเพีียงไม่่กี่่�แห่่งทั่่�วโลกที่่�ทำำ�ได้้สำำ�เร็็จ มาตรฐาน EU BAT ของสหภาพยุุโรปถืือเป็็น
บรรทััดฐานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เข้้มงวดและยากที่่�สุุด สำำ�หรัับมาตรฐานระดัับสููงของการปล่่อยอากาศและการปล่่อยน้ำำ��เสีีย
ที่่�ผ่่านการบำำ�บัดั แล้้ว ด้้วยสิ่่�งสำำ�คัญ
ั เหล่่านี้้�ช่่วยให้้บริิษัทั ฯ สามารถขยายกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ระดัับพรีีเมี่่�ยม ได้้แก่่ Liva-Eco Viscose
และ Liva-Eco Modal ผลิิตภััณฑ์์เหล่่านี้้�ได้้รับั การรัับรองด้้านความยั่่�งยืืนที่่�โดดเด่่นและเป็็นที่่�ต้้องการของแบรนด์์แฟชั่่�นระดัับโลก
ซึ่่�งสิ่่�งเหล่่านี้้�ช่่วยให้้บริิษััทฯ รัักษา สถานะในผลิิตภััณฑ์์ระดัับสููงในตลาดต่่างประเทศ โดยมุ่่�งเน้้นการเพิ่่�มยอดขายในผลิิตภััณฑ์์
เส้้นใยชนิิดพิิเศษ

•

การลงทุนในบริษัทร่วม
ในระหว่่างปีี บริิษััทฯ ได้้มีีการลงทุุน โดยได้้เข้้าซื้้�อหุ้้�นเข้้าซื้้�อหุ้้�นเพิ่่�มเติิมคิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 30 ของจำำ�นวนหุ้้�นทั้้�งหมด
ในบริิษััท เอวีี กรุ๊๊�ป เอ็็นบีี อิิงค์์ (AVG) ทำำ�ให้้บริิษััทฯ มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นจากร้้อยละ 19 เป็็นร้้อยละ 49 ของหุ้้�นที่่�ชำำ�ระแล้้ว
ทั้้�งหมดใน AVG โดยมีีมููลค่่าเงิินลงทุุนจำำ�นวน 1,939 ล้้านบาท เงิินลงทุุนดัังกล่่าวได้้จััดประเภทใหม่่จากสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น มาเป็็นเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม ตั้้�งแต่่วัันที่่� 28 กัันยายน 2563 และในระหว่่างปีี บริิษััทฯ ได้้ลงทุุนเพิ่่�มเติิม
ในหุ้้�นและ/หรืือใบแสดงสิิทธิิในผลประโยชน์์ที่่�เกิิดจากหลัักทรััพย์อ้์ า้ งอิิง (GDRs) ในบริิษัทั กราซิิม อิินดััสตรีีย์์ จำำ�กัดั ทำำ�ให้้บริิษัทั ฯ
มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นจากร้้อยละ 29 เป็็นร้้อยละ 0.72 ของหุ้้�นที่่�ชำำ�ระแล้้วทั้้�งหมด โดยมีีมููลค่่าเงิินลงทุุนจำำ�นวน 1,072 ล้้านบาท
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COVID-19 Impact
The COVID-19 pandemic that struck Thailand and the rest of the world has affected business operations
across the globe. This has resulted into negative impact on demand for the overall textile value chain,
including VSF. Globally VSF demand declined by 8.1% to 5.4 Million Tons in 2020 as compared 5.9 Million
Tons in 2019.
Fibre sales volume declined by 12.3% due to a sudden crash in demand beginning April 2020 due to
unprecedented lockdowns enforced by many countries resulting in lower capacity utilization due to reduction
in demand. However, there was a marked improvement in demand and prices in the last quarter of the year.
The distribution expenses increased sharply due to increase in ocean freights by 77% and reduced availability
of shipping space following the impact of the pandemic.

•

Business outlook
While vaccination deployment program in various countries have shown promising results, the COVID-19
situation is expected to continue to impact demand for the overall textile value chain including VSF in
the near future.
Meanwhile, the surplus capacity situation in VSF may continue for the next few years which could lead to
pressure on VSF prices and margins in the near future.
However, there has been an overall enhancement in consumer awareness towards health and hygiene,
resulting in strong demand for non-woven fibres for hygiene - related applications. This has resulted in an
increase in demand for non-woven VSF fibres. This trend is expected to continue in the short to medium
term. Your company has taken actions to quickly increase the production of VSF for non-woven applications
for better capacity utilization and stable margins.
The Company achieved EU BAT (European Best Available Technology) standard, a milestone achieved by
very few VSF plants globally. EU BAT norms are considered the most stringent and difficult to achieve
environmental norms for high standards of air emissions and treated waste water discharge. This milestone
has helped us to expand our premium products portfolio – Liva-Eco Viscose and Liva-Eco Modal. These
products come with outstanding sustainability credentials and are preferred by global fashion brands. This
will help the Company in maintaining its presence in high end international markets and in increasing share
of specialty fibre sales.

•

Investments
During the year the Company has made some investments. The Company has acquired an additional 30%
ordinary shares of AV Group NB Inc. which increased the Company’s holding from 19% to 49% for a total
consideration of Baht 1,939 Million. The investment was reclassified from other non-financial assets to
investment in associates since 28 September 2020. During the year, the Company increased its holding
in Grasim Industries Limited through Global Depository Receipts (GDRs) from 0.29% to 0.72% for a total
consideration of Baht 1,072 Million.
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2. การวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
2.1 การวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เปรียบเทียบกับสำ�หรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
(หน่่วย : ล้้านบาท)
รายได้จากการขาย
รายได้ดอกเบี้ย
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการจัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งก�ำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
รายได้ภาษีเงินได้
กำำ�ไรสุุทธิิสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน (บาท)
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
อัตราก�ำไรขั้นต้น (ร้อยละ)
อัตราก�ำไรสุทธิ (ร้อยละ)

2564
6,003
18
77
5
53
5,517
601
157
0.32
198
9
89
0.44
8%
1%

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม
2563
เพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
7,374
(1,371)
(19%)
63
(44)
(71%)
79
(2)
(3%)
8
(2)
(31%)
7
46
684%
7,290
(1,773)
(24%)
387
214
55%
233
(76)
(33%)
0.04
0.28
754%
513
(315)
(61%)
54
(46)
(84%)
189
99
(53%)
0.94
1%
3%

• ปริมาณการผลิต
ปริิมาณการผลิิตเส้้นใยเรยอนสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 อยู่่�ที่่� 115,091 ตััน ลดลงร้้อยละ 14.7 เมื่่�อเทีียบกัับ
ปีีก่่อน เกลืือโซเดีียมซััลเฟตมีีปริิมาณการผลิิตอยู่่�ที่่� 80,305 ตััน ลดลงร้้อยละ 20 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน

• รายได้จากการขาย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 บริิษััทฯ มีีรายได้้จากการขายจำำ�นวน 6,003 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน
อยู่่�ที่่� 7,374 ล้้านบาท ลดลงจำำ�นวน 1,371 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 19 สาเหตุุหลัักมาจากยอดขายและปริิมาณ
ขายลดลง ซึ่่�งเป็็นผลมาจากการแพร่่ระบาดของ COVID-19 ปริิมาณขายเส้้นใยเรยอนส่่งออกไปต่่างประเทศลดลง
ร้้อยละ 7.4 ในขณะที่่�ปริิมาณขายในประเทศลดลงร้้อยละ 83.1 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน เนื่่�องมาจากความสามารถในการ
แข่่งขัันที่่�ลดลงอย่่างต่่อเนื่่�องในอุุตสาหกรรมสิ่่�งทอของไทย ราคาขายเฉลี่่�ยของเส้้นใยลดลงร้้อยละ 6.2 เมื่่�อเทีียบกัับ
ปีีก่่อน ในส่่วนปริิมาณขายเกลืือโซเดีียมซััลเฟตซึ่่�งเป็็นผลิิตภััณฑ์์พลอยได้้อยู่่�ที่่� 80,238 ตััน ลดลงร้้อยละ 20.2 เมื่่�อเทีียบ
กัับปีีก่่อนที่่�มีีปริิมาณขายอยู่่�ที่่� 100,536 ตััน
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2. Detailed Analysis of the Company’s operational performance
The Company’s operation performance for the year ended 31 March 2021 compared to for the year ended 31
march 2020 is as follows:Income Statements (equity method)
(Unit in Million Baht)
Revenue from sale of goods
Interest income
Gains on exchange rate
Dividend income
Other income
Cost of sales of goods
Distribution expenses
Administrative expenses
Finance cost
Share of profit of associates accounted for using equity method
Tax income
Profit for the year
Basic earnings per share (Baht)
Basic earnings per share from continuing operations
Gross profit margin
Net profit margin

For the year ended 31 March
2021
2020
Increase/(Decrease)
6,003
7,374
(1,371)
(19%)
18
63
(44)
(71%)
77
79
(2)
(3%)
5
8
(2)
(31%)
53
7
46
684%
5,517
7,290
(1,773)
(24%)
601
387
214
55%
157
233
(76)
(33%)
0.32
0.04
0.28
754%
198
513
(315)
(61%)
9
54
(46)
(84%)
89
189
99
(53%)
0.44
8%
1%

0.94
1%
3%

• Production
VSF production for the year ended 31 March 2021 was 115,091 Tons which is lower by 14.7% compared
to last year. The Anhydrous Sodium Sulphate production was 80,305 Tons, 20% lower as compared
to last year.

• Sales Revenue
The sales revenue for the year ended 31 March 2021 was Baht 6,003 Million as compared to Baht
7,374 Million of last year, lower by 19% or Baht 1,371 Million mainly due to lower sales realization
and lower sales volume due to pandemic. VSF sales volume in export market decreased by 7.4%
and domestic markets decreased by 83.1% as compared to last year. The average sales realization
of fibre reduced by 6.2% as compared to last year.
The sales volume of by-product Sodium Sulphate was at 80,238 Tons, lower by 20.2% as compared
to 100,536 tons of last year.
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• รายได้อื่น
-

รายได้้อื่่�นเพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 46 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 684 สาเหตุุหลัักเนื่่�องมาจากการได้้รัับเงิินเคลม
ประกัันในปีีนี้้� ซึ่่�งไม่่มีีรายการนี้้�เกิิดขึ้้�นในปีีที่่�แล้้ว
-	กำำ�ไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยนลดลงจำำ�นวน 2 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 3 เป็็นผลจากการบริิษััทฯ ได้้ปฏิิบััติิตาม
นโยบายการป้้องกัันความเสี่่�ยงภายในอย่่างสม่ำำ��เสมอ

• ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษัทั ร่่วมตามวิิธีส่ี ว่ นได้้เสีียคิิดเป็็นจำำ�นวน 198 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจำำ�นวน
513 ล้้านบาทของปีีก่่อน ลดลงจำำ�นวน 315 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 61 ส่่วนใหญ่่เนื่่�องมาจากความสามารถในการ
ทำำ�กำำ�ไรของบริิษััทร่่วมที่่�ลดลง เป็็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิิจมีีการชะลอตััวทั่่�วโลกซึ่่�งได้้รัับผลกระทบจาก COVID-19
ทำำ�ให้้ภาคอุุตสาหกรรมต่่าง ๆ เกิิดภาวะถดถอยอย่่างที่่�สุุดทั่่�วโลก มีีผลทำำ�ให้้ผลประกอบการของบริิษััทร่่วมหดตััวลดลง
ไม่่ว่่าจะเป็็นกลุ่่�มบริิษััทที่่�ผลิิตเส้้นใย ผลิิตเส้้นด้้าย ผลิิตสารเคมีี และผลิิตผงเขม่่าดำำ� เป็็นต้้น

• ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
-	ต้้นทุุนขายลดลงจำำ�นวน 1,773 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 24.3 สาเหตุุหลัักเนื่่�องมาจากต้้นทุุนการนำำ�เข้้า
และปริิมาณขายที่่�ลดลง
-	ค่่าใช้้จ่่ายในการจััดจำำ�หน่่ายเพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 215 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 55.5 สาเหตุุหลัักมาจากค่่าขนส่่ง
สิินค้้าทางทะเลที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นเป็็นอย่่างมาก เนื่่�องจากความไม่่สมดุุลของตู้้�คอนเทนเนอร์์และตลาดการขนส่่ง
-	ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารลดลงจำำ�นวน 76 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 32.7 ส่่วนใหญ่่มาจากมาตรการควบคุุม
ต้้นทุุนต่่าง ๆ
- รายได้้ภาษีีเงิินได้้ลดลงจำำ�นวน 46 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 83.7 เนื่่�องมาจากผลขาดทุุนทางภาษีีที่่�ลดลง
เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน
- บริิษััทฯ จ่่ายค่่าตอบแทนให้้แก่่ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ เป็็นเงิินจำำ�นวน 1,750,000.- บาท สำำ�หรัับปีี 2564
(สำำ�หรัับปีี 2563 : 1,817,561.- บาท ซึ่่�งรวมค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นด้้วย)

• กำ�ไรสุทธิ
บริิษััทฯ มีีกำำ�ไรสุุทธิิสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 (งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย) จำำ�นวน
89 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับกำำ�ไรสุุทธิิจำ�ำ นวน 188 ล้้านบาทในปีีก่่อน ลดลงจำำ�นวน 99 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 53
สาเหตุุหลัักมาจากการลดลงของราคาขาย ปริิมาณขาย ค่่าใช้้จ่่ายในการขาย และส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากบริิษััทร่่วมที่่�ลดลง

2.2 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
• สินทรัพย์
สิินทรััพย์์รวม ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 มีีมููลค่่า 27,911 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 2,541 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็น
ร้้อยละ 10 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน โดยมีีรายละเอีียดของการเพิ่่�มขึ้้�นและลดลงที่่�มีีสาระสำำ�คััญ ดัังนี้้�
- เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดลดลงจำำ�นวน 1,184 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 84 ส่่วนใหญ่่เกิิดจาก
การใช้้เงิินฝากประจำำ�เพื่่�อการลงทุุน
-	สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนลดลงจำำ�นวน 2,025 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 94 ด้้วยเหตุุผลเดีียวกัับ
ที่่�กล่่าวข้้างต้้น
-	ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�นเพิ่่�มขึ้้น� จำำ�นวน 405 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 36 สาเหตุุหลัักเนื่่�องมาจาก
ปริิมาณขายและยอดขายเพิ่่�มขึ้้�นในไตรมาสก่่อนของปีีนี้้� ดัังมีีรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
• ระยะเวลาเก็็บหนี้้�เพิ่่�มขึ้้�นจาก 61 วัันเป็็น 79 วััน สาเหตุุหลัักเนื่่�องมาจากการเพิ่่�มขึ้้�นจากการจำำ�หน่่าย
ผลิิตภััณฑ์์เส้้นใยที่่�ไม่่ใช่่สิ่่�งทอ (non-woven) ซึ่่�งการขายส่่วนใหญ่่มีรี ะยะเวลาการให้้เครดิิตมากขึ้้น� เมื่่�อเทีียบ
กัับผลิิตภััณฑ์์เส้้นใยเรยอน
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• Other Income
-

Other income increased by 684% or Baht 46 Million mainly due to receipt of Insurance claim
in this year which was not there in previous year.
Gains on exchange decreased by 3% or Baht 2 Million. The Company follows consistent
policy of internal hedging.

• Equity Income
The share of income from investment in associated companies under equity method was Baht 198
Million as compared to Baht 513 Million of last year, lower by 61% or Baht 315 Million due to reduced
profitability of associated companies.

• Cost and Expenses
-

Cost of sales decreased by 24.3% or Baht 1,773 Million mainly due to lower sales volume and
lower input costs.
Selling expenses increased by 55.5% or Baht 215 Million due to sharp increase in sea freights
due to container and shipping market imbalances.
Administrative expenses decreased by 32.7% or Baht 76 Million mainly due to various control
measures.
Income tax income decreased by 83.7% or Baht 46 Million due to lower taxable losses in this
year as compared to last year.
The Company paid Baht 1,750,000- as audit fees to the Company’s auditors for the year 2021
(Year 2020: Baht 1,817,561.-, including out of pocket expenses).

• Profits
The Company has recorded net profit for the year ended 31 March 2021 as per equity method of
Baht 89 Million as compared to Baht 188 Million of last year, a decrease of Baht 99 Million or 53%
mainly due to lower sales price, lower sales volume, higher selling expenses and lower share of
income from associates.

2.2 Financial Position as of 31 March 2021 compared to 31 March 2020
• Assets
The total assets as at 31 March 2021 amounted to Baht 27,911 Million, increased by 10% or Baht
2,541 Million as compared to last year. Details of major assets are as follows:
- Cash and cash equivalents decreased by 84% or Baht 1,184 Million mainly due to utilization of
fixed deposits for investment purposes.
- Current financial assets decreased by 94% or Baht 2,025 Million mainly due to same reason as
mentioned above.
- Trade and other current receivables increased by 36% or Baht 405 Million due to higher sales
volume and higher sales realization in last quarter of this year.
• Increase in Account Receivables collection period from 61 to 79 days is mainly due to
increase in sales of Non-woven fibre which are generally sold at higher credit period as
compared to normal fibre.
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•

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนสิินค้้าคงเหลืือลดลงจาก 4.69 เท่่า เป็็น 4.36 เท่่า สาเหตุุหลัักเนื่่�องมาจากสิินค้้าคงคลััง
ของสิินค้้าสำำ�เร็็จรููปและวััตถุุดิิบ
-	สิินค้้าคงเหลืือลดลงจำำ�นวน 334 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 23 เนื่่�องมาจากเหตุุผลดัังต่่อไปนี้้�
• สิินค้้าสำำ�เร็็จรููปลดลงจำำ�นวน 35 ล้้านบาท (จาก 339 ล้้านบาท เป็็น 304 ล้้านบาท) สาเหตุุหลััก
เนื่่�องมาจากยอดขายที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
• วััตถุุดิิบลดลงจำำ�นวน 31 ล้้านบาท (จาก 422 ล้้านบาท เป็็น 391 ล้้านบาท) สาเหตุุหลัักเนื่่�องมาจากราคา
ต้้นทุุนวััตถุุดิิบหลัักที่่�ลดลง
• อะไหล่่และวััสดุุโรงงานลดลงจำำ�นวน 10 ล้้านบาท (จาก 154 ล้้านบาท เป็็น 144 ล้้านบาท) เนื่่�องจาก
มาตรการควบคุุมต่่าง ๆ เพื่่�อลดสิินค้้าคงคลััง
• วััตถุุดิิบระหว่่างทางลดลงจำำ�นวน 257 ล้้านบาท (จาก 516 ล้้านบาท เป็็น 259 ล้้านบาท) เนื่่�องจากราคา
ต้้นทุุนนำำ�เข้้าและปริิมาณขายที่่�ลดลง
-	สิินทรััพย์ห์ มุุนเวีียนอื่่�นลดลงจำำ�นวน 72 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 68 เนื่่�องมาจากลููกหนี้้�ภาษีีมูลู ค่่าเพิ่่�มเพิ่่�มขึ้้�น

• หนี้สิน
หนี้้�สิินรวม ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 จำำ�นวน 1,870 ล้้านบาท ลดลงจำำ�นวน 80 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 4
เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับหนี้้�สิินที่่�สำำ�คััญ ๆ มีีดัังนี้้�
- เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิินเพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 98 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 578 เนื่่�องมาจากเงิินกู้้�ยืืม
ระยะสั้้�นเพิ่่�มขึ้้�น
- เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�นลดลงจำำ�นวน 366 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 25 เนื่่�องมาจากราคาต้้นทุุน
การนำำ�เข้้าลดลงและการชำำ�ระเงิินล่่วงหน้้าของเจ้้าหนี้้�บางรายเพื่่�อผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจ ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
• เจ้้าหนี้้�การค้้า-กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันเพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 617 ล้้านบาท เนื่่�องมาจากการการชำำ�ระเงิินล่่วงหน้้า
ของเจ้้าหนี้้�บางรายเพื่่�อผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจ
• เจ้้าหนี้้�การค้้า-กิิจการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัันลดลงจำำ�นวน 185 ล้้านบาท เนื่่�องมาจากราคาต้้นทุุนสิินค้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
• ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่ายเพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 67 ล้้านบาท สาเหตุุหลัักมาจากเจ้้าหนี้้�ค่่าขนส่่งทางทะเลที่่�สููงขึ้้�น
- หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�นลดลงจำำ�นวน 8 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 12 สาเหตุุหลัักมาจากเงิินจ่่ายล่่วงหน้้าจากลููกค้้า
ลดลง และการเปลี่่�ยนแปลงการประเมิินมููลค่่าของสััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
- หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีเพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 381 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 556 ส่่วนใหญ่่มาจากการ
เปลี่่�ยนแปลงมููลค่่ายุุติิธรรมของตราสารทุุนที่่�จััดประเภทตามเครื่่�องมืือทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
- องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นเพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 1,710 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 187 สาเหตุุหลัักมาจาก
ผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่าของหลัักทรััพย์์เผื่่�อขาย และผลกระทบจากการแปลงค่่างบการเงิินของ
บริิษััทร่่วม

• ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 เป็็นจำำ�นวน 26,040 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 2,460 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็น
ร้้อยละ 10 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน สาเหตุุหลัักมาจากกำำ�ไรสุุทธิิที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน
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•
-

-

•

Reduction in Inventory turnover ratio is from 4.69 times to 4.36 is due to reduction in
inventory of finished goods and raw materials.
Inventory decreased by 23% or Baht 334 Million mainly due to following reasons:
• Finished goods stock decreased by Baht 35 Million (from Baht 339 Million to Baht 304
Million) mainly due to higher sales.
• Raw material stock decreased by Thai Baht 31 Million (from Baht 422 Million to Baht 391
Million) mainly due to reduction in input prices of major raw materials
• Spare parts & factory supplies decreased by Thai Baht 10 Million (from Baht 154 Million to
Baht 144 Million) due to various control measures to reduce inventory.
• Transit raw material decreased by Baht 257 Million (from Baht 516 Million to Baht 259
Million) due to lower input prices and lower volume.
Other Current Assets increased by 68% or Baht 72 Million mainly due to increase in VAT receivables.

Liabilities
The total liabilities as of 31 March 2021 amounted to Baht 1,870 Million, increased by 4% or Baht 80
Million compared to last year. Details of major liabilities are as follows:
- Short-term loan from financial institutions increased by 578% or Baht 98 Million due to increase
in short term borrowings.
- Trade and other payables decreased by 25% or Baht 366 Million mainly due to lower input
prices and prepayment of some payables for business benefits.
• Account payable to related parties decreased by Baht 617 Million mainly due to prepayment of some payables for business benefits
• Account payable to non-related parties increased by Baht 185 Million due to higher input
prices.
• Accrued expenses increased by Baht 67 Million mainly due to higher sea freight payables.
- Other current liabilities decreased by 12% or Baht 8 Million mainly due to decrease in advances
from some customers and change in valuation of forward exchange contracts.
- Deferred tax liability increased by 556% or Baht 381 Million mainly due to change in market
value of investments classified under other non-current financial instruments.
- Other components of shareholders’ equity increased by 187% or Baht 1,710 Million mainly
due to effect of change in market value of investments and effect of translation adjustment on
financial statements of associate companies.

• Shareholders’ Equity
Shareholders’ equity as of 31 March 2021 amounted to Baht 26,040 Million, increased by 10% or Baht
2,460 Million as compared to last year mainly due to increase in net profit as compared to last year.
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3. กระแสเงิินสด
•
•
•

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงานลดลงจำำ�นวน 696 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 188 เนื่่�องมาจากลููกหนี้้�การค้้าเพิ่่�มขึ้้�น
เจ้้าหนี้้�การค้้าลดลง และสิินค้้าคงเหลืือเพิ่่�มขึ้้�น
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมลงทุุนลดลงจำำ�นวน 1,929 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 196 เนื่่�องมาจากมีีการลงทุุนในบริิษััทร่่วม
และสิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�นในระหว่่างปีี
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมจััดหาเงิินเพิ่่�มขึ้้น� จำำ�นวน 212 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 171 เนื่่�องมาจากการกู้้�ยืืมเงิินเพิ่่�มขึ้้น� และ
รายได้้จากเงิินปัันผลรัับลดลง

4. การวิิเคราะห์์อััตราส่่วนทางการเงิิน
•

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อััตราส่่วนสภาพคล่่องของบริิษััทฯ ลดลงมาอยู่่�ที่่� 2.49 เท่่า เมื่่�อเทีียบกัับ 4.04 เท่่าในปีีก่่อน โดยสิินทรััพย์์หมุุนเวีียนลดลง
ร้้อยละ 49 ในขณะที่่�หนี้้�สิินหมุุนเวีียนลดลงร้้อยละ 18

•

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
บริิษััทฯ ยัังคงรัักษาอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นให้้อยู่่�ในระดัับต่ำำ��มาก โดยอััตราส่่วนของหนี้้�สิินทั้้�งหมดต่่อส่่วนของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งยัังคงไม่่เปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ที่่� 0.07 : 1

•

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทำ�งาน
อััตราการหมุุนของสิินทรััพย์์ในปีีนี้้�อยู่่�ที่่� 0.23 เท่่า เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อนอยู่่�ที่่� 0.29 เท่่า สิินทรััพย์์รวมเฉลี่่�ยในปีีนี้้�ใกล้้เคีียงกัับ
ปีีที่่�แล้้ว อััตราส่่วนหมุุนเวีียนสิินค้้าคงเหลืืออยู่่�ที่่� 4.36 เท่่า เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อนอยู่่�ที่่� 4.69 เท่่า

•

อัตราความสามารถในการทำ�กำ�ไร
อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 1.45 ของรายได้้รวมเมื่่�อเทีียบกัับร้้อยละ 2.51 ของปีีก่่อน สาเหตุุหลัักเนื่่�องมาจากยอดขายและ
ปริิมาณขายที่่�ลดลง ค่่าใช้้จ่า่ ยในการขายลดลง และผลประกอบการของบริิษัทั ร่่วมบางแห่่งลดลง อััตราผลตอบแทนต่่อส่่วนของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นเฉลี่่�ยเมื่่�อเทีียบกัับกำำ�ไรสุุทธิิหลัังหัักภาษีีลดลงอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 0.36 เมื่่�อเทีียบกัับร้้อยละ 0.79 ในปีีก่่อน สาเหตุุหลัักมาจาก
ผลกำำ�ไรที่่�ลดลงและส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมลดลง
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3. Cash Flow Statement
•
•
•

Cash flow from operating activities decreased by Baht 696 Million or 188% due to increase in Accounts
receivable, reduction in accounts payable and increase in inventories.
Cash flow from investing activities decreased by Baht 1,929 Million or 196% due to increase in investments
during the year in associates and non-current financial assets.
Cash flow from financing activities increased by Baht 212 Million or 171% due to increase in short term
borrowings and lower dividend payments.

4. Analysis of Financial Ratios
•

Liquidity Ratios
The Company’s current ratio was lower at 2.49 times from 4.04 times of last year. The current assets
decreased by 49% whereas the current liabilities decreased by 18%.

•

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 0.07 : 1.

•

Activity Ratios
The assets turnover ratio was at 0.23 times compared to 0.29 times of last year. Average total assets
almost same as last year. The inventory turnover ratio was 4.36 times compared to 4.69 times of last year.

•

Profitability Ratios
Net profits margin on total revenues works out to 1.45% compared to 2.51% of last year mainly due to
lower realization, lower sales volume, higher selling expenses and lower performance of some of the
associated companies. The return on average shareholders’ equity, based on net profit after tax, decreased to
0.36% compared to 0.79% of last year mainly due to lower profit and lower equity income from associates.
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อััตราส่่วนทางการเงิิน
อััตราส่่วนทางการเงิินที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 และ 2 ปีี ที่่�ผ่่าน ดัังแสดงตามตารางต่่อไปนี้้�
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชำ�ระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำ�กำ�ไร
อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (%)
อัตรากำ�ไรอื่น (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำ�กำ�ไร (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

2564

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2563

2562

2.49
1.62
(0.23)
4.56
79
4.36
82
4
83
78

4.04
3.11
0.23
5.89
61
4.69
77
5
75
63

4.11
3.08
0.49
6.88
52
5.51
65
6
60
58

8.11
(3.23)
4.16
168
1.45
0.36

1.15
(6.18)
7.84
(81)
2.51
0.79

8.50
2.80
14.07
281
16.51
6.67

0.34
15.78
0.23

0.73
17.40
0.29

6.16
62.87
0.37

0.07
11.26

0.08
5.34

0.08
8.95
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Financial Ratios
The following table provides the key financial ratios for the year ended 31 March 2021 and along with last two years:
FINANCIAL RATIO
LIQUIDITY RATIO
Current Ratio (times)
Quick Ratio (times)
Cash Flow Ratio (times)
Receivable Turnover Ratio (times)
Days in Accounts Receivable (days)
Inventory Turnover Ratio (times)
Days in Inventory (days)
Payable Turnover Ratio (Times)
Days in Accounts Payable (days)
Cash Cycle (days)
PROFITABILITY RATIO
Gross Profit Margin Ratio (%)
Operating Profit Margin Ratio (%)
Non-Operating Profit Margin Ratio (%)
Cash to Profitability Ratio (%)
Net Profit Margin Ratio (%)
Return on Equity Ratio (%)
EFFICIENCY RATIO
Return on Assets Ratio (%)
Return on Fixed Assets Ratio (%)
Assets Turnover Ratio (times)
FINANCIAL POLICY RATIO
Debt to Equity Ratio (times)
Dividend Payout Ratio (%)

For the year ended 31 March
2021
2020
2019
2.49
1.62
(0.23)
4.56
79
4.36
82
4
83
78

4.04
3.11
0.23
5.89
61
4.69
77
5
75
63

4.11
3.08
0.49
6.88
52
5.51
65
6
60
58

8.11
(3.23)
4.16
168
1.45
0.36

1.15
(6.18)
7.84
(81)
2.51
0.79

8.50
2.80
14.07
281
16.51
6.67

0.34
15.78
0.23

0.73
17.40
0.29

6.16
62.87
0.37

0.07
11.26

0.08
5.34

0.08
8.95
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััท ไทยเรยอน จำำ�กััด (มหาชน)
ความเห็น
ข้้าพเจ้้าได้้ตรวจสอบงบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีส่ี ว่ นได้้เสีียและงบการเงิินเฉพาะกิิจการของบริิษัทั ไทยเรยอน จำำ�กัดั (มหาชน)
(“บริิษััท”) ซึ่่�งประกอบด้้วยงบแสดงฐานะการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบแสดงฐานะการเงิินเฉพาะกิิจการ
ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 งบกำำ�ไรขาดทุุนที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบกำำ�ไรขาดทุุนเฉพาะกิิจการ งบกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จเฉพาะกิิจการ งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีส่ี ว่ นได้้เสีียและงบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นเฉพาะกิิจการ และงบกระแสเงิินสดที่่�แสดงเงิินลงทุุน
ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบกระแสเงิินสดเฉพาะกิิจการ สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน รวมถึึงหมายเหตุุซึ่่�งประกอบด้้วยสรุุปนโยบายการ
บััญชีีที่่�สำำ�คััญและเรื่่�องอื่่�น ๆ
ข้้าพเจ้้าเห็็นว่่า งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบการเงิินเฉพาะกิิจการข้้างต้้นนี้้�แสดงฐานะการเงิินของบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 ผลการดำำ�เนิินงาน และกระแสเงิินสด สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกัันโดยถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าได้้กล่่าวไว้้ในวรรคความรัับผิิดชอบของ
ผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบงบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบการเงิินเฉพาะกิิจการในรายงานของข้้าพเจ้้า
ข้้ า พเจ้้ า มีี ค วามเป็็ น อิิ ส ระจากบริิ ษัั ท ตามข้้ อ กำำ� หนดจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิ ช าชีี พบัั ญ ชีี ที่่�กำำ� หนดโดยสภาวิิ ช าชีี พบัั ญ ชีี
ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบงบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีส่ี ว่ นได้้เสีียและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ และข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบัติั ติ าม
ความรัับผิิดชอบด้้านจรรยาบรรณอื่่�น ๆ ซึ่่�งเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดเหล่่านี้้� ข้้าพเจ้้าเชื่่�อว่่าหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ข้า้ พเจ้้าได้้รับั เพีียงพอ
และเหมาะสมเพื่่�อใช้้เป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
เรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบคืือเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�สุุดตามดุุลยพิินิิจเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพของข้้าพเจ้้าในการตรวจสอบ
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบการเงิินเฉพาะกิิจการสำำ�หรัับงวดปััจจุุบััน ข้้าพเจ้้าได้้นำำ�เรื่่�องเหล่่านี้้�มาพิิจารณา
ในบริิบทของการตรวจสอบงบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบการเงิินเฉพาะกิิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็็นของข้้าพเจ้้า ทั้้�งนี้้�ข้้าพเจ้้าไม่่ได้้แสดงความเห็็นแยกต่่างหากสำำ�หรัับเรื่่�องเหล่่านี้้�
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Independent Auditor’s Report
To the Shareholders of Thai Rayon Public Company Limited
Opinion
I have audited the financial statements in which the equity method is applied and separate financial statements
of Thai Rayon Public Company Limited (the “Company”), which comprise the statement of financial position
in which the equity method is applied and separate statement of financial position as at 31 March 2021, the
statement of income in which the equity method is applied and separate statement of income, the statement
of comprehensive income in which the equity method is applied and separate statement of comprehensive
income, the statement of changes in equity in which the equity method is applied and separate statement of
changes in equity and the statement of cash flows in which the equity method is applied and separate statement
of cash flows for the year then ended, and notes, comprising a summary of significant accounting policies and
other explanatory information.
In my opinion, the accompanying financial statements in which the equity method is applied and separate
financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at 31 March
2021 and its financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial
Reporting Standards (TFRSs).

Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing (TSAs). My responsibilities under those
standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the financial statements in which
the equity method is applied and Separate 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 that is relevant to my audit of the financial statements in which the equity method is
applied and separate financial statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance
with these requirements. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide
a basis for my opinion.

Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most significance in my audit of
the financial statements in which the equity method is applied and separate financial statements of the current
period. These matters were addressed in the context of my audit of the financial statements in which the equity
method is applied and separate financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon, and I do
not provide a separate opinion on these matters.

108

รายงานประจำ�ปี 2564

มูลค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ
อ้้างถึึงหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 4 และ 11
เรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ

ได้้ตรวจสอบเรื่่�องดัังกล่่าวอย่่างไร

การร่่วมค้้าและบริิษัทั ร่่วมของบริิษัทั บางแห่่งมีีผลการดำำ�เนิินงาน
ขาดทุุนอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งผู้้�บริิหารพิิจารณาว่่าปััจจััยนี้้�เป็็นข้้อบ่่งชี้้�
ของการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุนในการร่่วมค้้าและบริิษััทร่่วมใน
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ในการประเมิิ น การด้้ อ ยค่่ า ของเงิิ น ลงทุุ น ดัั ง กล่่ า วผู้้�บริิ ห าร
ต้้องประมาณมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนโดยคำำ�นวนจากมููลค่่า
จากการใช้้ มููลค่่าดัังกล่่าวประเมิินโดยผู้้�ประเมิินราคาอิิสระของ
การร่่วมค้้าและบริิษัทั ร่่วม ด้้วยวิิธีคิี ดิ ลดกระแสเงิินสดในอนาคต
ซึ่่�งต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจที่่�สำำ�คััญในการกำำ�หนดข้้อสมมติิหลัักต่่าง ๆ
เช่่น อััตราการเติิบโต และอััตราคิิดลด และมีีความไม่่แน่่นอน
ในการประมาณการกระแสเงิินสดที่่�จะได้้รับั ในอนาคต ข้้าพเจ้้าจึึง
พิิจารณาว่่าเรื่่�องดัังกล่่าวเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ

วิิธีีการตรวจสอบของข้้าพเจ้้ารวมถึึง
• สอบถามผู้้�บริิหารและสุ่่�มทดสอบเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อทำำ�
ความเข้้าใจขั้้�นตอนที่่�ผู้้�บริิหารใช้้ในการระบุุข้อ้ บ่่งชี้้�การด้้อยค่่า และ
วิิธีกี ารประเมิินมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รับั คืืนของเงิินลงทุุนดัังกล่่าว
• ประเมิินความเป็็นอิิสระและความรู้้�ความสามารถของผู้้�ประเมิิน
ราคาอิิสระ
• ประเมิินความเหมาะสมของข้้อสมมติิหลัักโดยอ้้างอิิงกัับข้้อมููล
ภายในและภายนอก และวิิธีีการที่่�ใช้้ในการจััดทำำ�ประมาณ
การกระแสเงิินสด
• ทดสอบการคำำ�นวณประมาณการกระแสเงิินสด
• ประเมิินย้้อนหลัังโดยการเปรีียบเทีียบประมาณการกระแส
เงิินสดที่่�จััดทำำ�โดยผู้้�ประเมิินราคาอิิสระในปีีก่อ่ นกัับผลประกอบ
การทางการเงิินที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง
• วิิเคราะห์์ความอ่่อนไหวของข้้อสมมติิหลััก เช่่น อััตราการเติิบโต
และอััตราคิิดลด
• พิิ จ ารณาความเพีี ย งพอของการเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ของบริิ ษัั ท
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้้าพเจ้้าขอให้้สัังเกตหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 3 ซึ่่�งอธิิบายเกี่่�ยวกัับผลกระทบจากเรื่่�องต่่อไปนี้้�
- การนำำ�นโยบายการบััญชีีใหม่่มาถืือปฏิิบััติิตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 เมษายน 2563
- การปรัับปรุุงรายการในงวดก่่อนต่่อมููลค่่าตามบััญชีีของเงิินลงทุุนในบริิษััท ไทย โพลีีฟอสเฟตและเคมีีภััณฑ์์ จำำ�กััด ซึ่่�งแสดงรวมเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของเงิินลงทุุนในบริิษัทั ร่่วมที่่�แสดงอยู่่�ในงบแสดงฐานะการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีส่ี ว่ นได้้เสีีย ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563
และงบกำำ�ไรขาดทุุนที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน ที่่�แสดงเป็็นข้้อมููลเปรีียบเทีียบ ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของงบการเงิินที่่�ได้้ตรวจสอบโดยผู้้�สอบบััญชีีอื่่�น และได้้แสดงความเห็็นอย่่างมีีเงื่่�อนไข ตามที่่�กล่่าวไว้้ในวรรคเรื่่�องอื่่�น ๆ
ทั้้�งนี้้� ความเห็็นของข้้าพเจ้้าไม่่ได้้เปลี่่�ยนแปลงไปเนื่่�องจากเรื่่�องดัังกล่่าวข้้างต้้น

ANNUAL REPORT 2021

109

Valuation of investments in joint venture and associates in the separate financial statements
Refer to Notes 4 and 11 to the financial statements.
The key audit matter
Joint-venture and associates of the Company incurred
continuing operational loss. Management considered
that this factor is an impairment indicator of investments
in joint venture and associates in the separate financial
statements.
In assessing an impairment of these investments,
management is required to estimate the recoverable
amount based on the value in use. Those values were
estimated by an independent valuer of joint-venture
and associates of the Company using the discounted
cash flow method. Significant management’s judgment
was applied in determining key assumptions such as
growth rate and discount rate. Additionally, there is an
inherent uncertainty in estimating the future cash flows.
Therefore, I considered this to be the key audit matter.

How the matter was addressed in the audit
My audit procedures included:
• Inquired management and obtained a sample of
related documents to understand the process by
which management has identified the impairment
indicators and the methodology applied in determining
the recoverable amount of the investments;
• Evaluated the independence and competence of
the independent valuer;
• Evaluated the key assumptions based on internal
and external information and approaches used in
estimating the cash flows;
• Tested mathematical accuracy of the cash flows
projection;
• Performed retrospective review by comparing
estimated cash flows prepared by the independence
valuer in the previous year against the actual financial
performance;
• Performed sensitivity analysis of key assumptions
such as growth rate and discount rate;
• Considered the disclosures in accordance with
the Thai Financial Reporting Standards.

Emphasis of Matters
I draw attention to Note 3 to the financial statements which describes the impact of the following matters:
- The adoption of certain new accounting policies from 1 April 2020.
- The retrospective adjustment of the carrying value of investment in Thai Polyphosphate & Chemicals Company
Limited which are included in investments in associates presented in the statement of financial position in which
the equity method is applied as at 31 March 2020 and the statement of income in which the equity method
is applied for the year then ended which are included as comparative information and are components of the
financial statements which were audited by another auditor who expressed a qualified opinion as described
in Other Matters.
My opinion is not modified in respect of these matters.
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เรื่องอื่น ๆ
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบการเงิินเฉพาะกิิจการของบริิษััท ไทยเรยอน จำำ�กััด (มหาชน) สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 ที่่�แสดงเป็็นข้้อมููลเปรีียบเทีียบ ตรวจสอบโดยผู้้�สอบบััญชีีอื่่�น ซึ่่�งได้้แสดงความเห็็นอย่่างมีีเงื่่�อนไขต่่องบการเงิิน
ที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียตามรายงานลงวัันที่่� 26 มิิถุุนายน 2563 เนื่่�องจากไม่่สามารถตรวจสอบเพื่่�อให้้ได้้หลัักฐานที่่�
เหมาะสมอย่่างเพีียงพอในมููลค่่าเงิินลงทุุนตามวิิธีส่ี ว่ นได้้เสีียและส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษัทั ร่่วม ได้้แก่่ บริิษัทั อดิิตยา เบอร์์ล่า่
เคมีีคัลั ส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กัดั บริิษัทั เบอร์์ล่า่ คาร์์บอน (ไทยแลนด์์) จำำ�กัดั (มหาชน) และบริิษัทั ไทย โพลีีฟอสเฟตและเคมีีภัณ
ั ฑ์์ จำำ�กัดั
(บริิษัทั ถืือหุ้้�นร้้อยละ 29.98, 24.98 และ 49.00 ตามลำำ�ดับั ) จำำ�นวน 4,255 ล้้านบาท 5,018 ล้้านบาท และ 3,354 ล้้านบาท ตามลำำ�ดับั
อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท อดิิตยา เบอร์์ล่่า เคมีีคััลส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด ได้้แสดงความเห็็นอย่่างไม่่มีีเงื่่�อนไข
ต่่ อ งบการเงิิ น สำำ� หรัั บ ปีี สิ้้� นสุุ ด วัั น ที่่� 31 มีี น าคม 2563 ตามรายงานลงวัั น ที่่� 13 สิิ ง หาคม 2563 และผู้้�สอบบัั ญ ชีี ข อง
บริิ ษัั ท เบอร์์ ล่่ า คาร์์ บ อน (ไทยแลนด์์ ) จำำ�กัั ด (มหาชน) ได้้ แสดงความเห็็ น อย่่ า งไม่่ มีี เ งื่่� อ นไขต่่ อ งบการเงิิ น สำำ� หรัั บปีี สิ้้� นสุุ ด
วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 ตามรายงานลงวัันที่่� 29 พฤษภาคม 2563 และข้้าพเจ้้าได้้สื่่�อสารเพิ่่�มกัับผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท อดิิตยา
เบอร์์ล่่า เคมีีคััลส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด และผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท เบอร์์ล่่า คาร์์บอน (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด (มหาชน) ข้้าพเจ้้าจึึงได้้
ข้้อสรุุปว่่าไม่่มีรี ายการปรัับปรุุงที่่�จำำ�เป็็นต่่อมููลค่่าตามบััญชีีของเงิินลงทุุนตามวิิธีส่ี ว่ นได้้เสีียและส่่วนแบ่่งกำำ�ไรในบริิษัทั ร่่วมทั้้�งสองแห่่ง
ข้้างต้้น ณ วัันที่่� และสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563
สำำ�หรัับเงิินลงทุุนในบริิษัทั ร่่วมอีีกแห่่งหนึ่่�ง คืือ บริิษัทั ไทย โพลีีฟอสเฟตและเคมีีภัณ
ั ฑ์์ จำำ�กัดั ข้้าพเจ้้าสามารถตรวจสอบให้้เป็็นที่่�พอใจ
ในมููลค่่าตามบััญชีีของเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม ส่่วนแบ่่งกำำ�ไร และผลต่่างจากการแปลงค่่างบการเงิินจากบริิษััทร่่วมดัังกล่่าวตามวิิธีี
ส่่วนได้้เสีีย ณ วัันที่่� และสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 และสรุุปว่่ามีีรายการที่่�ต้้องปรัับปรุุงต่่อมููลค่่าตามบััญชีีของเงิินลงทุุน
ในบริิษััทร่่วมดัังกล่่าวตามที่่�ได้้อธิิบายไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 3

ข้อมูลอื่น
ผู้้�บริิหารเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่อข้้อมููลอื่่�น ข้้อมููลอื่่�นประกอบด้้วยข้้อมููลซึ่่�งรวมอยู่่�ในรายงานประจำำ�ปีี แต่่ไม่่รวมถึึงงบการเงิินที่่�แสดงเงิิน
ลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบการเงิินเฉพาะกิิจการและรายงานของผู้้�สอบบััญชีีที่่�อยู่่�ในรายงานนั้้�นซึ่่�งคาดว่่ารายงานประจำำ�ปีีจะ
ถููกจััดเตรีียมให้้ข้้าพเจ้้าภายหลัังวัันที่่�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีนี้้�
ความเห็็นของข้้าพเจ้้าต่่องบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบการเงิินเฉพาะกิิจการไม่่ครอบคลุุมถึึงข้้อมููลอื่่�นและ
ข้้าพเจ้้าไม่่ได้้ให้้ความเชื่่�อมั่่�นต่่อข้้อมููลอื่่�น
ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการตรวจสอบงบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
คืือ การอ่่านข้้อมููลอื่่�นตามที่่�ระบุุข้า้ งต้้นเมื่่�อจััดทำำ�แล้้ว และพิิจารณาว่่าข้้อมููลอื่่�นมีีความขััดแย้้งที่่�มีีสาระสำำ�คัญ
ั กัับงบการเงิินที่่�แสดงเงิิน
ลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบการเงิินเฉพาะกิิจการหรืือกัับความรู้้�ที่่�ได้้รัับจากการตรวจสอบของข้้าพเจ้้า หรืือปรากฏว่่าข้้อมููลอื่่�น
มีีการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่
เมื่่�อข้้าพเจ้้าได้้อ่า่ นรายงานประจำำ�ปีี หากข้้าพเจ้้าสรุุปได้้ว่า่ มีีการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คัญ
ั ข้้าพเจ้้าต้้องสื่่�อสาร
เรื่่�องดัังกล่่าวกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลและขอให้้ทำำ�การแก้้ไข

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการ
เงินเฉพาะกิจการ
ผู้้�บริิหารมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการจััดทำำ�และนำำ�เสนองบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีส่ี ว่ นได้้เสีียและงบการเงิินเฉพาะกิิจการเหล่่านี้้�
โดยถููกต้้องตามที่่�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน และรัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายในที่่�ผู้้�บริิหารพิิจารณาว่่าจำำ�เป็็น
เพื่่�อให้้สามารถจััดทำำ�งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบการเงิินเฉพาะกิิจการที่่�ปราศจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อ
ข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด
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Other Matters
The financial statements in which the equity method is applied and separate financial statements of Thai Rayon
Public Company Limited for the year ended 31 March 2020 which are included as comparative information, were
audited by another auditor who expressed a qualified opinion thereon on the financial statements in which the
equity method is applied in her report dated 26 June 2020 for the inability to obtain sufficient appropriate audit
evidence on the value of investments in associates under the equity method and share of profit of associates
namely, Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited (“ABCT”), Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited
(“BCT”) and Thai Polyphosphate & Chemicals Company Limited (“TPC”) (in which the Company holds 29.98%,
24.98% and 49.00% interests, respectively), amounting to Baht 4,255 million, Baht 5,018 million and Baht 3,354
million, respectively.
Nevertheless, the auditor of ABCT expressed an unqualified opinion in his audit report dated 13 August 2020
on the financial statements for the year ended 31 March 2020 and the auditor of BCT expressed an unqualified
opinion in her auditor’s report dated 29 May 2020 on the financial statements for the year ended 31 March 2020.
As a consequence, and after further communication with the auditors of ABCT and BCT, I am able to conclude
that no adjustments are necessary to the carrying amount of the investments accounted for using equity method
and share of profit of associates in these two associates as at and for the year ended 31 March 2020.
For an investment in another associate, Thai Polyphosphate & Chemicals Company Limited, I was able to perform
other audit procedures to satisfy myself regarding the carrying value of investment in this associate, share of
profit and exchange differences on translating financial statements from this associate accounted for using the
equity method as at and for the year ended 31 March 2020 and concluded that adjustments are necessary
to the carrying amount of the investments in this associate as described in note 3 to the financial statements.

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

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements in
which the Equity Method is Applied and Separate Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in which the
equity method is applied and separate financial statements in accordance with TFRSs, and for such internal
control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements in which the
equity method is applied and separate financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.
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รายงานประจำ�ปี 2564

ในการจััดทำำ�งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีส่ี ว่ นได้้เสีียและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ ผู้้�บริิหารรัับผิิดชอบในการประเมิินความสามารถ
ของบริิษััทในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง เปิิดเผยเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้้เกณฑ์์การบััญชีี
สำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องเว้้นแต่่ผู้้�บริิหารมีีความตั้้�งใจที่่�จะเลิิกบริิษัทั หรืือหยุุดดำำ�เนิินงานหรืือไม่่สามารถดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องต่่อไปได้้
ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลมีีหน้้าที่่�ในการสอดส่่องดููแลกระบวนการในการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินของบริิษััท

ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้้าพเจ้้ามีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ได้้ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลว่่างบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีส่ี ว่ นได้้เสีียและ
งบการเงิินเฉพาะกิิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คัญ
ั หรืือไม่่ ไม่่ว่า่ จะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือ
ข้้อผิิดพลาด และเสนอรายงานของผู้้�สอบบััญชีีซึ่่�งรวมความเห็็นของข้้าพเจ้้าอยู่่�ด้้วย ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลคืือความเชื่่�อมั่่�นใน
ระดัับสููงแต่่ไม่่ได้้เป็็นการรัับประกัันว่่าการปฏิิบัติั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีีจะสามารถตรวจพบข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิง
อัันเป็็นสาระสำำ�คััญที่่�มีีอยู่่�ได้้เสมอไป ข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอาจเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาดและถืือว่่ามีีสาระสำำ�คััญเมื่่�อ
คาดการณ์์ได้้อย่่างสมเหตุุสมผลว่่ารายการที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงแต่่ละรายการหรืือทุุกรายการรวมกัันจะมีีผลต่่อการตััดสิินใจทางเศรษฐกิิจ
ของผู้้�ใช้้งบการเงิินจากการใช้้งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบการเงิินเฉพาะกิิจการเหล่่านี้้�

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

•
•
•

•

ระบุุและประเมิินความเสี่่�ยงจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญในงบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีี
ส่่วนได้้เสีียและงบการเงิินเฉพาะกิิจการไม่่ว่า่ จะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด ออกแบบและปฏิิบัติั งิ านตามวิิธีกี ารตรวจสอบ
เพื่่�อตอบสนองต่่อความเสี่่�ยงเหล่่านั้้�น และได้้หลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�เพีียงพอและเหมาะสมเพื่่�อเป็็นเกณฑ์์ในการแสดง
ความเห็็นของข้้าพเจ้้า ความเสี่่�ยงที่่�ไม่่พบข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญซึ่่�งเป็็นผลมาจากการทุุจริิตจะสููงกว่่า
ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากข้้อผิิดพลาดเนื่่�องจากการทุุจริิตอาจเกี่่�ยวกัับการสมรู้้�ร่่วมคิิด การปลอมแปลงเอกสารหลัักฐาน การตั้้�งใจ
ละเว้้นการแสดงข้้อมููล การแสดงข้้อมููลที่่�ไม่่ตรงตามข้้อเท็็จจริิงหรืือการแทรกแซงการควบคุุมภายใน
ทำำ�ความเข้้าใจในระบบการควบคุุมภายในที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบ เพื่่�อออกแบบวิิธีกี ารตรวจสอบที่่�เหมาะสมกัับสถานการณ์์
แต่่ไม่่ใช่่เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการแสดงความเห็็นต่่อความมีีประสิิทธิิผลของการควบคุุมภายในของบริิษััท
ประเมิินความเหมาะสมของนโยบายการบััญชีีที่่�ผู้้�บริิหารใช้้และความสมเหตุุสมผลของประมาณการทางบััญชีีและการเปิิดเผย
ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งจััดทำำ�ขึ้้�นโดยผู้้�บริิหาร
สรุุปเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องของผู้้�บริิหารและจากหลัักฐานการสอบ
บััญชีีที่่�ได้้รัับ สรุุปว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ที่่�อาจเป็็นเหตุุให้้เกิิดข้้อสงสััยอย่่างมีี
นััยสำำ�คัญ
ั ต่่อความสามารถของบริิษัทั ในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องหรืือไม่่ ถ้้าข้้าพเจ้้าได้้ข้อ้ สรุุปว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำำ�คัญ
ั
ข้้าพเจ้้าต้้องกล่่าวไว้้ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้าโดยให้้ข้้อสัังเกตถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลในงบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุน
ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบการเงิินเฉพาะกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือถ้้าการเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวไม่่เพีียงพอ ความเห็็นของข้้าพเจ้้า
จะเปลี่่�ยนแปลงไป ข้้อสรุุปของข้้าพเจ้้าขึ้้น� อยู่่�กัับหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ได้้รับั จนถึึงวัันที่่�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้า
อย่่างไรก็็ตาม เหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ในอนาคตอาจเป็็นเหตุุให้้บริิษััทต้้องหยุุดการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง
ประเมิินการนำำ�เสนอโครงสร้้างและเนื้้�อหาของงบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
โดยรวม รวมถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลว่่างบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีส่ี ว่ นได้้เสีียและงบการเงิินเฉพาะกิิจการแสดงรายการและ
เหตุุการณ์์ในรููปแบบที่่�ทำำ�ให้้มีีการนำำ�เสนอข้้อมููลโดยถููกต้้องตามที่่�ควรหรืือไม่่
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In preparing the financial statements in which the equity method is applied and separate 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 in which the Equity Method is Applied
and Separate Financial Statements
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements in which the equity
method is applied and separate 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 TSAs 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 in which the equity method is applied and separate
financial statements.

As part of an audit in accordance with TSAs, I exercise professional judgment and maintain professional
skepticism throughout the audit. I also:
•

•
•
•

•

Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements in which the equity
method is applied and separate 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.
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 in which the equity method is applied and separate 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 in which the equity
method is applied and separate financial statements, including the disclosures, and whether the financial
statements in which the equity method is applied and separate financial statements represent the underlying
transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
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ข้้าพเจ้้าได้้สื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลในเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�สำำ�คััญ ซึ่่�งรวมถึึงขอบเขตและช่่วงเวลาของการตรวจสอบตาม
ที่่�ได้้วางแผนไว้้ ประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�พบจากการตรวจสอบรวมถึึงข้้อบกพร่่องที่่�มีีนััยสำำ�คััญในระบบการควบคุุมภายในหากข้้าพเจ้้า
ได้้พบในระหว่่างการตรวจสอบของข้้าพเจ้้า
ข้้าพเจ้้าได้้ให้้คำำ�รัับรองแก่่ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลว่่าข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเป็็นอิิสระ
และได้้สื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กับั ดููแลเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ทั้้�งหมดตลอดจนเรื่่�องอื่่�นซึ่่�งข้้าพเจ้้าเชื่่�อว่่ามีีเหตุุผลที่่�บุุคคลภายนอก
อาจพิิจารณาว่่ากระทบต่่อความเป็็นอิิสระของข้้าพเจ้้าและมาตรการที่่�ข้้าพเจ้้าใช้้เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ข้้าพเจ้้าขาดความเป็็นอิิสระ
จากเรื่่�องที่่�สื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแล ข้้าพเจ้้าได้้พิิจารณาเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�สุุดในการตรวจสอบงบการเงิิน
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีส่ี ว่ นได้้เสีียและงบการเงิินเฉพาะกิิจการในงวดปััจจุุบันั และกำำ�หนดเป็็นเรื่่�องสำำ�คัญ
ั ในการตรวจสอบ
ข้้าพเจ้้าได้้อธิิบายเรื่่�องเหล่่านี้้�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีเว้้นแต่่กฎหมายหรืือข้้อบัังคัับไม่่ให้้เปิิดเผยต่่อสาธารณะเกี่่�ยวกัับเรื่่�องดัังกล่่าว
หรืือในสถานการณ์์ที่่�ยากที่่�จะเกิิดขึ้้น� ข้้าพเจ้้าพิิจารณาว่่าไม่่ควรสื่่�อสารเรื่่�องดัังกล่่าวในรายงานของข้้าพเจ้้าเพราะการกระทำำ�ดังั กล่่าว
สามารถคาดการณ์์ได้้อย่่างสมเหตุุผลว่่าจะมีีผลกระทบในทางลบมากกว่่าผลประโยชน์์ต่อ่ ส่่วนได้้เสีียสาธารณะจากการสื่่�อสารดัังกล่่าว

(ชนารััตน์์ จัันทร์์หวา)
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
เลขทะเบีียน 9052
บริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด
กรุุงเทพมหานคร
31 พฤษภาคม 2564

ANNUAL REPORT 2021

115

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 those matters that were of
most significance in the audit of the financial statements in which the equity method is applied and separate
financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. I describe these matters 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.

(Chanarat Chanwa)
Certified Public Accountant
Registration No. 9052
KPMG Phoomchai Audit Ltd.
Bangkok
31 May 2021
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไทยเรยอน จำ�กัด (มหาชน)

สิินทรััพย์์

หมายเหตุุ

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุน
ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย

งบการเงิิน
เฉพาะกิิจการ

31 มีีนาคม

31 มีีนาคม

2564

2563

2564

(ปรัับปรุุงใหม่่)

2563

(ปรัับปรุุงใหม่่)
(พัันบาท)

สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียน
  (31 มีีนาคม 2563 : เงิินลงทุุนชั่่�วคราว)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
  (31 มีีนาคม 2563 : เงิินลงทุุนระยะยาวอื่่�น)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในการร่วมค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
รวมสิินทรััพย์์

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

6
7

220,070
120,966

1,403,995
2,146,254

220,070
120,966

1,403,995
2,146,254

8
9

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

1,113,978
1,430,883
106,300
6,201,410

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

1,113,978
1,430,883
106,300
6,201,410

10

4,164,014

1,704,769

4,164,014

1,704,769

11
11
12

17,911,888 14,522,208 7,785,440 4,630,574
- 1,288,624 1,288,624
2,694,284 2,938,752 2,694,284 2,938,752
4,618
3,291
4,618
3,291
24,774,804 19,169,020 15,936,980 10,566,010
27,910,734 25,370,430 19,072,910 16,767,420
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Assets

Note

Financial statements
in which the equity
method is applied

Separate
financial
statements

31 March

31 March

2021
2020
(Restated)

2021
2020
(Restated)

(in thousand Baht)

Current assets
Cash and cash equivalents
Current financial assets
  (31 March 2020 : Current investments)
Trade and other current receivables
Inventories
Other current assets
Total current assets
Non-current assets
Other non-current financial assets
  (31 March 2020 : Other long-term investments)
Investments in associates
Investment in joint venture
Property, plant and equipment
Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets

6
7

220,070
120,966

1,403,995
2,146,254

220,070
120,966

1,403,995
2,146,254

8
9

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

1,113,978
1,430,883
106,300
6,201,410

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

1,113,978
1,430,883
106,300
6,201,410

10

4,164,014

1,704,769

4,164,014

1,704,769

11
11
12

17,911,888 14,522,208 7,785,440 4,630,574
- 1,288,624 1,288,624
2,694,284 2,938,752 2,694,284 2,938,752
4,618
3,291
4,618
3,291
24,774,804 19,169,020 15,936,980 10,566,010
27,910,734 25,370,430 19,072,910 16,767,420

These notes form an integral part of the financial statements.
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไทยเรยอน จำ�กัด (มหาชน)

หนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

หมายเหตุุ

งบการเงิินที่่�แสดง
เงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย

งบการเงิิน
เฉพาะกิิจการ

31 มีีนาคม

31 มีีนาคม

2564

2563

2564

(ปรัับปรุุงใหม่่)

2563

(ปรัับปรุุงใหม่่)
(พัันบาท)

หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น
รวมหนี้้�สิินหมุุนเวีียน
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
ประมาณการหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนสำำ�หรัับ
ผลประโยชน์์พนัักงาน
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
รวมหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
รวมหนี้้�สิิน
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ทุุนเรืือนหุ้้�น
ทุุนจดทะเบีียน
  (หุ้้น� สามััญจำำ�นวน 201,600,000 หุ้้น�
  มููลค่่า 1 บาทต่่อหุ้้น� )
ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว
  (หุ้้�นสามััญจำำ�นวน 201,600,000 หุ้้�น
  มููลค่่า 1 บาทต่่อหุ้้�น)
กำำ�ไรสะสม
จััดสรรแล้้ว
ทุุนสำำ�รองตามกฎหมาย
ทุุนสำำ�รองทั่่�วไป
ยัังไม่่ได้้จััดสรร
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
รวมหนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

13
14

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

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

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

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

15

161,246

185,917

161,246

185,917

20

449,090
610,336
1,870,073

68,461
254,378
1,789,631

449,090
610,336
1,870,073

68,461
254,378
1,789,631

201,600

201,600

201,600

201,600

201,600

201,600

201,600

201,600

16

20,160
20,160
20,160
20,160
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
22,523,616 21,773,631 12,460,001 11,792,908
795,285 (914,592) 2,021,076
463,121
26,040,661 23,580,799 17,202,837 14,977,789
27,910,734 25,370,430 19,072,910 16,767,420
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Liabilities and equity

Current liabilities
Trade and other current payables
Short-term loans from finanacial institutions
Other current liabilities
Total current liabilities
Non-current liabilities
Non-current provisions for employee benefits
Deferred tax liabilities
Total non-current liabilities
Total liabilities
Equity
Share capital
Authorised share captital
  (201,600,000 ordinary shares, par value
  at Baht 1 per share)
Issued and paid-up share capital
  (201,600,000 ordinary shares, par value
  at Baht 1 per share)
Retained earnings
Appropriated
Legal reserve
General reserve
Unappropriated
Other components of equity
Total equity
Total liabilities and equity

Note

Financial statements
Separate
in which the equity
financial
method is applied
statements
31 March
31 March
2021
2020
2021
2020
(Restated)
(Restated)
(in thousand Baht)

13
14

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

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

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

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

15
20

161,246
449,090
610,336
1,870,073

185,917
68,461
254,378
1,789,631

161,246
449,090
610,336
1,870,073

185,917
68,461
254,378
1,789,631

201,600

201,600

201,600

201,600

201,600

201,600

201,600

201,600

16

20,160
20,160
20,160
20,160
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
22,523,616 21,773,631 12,460,001 11,792,908
795,285
(914,592) 2,021,076
463,121
26,040,661 23,580,799 17,202,837 14,977,789
27,910,734 25,370,430 19,072,910 16,767,420

These notes form an integral part of the financial statements.
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งบกำ�ไรขาดทุน
บริษัท ไทยเรยอน จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุุ

งบการเงิินที่่�แสดง
เงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย

งบการเงิิน
เฉพาะกิิจการ

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 31 มีีนาคม

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 31 มีีนาคม

2564

2563

2564

(ปรัับปรุุงใหม่่)

2563

(ปรัับปรุุงใหม่่)
(พัันบาท)

รายได้้
รายได้้จากการขาย
รายได้้ดอกเบี้้�ย
กำำ�ไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
เงิินปัันผลรัับ
รายได้้อื่่�น
รวมรายได้้
ค่่าใช้้จ่่าย
ต้้นทุุนขาย
ต้้นทุุนในการจััดจำำ�หน่่าย
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
รวมค่่าใช้้จ่่าย
ขาดทุุนจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
ต้้นทุุนทางการเงิิน
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรของบริิษััทร่่วมที่่�ใช้้วิิธีีส่่วนได้้เสีีย
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนภาษีีเงิินได้้
รายได้้ภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไร (ขาดทุุน) สำำ�หรัับปีี
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน (บาท)
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน

5, 17, 21

5, 10, 11

9, 18, 19
18, 19
18, 19

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

11
20

23

6,003,497
18,382
76,988
5,265
52,929
6,157,061

7,374,451
62,674
79,306
7,678
6,747
7,530,856

6,003,497
18,382
76,988
120,671
52,929
6,272,467

7,374,451
62,674
79,306
117,943
6,747
7,641,121

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

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

5,516,593
600,817
157,009
6,274,419
(1,952)
(316)
(2,268)
8,861
6,593

7,289,851
386,414
233,322
7,909,587
(268,466)
(37)
(268,503)
54,397
(214,106)

0.44

0.94

0.03

(1.06)
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Note

Financial statements
in which the equity
method is applied

Separate
financial
statements

Year ended 31 March

Year ended 31 March

2021

2020

(Restated)

2021

2020

(Restated)

(in thousand Baht)

Revenues
Revenue from sales of goods
Interest income
Gains on exchange rate
Dividend income
Other income
Total revenues
Expenses
Cost of sales of goods
Distribution expenses
Administrative expenses
Total expenses
Loss from operating activities
Finance costs
Share of profit of associates accounted for
using equity method
Profit (loss) before income tax
Tax income
Profit (loss) for the year
Basic earnings (loss) per share (in Baht)
Basic earnings (loss) per share

5, 17, 21

6,003,497
18,382
76,988
5,265
52,929
6,157,061

7,374,451
62,674
79,306
7,678
6,747
7,530,856

6,003,497
18,382
76,988
120,671
52,929
6,272,467

7,374,451
62,674
79,306
117,943
6,747
7,641,121

5,516,593
600,817
157,009
6,274,419
(117,358)
(316)
198,298

7,289,851
386,414
233,322
7,909,587
(378,731)
(37)
513,207

5,516,593
600,817
157,009
6,274,419
(1,952)
(316)
-

7,289,851
386,414
233,322
7,909,587
(268,466)
(37)
-

20

80,624
8,861
89,485

134,439
54,397
188,836

(2,268)
8,861
6,593

(268,503)
54,397
(214,106)

23

0.44

0.94

0.03

(1.06)

5, 10, 11

9, 18, 19
18, 19
18, 19

11

These notes form an integral part of the financial statements.
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ไทยเรยอน จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุ

งบการเงิินที่่�แสดง
เงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย

งบการเงิิน
เฉพาะกิิจการ

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 31 มีีนาคม

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 31 มีีนาคม

2564

2563

2564

(ปรัับปรุุงใหม่่)

2563

(ปรัับปรุุงใหม่่)
(พัันบาท)

กำำ�ไร (ขาดทุุน) สำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
รายการที่่อ� าจถููกจััดประเภทใหม่่ไว้้ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ในภายหลััง
ผลต่่างของอััตราแลกเปลี่่�ยนจากการแปลงค่่างบการเงิิน
ผลขาดทุุนจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์เ์ ผื่่�อขาย
ภาษีีเงิินได้้ของรายการที่่�อาจถููกจััดประเภทใหม่่ไว้้ใน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
รวมรายการที่่�อาจถููกจััดประเภทใหม่่ไว้้ในกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุนในภายหลััง
รายการที่่จ� ะไม่่ถูกู จััดประเภทใหม่่ไว้้ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ในภายหลััง
ผลกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�กำำ�หนดให้้วััด
มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติธิ รรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ผลกำำ�ไรจากการวััดมููลค่่าใหม่่ของผลประโยชน์์พนัักงาน
ที่่�กำำ�หนดไว้้
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นของบริิษััทร่่วมที่่�ใช้้
วิิธีีส่่วนได้้เสีีย
ภาษีีเงิินได้้ของรายการที่่�จะไม่่ถููกจััดประเภทใหม่่ไว้้ใน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
รวมรายการที่่จ� ะไม่่ถูกู จััดประเภทใหม่่ไว้้ในกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุนในภายหลััง
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่น� สำำ�หรัับปีี - สุุทธิิจากภาษีี
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

89,485

188,836

6,593

(214,106)

29,732
-

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

-

(526,516)
105,303

29,732

(584,636)

-

(421,213)

2,018,779

-

2,018,779

-

15

14,456

14,569

14,456

14,569

11

149,073

(14,980)

-

-

20

(406,647)

(2,914)

(406,647)

(2,914)

1,775,661

(3,325)

1,626,588

11,655

1,805,393
1,894,878

(587,961)
(399,125)

1,626,588
1,633,181

(409,558)
(623,664)

11
20
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Note

Profit (loss) for the year
Other comprehensive income
Items that will be reclassified subsequently to
profit or loss
Exchange differences on translating financial
statements
Losses on change in fair value of available-for-sale
investments
Income tax relating to items that will be reclassified
subsequently to profit or loss
Total items that will be reclassified
subsequently to profit or loss
Items that will not be reclassified subsequently to
profit or loss
Gain on investment in equity instruments
designated at fair value through other
comprehensive income
Gain on remeasurements of defined benefit plans
Share of other comprehensive income of associates
accounted for using equity method
Income tax relating to items that will not be
reclassified subsequently to profit or loss
Total items that will not be reclassified
subsequently to profit or loss
Other comprehensive income (expense)
for the year, net of tax
Total comprehensive income (expense)
for the year

Financial statements in
which the equity method
is applied

Separate
financial
statements

Year ended 31 March

Year ended 31 March

2021

2020

2021

2020

(Restated)
(Restated)
(in thousand Baht)
89,485
188,836
6,593 (214,106)

11

29,732

(163,423)

-

-

-

(526,516)

-

(526,516)

-

105,303

-

105,303

29,732

(584,636)

-

(421,213)

2,018,779

-

2,018,779

-

15
11

14,456
149,073

14,569
(14,980)

14,456
-

14,569
-

20

(406,647)

(2,914)

(406,647)

(2,914)

1,775,661

(3,325)

1,626,588

11,655

1,805,393

(587,961)

1,626,588

(409,558)

1,894,878

(399,125)

1,633,181

(623,664)

20

These notes form an integral part of the financial statements.

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 เมษายน 2562 ตามที่่รา
� ยงานในปีีก่่อน
ผลกระทบจากรายการปรัับปรุุง
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 เมษายน 2562 - ปรัับปรุุงใหม่่
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไร
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
เงิินปัันผล
รวมกำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จสำำ�หรัับปีี
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 ตามที่่�รายงานในปีีก่่อน
ผลกระทบจากรายการปรัับปรุุง
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 - ปรัับปรุุงใหม่่
ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีี
ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีีของบริิษััทร่่วม
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 เมษายน 2563 - ปรัับปรุุงใหม่่
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไร
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
เงิินปัันผล
โอนผลกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�กำำ�หนดให้้วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นไปยัังกำำ�ไรสะสม
จากการได้้มาซึ่่�งอิิทธิิพลอย่่างมีีสาระสำำ�คััญ
รวมกำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จสำำ�หรัับปีี
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2564

บริษัท ไทยเรยอน จำ�กัด (มหาชน)

20,160
20,160
20,160
20,160
20,160

201,600
201,600
201,600
201,600
201,600

24

24

3.1
3.1

3.2

20,160
20,160

201,600
201,600

ทุุนสำำ�รองตาม
กฎหมาย

3.2

หมายเหตุุ

ทุุนเรืือนหุ้้�น
ที่่�ออกและ
ชำำ�ระแล้้ว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

2,500,000

-

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

2,500,000

2,500,000
2,500,000

ทุุนสำำ�รองทั่่�วไป

กำำ�ไรสะสม

749,985
22,523,616

89,485
(10,080)
670,580

21,723,320
50,311
21,773,631
21,773,631

188,836
(141,087)
47,749
21,773,631

21,677,198
48,684
21,725,882

ยัังไม่่ได้้จััดสรร

1,078,560
2,014,738

1,615,024
(536,464)

468,347
468,347
467,831
936,178

(421,213)
(421,213)
468,347

889,560
889,560

(พัันบาท)

29,732
(1,330,198)

29,732
-

(1,359,930)
(1,359,930)
(1,359,930)

(163,423)
(163,423)
(1,359,930)

(1,196,507)
(1,196,507)

149,073
104,407

149,073
-

(17,783)
(17,783)
(26,883)
(44,666)

(14,980)
(14,980)
(17,783)

(2,803)
(2,803)

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ผลกำำ�ไรจากการวััดมููลค่่า
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน/
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไร
ผลกำำ�ไรจากเงิินลงทุุน
ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
ในตราสารทุุนที่่กำ� ำ�หนดให้้วััด
ผลต่่างของอััตรา
อื่่�นของ
มููลค่่าด้ว้ ยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่า่ นกำำ�ไร แลกเปลี่่�ยนจากการ
บริิษััทร่่วมที่่�ใช้้
ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
แปลงค่่างบการเงิิน
วิิธีีส่่วนได้้เสีีย

11,564
6,338

11,564
-

(5,226)
(5,226)
(5,226)

11,655
11,655
(5,226)

(16,881)
(16,881)

ผลกำำ�ไรจาก
การวััดมููลค่่าใหม่่
ของผลประโยชน์์
พนัักงานที่่�
กำำ�หนดไว้้

1,268,929
795,285

1,805,393
(536,464)

(914,592)
(914,592)
467,831
(26,883)
(473,644)

(587,961)
(587,961)
(914,592)

(326,631)
(326,631)

รวม
องค์์ประกอบ
อื่่�นของ
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

2,018,914
26,040,661

89,485
1,805,393
(10,080)
134,116

23,530,488
50,311
23,580,799
467,831
(26,883)
24,021,747

188,836
(587,961)
(141,087)
(540,212)
23,580,799

24,072,327
48,684
24,121,011

รวม
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
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These notes form an integral part of the financial statements.

Year ended 31 March 2020
Balance at 1 April 2019 - as reported
Effect of adjustment
Balance at 1 April 2019 - restated
Comprehensive income for the year
Profit
Other comprehensive income (expense)
Dividends
Total comprehensive income (expense) for the year
Balance as at 31 March 2020
Year ended 31 March 2021
Balance at 31 March 2020 - as reported
Effect of adjustment
Balance at 31 March 2020 - restated
Impact of changes in accounting policies
Impact of change in accounting policy through associate
Balance at 1 April 2020 - restated
Comprehensive income for the year
Profit
Other comprehensive income (expense)
Dividends
Transfer of gain on investments in equity instruments designated
at fair value through other comprehensive income to retained
earnings on acquisition of significant influence
Total comprehensive income (expense) for the year
Balance at 31 March 2021

Thai Rayon Public Company Limited

20,160
20,160
20,160
20,160
20,160

201,600
201,600
201,600
201,600
201,600

24

24

3.1
3.1

3.2

20,160
20,160

201,600
201,600

Legal
reserve

3.2

Issued
and paid-up
Note share capital

Statement of changes in equity

2,500,000

-

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

2,500,000

2,500,000
2,500,000

General
reserve

749,985
22,523,616

89,485
(10,080)
670,580

21,723,320
50,311
21,773,631
21,773,631

188,836
(141,087)
47,749
21,773,631

21,677,198
48,684
21,725,882

1,078,560
2,014,738

1,615,024
(536,464)

468,347
468,347
467,831
936,178

(421,213)
(421,213)
468,347

889,560
889,560

29,732
(1,330,198)

29,732
-

(1,359,930)
(1,359,930)
(1,359,930)

(163,423)
(163,423)
(1,359,930)

(1,196,507)
(1,196,507)

149,073
104,407

149,073
-

(17,783)
(17,783)
(26,883)
(44,666)

(14,980)
(14,980)
(17,783)

(2,803)
(2,803)

11,564
6,338

11,564
-

(5,226)
(5,226)
(5,226)

11,655
11,655
(5,226)

(16,881)
(16,881)

Financial statements in which the equity method is applied
Other components of equity
Gain on
measurement
of financial assets
/ Gain on
investments in
equity instruments Exchange
Share of other
Gain on
designated at
differences comprehensive
fair value through
on
income of
remeasurements
other
translating investment in
of defined
comprehensive
financial associates using
Unappropriated
income
statements equity method
benefit plans
(in thousand Baht)

Retained earnings

1,268,929
795,285

1,805,393
(536,464)

(914,592)
(914,592)
467,831
(26,883)
(473,644)

(587,961)
(587,961)
(914,592)

(326,631)
(326,631)

Total other
components
of equity

2,018,914
26,040,661

89,485
1,805,393
(10,080)
134,116

23,530,488
50,311
23,580,799
467,831
(26,883)
24,021,747

188,836
(587,961)
(141,087)
(540,212)
23,580,799

24,072,327
48,684
24,121,011

Total
equity
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 เมษายน 2562
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จสำำ�หรัับปีี
ขาดทุุน
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
เงิินปัันผล
รวมกำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จสำำ�หรัับปีี
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 ตามที่่รา
� ยงานในปีีก่่อน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 เมษายน 2563 - ปรัับปรุุงใหม่่
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไร
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
เงิินปัันผล
โอนผลกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�กำำ�หนดให้้วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นไปยัังกำำ�ไรสะสม
จากการได้้มาซึ่่�งอิิทธิิพลอย่่างมีีสาระสำำ�คััญ
รวมกำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จสำำ�หรัับปีี
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2564

บริษัท ไทยเรยอน จำ�กัด (มหาชน)

20,160
20,160
20,160
20,160

201,600
201,600
201,600
201,600

24

3.1

24

20,160

กฎหมาย

201,600

หมายเหตุุ

ทุุนเรืือนหุ้้�น
ที่่�ออกและ
ชำำ�ระแล้้ว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

2,500,000

-

2,500,000
2,500,000

2,500,000

2,500,000

ทุุนสำำ�รองทั่่�วไป

กำำ�ไรสะสม

667,093
12,460,001

6,593
(10,080)
670,580

11,792,908
11,792,908

(214,106)
(141,087)
(355,193)
11,792,908

12,148,101

(พัันบาท)

ยัังไม่่ได้้จััดสรร

1,078,560
2,014,738

1,615,024
(536,464)

468,347
467,831
936,178

(421,213)
(421,213)
468,347

889,560

11,564
6,338

11,564
-

(5,226)
(5,226)

11,655
11,655
(5,226)

(16,881)

องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ผลกำำ�ไรจากการวััดมููลค่่า
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน/
ผลกำำ�ไรจากเงิินลงทุุน
ผลกำำ�ไรจาก
ในตราสารทุุนที่่�กำำ�หนดให้้
การวััดมููลค่่าใหม่่
วััดมููลค่่าด้ว้ ยมููลค่่า
ของผลประโยชน์์
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
พนัักงานที่่�กำำ�หนดไว้้
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

1,090,124
2,021,076

1,626,588
(536,464)

463,121
467,831
930,952

(409,558)
(409,558)
463,121

872,679

รวม
องค์์ประกอบ
อื่่�นของส่่วน
ของผู้้�ถืือหุ้้�น

1,757,217
17,202,837

6,593
1,626,588
(10,080)
134,116

14,977,789
467,831
15,445,620

(214,106)
(409,558)
(141,087)
(764,751)
14,977,789

15,742,540

รวมส่่วน
ของผู้้�ถืือหุ้้�น
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These notes form an integral part of the financial statements.

Year ended 31 March 2020
Balance at 1 April 2019
Comprehensive income for the year
Loss
Other comprehensive income
Dividends
Total comprehensive income (expense) for the year
Balance as at 31 March 2020
Year ended 31 March 2021
Balance at 31 March 2020 - as reported
Impact of changes in accounting policies
Balance at 1 April 2020 - restated
Comprehensive income for the year
Profit
Other comprehensive income
Dividends
Transfer of gain on investments in equity instruments
designated at fair value through other comprehensive income
to retained earnings on acquisition of significant influence
Total comprehensive income (expense) for the year
Balance at 31 March 2021

Thai Rayon Public Company Limited

20,160
20,160
20,160
20,160

201,600
201,600
201,600
201,600

24

3.1

24

20,160

Legal
reserve

201,600

Note

Issued
and paid-up
share capital

Statement of changes in equity

2,500,000

-

2,500,000
2,500,000

2,500,000

2,500,000

General
reserve

667,093
12,460,001

6,593
(10,080)
670,580

11,792,908
11,792,908

(214,106)
(141,087)
(355,193)
11,792,908

12,148,101

1,078,560
2,014,738

1,615,024
(536,464)

468,347
467,831
936,178

(421,213)
(421,213)
468,347

889,560

11,564
6,338

11,564
-

(5,226)
(5,226)

11,655
11,655
(5,226)

(16,881)

1,090,124
2,021,076

1,626,588
(536,464)

463,121
467,831
930,952

(409,558)
(409,558)
463,121

872,679

Other component of equity
Gain on measurement
of financial assets /Gain on
Gain on
investments in equity instruments remeasurements Total other
designated at fair value through
of defined
components
Unappropriated other comprehensive income
benefit plans
of equity
(in thousand Baht)

Retained earnings

Separate financial statements

1,757,217
17,202,837

6,593
1,626,588
(10,080)
134,116

14,977,789
467,831
15,445,620

(214,106)
(409,558)
(141,087)
(764,751)
14,977,789

15,742,540

Total
equity
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยเรยอน จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงิินที่่�แสดง
งบการเงิิน
เงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
เฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 31 มีีนาคม
วัันที่่� 31 มีีนาคม
2563
2564
2563
หมายเหตุุ 2564
(ปรัับปรุุงใหม่่)
(ปรัับปรุุงใหม่่)
(พัันบาท)
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
กำำ�ไร (ขาดทุุน) สำำ�หรัับปีี
ปรัับรายการที่่�กระทบขาดทุุนเป็็นเงิินสดรัับ (จ่่าย)
รายได้้ภาษีีเงิินได้้
ต้้นทุุนทางการเงิิน
ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่าย
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรของบริิษััทร่่วมที่่�ใช้้วิิธีีส่่วนได้้เสีีย
กำำ�ไรจากการจำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์
ขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�น
(กลัับรายการ) ขาดทุุนจากการปรัับมููลค่่าสิินค้้า
ประมาณการหนี้้�สิิน
เงิินปัันผลรัับ
ดอกเบี้้�ยรัับ
การเปลี่่�ยนแปลงในสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินดำำ�เนิินงาน
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
สิินค้้าคงเหลืือ
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น
เงิินสดจ่่ายสำำ�หรัับผลประโยชน์์พนัักงานระยะยาว
กระแสเงิินสดสุุทธิิได้้มาจาก (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมดำำ�เนิินงาน

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

20

11

9
10, 11

15

89,485

188,836

6,593

(214,106)

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

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

(8,861)
316
354,861
(297)
674
(32,488)
18,850
(120,671)
(18,382)
200,595

(54,397)
37
326,391
(120)
11,407
27,217
61,775
(117,943)
(62,674)
(22,413)

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

301,925 (450,150)
217,673
366,345
37,762 (70,938)
189
(1,211)
(156,414) (351,902)
12,960
11,194
(21,111) (29,066)
370,571 (325,133)

301,925
217,673
37,762
189
(156,414)
12,960
(21,111)
370,571
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Statement of cash flows
Thai Rayon Public Company Limited

Note

Financial statements
in which the equity
method is applied
Year ended 31 March
2021
2020

Separate
financial
statements
Year ended 31 March
2021
2020

(Restated)
(Restated)
(in thousand Baht)
Cash flows from operating activities
Profit (loss) for the year
Adjustments to reconcile loss to cash receipts
(payments)
Tax income
20
Finance costs
Depreciation and amortisation
Share of profit of associates accounted for using 11
equity method
Gain on sales of equipment
Unrealised loss on foreign exchange
Loss on inventories devaluation (reversal)
9
Provision expense
Dividend income
10, 11
Interest income
Changes in operating assets and liabilities
Trade and other current receivables
Inventories
Other current assets
Other non-current assets
Trade and other current payables
Other current liabilities
Payment of long-term employee benefits
Net cash from (used in) operating activities

15

89,485

188,836

(8,861)
316
354,861
(198,298)

(54,397)
37
326,391
(513,207)

(297)
674
(32,488)
18,850
(5,265)
(18,382)
200,595

(120)
11,407
27,217
61,775
(7,678)
(62,674)
(22,413)

(297)
(120)
674
11,407
(32,488)
27,217
18,850
61,775
(120,671) (117,943)
(18,382) (62,674)
200,595 (22,413)

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

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

(450,150) 301,925
366,345 217,673
(70,938)
37,762
(1,211)
189
(351,902) (156,414)
11,194
12,960
(29,066) (21,111)
(325,133) 370,571

These notes form an integral part of the financial statements.

6,593 (214,106)

(8,861)
316
354,861
-

(54,397)
37
326,391
-
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยเรยอน จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงิินที่่�แสดง
เงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย

หมายเหตุุ

งบการเงิิน
เฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 31 มีีนาคม
วัันที่่� 31 มีีนาคม
2564
2563
2564
2563
(ปรัับปรุุงใหม่่)
(ปรัับปรุุงใหม่่)
(พัันบาท)

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมลงทุุน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนลดลง
2,025,288 1,130,573
  (2563 : เงิินลงทุุนชั่่�วคราว)
เงิินสดรัับจากการจำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์
310
1,197
เงิินสดจ่่ายเพื่่�อการลงทุุนในบริิษััทร่่วม
11
(1,938,779)
เงิินสดจ่่ายเพื่่�อซื้้�อสิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
10
(1,071,762) (52,422)
เงิินสดจ่่ายเพื่่�อซื้้�อที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
12
(109,993) (281,471)
เงิินสดจ่่ายเพื่่�อซื้้�อสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
(529)
(42)
เงิินปัันผลรัับ
10, 11
120,671
117,943
ดอกเบี้้�ยรัับ
28,362
66,412
กระแสเงิินสดสุุทธิิได้้มาจาก (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมลงทุุน
(946,432) 982,190
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
เงิินสดรัับจากเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
98,036
16,964
ดอกเบี้้�ยจ่่าย
(316)
(37)
เงิินปัันผลจ่่าย
24
(10,080) (141,048)
กระแสเงิินสดสุุทธิิได้้มาจาก (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมจััดหาเงิิน
87,640 (124,121)
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้น� (ลดลง) สุุทธิิ
(1,183,925) 1,228,640
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันที่่� 1 เมษายน
1,403,995
175,355
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม
6
220,070 1,403,995

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

2,025,288 1,130,573
310
(1,938,779)
(1,071,762)
(109,993)
(529)
120,671
28,362
(946,432)

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

98,036
16,964
(316)
(37)
(10,080) (141,048)
87,640 (124,121)
(1,183,925) 1,228,640
1,403,995
175,355
220,070 1,403,995
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Statement of cash flows
Thai Rayon Public Company Limited

Note

Financial statements
in which the equity
method is applied
Year ended 31 March
2021
2020

Separate
financial
statements
Year ended 31 March
2021
2020

(Restated)
(Restated)
(in thousand Baht)
Cash flows from investing activities
Decrease in current financial assets
2,025,288
(2020 : Current investments)
Proceeds from sales of equipment
310
Acquisitions of investment in associates
11 (1,938,779)
Acquisitions of other non-current financial assets 10 (1,071,762)
Acquisitions of property, plant and equipment 12
(109,993)
Acquisitions of intangible assets
(529)
Dividends received
10, 11
120,671
Interest received
28,362
Net cash from (used in) investing activities
(946,432)
Cash flows from financing activities
Proceeds from short-term loans
98,036
from financial institutions
Interest paid
(316)
Dividend paid
24
(10,080)
Net cash from (used in) financing activities
87,640
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
1,183,925)
Cash and cash equivalents at 1 April
1,403,995
Cash and cash equivalents at 31 March
6
220,070

These notes form an integral part of the financial statements.

1,130,573

2,025,288

1,130,573

1,197
310
- (1,938,779)
(52,422) (1,071,762)
(281,471) (109,993)
(42)
(529)
117,943
120,671
66,412
28,362
982,190 (946,432)

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

16,964

98,036

16,964

(37)
(316)
(141,048)
(10,080)
(124,121)
87,640
1,228,640 (1,183,925)
175,355 1,403,995
1,403,995
220,070

(37)
(141,048)
(124,121)
1,228,640
175,355
1,403,995
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
บริษัท ไทยเรยอน จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

สารบััญ
ข้้อมููลทั่่�วไป
เกณฑ์์การจััดทำำ�งบการเงิิน
รายการปรัับปรุุง
นโยบายการบััญชีีที่่�สำ�คั
ำ ัญ
บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียน
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
สิินค้้าคงเหลืือ
สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้า
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
หนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ย
ประมาณการหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนสำำ�หรัับผลประโยชน์์พนัักงาน
ทุุนสำำ�รองตามกฎหมาย
ส่่วนงานดำำ�เนิินงานและการจำำ�แนกรายได้้
ค่่าใช้้จ่่ายผลประโยชน์์ของพนัักงาน
ค่่าใช้้จ่่ายตามลัักษณะ
ภาษีีเงิินได้้
สิิทธิิประโยชน์์จากการส่่งเสริิมการลงทุุน
คดีีความ
กำำ�ไรต่่อหุ้้�น
เงิินปัันผล
เครื่่�องมืือทางการเงิิน
การบริิหารจััดการทุุน
ภาระผููกพัันกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน
การจััดประเภทรายการใหม่่
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Notes to financial statements
For the year ended 31 March 2021
Thai Rayon Public Company Limited
Note
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Contents
General information
Basis of preparation of the financial statements
Adjustments
Significant accounting policies
Related parties
Cash and cash equivalents
Current financial assets
Trade and other current receivables
Inventories
Other non-current financial assets
Investments in associates and joint venture
Property, plant and equipment
Trade and other current payables
Interest-bearing liabilities
Non-current provisions for employee benefits
Legal reserve
Segment information and disaggregation of revenue
Employee benefit expenses
Expenses by nature
Income tax
Promotional privileges
Litigations
Earnings per share
Dividends
Financial instruments
Capital management
Commitments with non-related parties
Reclassification of accounts
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
งบการเงิินนี้้�ได้้รัับอนุุมัติั ิให้้ออกงบการเงิินจากคณะกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 31 พฤษภาคม 2564

1. 	ข้้อมููลทั่่�วไป
บริิ ษัั ท ไทยเรยอน จำำ�กัั ด (มหาชน) (“บริิ ษัั ท ”) เป็็ น บริิ ษัั ท มหาชนซึ่่�งจัั ด ตั้้�งและมีี ภูู มิิ ลำำ� เนาในประเทศไทย บริิ ษัั ท ดำำ� เนิิ น
ธุุ ร กิิ จ หลัั ก ในการผลิิ ต เส้้ น ใยประดิิ ษ ฐ์์ เ รยอนและเกลืื อ โซเดีี ย มซัั ล เฟตจำำ� หน่่ า ย ทั้้�งภายในประเทศและต่่ า งประเทศ
ที่่�อยู่่�ตามที่่�จดทะเบีียนของสำำ�นัักงานใหญ่่และโรงงานของบริิษััทมีีดัังนี้้�
สำำ�นัักงานใหญ่่ 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

2. เกณฑ์์การจััดทำำ�งบการเงิิน
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ
งบการเงิินนี้้�จััดทำำ�ขึ้น้� ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน รวมถึึงแนวปฏิิบัติั ทิ างการบััญชีีที่่�ประกาศใช้้โดยสภาวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีฯ
กฎระเบีียบและประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
บริิษััทได้้ถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับปรัับปรุุงเป็็นครั้้�งแรกซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่รอบระยะเวลาบััญชีีที่่�
เริ่่�มในหรืือหลัังวัันที่่� 1 เมษายน 2563 ซึ่่�งได้้เปิิดเผยผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีีไว้้ในหมายเหตุุข้้อ 3
นอกจากนี้้� บริิษััทไม่่ได้้นำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�ออกและปรัับปรุุงใหม่่ซึ่่�งยัังไม่่มีีผลบัังคัับใช้้ในงวดปััจจุุบัันมา
ถืือปฏิิบัติั ใิ นการจััดทำำ�งบการเงิินนี้้�ก่่อนวัันที่่�มีีผลบัังคัับใช้้ บริิษัทั คาดว่่าไม่่มีผี ลกระทบที่่�มีีสาระสำำ�คัญ
ั ต่่องบการเงิินในงวดที่่�ถืือปฏิิบัติั ิ

(ข) สกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานและนำ�เสนองบการเงิน
งบการเงิินนี้้�นำำ�เสนอเป็็นเงิินบาทซึ่่�งเป็็นสกุุลเงิินที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินงานของบริิษััท

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจััดทำำ�งบการเงิินให้้เป็็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ผู้้�บริิหารใช้้วิจิ ารณญาณ การประมาณการและข้้อสมมติิ
หลายประการ ซึ่่�งมีีผลกระทบต่่อการปฏิิบัติั ิตามนโยบายการบััญชีีของบริิษััท ทั้้�งนี้้� ผลที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงอาจแตกต่่างจากที่่�ประมาณ
การไว้้ ประมาณการและข้้อสมมติิที่่�ใช้้ในการจััดทำำ�งบการเงิินจะได้้รับั การทบทวนอย่่างต่่อเนื่่�อง การปรัับประมาณการทางบััญชีี
จะบัันทึึกโดยวิิธีีเปลี่่�ยนทัันทีีเป็็นต้้นไป ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องดัังกล่่าวได้้เปิิดเผยในหมายเหตุุข้้อต่่อไปนี้้�
11
11
15
22
20
25
25

การพิิจารณาความมีีอิิทธิิพลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญในกิิจการที่่�บริิษััทลงทุุน
การใช้้ข้้อสมมติิที่่�สำำ�คััญในการประมาณมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนของบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้า
ข้้อสมมติิหลัักในการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
การรัับรู้้�รายการและการวััดมููลค่่าประมาณการหนี้้�สิิน และหนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�น เกี่่�ยวกัับข้้อสมมติิสำำ�คััญ
ของความเป็็นไปได้้ที่่�จะสููญเสีียทรััพยากรและความน่่าจะเป็็นของมููลค่่าความเสีียหาย
การรัับรู้้�สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้ การคาดการณ์์กำำ�ไรทางภาษีีในอนาคตที่่�จะนำำ�ผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่�ใช้้หััก
ภาษีีและขาดทุุนทางภาษีีไปใช้้ประโยชน์์
การวััดมููลค่่าค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้น� ของลููกหนี้้�การค้้าเกี่่�ยวกัับข้้อสมมติิที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�
ใช้้ในการกำำ�หนดอััตราสููญเสีียถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนััก (Weighted-average loss rate)
การวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�นำำ�ข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถสัังเกตได้้มาใช้้
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These notes form an integral part of the financial statements.
The financial statements issued for Thai regulatory reporting purposes are prepared in the Thai
language. These English language financial statements have been prepared from the Thai language
financial statements and were approved and authorised for issue by the Board of Directors
on 31 May 2021.

1. General information
Thai Rayon Public Company Limited (“the Company”) is a public company incorporated and domiciled in
Thailand. The Company is principally engaged in the manufacture 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.

2. Basis of preparation of the financial statements
(a) Statement of compliance

The financial statements are prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”),
guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions and applicable rules and regulations
of the Thai Securities and Exchange Commission.
The Company has initially applied new and revised TFRS that are effective for annual periods beginning on
or after 1 April 2020 and disclosed impact from changes in accounting policies in note 3.
In addition, the Company has not early adopted a number of new and revised TFRS, which are not yet
effective for the current period in preparing these financial statements. The Company expects that there
will be no material impact on the financial statements in the period of initial application.

(b) Functional and presentation currency
The financial statements are presented in Thai Baht, which is the Company’s functional currency.

(c) Use of judgements and estimates
The preparation of financial statements in conformity with TFRS requires management to make judgements,
estimates and assumptions that affect the application of the Company’s accounting policies. Actual results
may differ from these estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis.
Revisions to accounting estimates are recognised prospectively. Relevant information is included in the
following notes:
11 Determining the significant influence over an investee;
11 Key assumptions underlying recoverable amounts of investment in associates and joint venture;
15 Key actuarial assumptions;
22 Recognition and measurement of provisions and contingencies: key assumptions about the likelihood
and magnitude of an outflow of resources;
20 Recognition of deferred tax assets: availability of future taxable profit against which deductible
temporary differences can be utilised;
25 Measurement of ECL allowance for trade receivables : key assumptions in determining the weightedaverage loss rate; and
25 Determining the fair value of financial instruments on the basis of significant unobservable inputs.
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(ง) ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ยัังคงเกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเริ่่�มมีีการแจกจ่่ายวััคซีีนในระหว่่างปีี 2564 จาก
ความไม่่แน่่นอนของสถานการณ์์ในปีี 2563 บริิษัทั จึึงจััดทำำ�งบการเงิินสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 โดยถืือปฏิิบััติติ าม
แนวปฏิิบัติั ทิ างการบััญชีี เรื่่�อง มาตรการผ่่อนปรนชั่่ว� คราวสำำ�หรับั ทางเลืือกเพิ่่�มเติิมทางบััญชีีเพื่่อ� รองรัับผลกระทบจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 ในเรื่่�องการไม่่นำำ�สถานการณ์์ COVID-19 มาพิิจารณาการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์
สิินทรััพย์ภ์ าษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีและลููกหนี้้�การค้้า เนื่่�องด้้วยแนวปฏิิบัติั ดัิ งั กล่่าวสิ้้�นสุุดการมีีผลบัังคัับใช้้ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563 บริิษััทมิิได้้ปรัับปรุุงมููลค่่าสิินทรััพย์์ดัังกล่่าวในปีี 2564 เนื่่�องจากไม่่มีีผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อมููลค่่าของสิินทรััพย์์
เนื่่�องจากสถานการณ์์ดัังกล่่าวมีีความไม่่แน่่นอนสููงและอาจเปลี่่�ยนแปลงได้้ทุุกเมื่่�อ ณ ขณะนี้้�จึึงไม่่สามารถคาดการณ์์
ผลกระทบของการแพร่่ระบาดที่่�ยัังคงดำำ�เนิินอยู่่� มาตรการต่่าง ๆ ของรััฐบาล และการแจกจ่่ายวััคซีีนที่่�อาจมีีต่อ่ ธุุรกิิจของบริิษัทั ทั้้�งนี้้�
ผู้้�บริิหารได้้ติิดตามสถานการณ์์ดัังกล่่าวอย่่างใกล้้ชิิดและดำำ�เนิินการเพื่่�อลดผลกระทบให้้มากที่่�สุุดเท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้

3. รายการปรัับปรุุง
3.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 เมษายน 2563 บริิษััทได้้ถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 สััญญาเช่่า ซึ่่�งไม่่มีีผลกระทบ
อย่่างมีีสาระสำำ�คัญ
ั ต่่องบการเงิิน นอกจากนี้้� บริิษัทั ได้้ถือื ปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินกลุ่่�มเครื่่�องมืือทางการเงิิน
ผลกระทบของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นจากการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีี มีีดัังนี้้�

ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 - ตามที่่�รายงาน
เพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง) เนื่่อ� งจาก
การถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ฉบัับที่่� 9 เครื่่�องมืือทางการเงิิน
ภาษีีเงิินได้้ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ณ วัันที่่� 1 เมษายน 2563 - ปรัับปรุุงใหม่่

งบการเงิินที่่�แสดง
งบการเงิิน
เงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
เฉพาะกิิจการ
องค์์ประกอบอื่่�น
องค์์ประกอบอื่่�น
ของส่่วนของ
ของส่่วนของ
กำำ�ไรสะสม
ผู้้�ถืือหุ้้�น
กำำ�ไรสะสม
ผู้้�ถืือหุ้้�น
(พันบาท)
21,723,320
(914,592)
11,792,908
463,121
-

551,185

-

584,789

-

(110,237)

-

(116,958)

21,723,320

(473,644)

11,792,908

930,952
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(d) Impact of the COVID-19 pandemic
COVID-19 pandemic is still on going, while vaccines for COVID-19 are being rolled out during 2021. Due to
uncertainty of the situation in 2020, the Company applied Accounting guidance on temporary accounting
relief measures for additional accounting options in response to impact from the situation of COVID-19 in
preparing the financial statements for the year ended 31 March 2020 by excluding COVID-19 situation in
impairment of assets and deferred tax assets and trade accounts receivable. As the accounting guidance
already expired on 31 December 2020, the Company did not adjust the value of assets in 2021 due to no
material impact on the value of assets.
As the situation is highly uncertain and fluid, its currently not possible to determined the impact of the
continued pandemic, government measures and roll out of vaccination on the business of the Company.
Management is closely monitoring the situation and managing to lessen the impact as much as possible.

3. Adjustments
3.1 Changes in accounting policies
From 1 April 2020, the Company has initially applied TFRS 16 - Leases which have no material impact
on the financial statements. In addition, the Company has initially applied TFRS 9 - Financial instruments
standards. Impact of changes in accounting policies on shareholders’ equity are as follows:

At 31 March 2020 - as reported
Increase (decrease) due to:
Adoption of TFRS 9 - Financial
instruments standards
Related tax
At 1 April 2020 - restated

Financial statements in
Separate
which the equity
financial
method is applied
statements
Other
Other
Retained
components
Retained component of
earnings
of equity
earnings
equity
(in thousand Baht)
21,723,320
(914,592)
11,792,908
463,121
-

551,185

-

584,789

21,723,320

(110,237)
(473,644)

11,792,908

(116,958)
930,952
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
บริิษัทั ได้้ถือื ปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินกลุ่่�มเครื่่�องมืือทางการเงิินด้้วยวิิธีปี รัับปรุุงผลกระทบสะสมกัับกำำ�ไรสะสมและ
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 1 เมษายน 2563 ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงไม่่ปรัับปรุุงข้้อมููลที่่�นำำ�เสนอ ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม
2563 และไม่่นำำ�ข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน
มาถืือปฏิิบััติิกัับข้้อมููลเปรีียบเทีียบ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินกลุ่่�มเครื่่�องมืือทางการเงิินนี้้�ให้้ข้อ้ กำำ�หนดเกี่่�ยวกัับนิิยามสิินทรััพย์ท์ างการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิิน
ตลอดจนการรัับรู้้� การวััดมููลค่่า การด้้อยค่่าและการตััดรายการ รวมถึึงหลัักการบััญชีีของอนุุพันั ธ์์และการบััญชีีป้อ้ งกัันความเสี่่�ยง โดย
รายละเอีียดของนโยบายการบััญชีีเปิิดเผยในหมายเหตุุข้้อ 4 โดยผลกระทบจากการถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
กลุ่่�มเครื่่�องมืือทางการเงิิน มีีดัังนี้้�
(1) การจััดประเภทรายการและการวััดมููลค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9 (“TFRS 9”) จััดประเภทสิินทรััพย์์ทางการเงิินเป็็น 3 ประเภท ได้้แก่่ ราคา
ทุุนตััดจำำ�หน่่าย มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น (FVOCI) และมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน (FVTPL)
โดยการจััดประเภทตาม TFRS 9 จะเป็็นไปตามลัักษณะของกระแสเงิินสดของสิินทรััพย์์ทางการเงิินและโมเดลธุุรกิิจของ
กิิจการในการบริิหารจััดการสิินทรััพย์์ทางการเงิินนั้้�น ทั้้�งนี้้� TFRS 9 ยกเลิิกการจััดประเภทตราสารหนี้้�ที่่�จะถืือจนครบ
กำำ�หนด หลัักทรััพย์์เผื่่�อขาย หลัักทรััพย์์เพื่่�อค้้า และเงิินลงทุุนทั่่�วไปตามที่่�กำำ�หนดโดยมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 105
ตาม TFRS 9 อนุุพัันธ์์วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน ทั้้�งนี้้�ก่่อนวัันที่่� 1 เมษายน 2563 บริิษััทรัับรู้้�
รายการเมื่่�อใช้้สิิทธิิในอนุุพัันธ์์ดัังกล่่าว
ตาม TFRS 9 สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยวิิธีีราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายจะรัับรู้้�ดอกเบี้้�ยรัับและดอกเบี้้�ยจ่่าย
ด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง เดิิมบริิษััทรัับรู้้�ดอกเบี้้�ยรัับและดอกเบี้้�ยจ่่ายด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยตามสััญญา
(2) การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
TFRS 9 แนะนำำ�วิิธีีการพิิจารณาผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุของเครื่่�องมืือทางการเงิิน ในขณะที่่�
เดิิมบริิษัทั ประมาณการค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญโดยการวิิเคราะห์์ประวััติกิ ารชำำ�ระหนี้้� และการคาดการณ์์เกี่่�ยวกัับการชำำ�ระ
หนี้้�ในอนาคตของลููกค้้า TFRS 9 กำำ�หนดให้้ใช้้วิิจารณญาณในการประเมิินว่่าการเปลี่่�ยนแปลงของปััจจััยทางเศรษฐกิิจ
นั้้�นมีีผลกระทบต่่อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นอย่่างไร และพิิจารณาความน่่าจะเป็็นถ่่วงน้ำำ��หนััก ทั้้�งนี้้�
การพิิจารณาด้้อยค่่าดัังกล่่าวจะถืือปฏิิบััติิกัับสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย สิินทรััพย์์ที่่�เกิิด
จากสััญญา ลููกหนี้้�ตามสััญญาเช่่าและเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ซึ่่�งไม่่รวมเงิินลงทุุนในตราสารทุุน
บริิษััทได้้ประเมิินการด้้อยค่่าตาม TFRS 9 ณ วัันที่่� 1 เมษายน 2563 ไม่่มีีผลกระทบต่่อค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนจากการ
ด้้อยค่่าที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ
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TFRS - Financial instruments standards
The Company has adopted TFRS - Financial instruments standards by adjusting the cumulative effects to
retained earnings and other components of equity on 1 April 2020. Therefore, the Company did not adjust the
information presented as at 31 March 2020. The disclosure requirements of TFRS for financial instruments have
not generally been applied to comparative information.
These TFRS - Financial instruments standards establish requirements related to definition, recognition, measurement,
impairment and derecognition of financial assets and financial liabilities, including accounting for derivatives
and hedge accounting. The details of accounting policies are disclosed in note 4. The impact from adoption of
TFRS - Financial instruments standards are as follows:
(1) Classification and measurement of financial assets and financial liabilities
TFRS 9 contains three principal classification categories for financial assets: measured at amortised
cost, fair value through other comprehensive income (FVOCI) and fair value through profit or loss
(FVTPL). The classification under TFRS 9 is based on the cash flow characteristics of the financial asset
and the business model in which they are managed. TFRS 9 eliminates the previous classification of
held-to-maturity debt securities, available-for-sale securities, trading securities and general investment
as specified by TAS 105.
Under TFRS 9, derivatives are measured at FVTPL. Before 1 April 2020, the Company recognised
derivatives when they were exercised.
Under TFRS 9, interest income and interest expenses recognised from all financial assets and financial
liabilities measured at amortised cost shall be calculated using the effective interest method. Previously,
the Company recognised interest income and interest expenses at the rate specified in the contract.
(2) Impairment - financial assets
TFRS 9 introduces the ‘expected credit loss’ (ECL) model whereas previously the Company estimated
the allowance for doubtful account by analysing payment histories and future expectation of customer
payment. TFRS 9 requires considerable judgement about how changes in economic factors affect
ECLs, which are determined on a probability-weighted basis. The new impairment model applies to
financial assets measured at amortised cost, contract assets, lease receivables and debt investments
measured at FVOCI, except for investments in equity instruments.
The Company has determined that the application of TFRS 9’s impairment requirements at 1 April
2020 have no material impact on allowance for impairment losses.
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ตารางดัังต่่อไปนี้้�แสดงเปรีียบเทีียบการจััดประเภทและการวััดมููลค่่าของเงิินลงทุุนตาม TAS 105 และ TFRS 9
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/งบการเงิินเฉพาะ
การจััดประเภทตาม TAS 105
การจััดประเภทตาม TFRS 9
ณ วัันที่่� 31 มีนี าคม 2563
ณ วัันที่่� 1 เมษายน 2563
มููลค่่า
มููลค่่ายุุติิธรรม ยุุติิธรรมผ่่าน
ราคาทุุน
มููลค่่าตาม
ผ่่านกำำ�ไร
กำำ�ไรขาดทุุน ตััดจำำ�หน่่าย
บััญชีี
หรืือขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
- สุุทธิิ
(ล้้านบาท)
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
1,404
1,404
เงิินฝากระยะสั้้�นกัับสถาบัันการเงิิน
2,146
2,146
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
1,114
1,114
4,664
4,664
เงิินลงทุุนระยะยาวอื่่�น
หลัักทรััพย์์เผื่่�อขาย
715
715
ตราสารทุุนอื่่�นที่่�ไม่่อยู่่�ใน
588
1,173
ความต้้องการของตลาด
ตราสารหนี้้�อื่่�นที่่�จะถืือจนครบกำำ�หนด
402
402
1,705
1,888
402
หนี้้�สิินอนุุพัันธ์์
(23)
(23)
-

รวม
1,404
2,146
1,114
4,664
715
1,173
402
2,290
(23)

บริิษัทั ตั้้�งใจจะถืือตราสารทุุนที่่�ไม่่อยู่่�ในความต้้องการของตลาด และตราสารทุุนที่่�ถืือไว้้เผื่่�อขายจำำ�นวน 588 ล้้านบาท และ
715 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ทางกลยุุทธ์์ในระยะยาว บริิษััทเลืือกกำำ�หนดให้้เงิินลงทุุนดัังกล่่าวเป็็นเงิิน
ลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติธิ รรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น ทั้้�งนี้้� ผลกำำ�ไร (ขาดทุุน) สะสมจากการวััดมููลค่่ายุุติธิ รรม
ของเงิินลงทุุนดัังกล่่าวจะไม่่ถููกจััดประเภทไปยัังกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้� และพัันธบััตรธนาคารแห่่งประเทศไทยของบริิษััทซึ่่�งได้้จััดประเภทเป็็นเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
ราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย บริิษััทตั้้�งใจจะถืือเงิินลงทุุนดัังกล่่าวไปจนครบกำำ�หนดเพื่่�อรัับกระแสเงิินสดตามสััญญา และกระแส
เงิินสดตามสััญญานี้้�ประกอบด้้วยการจ่่ายเพีียงเงิินต้้นและดอกเบี้้�ยจากจำำ�นวนเงิินต้้นที่่�คงค้้างอยู่่� สำำ�รองมููลค่่ายุุติธิ รรมของ
เงิินลงทุุนเผื่่�อขายของบริิษัทั ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 จำำ�นวน 715 ล้้านบาทได้้ถูกู กลัับรายการออกจากองค์์ประกอบอื่่�น
ของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นและปรัับปรุุงกัับกำำ�ไรสะสม ณ วัันที่่� 1 เมษายน 2564

3.2 รายการปรับปรุง
บริิษััทมีีเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมแห่่งหนึ่่�ง คืือ บริิษััท ไทย โพลีีฟอสเฟตและเคมีีภััณฑ์์ จำำ�กััด (บริิษััทถืือหุ้้�นร้้อยละ 49) ซึ่่�งแสดง
เงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียในงบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมดัังกล่่าวตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
และส่่วนแบ่่งกำำ�ไรของบริิษััทร่่วมที่่�ใช้้วิิธีีส่่วนได้้เสีียดัังกล่่าวถููกบัันทึึกบััญชีีโดยอ้้างอิิงจากข้้อมููลทางการเงิินภายในที่่�จััดทำำ�ขึ้้�น
โดยฝ่่ายบริิหารของบริิษััทร่่วม
ในระหว่่างปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 บริิษััทได้้ทำำ�รายการปรัับปรุุงย้้อนหลัังในมููลค่่าตามบััญชีีของเงิินลงทุุนใน
บริิษััท ไทย โพลีีฟอสเฟตและเคมีีภััณฑ์์ จำำ�กััด ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียในงบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียเกี่่�ยวกัับ
อััตราแลกเปลี่่�ยนและรัับรู้้�ส่่วนได้้เสีียในเงิินลงทุุนดัังกล่่าวเพิ่่�มขึ้้�น
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The following table shows classification and measurement categories under TAS 105 and TFRS 9.
Financial statements in which the equity method is applied/Separate financial statements
Classification under TAS 105
Classification under TFRS 9
at 31 March 2020
at 1 April 2020
Carrying
Amortised
amounts
FVTPL
FVOCI
cost - net
Total
(in million Baht)
Cash and cash equivalents
1,404
1,404
1,404
Short-term deposits at financial institutions
2,146
2,146
2,146
Trade and other current receivables
1,114
1,114
1,114
4,664
4,664
4,664
Other long-term investments
Equity securities available-for-sale
715
715
715
Other non-marketable equity securities
588
1,173
1,173
Other debt instruments held to maturity
402
402
402
1,705
1,888
402
2,290
Derivative liabilities
(23)
(23)
(23)
The Company intends to hold non-marketable equity securities and equity securities available-for-sale
amount of Baht 588 million and Baht 715 million, respectively for the long-term strategic purposes. The
Company has designated them as measured at FVOCI. The accumulated gain (loss) on measurement
of these investments will not be reclassified to profit or loss.
Debt instruments and BOT bond of the Company that classified at amortised cost. The Company
intends to hold the investments to maturity to collect contractual cash flows and these cash flows
consist solely of payments of principal and interest on the principal amount outstanding. The fair
value reserve of available-for-sale investments of the Company at 31 March 2020 amounted to Baht
715 million were reversed from other components of equity and adjusted with retained earning at
1 April 2021.

3.2 Effects of adjustments
The Company has an investment in an associate, Thai Polyphosphate & Chemicals Company Limited
(“TPC”) (in which the Company holds a 49.00% interest), accounted for using equity method in the financial
statements in which the equity method is applied. The investment in this associate accounted for using
the equity method and share of profit of associates accounted for using equity method from this associate
were recognised based on the associate’s management accounts.
During the year ended 31 March 2021, the Company has retrospectively adjusted the carrying value of
investment in TPC accounted for using equity method in the financial statements in which the equity
method is applied in respect of foreign exchange rate and additional recognition of equity in this associate.
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โดยผลกระทบของรายการปรัับปรุุงต่่องบการเงิินมีีดัังต่่อไปนี้้�
งบแสดงฐานะทางการเงิิน ณ วัันที่่�

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
31 มีนี าคม 2563
1 เมษายน 2562
(พัันบาท)

เงิินลงทุุนในบริิษััทร่วม
่
ตามที่่�รายงานในปีีก่่อน
รายการปรัับปรุุง
ปรัับปรุุงใหม่่
กำำ�ไรสะสมที่่�ยัังไม่่จััดสรร
ตามที่่�รายงานในปีีก่่อน
รายการปรัับปรุุง
ปรัับปรุุงใหม่่
งบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรของบริิษััทร่่วมที่่�ใช้้วิิธีีส่่วนได้้เสีีย
ตามที่่�รายงานในปีีก่่อน
รายการปรัับปรุุง
ปรัับปรุุงใหม่่
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี
ตามที่่�รายงานในปีีก่่อน
รายการปรัับปรุุง
ปรัับปรุุงใหม่่
กำำ�ไรต่่อหุ้้�น (บาท)
ตามที่่�รายงานในปีีก่่อน
รายการปรัับปรุุง
ปรัับปรุุงใหม่่

14,471,897
50,311
14,522,208

14,248,986
48,684
14,297,670

21,723,320
50,311
21,773,631

21,677,198
48,684
21,725,882

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
(พันบาท)
511,580
1,627
513,207
187,209
1,627
188,836
0.93
0.01
0.94
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The quantitative impact from adjustments on the financial statements was as follows:
Statement of financial position as at
Investment in associates
As reported
Adjustments
As restated
Unappropriated retained earnings
As reported
Adjustments
As restated

Financial statements in which the equity method is applied
31 March 2020
1 April 2019
(in thousand Baht)
14,471,897
50,311
14,522,208

14,248,986
48,684
14,297,670

21,723,320
50,311
21,773,631

21,677,198
48,684
21,725,882

Statement of income for the year ended 31 March 2020
Share of profit of associates accounted for using the equity method
As reported
Adjustments
As restated
Profit for the year
As reported
Adjustments
As restated
Earnings per share (in Baht)
As reported
Adjustments
As restated

Financial statements in which
the equity method is applied
(in thousand Baht)
511,580
1,627
513,207
187,209
1,627
188,836
0.93
0.01
0.94

144

รายงานประจำ�ปี 2564

4. นโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญ
นโยบายการบััญชีีที่่�นำำ�เสนอดัังต่่อไปนี้้�ได้้ถืือปฏิิบััติิโดยสม่ำำ��เสมอสำำ�หรัับงบการเงิินทุุกรอบระยะเวลาที่่�รายงานยกเว้้นตามที่่�ได้้กล่่าว
ไว้้ในหมายเหตุุข้้อ 3

(ก) เกณฑ์การบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียประกอบด้้วยงบการเงิินของบริิษััท และส่่วนได้้เสีียของบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้า
ส่่วนได้้เสีียในเงิินลงทุุนที่่�บัันทึึกตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
บริิษััทร่่วมเป็็นกิิจการที่่�บริิษััทมีีอิิทธิิพลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญโดยมีีอำำ�นาจเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับนโยบายทางการ
เงิินและการดำำ�เนิินงานแต่่ไม่่ถึึงระดัับที่่�จะควบคุุมหรืือควบคุุมร่่วมในนโยบายดัังกล่่าว การร่่วมค้้าเป็็นการร่่วมการงานที่่�
บริิษััทมีีการควบคุุมร่่วมในการงานนั้้�น โดยมีีสิิทธิิในสิินทรััพย์์สุุทธิิของการร่่วมการงานนั้้�นมากกว่่าการมีีสิิทธิิในสิินทรััพย์์และ
ภาระผููกพัันในหนี้้�สิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการร่่วมการงานนั้้�น
บริิษััทรัับรู้้�เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้าตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย โดยรัับรู้้�รายการเมื่่�อเริ่่�มแรกด้้วยราคาทุุนซึ่่�งรวมถึึงต้้นทุุน
การทำำ�รายการ ภายหลัังการรัับรู้้�รายการเริ่่�มแรก ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นของเงิินลงทุุนที่่�บัันทึึก
ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััท จะถููกบัันทึึกในงบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียจนถึึงวัันที่่�ความมีีอิิทธิิพลอย่่าง
มีีนััยสำำ�คััญ หรืือการควบคุุมร่่วมสิ้้�นสุุดลง
การตััดรายการระหว่่างกััน
ยอดคงเหลืื อ และรายการบัั ญ ชีี ร ะหว่่ า งกิิ จ การในกลุ่่�ม รวมถึึงรายได้้ หรืื อ ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยที่่�ยัั ง ไม่่ เ กิิ ด ขึ้้� น จริิ ง ซึ่่�งเป็็ น
ผลมาจากรายการระหว่่ า งกิิ จ การในกลุ่่�ม ถูู ก ตัั ด รายการในการจัั ด ทำำ� งบการเงิิ น ที่่�แสดงเงิิ น ลงทุุ น ตามวิิ ธีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ย
กำำ�ไรที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิงซึ่่�งเป็็นผลมาจากรายการกัับบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้าถููกตััดรายการกัับเงิินลงทุุนเท่่าที่่�กลุ่่�มบริิษััท
มีีส่่วนได้้เสีียในกิิจการที่่�ถููกลงทุุนนั้้�น ขาดทุุนที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิงถููกตััดรายการในลัักษณะเดีียวกัับกำำ�ไรที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิง
แต่่เท่่าที่่�เมื่่�อไม่่มีีหลัักฐานการด้้อยค่่าเกิิดขึ้้�น

(ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
เงิิ น ลงทุุ น ในบริิ ษััทร่่ ว มและการร่่ ว มค้้ าในงบการเงิิ น เฉพาะกิิ จ การวัั ด มูู ล ค่่ า ด้้ ว ยราคาทุุ น หัั ก ค่่ า เผื่่�อการด้้ อ ยค่่ า กรณีี ที่่�
บริิษััทจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนบางส่่วน ต้้นทุุนเงิินลงทุุนคำำ�นวณโดยวิิธีีถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักเมื่่�อมีีการจำำ�หน่่าย กำำ�ไรขาดทุุนจากการ
ขายเงิินลงทุุนบัันทึึกในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

(ค) เงินตราต่างประเทศ
รายการบััญชีีที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศรวมถึึงสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�ไม่่เป็็นตััวเงิินซึ่่�งเกิิดจากรายการบััญชีีที่่�เป็็นเงิินตรา
ต่่างประเทศ แปลงค่่าเป็็นสกุุลเงิินที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั โดยใช้้อัตั ราแลกเปลี่่�ยน ณ วัันที่่�เกิิดรายการ สำำ�หรัับสิินทรััพย์์
และหนี้้�สิินที่่�เป็็นตััวเงิินและเป็็นเงิินตราต่่างประเทศแปลงค่่าโดยใช้้อััตราแลกเปลี่่�ยน ณ วัันที่่�รายงาน
สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�ไม่่เป็็นตััวเงิินซึ่่�งเกิิดจากรายการบััญชีีที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศซึ่่�งแสดงด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม แปลงค่่า
โดยใช้้อััตราแลกเปลี่่�ยน ณ วัันที่่�มีีการวััดมููลค่่ายุุติิธรรม
ผลต่่างของอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�เกิิดขึ้้�นจากการแปลงค่่าให้้รัับรู้้�เป็็นกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในงวดบััญชีีนั้้�น แต่่ผลต่่างของอััตรา
แลกเปลี่่�ยนที่่�เกิิดขึ้้�นจากการแปลงค่่าของเงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�กำำ�หนดให้้วััดมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
(2563: ตราสารทุุนที่่�ถืือไว้้เผื่่�อขาย) (เว้้นแต่่การด้้อยค่่า ผลต่่างจากอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�เคยรัับรู้้�เข้้ากำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
จะถููกจััดประเภทใหม่่ไปเข้้ากำำ�ไรหรืือขาดทุุน)
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4. Significant accounting policies
The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these financial
statements except as explained in note 3.

(a) Basis of accounting for investments in associates and joint venture
The financial statements in which the equity method is applied relate to the Company interests in associates
and joint ventures.
Interests in equity-accounted investees
Associates are those entities in which the Company has significant influence, but not control or joint control,
over the financial and operating policies. A joint venture is an arrangement in which the Company has joint
control, whereby the Company has rights to the net assets of the arrangement, rather than rights to its
assets and obligations for its liabilities.
The Company recognised investments in associates and joint ventures using the equity method. They
are initially recognised at cost, which includes transaction costs. Subsequent to initial recognition,
the financial statements in which the equity method is applied include the Company’s share of the profit
or loss and other comprehensive income of equity–accounted investees, until the date on which significant
influence or joint control ceases.
Eliminated of transactions
Intra-group balances and transactions, and any unrealised income or expenses arising from intra-group
transactions, are eliminated. Unrealised gains arising from transactions with equity-accounted investees
are eliminated against the investment to the extent of the Company’s interest in the investee. Unrealised
losses are eliminated in the same way as unrealised gains, but only to the extent that there is no evidence
of impairment.

(b) Investments in associates and joint ventures
Investments in associates and joint ventures in the separate financial statements are measured at cost
less allowance for impairment losses. If the Company disposes of part of its investment, the deemed cost
of the part sold is determined using the weighted average method. Gains and losses on disposal of the
investments are recognised in profit or loss.

(C) Foreign currencies
Transactions in foreign currencies including non-monetary assets and liabilities denominated in foreign
currencies are translated to the respective functional currencies of the Company at exchange rates at the
dates of the transactions. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated
at the exchange rate at the reporting date.
Non-monetary assets and liabilities measured at fair value in foreign currencies are translated to the
functional currency at the exchange rates at the dates that fair value was determined.
Foreign currency differences are generally recognised in profit or loss. However, foreign currency differences
arising from the translation an investment in equity securities designated as at FVOCI (2020: availablefor-sale equity investments) (except on impairment, in which case foreign currency differences that have
been recognised in other comprehensive income are reclassified to profit or loss) are recognised in other
comprehensive income.
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หน่่วยงานในต่่างประเทศ
สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินของหน่่วยงานในต่่างประเทศ แปลงค่่าเป็็นเงิินบาทโดยใช้้อััตราแลกเปลี่่�ยน ณ วัันที่่�รายงาน
รายได้้และค่่าใช้้จ่่ายของหน่่วยงานในต่่างประเทศแปลงค่่าเป็็นเงิินบาทโดยใช้้อััตราแลกเปลี่่�ยนถััวเฉลี่่�ยของงวด
ผลต่่างจากอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�เกิิดจากการแปลงค่่าบัันทึึกในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น และแสดงเป็็นรายการผลต่่างจากอััตรา
แลกเปลี่่�ยนในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น จนกว่่ามีีการจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนนั้้�นออกไป
เมื่่�อหน่่วยงานต่่างประเทศถููกจำำ�หน่่ายส่่วนได้้เสีียทั้้�งหมดหรืือเพีียงบางส่่วนที่่�ทำำ�ให้้สููญเสีียการควบคุุม ความมีีอิิทธิิพลอย่่าง
มีีสาระสำำ�คััญ หรืือการควบคุุมร่่วมกััน ผลสะสมของผลต่่างจากอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับหน่่วยงานต่่างประเทศนั้้�น
ต้้องถููกจััดประเภทเป็็นกำำ�ไรหรืือขาดทุุนโดยเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกำำ�ไรขาดทุุนจากการจำำ�หน่่าย หากบริิษััทจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนใน
บริิษััทร่่วมหรืือการร่่วมค้้าเพีียงบางส่่วนโดยที่่�บริิษััทยัังคงมีีอิิทธิิพล หรืือการควบคุุมร่่วมที่่�มีีสาระสำำ�คััญอยู่่� บริิษััทต้้องจััด
ประเภทยอดสะสมบางส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

(ง) เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบััญชีีที่่�ถืือปฏิิบััติิตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 เมษายน 2563

(ง.1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่า
ตราสารหนี้้�ที่่�บริิษััทเป็็นผู้้�ออกรัับรู้้�รายการเมื่่�อเริ่่�มแรกเมื่่�อมีีการออกตราสารหนี้้� สิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิิน
(นอกเหนืือจากลููกหนี้้�การค้้า (ดููหมายเหตุุข้้อ 4 (ฉ))) รัับรู้้�รายการเมื่่�อเริ่่�มแรกเมื่่�อบริิษััทเป็็นคู่่�สััญญาตามข้้อกำำ�หนดของ
เครื่่�องมืือทางการเงิินนั้้�น และวััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติธิ รรมโดยรวมต้้นทุุนการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับการได้้มาหรืือการ
ออกตราสาร เว้้นแต่่สินิ ทรััพย์ท์ างการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติธิ รรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน จะวััดมููลค่่า
เมื่่�อเริ่่�มแรกและภายหลัังด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมและต้้นทุุนการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับการได้้มาหรืือการออกตราสารนั้้�น
บัันทึึกในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ณ วัันที่่�รัับรู้้�รายการเมื่่�อเริ่่�มแรก สิินทรััพย์์ทางการเงิินจะถููกจััดประเภทรายการตามการวััดมููลค่่า ได้้แก่่ การวััดมููลค่่าด้้วยราคา
ทุุนตััดจำำ�หน่่าย มููลค่่ายุุติธิ รรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น สิินทรััพย์ท์ างการเงิินจะไม่่ถูกู จััดประเภทรายการใหม่่ภายหลัังการ
รัับรู้้�รายการเมื่่�อเริ่่�มแรกเว้้นแต่่บริิษัทั มีีการเปลี่่�ยนแปลงโมเดลธุุรกิิจในการบริิหารสิินทรััพย์ท์ างการเงิิน ในกรณีีดังั กล่่าวสิินทรััพย์์
ทางการเงิินที่่�ได้้รับั ผลกระทบทั้้�งหมดจะถููกจััดประเภทรายการใหม่่โดยทัันทีีเป็็นต้้นไปนัับจากวัันที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงการจััดประเภท
ณ วัันที่่�รัับรู้้�รายการเมื่่�อเริ่่�มแรก หนี้้�สิินทางการเงิินจััดประเภทด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายตามวิิธีีดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง ดอกเบี้้�ยจ่่าย
และกำำ�ไรและขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยนรัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน กำำ�ไรหรืือขาดทุุนที่่�เกิิดจากการตััดรายการออกจากบััญชีี
รัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
สิินทรััพย์ท์ างการเงิินที่่�วััดมููลค่่า สิิ น ทรัั พย์์ เหล่่ านี้้�วัั ด มูู ล ค่่ า ในภายหลัั ง ด้้ ว ยราคาทุุ น ตัั ด จำำ� หน่่ า ยตามวิิ ธีี ด อกเบี้้�ยที่่�แท้้ จริิ ง
ด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
ราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายลดลงด้้วยผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น รายได้้ดอกเบี้้�ย กำำ�ไร
และขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยน ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น กำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ที่่�เกิิดจากการตััดรายการออกจากบััญชีีรัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
เงิิ น ลงทุุ น ในตราสารทุุ น ที่่�วัั ด สิินทรััพย์์เหล่่านี้้�วััดมููลค่่าในภายหลัังด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม เงิินปัันผลรัับรู้้�เป็็นรายได้้ในกำำ�ไรหรืือ
มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่าน ขาดทุุนเว้้นแต่่เงิินปัันผลดัังกล่่าวเป็็นการคืืนทุุนของเงิินลงทุุน กำำ�ไรและขาดทุุนสุุทธิิอื่่�นรัับรู้้�ใน
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นและจะไม่่ถููกจััดประเภทรายการใหม่่ไปยัังกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

(ง.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ
บริิษััทตััดรายการสิินทรััพย์์ทางการเงิินออกจากบััญชีีเมื่่�อสิิทธิิตามสััญญาที่่�จะได้้รัับกระแสเงิินสดจากสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
หมดอายุุหรืือมีีการโอนสิิทธิิในการรัับกระแสเงิินสดตามสััญญาในธุุรกรรมซึ่่�งความเสี่่�ยงและผลตอบแทนของความเป็็นเจ้้าของ
เกืือบทั้้�งหมดของสิินทรััพย์์ทางการเงิินได้้ถููกโอนหรืือในกรณีีที่่�บริิษััทไม่่ได้้ทั้้�งโอนหรืือคงไว้้ซึ่่�งความเสี่่�ยงและผลตอบแทน
ของความเป็็นเจ้้าของเกืือบทั้้�งหมดและไม่่ได้้คงไว้้ซึ่่�งการควบคุุมในสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
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Foreign operations
The assets and liabilities of foreign operations, are translated to Thai Baht at the exchange rates at the
reporting date.
The revenues and expenses of foreign operations are translated to Thai Baht at average exchange rates
of the period.
Foreign exchange differences are recognised in other comprehensive income and accumulated in the
translation reserve until disposal of the investment.
When a foreign operation is disposed of in its entirety or partially such that control, significant influence or
joint control is lost, the cumulative amount in the translation reserve related to that foreign operation is
reclassified to profit or loss as part of the gain or loss on disposal. When the Company disposes of only part
of an associate or joint venture while retaining significant influence or joint control, the relevant proportion
of the cumulative amount is reclassified to profit or loss.

(d) Financial instruments
Accounting policies applicable from 1 April 2020

(d.1) Classification and measurement
Debt securities that the Company issued are initially recognised when they are originated. Financial assets
and financial liabilities (except trade accounts receivables (see note 4(f))) are initially recognised when the
Company becomes a party to the contractual provisions of the instrument, and measured at fair value, taking
into account for transaction costs that are directly attributable to its acquisition or issue of the securities,
except for financial assets and financial liabilities measured at FVTPL, which are initially and subsequently
measured at fair value, and any transaction costs that are directly attributable to its acquisition or issue of
the securities are recognised in profit or loss.
On initial recognition, a financial asset is classified as measured at: amortised cost; fair value through other
comprehensive income (FVOCI). Financial assets are not reclassified subsequent to their initial recognition
unless the Company changes its business model for managing financial assets, in which case all affected
financial assets are reclassified prospectively from the reclassification date.
On initial recognition, financial liabilities are classified as measured at amortised cost using the effective
interest method. Interest expense and foreign exchange gains and losses are recognised in profit or loss.
Any gain or loss on derecognition is also recognised in profit or loss.
These assets are subsequently measured at amortised cost using the effective interest
Financial assets
method. The amortised cost is reduced by expected credit losses. Interest income,
measured at
foreign exchange gains and losses, expected credit loss, gain or loss on derecognition
amortised cost
are recognised in profit or loss.
Equity investments
measured at FVOCI

These assets are subsequently measured at fair value. Dividends are recognised as
income in profit or loss unless the dividend clearly represents a recovery of part of
the cost of the investment. Other net gains and losses are recognised in OCI and
are never reclassified to profit or loss.

(d.2) Derecognition and offsetting
The Company derecognises a financial asset when the contractual rights to receive the cash flows from
the financial asset expire, or it transfers the rights to receive the contractual cash flows in a transaction
in which substantially all of the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred or in
which the Company neither transfers nor retains substantially all of the risks and rewards of ownership
and it does not retain control of the financial asset.
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บริิษััทตััดรายการหนี้้�สิินทางการเงิินออกจากบััญชีีเมื่่�อภาระผููกพัันตามสััญญาสิ้้�นสุุดลง ยกเลิิก หรืือหมดอายุุ บริิษััทตััดรายการ
หนี้้�สิินทางการเงิินออกจากบััญชีีหากมีีการเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไขและกระแสเงิินสดจากการเปลี่่�ยนแปลงหนี้้�สิินมีีความแตกต่่าง
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ โดยรัับรู้้�หนี้้�สิินทางการเงิินใหม่่ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมที่่�สะท้้อนเงื่่�อนไขที่่�เปลี่่�ยนแปลงแล้้ว
ผลต่่างระหว่่างมููลค่่าตามบััญชีีที่่�ตััดรายการและสิ่่�งตอบแทนที่่�ได้้รัับหรืือต้้องจ่่าย รัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิินจะหัักกลบกัันเพื่่�อริิอายงานในงบแสดงฐานะการเงิินด้้วยจำำ�นวนสุุทธิิก็็ต่่อเมื่่�อ
บริิษััทมีีสิิทธิิบัังคัับใช้้ตามกฎหมายในการหัักกลบจำำ�นวนเงิินที่่�รัับรู้้�และบริิษััทตั้้�งใจที่่�จะชำำ�ระด้้วยจำำ�นวนเงิินสุุทธิิ หรืือตั้้�งใจ
ที่่�จะรัับสิินทรััพย์์และชำำ�ระหนี้้�สิินพร้้อมกััน

(ง.3) อนุพันธ์
อนุุพัันธ์์รัับรู้้�ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม และวััดมููลค่่ายุุติิธรรมทุุกวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน ผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการวััดมููลค่่า
ยุุติิธรรมใหม่่จะรัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนทัันทีี
นโยบายการบััญชีีที่่�ถืือปฏิิบััติิก่่อนวัันที่่� 1 เมษายน 2563
เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�และตราสารทุุนอื่่�น
ตราสารหนี้้�ซึ่่�งบริิษััทตั้้�งใจและสามารถถืือจนครบกำำ�หนดจััดประเภทเป็็นเงิินลงทุุนที่่�จะถืือจนครบกำำ�หนด เงิินลงทุุนที่่�จะถืือจน
ครบกำำ�หนดแสดงในราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายหัักด้้วยขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุน ผลต่่างระหว่่างราคาทุุนที่่�ซื้้�อมากัับมููลค่่า
ไถ่่ถอนของตราสารหนี้้�จะถููกตััดจ่่ายโดยวิิธีีอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงตลอดอายุุของตราสารหนี้้�ที่่�เหลืือ
ตราสารหนี้้�และตราสารทุุนซึ่่�งเป็็นหลัักทรััพย์์ในความต้้องการของตลาด นอกเหนืือจากที่่�ถืือไว้้เพื่่�อค้้าหรืือตั้้�งใจถืือไว้้จน
ครบกำำ�หนดจััดประเภทเป็็นเงิินลงทุุนเผื่่�อขาย ภายหลัังการรัับรู้้�มููลค่่าในครั้้�งแรกเงิินลงทุุนเผื่่�อขายแสดงในมููลค่่ายุุติิธรรม และ
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�ไม่่ใช่่ผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าและผลต่่างจากสกุุลเงิินตราต่่างประเทศของรายการที่่�เป็็นตััวเงิิน บัันทึึก
โดยตรงในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ส่่วนผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าและผลต่่างจากการแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศรัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุน เมื่่�อมีีการตััดจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุน จะรัับรู้้�ผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนสะสมที่่�เคยบัันทึึกในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นโดยตรงเข้้ากำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุน ในกรณีีที่่�เป็็นเงิินลงทุุนประเภทที่่�มีีดอกเบี้้�ย จะต้้องบัันทึึกดอกเบี้้�ยในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนโดยวิิธีีอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง
เงิินลงทุุนในตราสารทุุนซึ่่�งไม่่ใช่่หลัักทรััพย์์ในความต้้องการของตลาดแสดงในราคาทุุนหัักขาดทุุนจากการด้้อยค่่า
มููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือทางการเงิินสำำ�หรัับหลัักทรััพย์์เผื่่�อขายจะใช้้ราคาเสนอซื้้�อ ณ วัันที่่�รายงาน
การจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุน
เมื่่�อมีีการจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุน ผลต่่างระหว่่างจำำ�นวนเงิินสุุทธิิที่่�ได้้รัับและมููลค่่าตามบััญชีีและรวมถึึงกำำ�ไรหรืือขาดทุุนสะสม
จากการตีีราคาหลัักทรััพย์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�เคยบัันทึึกในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นจะถููกบัันทึึกในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ในกรณีีที่่�บริิษััทจำำ�หน่่ายบางส่่วนของเงิินลงทุุนที่่�ถืืออยู่่� การคำำ�นวณต้้นทุุนสำำ�หรัับเงิินลงทุุนที่่�จำำ�หน่่ายไปและเงิินลงทุุนที่่�
ยัังถืืออยู่่�ใช้้วิิธีถัี ัวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักปรัับใช้้กัับมููลค่่าตามบััญชีีของเงิินลงทุุนที่่�เหลืืออยู่่�ทั้้�งหมด
อนุุพัันธ์์
อนุุพัันธ์์รัับรู้้�รายการเมื่่�อใช้้สิิทธิิในอนุุพัันธ์์ดัังกล่่าว

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดประกอบด้้วย ยอดเงิินสด ยอดเงิินฝากธนาคารประเภทเผื่่�อเรีียก เงิินฝากประจำำ� และ
เงิินลงทุุนระยะสั้้�นที่่�มีีสภาพคล่่องสููง
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The Company derecognises a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled,
or expire. The Company also derecognises a financial liability when its terms are modified and the cash
flows of the modified liability are substantially different, in which case a new financial liability based on
the modified terms is recognised at fair value.
The difference between the carrying amount extinguished and the consideration received or paid is
recognised in profit or loss.
Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of
financial position when, and only when, the Company currently has a legally enforceable right to set off
the amounts and the Company intends either to settle them on a net basis or to realise the asset and
settle the liability simultaneously.

(d.3) Derivatives
Derivative are recognised at fair value and remeasured at fair value at each reporting date. The gain or loss
on remeasurement to fair value is recognised immediately in profit or loss.
Accounting policies applicable before 1 April 2020
Investments in other debt and equity securities
Debt securities that the Company has the positive intent and ability to hold to maturity are classified as
held-to-maturity investments. Held-to-maturity investments are stated at amortised cost, less any impairment
losses. The difference between the acquisition cost and redemption value of such debt securities is amortised
using the effective interest rate method over the period to maturity.
Debt securities and marketable equity securities, other than those securities held for trading or intended
to be held to maturity, are classified as available-for-sale investments. Available-for-sale investments are,
subsequent to initial recognition, stated at fair value, and changes therein, other than impairment losses
and foreign currency differences on available-for-sale monetary items, are recognised directly in equity.
Impairment losses and foreign exchange differences are recognised in profit or loss. When these investments
are derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised directly in equity is recognised in
profit or loss. Where these investments are interest-bearing, interest calculated using the effective interest
method is recognised in profit or loss.
Equity securities which are not marketable are stated at cost less any impairment losses.
The fair value of financial instruments classified as available-for-sale is determined as the quoted bid price
at the reporting date.
Disposal of investments
On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount
together with the associated cumulative gain or loss that was reported in equity is recognised in profit or loss.
If the Company disposes of part of its holding of a particular investment, the deemed cost of the part
sold is determined using the weighted average method applied to the carrying value of the total holding
of the investment.
Derivatives
Derivatives were recognised when they were excercised.

(e) Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents comprise cash balances, call deposits and fixed deposits and highly liquid
short-term investments.
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(ฉ) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�นรัับรู้้�เมื่่�อบริิษััทมีีสิิทธิิที่่�ปราศจากเงื่่�อนไขในการได้้รัับสิ่่�งตอบแทนตามสััญญา หากบริิษััท
รัับรู้้�รายได้้ก่อ่ นที่่�จะมีีสิทิ ธิิที่่�ปราศจากเงื่่�อนไขในการได้้รับั สิ่่�งตอบแทน จำำ�นวนสิ่่�งตอบแทนนั้้�นจะรัับรู้้�เป็็นสิินทรััพย์ที่่�์ เกิิดจากสััญญา
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�นวััดมููลค่่าด้้วยราคาของรายการหัักค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น (2563:
ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ ซึ่่�งประเมิินโดยการวิิเคราะห์์ประวััติิการชำำ�ระหนี้้�) หนี้้�สููญจะถููกตััดจำำ�หน่่ายเมื่่�อเกิิดขึ้้�น
บริิษััทประมาณผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุของสััญญา ซึ่่�งประมาณการโดยใช้้ตารางการตั้้�งสำำ�รอง
เพื่่�อหาอััตราผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น ซึ่่�งวิิธีีดัังกล่่าวมีีการจััดกลุ่่�มลููกหนี้้�ตามความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตที่่�มีีลัักษณะ
ร่่วมกัันและตามระยะเวลาที่่�เกิินกำำ�หนดชำำ�ระ โดยนำำ�ข้อ้ มููลผลขาดทุุนที่่�เกิิดขึ้้น� ในอดีีต การปรัับปรุุงปััจจััยที่่�มีีความเฉพาะเจาะจง
กัับลููกหนี้้�นั้้�น ๆ ตลอดจนการประเมิินข้้อมููลสภาวการณ์์เศรษฐกิิจในปััจจุุบัันและข้้อมููลคาดการณ์์สภาวการณ์์เศรษฐกิิจทั่่�วไป
ในอนาคต ณ วัันที่่�รายงาน

(ช) สิินค้้าคงเหลืือ

สิินค้้าคงเหลืือวััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนหรืือมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับแล้้วแต่่ราคาใดจะต่ำำ��กว่่า
ต้้นทุุนของสิินค้้าคำำ�นวณโดยใช้้วิธีิ ถัี วั เฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนััก ต้้นทุุนสิินค้้าประกอบด้้วยราคาทุุนที่่�ซื้้�อ ต้้นทุุนแปลงสภาพหรืือต้้นทุุนอื่่�น
เพื่่�อให้้สิินค้้าอยู่่�ในสถานที่่�และสภาพปััจจุุบััน ในกรณีีของสิินค้้าสำำ�เร็็จรููปและสิินค้้าระหว่่างผลิิตที่่�ผลิิตเอง ต้้นทุุนสิินค้้าคำำ�นวณ
โดยการใช้้ต้้นทุุนที่่�แท้้จริิง รวมการปัันส่่วนของค่่าโสหุ้้�ยการผลิิตอย่่างเหมาะสมโดยคำำ�นึึงถึึงระดัับกำำ�ลัังการผลิิตตามปกติิ
มููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รับั เป็็นการประมาณราคาที่่�จะขายได้้จากการดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิหักั ด้้วยค่่าใช้้จ่า่ ยที่่�จำำ�เป็็นโดยประมาณในการขาย

(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
	ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสมและขาดทุุนจากการด้้อยค่่า
ราคาทุุนรวมถึึงต้้นทุุนทางตรงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการได้้มาของสิินทรััพย์์ ต้้นทุุนของการก่่อสร้้างสิินทรััพย์์ที่่�กิิจการก่่อสร้้างเอง
รวมถึึงต้้นทุุนของวััสดุุ แรงงานทางตรง และต้้นทุุนทางตรงอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดหาสิินทรััพย์์เพื่่�อให้้สิินทรััพย์์นั้้�น
อยู่่�ในสภาพที่่�พร้้อมจะใช้้งานได้้ตามความประสงค์์ ต้้นทุุนในการรื้้�อถอน การขนย้้าย การบููรณะสถานที่่�ตั้้�งของสิินทรััพย์์และ
ต้้นทุุนการกู้้�ยืืม สำำ�หรัับเครื่่�องมืือที่่�ควบคุุมโดยลิิขสิิทธิ์์�ซอฟต์์แวร์์ซึ่่�งไม่่สามารถทำำ�งานได้้โดยปราศจากลิิขสิิทธิ์์�ซอฟต์์แวร์์นั้้�น
ให้้ถืือว่่าลิิขสิิทธิ์์�ซอฟต์์แวร์์ดัังกล่่าวเป็็นส่่วนหนึ่่�งของอุุปกรณ์์
ส่่วนประกอบของรายการที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์แต่่ละรายการที่่�มีีอายุุการให้้ประโยชน์์ไม่่เท่่ากัันต้้องบัันทึึกแต่่ละส่่วนประกอบ
ที่่�มีีนััยสำำ�คััญแยกต่่างหากจากกััน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการจำำ�หน่่ายที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ คืือผลต่่างระหว่่างสิ่่�งตอบแทนสุุทธิิที่่�ได้้รัับจากการจำำ�หน่่ายกัับ
มููลค่่าตามบััญชีีของที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ โดยรัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ต้้นทุุนที่่�เกิิดขึ้้�นในภายหลััง
ต้้นทุุนในการเปลี่่�ยนแทนส่่วนประกอบรัับรู้้�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของมููลค่่าตามบััญชีีของรายการที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ เมื่่�อบริิษัทั จะ
ได้้รับั ประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจในอนาคตจากรายการนั้้�น และสามารถวััดมููลค่่าต้้นทุุนของรายการนั้้�นได้้อย่่างน่่าเชื่่�อถืือ ชิ้้�นส่่วนที่่�
ถููกเปลี่่�ยนแทนจะถููกตััดจำำ�หน่่ายตามมููลค่่าตามบััญชีี ต้้นทุุนที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นประจำำ�ในการซ่่อมบำำ�รุุงที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์จะ
รัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเมื่่�อเกิิดขึ้้�น
ค่่าเสื่่�อมราคา
ค่่าเสื่่�อมราคาคำำ�นวณจากมููลค่่าเสื่่�อมสภาพของรายการอาคาร และอุุปกรณ์์ ซึ่่�งประกอบด้้วยราคาทุุนของสิินทรััพย์์ หรืือต้้นทุุน
ในการเปลี่่�ยนแทนอื่่�น หัักด้้วยมููลค่่าคงเหลืือของสิินทรััพย์์ และรัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนด้้วยวิิธีีเส้้นตรงตามเกณฑ์์อายุุการให้้
ประโยชน์์โดยประมาณของแต่่ละส่่วนประกอบของสิินทรััพย์์ วิิธีีการคิิดค่่าเสื่่�อมราคา อายุุการให้้ประโยชน์์ของสิินทรััพย์์ และ
มููลค่่าคงเหลืือ ถููกทบทวนอย่่างน้้อยที่่�สุุดทุุกสิ้้�นรอบปีีบััญชีี และปรัับปรุุงตามความเหมาะสม ทั้้�งนี้้� บริิษััทไม่่คิิดค่่าเสื่่�อมราคา
สำำ�หรัับที่่�ดิินและสิินทรััพย์์ที่่�อยู่่�ระหว่่างการก่่อสร้้าง
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(f) Trade and other current receivables
Trade and other current receivables are recognised when the Company has an unconditional right to receive
consideration. If revenue has been recognised before the Company has an unconditional right to receive
consideration, the amount is presented as a contract asset.
Trade and other current receivables are measured at transaction price less allowance for expected credit loss
(2020: allowance for doubtful accounts which is determined based on an analysis of payment histories).
Bad debts are written off when incurred.
The Company estimates lifetime expected credit losses (ECLs), using a provision matrix to find ECLs rate.
This method groups the debtors based on shared credit risk characteristics and past due status, taking into
account historical credit loss data, adjusted for factors that are specific to the debtors and an assessment of
both current economic conditions and forward-looking general economic conditions at the reporting date.

(g) Inventories
Inventories are measured at the lower of cost and net realisable value.
Cost is calculated using the weighted average cost principle, and comprises all costs of purchase, costs of
conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. In
the case of manufactured inventories and work-in-progress, cost is calculated using actual cost includes
an appropriate share of production overheads based on normal operating capacity.
Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated
costs to complete and to make the sale.

(h) Property, plant and equipment
Property, plant and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.
Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset. The cost of selfconstructed assets includes the cost of materials and direct labour, any other costs directly attributable to
bringing the assets to a working condition for their intended use, the costs of dismantling and removing the
items and restoring the site on which they are located, and capitalised borrowing costs. Purchased software
that is integral to the functionality of the related equipment is capitalised as part of that equipment.
When parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives, they are accounted
for as separate items (major components) of property, plant and equipment.
Any gains and losses on disposal of item of property, plant and equipment are determined by comparing
the proceeds from disposal with the carrying amount of property, plant and equipment, and are recognised
in profit or loss.
Subsequent costs
The cost of replacing a part of an item of property, plant and equipment is recognised in the carrying amount
of the item when the future economic benefits embodied within the part will flow to the Company, and
its cost can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. The costs
of the day-to-day servicing of property, plant and equipment are recognised in profit or loss as incurred.
Depreciation
Depreciation is calculated based on the depreciable amount of buildings and equipments, which comprises
the cost of an asset, or other amount substituted for cost, less its residual value, and recognised in profit or
loss using a straight-line basis over the estimated useful lives of each component of an asset. Depreciation
methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and adjusted if appropriate.
No depreciation is provided on freehold land or assets under construction.
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ประมาณการอายุุการให้้ประโยชน์์ของสิินทรััพย์์แสดงได้้ดัังนี้้�
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ

(ณ) สัญญาเช่า

10 และ 20
3 - 35
3 และ 5
3
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

นโยบายการบััญชีีที่่�ถืือปฏิิบััติิตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 เมษายน 2563
ณ วัันเริ่่�มต้้นของสััญญาบริิษััทจะประเมิินว่่าสััญญาเป็็นสััญญาเช่่าหรืือประกอบด้้วยสััญญาเช่่า เมื่่�อสััญญานั้้�นให้้สิิทธิิในการ
ควบคุุมการใช้้สิินทรััพย์์ที่่�ระบุุสำำ�หรัับช่่วงเวลาหนึ่่�งเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนกัับสิ่่�งตอบแทน
ในฐานะผู้้�เช่่า
ณ วัันที่่�สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผลหรืือวัันที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงสััญญาเช่่า บริิษััทเลืือกที่่�จะไม่่แยกส่่วนประกอบที่่�ไม่่เป็็นการเช่่าและ
รัับรู้้�สััญญาเช่่าและส่่วนประกอบที่่�ไม่่เป็็นการเช่่าเป็็นสััญญาเช่่าเพีียงอย่่างเดีียว
บริิษัทั รัับรู้้�สินิ ทรััพย์สิ์ ทิ ธิิการใช้้และหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า ณ วัันที่่�สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผล ยกเว้้นสััญญาเช่่าซึ่่�งสิินทรััพย์มี์ มูี ลู ค่่าต่ำำ��หรืือ
สััญญาเช่่าระยะสั้้�นจะรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายโดยวิิธีีเส้้นตรงตลอดอายุุสััญญาเช่่า
นโยบายการบััญชีีที่่�ถืือปฏิิบััติิก่่อนวัันที่่� 1 เมษายน 2563
สิินทรััพย์์ภายใต้้สััญญาเช่่าดำำ�เนิินงาน รายจ่่ายภายใต้้สััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานบัันทึึกในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนโดยวิิธีีเส้้นตรงตลอดอายุุ
สััญญาเช่่า ค่่าเช่่าที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต้้องนำำ�มารวมคำำ�นวณจำำ�นวนเงิินขั้้�นต่ำำ��ที่่�ต้้องจ่่ายตามระยะเวลาที่่�คงเหลืือของสััญญาเช่่า เมื่่�อได้้
รัับการยืืนยัันการปรัับค่่าเช่่า

(ญ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากลูกหนี้การค้า
นโยบายการบััญชีีที่่�ถืือปฏิิบััติิตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 เมษายน 2563
บริิษััทรัับรู้้�ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นสำำ�หรัับสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
ซึ่่�งไม่่ได้้วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
บริิษัทั รัับรู้้�ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้น� ด้้วยผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้น� ในอีีก 12 เดืือนข้้างหน้้า ยกเว้้น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตนัับแต่่การรัับรู้้�รายการเมื่่�อเริ่่�มแรกหรืือเป็็น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิต ซึ่่�งกรณีีดัังกล่่าวจะวััดค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้วยผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะ
เกิิดขึ้้�นตลอดอายุุของสััญญา
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้น� เป็็นการประมาณผลขาดทุุนด้้านเครดิิตด้้วยความน่่าจะเป็็นถ่่วงน้ำำ��หนัักโดยพิิจารณาถึึง
การคาดการณ์์ในอนาคตประกอบกัับประสบการณ์์ในอดีีต ซึ่่�งคำำ�นวณโดยใช้้มููลค่่าปััจจุุบัันของจำำ�นวนเงิินที่่�คาดว่่าจะไม่่ได้้รัับ
คิิดลดด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
บริิ ษัั ท พิิ จ ารณาว่่ า สิิ น ทรัั พย์์ ท างการเงิิ น มีี ค วามเสี่่�ยงด้้ า นเครดิิ ต ต่ำำ�� เมื่่�อบริิ ษัั ท จะรัั บ รู้้�ผลขาดทุุ น ด้้ า นเครดิิ ต ที่่�คาดว่่ า
จะเกิิ ด ขึ้้� น สำำ� หรัั บ สิิ น ทรัั พย์์ ท างการเงิิ น มีี ค วามเสี่่�ยงด้้ า นเครดิิ ต ต่ำำ��ด้้ ว ยผลขาดทุุ น ด้้ า นเครดิิ ต ที่่�คาดว่่ า จะเกิิ ด ขึ้้� น ในอีี ก
12 เดืือนข้้างหน้้า
บริิษัทั พิิจารณาว่่าความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของสิินทรััพย์ท์ างการเงิินเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั หากเกิินกำำ�หนดชำำ�ระมากกว่่า 30 วััน
มีีการเปลี่่�ยนแปลงของอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือที่่�ลดระดัับลงอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั มีีการดำำ�เนิินงานที่่�ถดถอยอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ของลููกหนี้้�
หรืือมีีการเปลี่่�ยนแปลงหรืือคาดการณ์์การเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีี ตลาด สภาวการณ์์ทางเศรษฐกิิจหรืือกฎหมายที่่�ส่่งผล
ในทางลบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อความสามารถของลููกหนี้้�ในการจ่่ายชำำ�ระภาระผููกพัันให้้กัับบริิษััท
บริิษััทพิิจารณาว่่าสิินทรััพย์์ทางการเงิินจะเกิิดการผิิดสััญญาเมื่่�อ
-	ผู้้�กู้้�ไม่่สามารถจ่่ายชำำ�ระภาระผููกพัันด้้านเครดิิตให้้แก่่บริิษััทได้้เต็็มจำำ�นวน อีีกทั้้�งบริิษััทไม่่มีีสิิทธิิในการไล่่เบี้้�ย เช่่น
การยึึดหลัักประกััน (หากมีีการวางหลัักประกััน) หรืือ
-	สิินทรััพย์์ทางการเงิินค้้างชำำ�ระเกิินกว่่า 90 วััน
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The estimated useful lives are as follows:
Buildings and other constructions
Machinery and equipment
Furniture, fixtures and office equipment
Computers
Vehicles

(i) Leases

10 and 20
3 - 35
3 and 5
3
5

years
years
years
years
years

Accounting policies applicable from 1 April 2020
At inception of a contract, the Company assesses that a contract is, or contains, a lease when it conveys
the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.
As a lessee
At commencement or on modification of a contract, the Company has elected not to separate non-lease
compenents and accounted for the lease and non-lease components wholly as a single lease component.
The Company recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date except
for leases of low-value assets and short-term leases which is recognised as an expense on a straight-line
basis over the lease term.
Accounting policies applicable before 1 April 2020
Assets held under other leases were classified as operating leases and lease payments are recognised in
profit or loss on a straight-line basis over the term of the lease. Contingent lease payments are accounted for
by revising the minimum lease payments over the remaining term of the lease when the lease adjustment
is confirmed.

(J) Impairment of financial assets other than trade accounts receivable
Accounting policies applicable from 1 April 2020
The Company recognises allowances for expected credit losses (ECLs) on financial assets measured at
amortised cost issued which are not measured at FVTPL.
The Company recognises ECLs equal to 12-month ECLs unless there has been a significant increase in credit
risk of the financial instrument since initial recognition or credit-impaired financial assets, in which case the
loss allowance is measured at an amount equal to lifetime ECLs.
ECLs are a probability-weighted estimate of credit losses based on forward-looking and historical experience.
Credit losses are measured as the present value of all cash shortfalls discounted by the effective interest
rate of the financial asset.
The Company considers a financial asset to have low credit risk when its credit rating is equivalent to the
globally understood definition of ‘investment grade’. The Company recognises ECLs for low credit risk
financial asset as 12-month ECLs.
The Company assumes that the credit risk on a financial asset has increased significantly if it is more than
30 days past due, significant deterioration in credit rating, significant deterioration in the operating results
of the debtor and existing or forecast changes in the technological, market, economic or legal environment
that have a significant adverse effect on the debtor’s ability to meet its obligation to the Company.
The Company considers a financial asset to be in default when:
- the debtor is unlikely to pay its credit obligations to the Company in full, without recourse by the
Company to actions such as realising security (if any is held); or
- the financial asset is more than 90 days past due.
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การตััดจำำ�หน่่าย
มููลค่่าตามบััญชีีขั้้�นต้้นของสิินทรััพย์์ทางการเงิินจะถููกตััดจำำ�หน่่ายเมื่่�อบริิษััทไม่่สามารถคาดการณ์์ได้้อย่่างสมเหตุุสมผล
ว่่าจะได้้รัับคืืนเงิิน หากมีีการรัับเงิินคืืนในภายหลัังจากสิินทรััพย์์ที่่�มีีการตััดจำำ�หน่่ายแล้้ว จะรัับรู้้�เป็็นการกลัับรายการการ
ด้้อยค่่าในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในงวดที่่�ได้้รัับคืืน
นโยบายการบััญชีีที่่�ถืือปฏิิบััติิก่่อนวัันที่่� 1 เมษายน 2563
เมื่่�อมีีการลดลงในมููลค่่ายุุติธิ รรมของสิินทรััพย์ท์ างการเงิินเผื่่�อขาย ซึ่่�งได้้บันั ทึึกในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น และมีีความชััดเจนว่่าสิินทรััพย์์
ดัังกล่่าวมีีการด้้อยค่่า ขาดทุุนซึ่่�งเคยบัันทึึกในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นจะถููกบัันทึึกในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนโดยไม่่ต้อ้ งปรัับกัับสิินทรััพย์ท์ างการ
เงิินดัังกล่่าว ขาดทุุนที่่�บัันทึึกในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเป็็นผลต่่างระหว่่างราคาทุุนที่่�ซื้้�อกัับมููลค่่ายุุติิธรรมในปััจจุุบัันของสิินทรััพย์์
หัักขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิินนั้้�น ๆ ซึ่่�งเคยรัับรู้้�แล้้วในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
มูู ล ค่่ า ที่่�คาดว่่ า จะได้้ รัั บ คืื น ของหลัั ก ทรัั พย์์ ที่่�ถืื อ ไว้้ จ นกว่่ า จะครบกำำ� หนดที่่�บัั น ทึึกโดยวิิ ธีี ร าคาทุุ น ตัั ด จำำ� หน่่ า ย คำำ� นวณ
โดยการหามูู ล ค่่ า ปัั จ จุุ บัั น ของประมาณการกระแสเงิิ น สดที่่�จะได้้ รัั บ ในอนาคต คิิ ด ลดด้้ ว ยอัั ต ราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้ จ ริิ ง
มููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนของสิินทรััพย์์ทางการเงิินสำำ�หรัับหลัักทรััพย์์เผื่่�อขาย คำำ�นวณโดยอ้้างอิิงถึึงมููลค่่ายุุติิธรรม
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิินจะถููกกลัับรายการ เมื่่�อมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนเพิ่่�มขึ้้�นในภายหลััง และ
การเพิ่่�มขึ้้�นนั้้�นสััมพัันธ์์โดยตรงกัับขาดทุุนจากการด้้อยค่่าที่่�เคยรัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน สำำ�หรัับสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�บัันทึึก
โดยวิิธีีราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายและตราสารหนี้้�ที่่�จััดประเภทเป็็นหลัักทรััพย์์เผื่่�อขาย การกลัับรายการจะถููกบัันทึึกในกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุน ส่่วนสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�เป็็นตราสารทุุนที่่�จััดประเภทเป็็นหลัักทรััพย์์เผื่่�อขาย การกลัับรายการจะถููกรัับรู้้�โดยตรง
ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น

(ฎ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ยอดสิินทรััพย์์ตามบััญชีีของบริิษััทได้้รัับการทบทวน ณ ทุุกวัันที่่�รายงานว่่ามีีข้้อบ่่งชี้้�เรื่่�องการด้้อยค่่าหรืือไม่่ ในกรณีีที่่�มีข้ี ้อบ่่งชี้้�
จะทำำ�การประมาณมููลค่่าสิินทรััพย์์ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืน
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่ารัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเมื่่�อมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์สููงกว่่ามููลค่่าที่่�จะได้้รัับคืืน
มููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืน หมายถึึง มููลค่่าจากการใช้้ของสิินทรััพย์์หรืือมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์หัักต้้นทุุนในการขาย
แล้้วแต่่มููลค่่าใดจะสููงกว่่า ในการประเมิินมููลค่่าจากการใช้้ของสิินทรััพย์์ ประมาณการกระแสเงิินสดที่่�จะได้้รัับในอนาคตจะ
คิิดลดเป็็นมููลค่่าปััจจุุบัันโดยใช้้อััตราคิิดลดก่่อนคำำ�นึึงภาษีีเงิินได้้เพื่่�อให้้สะท้้อนมููลค่่าที่่�อาจประเมิินได้้ในตลาดปััจจุุบััน
ซึ่่�งแปรไปตามเวลาและความเสี่่�ยงที่่�มีีต่่อสิินทรััพย์์
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ที่่�เคยรัับรู้้�ในงวดก่่อนจะถููกกลัับรายการ หากมีีการเปลี่่�ยนแปลงประมาณการที่่�ใช้้
ในการคำำ�นวณมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รับั คืืน ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าจะถููกกลัับรายการเพีียงเท่่าที่่�มููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์ไ์ ม่่เกิิน
กว่่ามููลค่่าตามบััญชีีภายหลัังหัักค่่าเสื่่�อมราคาหรืือค่่าตััดจำำ�หน่่าย เสมืือนหนึ่่�งไม่่เคยมีีการบัันทึึกขาดทุุนจากการด้้อยค่่ามาก่่อน

(ฏ) เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้้าหนี้้�การค้้า และเจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�นแสดงที่่�ราคาทุุน

(ฐ) ผลประโยชน์ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิิน
ภาระผููกพัันในการสมทบเข้้าโครงการสมทบเงิินจะถููกรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยพนัักงานในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในรอบระยะเวลาที่่�พนัักงาน
ได้้ทำำ�งานให้้กัับกิิจการ
โครงการผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้
ภาระผููกพัันสุุทธิิของบริิษัทั จากโครงการผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ถูกู คำำ�นวณจากการประมาณผลประโยชน์์ในอนาคตที่่�เกิิดจาก
การทำำ�งานของพนัักงานในงวดปััจจุุบันั และงวดก่่อน ๆ ผลประโยชน์์ดังั กล่่าวได้้มีกี ารคิิดลดกระแสเงิินสดเพื่่�อให้้เป็็นมููลค่่าปััจจุุบันั
ซึ่่�งจััดทำำ�โดยนัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยที่่�ได้้รัับอนุุญาตเป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยวิิธีีคิิดลดแต่่ละหน่่วยที่่�ประมาณการไว้้
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Write-off
The gross carrying amount of a financial asset is written off when the Company has no reasonable expectations
of recovering. Subsequent recoveries of an asset that was previously written off, are recognised as a reversal
of impairment in profit or loss in the period in which the recovery occurs.
Accounting policies applicable before 1 April 2020
When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognised directly in
equity and there is objective evidence that the value of the asset is impaired, the cumulative loss that
had been recognised directly in equity is recognised in profit or loss even though the financial asset has
not been derecognised. The amount of the cumulative loss that is recognised in profit or loss is the
difference between the acquisition cost and current fair value, less any impairment loss on that financial
asset previously recognised in profit or loss.
The recoverable amount of held-to-maturity securities carried at amortised cost is calculated as the
present value of the estimated future cash flows discounted at the original effective interest rate.
The recoverable amount of available-for-sale financial assets is calculated by reference to the fair value.
An impairment loss in respect of a financial asset is reversed if the subsequent increase in recoverable
amount can be related objectively to an event occurring after the impairment loss was recognised in profit
or loss. For financial assets carried at amortised cost and available-for-sale financial assets that are debt
securities, the reversal is recognised in profit or loss. For available-for-sale financial assets that are equity
securities, the reversal is recognised in other comprehensive income.

(k) Impairment of non-financial assets
The carrying amounts of the Company’s assets are reviewed at each reporting date to determine whether
there is any indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable amounts are
estimated.
An impairment loss is recognised in profit or loss if the carrying amount of an asset exceeds its recoverable
amount.
The recoverable amount is the greater of the asset’s value in use and fair value less costs to sell. In assessing
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.
Impairment losses of assets recognised in prior periods is reversed if there has been a change in the estimates
used to determine the recoverable amount. An impairment loss is reversed only to the extent that the
asset’s carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of
depreciation or amortisation, if no impairment loss had been recognised.

(l) Trade and other current payables
Trade and other current payables are stated at cost.

(m) Employee benefits
Defined contribution plan
Obligations for contributions to defined contribution plans are expensed as the related service is provided.
Defined benefit plans
The Company’s net obligation in respect of defined benefit plans is calculated by estimating the amount of
future benefit that employees have earned in the current and prior periods. The defined benefit obligations
is discounted to the present value, which performed annually by a qualified actuary using the projected
unit credit method.
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ในการวััดมููลค่่าใหม่่ของหนี้้�สิินผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้สุทุ ธิิ กำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกััน
ภััยจะถููกรัับรู้้�รายการในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นทัันทีี บริิษัทั กำำ�หนดดอกเบี้้�ยจ่่ายของหนี้้�สิินผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้สุทุ ธิิโดยใช้้
อััตราคิิดลดที่่�ใช้้วัดั มููลค่่าภาระผููกพัันตามโครงการผลประโยชน์์ ณ ต้้นปีี โดยคำำ�นึึงถึึงการเปลี่่�ยนแปลงใด ๆ ในหนี้้�สิินผลประโยชน์์
ที่่�กำำ�หนดไว้้สุทุ ธิิซึ่่�งเป็็นผลมาจากการสมทบเงิินและการจ่่ายชำำ�ระผลประโยชน์์ ดอกเบี้้�ยจ่่ายสุุทธิิและค่่าใช้้จ่า่ ยอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับโครงการผลประโยชน์์รัับรู้้�รายการในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
เมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงผลประโยชน์์ของโครงการหรืือการลดขนาดโครงการ การเปลี่่�ยนแปลงในผลประโยชน์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
บริิการในอดีีต หรืือกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการลดขนาดโครงการต้้องรัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนทัันทีี บริิษััทรัับรู้้�กำำ�ไรและขาดทุุน
จากการจ่่ายชำำ�ระผลประโยชน์์พนัักงานเมื่่�อเกิิดขึ้้�น
ผลประโยชน์์ระยะสั้้�นของพนัักงาน
ผลประโยชน์์ระยะสั้้�นของพนัักงานรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายเมื่่�อพนัักงานทำำ�งานให้้ หนี้้�สิินรัับรู้้�ด้้วยมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะจ่่ายชำำ�ระ
หากบริิษััทมีีภาระผููกพัันตามกฎหมายหรืือภาระผููกพัันโดยอนุุมานที่่�จะต้้องจ่่ายอัันเป็็นผลมาจากการที่่�พนัักงานได้้ทำำ�งานให้้
ในอดีีตและภาระผููกพัันนี้้�สามารถประมาณได้้อย่่างสมเหตุุสมผล

(ฑ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้้�สิินจะรัับรู้้�ก็็ต่่อเมื่่�อบริิษััทมีีภาระผููกพัันตามกฎหมายหรืือภาระผููกพัันจากการอนุุมานที่่�เกิิดขึ้้�นในปััจจุุบััน
อัันเป็็นผลมาจากเหตุุการณ์์ในอดีีตซึ่่�งสามารถประมาณจำำ�นวนของภาระผููกพัันได้้อย่่างน่่าเชื่่�อถืือ และมีีความเป็็นไปได้้
ค่่อนข้้างแน่่นอนว่่าประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจจะต้้องถููกจ่่ายไปเพื่่�อชำำ�ระภาระผููกพัันดัังกล่่าว ประมาณการหนี้้�สิินพิิจารณาจากการ
คิิดลดกระแสเงิินสดที่่�จะจ่่ายในอนาคตโดยใช้้อััตราคิิดลดในตลาดปััจจุุบัันก่่อนคำำ�นึึงถึึงภาษีีเงิินได้้ เพื่่�อให้้สะท้้อนจำำ�นวนที่่�อาจ
ประเมิินได้้ในตลาดปััจจุุบัันซึ่่�งแปรไปตามเวลาและความเสี่่�ยงที่่�มีีต่่อหนี้้�สิิน ประมาณการหนี้้�สิินส่่วนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเนื่่�องจากเวลาที่่�
ผ่่านไปรัับรู้้�เป็็นต้้นทุุนทางการเงิิน

(ฒ) การวัดมูลค่ายุติธรรม
มููลค่่ายุุติิธรรมคืือราคาที่่�จะได้้รัับจากการขายสิินทรััพย์์หรืือจ่่ายชำำ�ระเพื่่�อโอนหนี้้�สิินในรายการที่่�เกิิดขึ้้�นในสภาพปกติิระหว่่าง
ผู้้�ร่่วมตลาด ณ วัันที่่�วััดมููลค่่าในตลาดหลััก หรืือตลาดที่่�ให้้ประโยชน์์สููงสุุด (หากไม่่มีีตลาดหลััก) ที่่�บริิษััทสามารถเข้้าถึึงได้้ในวััน
ดัังกล่่าว มููลค่่ายุุติิธรรมของหนี้้�สิินสะท้้อนผลกระทบของความเสี่่�ยงที่่�ไม่่สามารถปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดของภาระผููกพััน
การวััดมููลค่่ายุุติธิ รรมของสิินทรััพย์ห์ รืือหนี้้�สิิน บริิษัทั ใช้้ข้อ้ มููลที่่�สามารถสัังเกตได้้ให้้มากที่่�สุุดเท่่าที่่�จะทำำ�ได้้ มููลค่่ายุุติธิ รรมเหล่่านี้้�
ถููกจััดประเภทในแต่่ละลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรมตามข้้อมููลที่่�ใช้้ในการประเมิินมููลค่่า ดัังนี้้�
-	ข้้อมููลระดัับ 1 เป็็นราคาเสนอซื้้�อขายในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่องสำำ�หรัับสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินอย่่างเดีียวกััน
-	ข้้อมููลระดัับ 2 เป็็นข้้อมููลอื่่�นที่่�สัังเกตได้้โดยตรงหรืือโดยอ้้อมสำำ�หรัับสิินทรััพย์นั้้�์ นหรืือหนี้้�สิินนั้้�นนอกเหนืือจากราคาเสนอ
ซื้้�อขายซึ่่�งรวมอยู่่�ในข้้อมููลระดัับ 1
-	ข้้อมููลระดัับ 3 ข้้อมููลที่่�ใช้้เป็็นข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถสัังเกตได้้สำำ�หรัับสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินนั้้�น
บริิษััทรัับรู้้�การโอนระหว่่างลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรม ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงานที่่�เกิิดการโอนขึ้้�น
หากสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมมีีราคาเสนอซื้้�อและราคาเสนอขายบริิษััทวััดมููลค่่าสิินทรััพย์์และ
สถานะการเป็็นสิินทรััพย์์ด้้วยราคาเสนอซื้้�อ และวััดมููลค่่าหนี้้�สิินและสถานะการเป็็นหนี้้�สิินด้้วยราคาเสนอขาย
หลัักฐานที่่�ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับมููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือทางการเงิิน ณ วัันที่่�รัับรู้้�รายการเมื่่�อเริ่่�มแรกคืือราคาของการทำำ�รายการ
เช่่น มููลค่่ายุุติิธรรมของผลตอบแทนที่่�ให้้หรืือได้้รัับ

(ณ) รายได้
รายได้้รับั รู้้�เมื่่�อลููกค้้ามีีอำำ�นาจควบคุุมในสิินค้้าหรืือบริิการด้้วยจำำ�นวนเงิินที่่�สะท้้อนถึึงสิ่่�งตอบแทนที่่�บริิษัทั คาดว่่าจะมีีสิทิ ธิิได้้รับั
ซึ่่�งไม่่ ร วมจำำ� นวนเงิิ น ที่่�เก็็ บ แทนบุุ ค คลที่่�สาม รายได้้ ที่่�รัั บ รู้้� ไ ม่่ ร วมภาษีี มูู ล ค่่ า เพิ่่�มและแสดงสุุ ท ธิิ จ ากส่่ ว นลดการค้้ า และ
ส่่วนลดตามปริิมาณ
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Remeasurements of the net defined benefit liability, actuarial gain or loss are recognised immediately in
OCI. The Company determines the interest expense on the net defined benefit liability for the period by
applying the discount rate used to measure the defined benefit obligation at the beginning of the annual
period, taking into account any changes in the net defined benefit liability during the period as a result of
contributions and benefit payments. Net interest expense and other expenses related to defined benefit
plans are recognised in profit or loss.
When the benefits of a plan are changed or when a plan is curtailed, the resulting change in benefit that
relates to past service or the gain or loss on curtailment is recognised immediately in profit or loss. The
Company recognises gains and losses on the settlement of a defined benefit plan when the settlement
occurs.
Short-term employee benefits
Short-term employee benefits are expensed as the related service is provided. A liability is recognised for
the amount expected to be paid if the Company has a present legal or constructive obligation to pay this
amount as a result of past service provided by the employee and the obligation can be estimated reliably.

(n) Provisions
A provision is recognised if, as a result of a past event, the Company has a present legal or constructive
obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be
required to settle the obligation. Provisions are determined by discounting the expected future cash flows
at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific
to the liability. The unwinding of the discount is recognised as a finance cost.

(o) 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 market participants at the measurement date in the principal or, in its absence, the
most advantageous market to which the Company has access at that date. The fair value of a liability
reflects its non-performance risk.
When measuring the fair value of an asset or a liability, the Company uses observable market data as far
as possible. Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the inputs
used in the valuation techniques as follows:
- Level 1: quoted prices in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2: inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or
liability, either directly or indirectly.
- Level 3: inputs for the asset or liability that are based on unobservable input.
The Company recognises transfers between levels of the fair value hierarchy at the end of the reporting
period during which the change has occurred.
If an asset or a liability measured at fair value has a bid price and an ask price, then the Company measures
assets and asset positions at a bid price and liabilities and liability positions at an ask price.
The best evidence of the fair value of a financial instrument on initial recognition is normally the transaction
price - i.e. the fair value of the consideration given or received.

(p) Revenue
Revenue is recognised when a customer obtains control of the goods or services in an amount that reflects
the consideration to which the Company expects to be entitled, excluding those amounts collected on
behalf of third parties, value added tax and is after deduction of any trade discounts and volume rebates.
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รายได้้จากการขายสิินค้้ารัับรู้้� ณ วัันที่่�มีีการส่่งมอบสิินค้้าให้้กัับลููกค้้า สำำ�หรัับการขายที่่�ให้้สิิทธิิลููกค้้าในการคืืนสิินค้้า
บริิษัทั ทำำ�การประมาณการรัับคืืนสิินค้้าจากข้้อมููลอััตราการคืืนสิินค้้าในอดีีตและจะไม่่รับั รู้้�รายได้้จากการขายสิินค้้าสำำ�หรัับรายการ
ดัังกล่่าวรวมถึึงยัังคงรัับรู้้�สิินค้้าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนเป็็นสิินค้้าคงเหลืือ
เงิินรัับล่่วงหน้้าระยะยาวจากลููกค้้า
เงิินรัับล่่วงหน้้าระยะยาวจากลููกค้้ารัับรู้้�เป็็นรายได้้เมื่่�อบริิษัทั โอนการควบคุุมในสิินค้้าให้้กับั ลููกค้้า หากเงิินรัับล่่วงหน้้าดัังกล่่าวมีี
องค์์ประกอบเกี่่�ยวกัับการจััดหาเงิินที่่�มีีนัยั สำำ�คัญ
ั รายการดัังกล่่าวจะมีีดอกเบี้้�ยจ่่ายที่่�บัันทึึกกัับหนี้้�สิินตามสััญญาโดยใช้้วิิธีีอัตั รา
ดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง บริิษััทใช้้ข้้อผ่่อนปรนในทางปฏิิบัติั ิที่่�ไม่่ปรัับปรุุงสิ่่�งตอบแทนด้้วยผลกระทบที่่�เกิิดจากการมีีองค์์ประกอบของ
การจััดหาเงิินที่่�มีีนััยสำำ�คััญสำำ�หรัับสััญญาที่่�มีีระยะเวลาน้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ 12 เดืือน

(ด) รายได้อื่น
รายได้้อื่่�นประกอบด้้วยเงิินปัันผล ดอกเบี้้�ยรัับและอื่่�น ๆ บัันทึึกโดยเกณฑ์์คงค้้าง ยกเว้้นเงิินปัันผลรัับบัันทึึกในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ในวัันที่่�บริิษััทมีีสิิทธิิได้้รัับเงิินปัันผล

(ต) ดอกเบี้ย
นโยบายการบััญชีีที่่�ถืือปฏิิบััติิตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 เมษายน 2563
ดอกเบี้้�ยรัับและดอกเบี้้�ยจ่่ายรัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง ในการคำำ�นวณดอกเบี้้�ยรัับและดอกเบี้้�ยจ่่าย
อััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงจะนำำ�มาใช้้กัับมููลค่่าตามบััญชีีขั้้�นต้้นของสิินทรััพย์์ (เมื่่�อสิินทรััพย์์ไม่่มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิต) หรืือราคา
ทุุนตััดจำำ�หน่่ายของหนี้้�สิิน
นโยบายการบััญชีีที่่�ถืือปฏิิบััติิก่่อนวัันที่่� 1 มกราคม 2563
ดอกเบี้้�ยรัับรัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในอััตราที่่�ระบุุในสััญญา ดอกเบี้้�ยจ่่ายและค่่าใช้้จ่่ายในทำำ�นองเดีียวกัันบัันทึึกในกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุนในงวดที่่�ค่่าใช้้จ่่ายดัังกล่่าวเกิิดขึ้้�น ยกเว้้นในกรณีีที่่�มีีการบัันทึึกเป็็นต้้นทุุนส่่วนหนึ่่�งของสิินทรััพย์์ อัันเป็็นผลมาจากการ
ใช้้เวลายาวนานในการจััดหา ก่่อสร้้าง หรืือการผลิิตสิินทรััพย์์ดัังกล่่าวก่่อนที่่�จะนำำ�มาใช้้เองหรืือเพื่่�อขาย

(ถ) ภาษีเงินได้
ค่่าใช้้จ่า่ ยภาษีีเงิินได้้สำำ�หรัับปีีประกอบด้้วยภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบันั และภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีซึ่่�งรัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
เว้้นแต่่รายการที่่�รัับรู้้�โดยตรงในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบัันบัันทึึกโดยคำำ�นวณจากกำำ�ไรหรืือขาดทุุนประจำำ�ปีที่่�ต้
ี ้องเสีียภาษีี โดยใช้้อััตราภาษีีที่่�ประกาศใช้้หรืือที่่�
คาดว่่ามีีผลบัังคัับใช้้ ณ วัันที่่�รายงาน ตลอดจนการปรัับปรุุงทางภาษีีที่่�เกี่่�ยวกัับรายการในปีีก่่อน ๆ
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีบัันทึึกโดยคำำ�นวณจากผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์และ
หนี้้�สิินและจำำ�นวนที่่�ใช้้เพื่่�อความมุ่่�งหมายทางภาษีี ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีจะไม่่ถูกู รัับรู้้�เมื่่�อเกิิดจากผลแตกต่่างชั่่�วคราวสำำ�หรัับ
การรัับรู้้�สิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินในครั้้�งแรกซึ่่�งเป็็นรายการที่่�ไม่่ใช่่การรวมธุุรกิิจและรายการนั้้�นไม่่มีีผลกระทบต่่อกำำ�ไรขาดทุุน
ทางบััญชีีหรืือทางภาษีี
การวััดมููลค่่าของภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีต้้องสะท้้อนถึึงผลกระทบทางภาษีีที่่�จะเกิิดจากลัักษณะวิิธีีการที่่�บริิษััทคาดว่่าจะได้้
รัับผลประโยชน์์จากสิินทรััพย์์หรืือจะจ่่ายชำำ�ระหนี้้�สิินตามมููลค่่าตามบััญชีี ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน โดยใช้้อััตราภาษีี
ที่่�ประกาศใช้้หรืือที่่�คาดว่่ามีีผลบัังคัับใช้้ ณ วัันที่่�รายงาน ทั้้�งนี้้� สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบัันจะหัักกลบกัับหนี้้�สิินภาษีี
เงิินได้้ของงวดปััจจุุบัันในงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีจะบัันทึึกต่่อเมื่่�อมีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ว่่ากำำ�ไรเพื่่�อเสีียภาษีีในอนาคตจะมีีจำำ�นวน
เพีียงพอกัับการใช้้ประโยชน์์จากผลแตกต่่างชั่่�วคราวดัังกล่่าว สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีจะถููกทบทวน ณ ทุุกวัันที่่�
รายงานและจะถููกปรัับลดลงเท่่าที่่�ประโยชน์์ทางภาษีีจะมีีโอกาสถููกใช้้จริิง

(ท) กำ�ไรต่อหุ้น
กำำ� ไรต่่ อ หุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐานคำำ� นวณโดยการหารกำำ� ไรหรืื อ ขาดทุุ น ของผู้้�ถืื อ หุ้้�นสามัั ญ ของบริิ ษัั ท ด้้ ว ยจำำ� นวนหุ้้�นสามัั ญ
ถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักที่่�ออกจำำ�หน่่ายระหว่่างปีี
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Revenue from sales of goods is recognised on the date on which the goods are delivered to the customers.
For the sales that permit the customers to return the goods, the Company estimates the returns based
on the historical return data, does not recognise revenue for this transaction and remains recognition of
inventory for the estimated products to be returned.
Long-term advances received from customers
Long-term advances received from customers is recognised as revenue when the Company transferred
control over the goods to the customers. For the advances that contain a significant financing component,
they include the interest expense accreted on the contract liability under the effective interest method.
The Company uses practical expedient which is not adjust the consideration for any effects of a significant
financing component for the contract for which the period is 12 months or less.

(q) Other income
Other income, which comprises dividend, interest income and others is generally recognised based on
accrual basis, except for dividend income which is recognised in profit or loss on the date on which the
Company’s right to receive payment is established.

(r) Interest
Accounting policies applicable from 1 April 2020
Interest income and expense is recognised in profit or loss using the effective interest method. In calculating
interest income and expense, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of the asset
(when the asset is not credit-impaired) or to the amortised cost of the liability.
Accounting policies applicable before 1 April 2020
Interest income is recognised in profit or loss at the rate specified in the contract. Interest expenses and
similar costs are charged to profit or loss for the period in which they are incurred, except to the extent
that they are capitalised as being directly attributable to the acquisition, construction or production of
an asset which necessarily takes a substantial periods of time to be prepared for its intended use or sale.

(s) Income tax
Income tax expense for the year comprises current and deferred tax, which is recognised in profit or loss
except to the extent that they relate to items recognised directly in equity or in other comprehensive income.
Current tax is recognised in respect of the taxable income or loss for the year, using tax rates enacted or
substantively enacted at the reporting date, and any adjustment to tax payable in respect of previous years.
Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and
liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is not
recognised for the temporary differences: the initial recognition of assets or liabilities in a transaction that
is not a business combination and that affects neither accounting nor taxable profit or loss.
The measurement of deferred tax reflects the tax consequences that would follow the manner in which
the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its
assets and liabilities, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date. Current deferred
tax assets and liabilities are offset in separate financial statements.
A deferred tax asset is recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be available
against which the temporary differences can be utilised. Deferred tax assets are reviewed at each reporting
date and reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realised.

(t) Earnings per share
Basic EPS is calculated by dividing the profit or loss attributable to ordinary shareholders of the Company
by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.
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(ธ) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน หมายถึึง บุุคคลหรืือกิิจการที่่�มีีอำำ�นาจควบคุุม ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมหรืือมีีอิิทธิิพลอย่่างมีี
สาระสำำ�คััญในการตััดสิินใจทางการเงิินและการบริิหารของบริิษััท หรืือบุุคคลหรืือกิิจการที่่�อยู่่�ภายใต้้การควบคุุมเดีียวกัันหรืือ
อยู่่�ภายใต้้อิิทธิิพลอย่่างมีีสาระสำำ�คััญเดีียวกัันกัับบริิษััท หรืือบริิษััทมีีอำำ�นาจควบคุุมทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม หรืือมีีอิิทธิิพล
อย่่างมีีสาระสำำ�คััญในการตััดสิินใจทางการเงิินและการบริิหารต่่อบุุคคลหรืือกิิจการนั้้�น

(น) รายงานทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน
ผลการดำำ�เนิินงานของส่่วนงานที่่�รายงานต่่อผู้้�มีีอำำ�นาจตััดสิินใจสููงสุุดด้้านการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั จะแสดงถึึงรายการที่่�เกิิดขึ้้น�
จากส่่วนงานดำำ�เนิินงานนั้้�นโดยตรงรวมถึึงรายการที่่�ได้้รัับการปัันส่่วนอย่่างสมเหตุุสมผล

5.	บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ความสััมพัันธ์์ที่่�มีกัี ับบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้าได้้เปิิดเผยในหมายเหตุุข้้อ 11
นโยบายการกำำ�หนดราคาสำำ�หรัับการทำำ�รายการกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมด้้านล่่าง:
รายการ
นโยบายการกำำ�หนดราคา
ขายสิินค้้า
ราคาตลาด
เงิินปัันผลรัับ
ตามมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
รายได้้อื่่�น
ตามที่่�ตกลงร่่วมกััน
ซื้้�อวััตถุุดิิบ
ราคาตลาดอ้้างอิิงกัับดััชนีี
ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
ตามที่่�ตกลงร่่วมกััน
รายการที่่�สำำ�คััญกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันสำำ�หรัับแต่่ละปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม มีีดัังนี้้�
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีนี าคม

2564

2563
(ล้านบาท)

บริิษััทร่่วม
รายได้จากการขายสินค้า
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
ซื้อวัตถุดิบ
ค่าใช้จ่ายอื่น
การร่่วมค้้า
ค่าใช้จ่ายอื่น
บุุคคลหรืือกิิจการอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
รายได้จากการขายสินค้า
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
ซื้อวัตถุดิบ
ค่าใช้จ่ายอื่น

357
115
6
1,057
1

373
110
6
375
3

1

-

80
5
3
317
3

356
8
1
1,793
4
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(u) Related parties
A related party is a person or entity that has direct or indirect control or has significant influence over
the financial and managerial decision-making of the Company; a person or entity that are under common
control or under the same significant influence as the Company; or the Company has direct or indirect
control or has significant influence over the financial and managerial decision-making of a person or entity.

(v) Segment reporting
Segment results that are reported to the Company’s CEO (the chief operating decision maker) include items
directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis.

5. Related parties
Relationships with associates and joint venture are described in note 11.
The pricing policies for transactions with related parties are explained further below:
Transactions
Sale of goods
Dividend income
Other income
Purchase of raw materials
Other expenses

Pricing policies
Market price
By resolution of the meeting of shareholders
By mutual agreement
Market price linked to index
By mutual agreement

Significant transactions for the years ended 31 March with related parties were as follows:

Year ended 31 March
Associates
Sales of goods
Dividend income
Other income
Purchase of raw materials
Other expenses
Joint venture
Other expenses
Other related parties
Sales of goods
Dividend income
Other income
Purchase of raw materials
Other expenses

Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
2020
(in million Baht)
357
115
6
1,057
1

373
110
6
375
3

1

-

80
5
3
317
3

356
8
1
1,793
4
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีนี าคม

2564

2563
(ล้านบาท)

ผู้้�บริิหารสำำ�คััญ
ค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำคัญ
ผลประโยชน์์ระยะสั้้�นของผู้้�บริิหาร

29

36

ยอดคงเหลืือกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม มีีดัังนี้้�
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2564

2563
(พัันบาท)

ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
บริษัทร่วม
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
บริษัทร่วม
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

124,032
58,751
182,783

130,513
81,924
212,437

77,995
7,919

100,447
544,926

85,914

645,373

สััญญาที่่�สำำ�คััญกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บริิษัทั มีีสัญ
ั ญาซื้้�อเยื่่�อกระดาษกัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันในต่่างประเทศแห่่งหนึ่่�ง เพื่่�อซื้้�อเยื่่�อกระดาษในปริิมาณและราคาตามที่่�กำำ�หนด
ไว้้ในสััญญา สััญญาดัังกล่่าวมีีอายุุ 5 ปีี และจะสิ้้�นสุุดลงในวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2564

6. เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2564

2563
(พันบาท)

เงิินสดในมืือ
เงิินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวััน
เงิินฝากธนาคารประเภทออมทรััพย์์
เงิินฝากธนาคารประเภทฝากประจำำ�ที่่�มีอี ายุุน้อ้ ยกว่่า 90 วััน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ในงบแสดงฐานะการเงิิน

305
8,747
61,018
150,000
220,070

669
1,403,326
1,403,995
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Year ended 31 March
Key management personnel
Key management personnel compensation
Short-term management benefits

Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
2020
(in million Baht)
29

36

Balances as at 31 March with related parties were as follows:
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
2020
(in thousand Baht)
Trade and other current receivables
Associates
Other related parties
Total
Trade and other current payables
Associates
Other related parties
Total

124,032
58,751
182,783

130,513
81,924
212,437

77,995
7,919
85,914

100,447
544,926
645,373

Significant agreements with related parties
The Company has entered into pulp purchase agreements with 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 expiring on 30 June 2021.

6. Cash and cash equivalents
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
2020
(in thousand Baht)
Cash on hand
305
669
Cash at banks - current accounts
8,747
Cash at banks - savings accounts
61,018
1,403,326
Cash at banks - fixed deposits less than 90 days
150,000
Cash and cash equivalents in the statement
220,070
1,403,995
of financial position
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7.	สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียน
อัตราดอกเบี้ย
2564
2563
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ�ำ
รวม

(ร้อยละต่อปี)
0.50 - 0.95
0.50 - 2.10

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)
120,966
120,966

2,146,254
2,146,254

8.	ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
(พัันบาท)
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
เกินก�ำหนดช�ำระ
น้้อยกว่่า 1 เดืือน
1 - 3 เดืือน
3 - 6 เดืือน
6 - 12 เดืือน
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รวม

1,303,017

957,612

214,861
1,517,878
1,312
1,519,190

82,809
4,805
57,223
237
1,102,686
11,292
1,113,978

9.	สิินค้้าคงเหลืือ

สินค้าส�ำเร็จรูป
วัตถุดิบ
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
สินค้าระหว่างทาง
รวม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)
303,888
339,383
390,570
421,501
143,524
153,928
259,044
516,071
1,097,026
1,430,883
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7. Current financial assets

Fixed deposit at banks
Total

Interest rate
2021
2020
(% per annum)
0.50 - 0.95 0.50 - 2.10

Financial statements in which
the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
2020
(in thousand Baht)
120,966
2,146,254
120,966
2,146,254

8. Trade and other current receivables

Within credit terms
Overdue:
Less than 1 month
1 - 3 months
3 - 6 months
6 - 12 months
Other current receivables - accrued interest
Total
		

Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
2020
(in thousand Baht)
1,303,017
957,612
214,861
1,517,878
1,312
1,519,190

82,809
4,805
57,223
237
1,102,686
11,292
1,113,978

9. Inventories

Finished goods
Raw materials
Spare parts and factory supply
Goods in transit
Total

Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
2020
(in thousand Baht)
303,888
339,383
390,570
421,501
143,524
153,928
259,044
516,071
1,097,026
1,430,883
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)
ต้้นทุุนของสิินค้้าคงเหลืือที่่�บัันทึึกรวมในบััญชีี
ต้้นทุุนขาย
- ต้้นทุุนขาย
- การปรัับลดมููลค่่าเป็็นมููลค่่าสุุทธิิที่่�
คาดว่่าจะได้้รับั
สุทธิ

5,516,593

7,262,634

5,516,593

27,217
7,289,851

10.	สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)
ตราสารทุุน
ใบแสดงสิิทธิิในผลประโยชน์์ที่่�เกิิดจาก
หลัักทรััพย์์อ้้างอิิง (Global Depository
Receipts - GDRs) - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บริิษััท กราซิิม อิินดััสตรีีส์์ จำำ�กััด
บริิษััท อััลตร้้าเทค ซีีเมนต์์ จำำ�กััด
บริิษััท อดิิตยา เบอร์์ล่่า แคปิิตอล จำำ�กััด
หุ้้�นสามััญ- กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บริิษััท อิินโดไทยซิินเทติิกซ์์ จำำ�กััด
บริิษััท เอวีี กรุ๊๊�ป เอ็็นบีี อิิงค์์
บริิษััท อเล็็กซานเดรีีย ไฟเบอร์์ เอส.เอ.อีี.
บริิษััท ไทยเปอร์์อ็็อกไซด์์ จำำ�กััด
รวม
บวก: 	กำำ�ไรที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิงจากการ		
		 เปลี่่�ยนแปลงมููลค่่ายุุติิธรรม
		ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
หััก:	ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า
มููลค่่ายุุติิธรรม

1,123,859
71,832
6,448

51,779
71,832
6,448

42,174
266,794
20
1,511,127

42,174
545,506
266,794
20
984,553

2,518,422
(266,794)
2,251,628

585,434
(266,794)
318,640
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Inventories recognised in ‘cost of sales of
goods’:
- Cost of goods sold
- Write-down to net realisable value
Net

Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
2020
(in thousand Baht)
5,516,593
5,516,593

7,262,634
27,217
7,289,851

10. Other non-current financial assets

Equity instruments
Global Depository Receipts   (GDRs) - related parties
Grasim Industries Limited
UltraTech Cement Limited
Aditya Birla Capital Limited
Ordinary shares - related parties
Indo-Thai Synthetics Co., Ltd.
AV Group NB Inc.
Alexandria Fiber Co., S.A.E.
Thai Peroxide Co., Ltd.
Total
Add: Unrealised gain from changes in fair 		
value through other comprehensive 		
income
Less: Allowance for impairment loss
Fair value

Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
2020
(in thousand Baht)

1,123,859
71,832
6,448

51,779
71,832
6,448

42,174
266,794
20
1,511,127

42,174
545,506
266,794
20
984,553

2,518,422
(266,794)
2,251,628

585,434
(266,794)
318,640
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)
ตราสารหนี้้�
หุ้้�นบุุริิมสิิทธิิ- กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บริิษััท ไทยเปอร์์อ็็อกไซด์์ จำำ�กััด
บริิษััท เอวีี กรุ๊๊�ป เอ็็นบีี อิิงค์์
อดิิตยา กรุ๊๊�ป เอบีี
รวม
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีภาระค้ำำ�� ประกััน
พัันธบััตรธนาคารแห่่งประเทศไทย
รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น

6,500
82,174
260,480
349,154

6,500
82,174
260,480
349,154

52,105
4,164,014

52,422
1,704,769

ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 เงิินลงทุุนในพัันธบััตรธนาคารแห่่งประเทศไทยที่่�มีีภาระค้ำำ��ประกัันมีีอััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 0.61 ต่่อปีี
(2563: ร้้อยละ 1.62 ต่่อปีี) โดยบริิษััทได้้นำำ�ไปวางค้ำำ��ประกัันการใช้้ไฟฟ้้ากัับการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค
หุ้้�นบุุริมิ สิิทธิิของ อดิิตยา กรุ๊๊�ป เอบีี เป็็นหุ้้�นบุุริมิ สิิทธิิประเภทไม่่สะสมเงิินปัันผล มีีสิทิ ธิิร่ว่ มรัับเงิินปัันผลกัับหุ้้�นสามััญ สามารถไถ่่ถอนได้้
ในระยะเวลาที่่�กำำ�หนดและมีีสิทิ ธิิออกเสีียง โดยบริิษัทั มีีสิทิ ธิิในการรัับเงิินปัันผลในอััตราร้้อยละ 1 ต่่อปีี ในปีีที่่�มีกี ารประกาศจ่่ายเงิินปัันผล
หุ้้�นบุุริิมสิิทธิิของบริิษััท เอวีี กรุ๊๊�ป เอ็็นบีี อิิงค์์ เป็็นหุ้้�นบุุริิมสิิทธิิประเภทไม่่สะสมเงิินปัันผล มีีสิิทธิิร่่วมรัับเงิินปัันผลกัับหุ้้�นสามััญ
เรีียกไถ่่ถอนได้้ทุุกเวลาและไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียง โดยบริิษััทมีีสิิทธิิในการรัับเงิินปัันผลในอััตราร้้อยละ 6 ต่่อปีี ในปีีที่่�มีีการประกาศ
จ่่ายเงิินปัันผล
เมื่่�อวัั น ที่่� 9 กัั น ยายน 2563 คณะกรรมการบริิ ษัั ท มีี ม ติิ อ นุุ มัั ติิ ก ารเข้้ า ซื้้�อหุ้้�นสามัั ญ ของบริิ ษัั ท เอวีี กรุ๊๊�ป เอ็็ น บีี อิิ ง ค์์
เพิ่่�มอีีกร้้อยละ 30 จากกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันซึ่่�งทำำ�ให้้บริิษััทมีีส่่วนได้้เสีียเพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ 19 เป็็นร้้อยละ 49 โดยบริิษััท
จ่่ายค่่าตอบแทนเป็็นจำำ�นวน 1,939 ล้้านบาท บริิษััทจััดประเภทเงิินลงทุุนดัังกล่่าวจากสิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�นเป็็นเงิิน
ลงทุุนในบริิษััทร่่วมเมื่่�อวัันที่่� 28 กัันยายน 2563 (วัันที่่�ทำำ�สััญญาซื้้�อขาย) ทั้้�งนี้้� บริิษััทจััดประเภทเงิินลงทุุนดัังกล่่าวใหม่่ด้้วยวิิธีีมููลค่่า
ยุุติิธรรม ซึ่่�งราคาทุุนของเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมคำำ�นวณจากผลรวมของราคาทุุนเริ่่�มแรกกัับผลกำำ�ไรจากการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมสะสม
และเงิินจ่่ายซื้้�อเพิ่่�ม ณ วัันที่่�ได้้มาซึ่่�งอิิทธิิพลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ในระหว่่างปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีมติิอนุุมััติิการลงทุุนในหุ้้�นและ/หรืือ Global Depository Receipts (GDRs) ของบริิษััท
กราซิิม อิินดััสตรีีส์์ จำำ�กััด มููลค่่ารวมไม่่เกิิน 1,100 ล้้านบาท ในระหว่่างเดืือนธัันวาคม 2563 บริิษััทได้้เพิ่่�มสััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท
กราซิิม อิินดััสตรีีส์์ จำำ�กััด จากร้้อยละ 0.29 เป็็นร้้อยละ 0.72 เป็็นจำำ�นวนเงิินทั้้�งหมด 1,072 ล้้านบาท
ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท อเล็็กซานเดรีีย ไฟเบอร์์ เอส.เอ.อีี. ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้มีีมติิอนุุมััติิให้้มีีการเลิิกบริิษััท ซึ่่�งได้้จดทะเบีียนเลิิก
บริิษััทแล้้วเมื่่�อวัันที่่� 31 สิิงหาคม 2557 โดยปััจจุุบัันยัังอยู่่�ในระหว่่างดำำ�เนิินการชำำ�ระบััญชีี จากผลดัังกล่่าวเงิินลงทุุนในหุ้้�นสามััญ
ทั้้�งหมดได้้มีีการรัับรู้้�การด้้อยค่่าเต็็มจำำ�นวนแล้้ว
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Debt instruments
Preference shares - related parties
Thai Peroxide Co., Ltd.
AV Group NB Inc.
Aditya Group AB
Total
Financial asset subject to restrictions
Bank of Thailand Bond
Total other non-current financial assets

Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
2020
(in thousand Baht)
6,500
82,174
260,480
349,154

6,500
82,174
260,480
349,154

52,105
4,164,014

52,422
1,704,769

As at 31 March 2021, investments in Bank of Thailand Bond subject to restrictions carried interest at the rate
of 0.61 percent per annum (2020: 1.62 percent per annum) and the Company pledged those with Provincial
Electricity Authority to guarantee the usage of electricity.
The preference shares of Aditya Group AB are non-cumulative, participating, redeemable with maturity 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.
The preference shares of AV Group NB Inc. are non-cumulative, participating, redeemable at any time and nonvoting preference shares, that entitle the Company to receive dividend at a rate of 6 percent per annum, in
years in which dividend is declared.
On 9 September 2020, the Board of Directors of the Company resolved to acquire from a related party an
additional 30% ordinary shares of AV Group NB Inc. which increases the Company’s participation from 19% to 49%
for a total consideration of Baht 1,939 million. The investment was reclassified from other non-financial assets
to investment in associates on 28 September 2020 (Sale and purchase agreement date). The reclassification was
based on a fair value approach and the cost of the investment in the associate was determined as the sum of
the initial cost, cumulative gain on fair value remeasurement and additional consideration paid at the date of
obtaining significant influence.
During the year 2020, the Board of Directors of the Company resolved to invest in Shares and/or Global Depository
Receipts (GDRs) of Grasim Industries Limited for a maximum amount of Baht 1,100 million. During December 2020,
the Company increased its holding in Grasim from 0.29% to 0.72% for a total consideration of Baht 1,072 million.
A meeting of the shareholders of Alexandria Fiber Co., S.A.E., the shareholders 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. As a result, all shares held have been fully impaired.
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ในระหว่่างปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม บริิษััทได้้รัับเงิินปัันผลจากสิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น สรุุปได้้ดัังนี้้�

บริษัท กราซิม อินดัสตรีส์ จ�ำกัด
บริษัท อัลตร้าเทค ซีเมนต์ จ�ำกัด
บริษัท ไทยเปอร์อ็อกไซด์ จ�ำกัด
บริษัท อินโดไทยซินเทติกซ์ จ�ำกัด
รวม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)
3,242
5,706
1,214
1,134
650
520
159
318
5,265
7,678
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During the year ended 31 March, the Company received dividend income from its other non-current financial
assets as summarised below:
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
Grasim Industries Limited
UltraTech Cement Ltd.
Thai Peroxide Co., Ltd.
Indo-Thai Synthetics Co., Ltd.
Total

3,242
1,214
650
159
5,265

(in thousand Baht)

2020
5,706
1,134
520
318
7,678

อดิิตยา กรุ๊๊�ป เอบีี

บริิษััท เบอร์์ล่่า จิิงเว่่ย์์ ไฟเบอร์์ จำำ�กััด

บริิษััท ไทย โพลีีฟอสเฟตและเคมีีภััณฑ์์ จำำ�กััด

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

บริิษััท ไทย อคริิลิิค ไฟเบอร์์ จำำ�กััด

บริิษััท อดิิตยา เบอร์์ล่่า เคมีีคััลส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด

บริิษััท พีีทีี อิินโด ลิิเบอร์์ตี้้� เท็็กซ์์ไทล์์

บริิษััทร่่วม

บริิษััทเพื่่�อการลงทุุน

ผลิิตเส้้นใย
ประดิิษฐ์์เรยอน

บริิษััทเพื่่�อการลงทุุน

ผลิิตผงเขม่่าดำำ�

ผลิิตเส้้นใยสัังเคราะห์์

ผลิิตสารเคมีี

ผลิิตเส้้นด้้ายชนิิดปั่่�น
สัังเคราะห์์

ลัักษณะธุุรกิิจ

สวีีเดน

จีีน

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

อิินโดนีีเซีีย

ประเทศ

2563

33.33

42.53

49.00

24.98

30.00

29.98

40.00

125

300

713

1,700

USD
20 ล้้าน

2564

125

300

713

1,700

USD
20 ล้้าน

2563

ทุุนชำำ�ระแล้้ว

64

236

407

510

198

2564

33.33

SEK SEK 0.05
0.05 ล้้าน ล้้าน

1,824

1,824

1,388

64

236

407

510

198

(ล้้านบาท)

2563

ราคาทุุน

42.53 RMB 655 RMB 655 1,388
ล้้าน
ล้้าน

49.00

24.98

30.00

29.98

40.00

(ร้้อยละ)

2564

สััดส่่วน
ความเป็็นเจ้้าของ

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้า ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 และวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 และเงิินปัันผลรัับสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 และ 2563 มีีดัังนี้้�

11. เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้า

960

169

3,501

5,198

204

4,424

236

2564

992

310

3,404

5,018

218

4,255

320

-

-

-

90

-

25

-

-

-

-

83

-

25

2

2563 2564 2563

มููลค่่าตาม
วิิธีีส่่วนได้้เสีีย

เงิินปัันผลรัับ
สำำ�หรัับ
ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�
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Manufacture of
synthetic spun yarn

Aditya Birla Chemicals (Thailand) Manufacture of chemical
Limited
product
Thai Acrylic Fibre Co., Ltd.
Manufacture of
acrylic fibre
Birla Carbon (Thailand) Public Manufacture of carbon
Company Limited
black
Thai Polyphosphate & Chemicals
Investment holding
Company Limited
company
Birla Jingwei Fibres Co., Ltd.
Manufacture of viscose
staple fibre
Aditya Group AB
Investment holding
company

PT. Indo Liberty Textiles

Associates

Type of business

29.98
30.00
24.98
49.00
42.53
33.33

Thailand
Thailand
Thailand
China
Sweden

40.00

Thailand

Indonesia

Country

33.33

42.53

49.00

24.98

30.00

29.98

40.00

Ownership
interest
2021
2020
(%)

RMB 655
million
SEK 0.05
million

125

300

713

1,700

USD 20
million

RMB 655
million
SEK 0.05
million

125

300

713

1,700

USD 20
million

Paid-up capital
2021
2020

1,824

1,388

64

236

407

510

198

2021

Cost

1,824

1,388

64

236

407

510

198

960

169

3,501

5,198

204

4,424

236

2020
2021
(in million Baht)

Equity

Financial statements in which the equity method is applied/Separate financial statements

992

310

3,404

5,018

218

4,255

320

2020

-

-

-

90

-

25

-

-

-

-

83

-

25

2

Dividend income
for the year
2021
2020

Investments in associates and joint venture as at 31 March 2021 and 31 March 2020, and dividend income from those investments for the year ended 31 March 2021 and
2020 were as follows:

11. Investments in associates and joint venture
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(1) ดููหมายเหตุุข้้อ 10

AV Terrace Bay Inc.

การร่่วมค้า้
ผลิิตเยื่่�อกระดาษ

ผลิิตเยื่่�อกระดาษ
และเส้้นใย

บริิษััท เอวีี กรุ๊๊�ป เอ็็นบีี อิิงค์์

รวม

ผลิิตเส้้นใย
ประดิิษฐ์์เรยอน

Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

บริิษััทร่่วม (ต่่อ)

ลัักษณะธุุรกิิจ

แคนาดา

แคนาดา

ตุุรกีี

ประเทศ

2563

60.00

49.00

33.33

60.00

-

33.33

(ร้้อยละ)

2564

สััดส่่วน
ความเป็็นเจ้้าของ
2563

CAD
70 ล้้าน

CAD
80 ล้้าน

CAD
70 ล้้าน

-

TRY
TRY
0.50 ล้้าน 0.50 ล้้าน

2564

ทุุนชำำ�ระแล้้ว

1,289

7,785

3,155 (1)

3

2564

3,216

4

2564

เงิินปัันผลรัับ
สำำ�หรัับ
ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�

-

5

-

-

1,289

-

-

-

-

110

-

-

2563 2564 2563

มููลค่่าตาม
วิิธีีส่่วนได้้เสีีย

4,630 17,912 14,522 115

-

3

(ล้้านบาท)

2563

ราคาทุุน

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
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See note 10

AV Terrace Bay Inc.

Joint venture

Total

Associates
Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve Ticaret
Anonim Sirketi
AV Group NB Inc.

Manufacture of pulp

Manufacture of viscose
staple fibre
Manufacture of
pulp and fibre

Type of business

60.00

49.00

Canada

Canada

33.33

Turkey

Country

60.00

-

33.33

Ownership
interest
2021
2020
(%)

CAD 70
million

TRY 0.50
million
CAD 80
million

CAD 70
million

TRY 0.50
million
-

Paid-up capital
2021
2020

1,289

7,785

3,155 (1)

3

2021

Cost

1,289

4,630

-

3

-

17,912

3,216

4

2020
2021
(in million Baht)

-

5

2020

-

14,522

Equity

Financial statements in which the equity method is applied/Separate financial statements

-

115

-

-

-

110

-

-

Dividend income
for the year
2021
2020
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บริิษัทั มีีสัดั ส่่วนเงิินลงทุุนใน AV Terrace Bay Inc. อยู่่�ร้อ้ ยละ 60 โดยฝ่่ายบริิหารของบริิษัทั ได้้พิจิ ารณาอำำ�นาจควบคุุมกิิจการในบริิษัทั
ดัังกล่่าวและพบว่่าบริิษััทมีีเพีียงอำำ�นาจควบคุุมร่่วมเท่่านั้้�น ด้้วยเหตุุนี้้� บริิษััทจึึงได้้จััดประเภทเงิินลงทุุนใน AV Terrace Bay Inc. เป็็น
เงิินลงทุุนในการร่่วมค้้าโดยบัันทึึกบััญชีีด้ว้ ยวิิธีส่ี ว่ นได้้เสีียในงบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีส่ี ว่ นได้้เสีียและไม่่ได้้จัดั ทำำ�งบการเงิินรวม
เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมซึ่่�งจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยมููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนดัังกล่่าวมีีดัังต่่อไปนี้้�
บริษัทร่วม
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาต่อหุ้น (บาท)
มููลค่่ายุุติิธรรม บริิษััท เบอร์์ล่่า คาร์์บอน (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด (มหาชน)

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 มีนาคม
2564
2563
(พันบาท/หุ้น)
74,937,500
74,937,500
45.75
39.25
3,428,391
2,941,297

ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
ในระหว่่างปีี บริิษััทรัับรู้้�ส่่วนแบ่่งกำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการลงทุุนในบริิษััทร่่วมในงบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียดัังนี้้�

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไร (ขาดทุุน)
ผลต่่างของอััตรา
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรขาดทุุน
ของบริิษััทร่่วมที่่�ใช้้ แลกเปลี่่�ยนจากการแปลง
เบ็็ดเสร็็จอื่่�นของ
วิิธีีส่่วนได้้เสีีย
ค่่างบการเงิิน
บริิษััทร่่วม
2564
2563
2564
2563
2564
2563
(พัันบาท)

บริิษััทร่่วม
บริิษััท พีีทีี อิินโด ลิิเบอร์์ตี้้� เท็็กซ์์ไทล์์
(55,941) (21,893)
บริิษัทั อดิิตยา เบอร์์ล่า่ เคมีีคัลั ส์์ (ประเทศไทย) 182,174 256,870
จำำ�กััด
บริิษััท ไทย อคริิลิิค ไฟเบอร์์ จำำ�กััด
(14,743) (140,353)
บริิษัทั เบอร์์ล่า่ คาร์์บอน (ไทยแลนด์์) จำำ�กัดั
258,889 598,068
(มหาชน)
บริิษัทั ไทย โพลีีฟอสเฟตและเคมีีภัณ
ั ฑ์์ จำำ�กัดั
88,958 182,491
บริิษััท เบอร์์ล่่า จิิงเว่่ย์์ ไฟเบอร์์ จำำ�กััด
(97,349) (184,078)
Aditya Group AB
(184,406) (178,359)
Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve Ticaret
271
461
Anonim Sirketi
บริิษััท เอวีี กรุ๊๊�ป เอ็็นบีี อิิงค์์
20,445
รวม
198,298 513,207
การร่่วมค้้า
AV Terrace Bay Inc.
รวม
198,298 513,207

(28,938)
12,908

7,846
(2,687)

581
-

(2,139)
-

25,180

(73,124)

12,670

(12,841)

8,018
(43,553)
16,880
(1,253)

(1,657)
(27,092)
(66,108)
(601)

135,496
-

-

40,490
29,732 (163,423)

326
149,073

(14,980)

29,732 (163,423)

149,073

(14,980)
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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.
The fair value of investments in associates that is listed on the Stock Exchange of Thailand is as follows:
Fair value as at 31 March
2021
2020
(in thousand Baht/share)
74,937,500
74,937,500
45.75
39.25
3,428,391
2,941,297

Associate
Number of shares held
Price per share (Baht)
Birla Carbon (Thailand) PLC. fair value

Share of comprehensive income and dividend received
During the year, the Company has recognised its share of profit (loss) of investment in associates in the financial
statements in which the equity method is applied as follows:
Financial statements in which the equity method is applied
Share of profit
(loss) of associates Exchange differences
Share of other
accounted for using on translating financial
comprehensive
equity method
statements
income of associates
For the year ended 31 March

2021

2020

2021

2020

2021

2020

(in thousand Baht)
Associates
PT. Indo Liberty Textiles
(55,941) (21,893)
Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited 182,174 256,870
Thai Acrylic Fibre Co., Ltd.
(14,743) (140,353)
Birla Carbon (Thailand) Public Company 258,889 598,068
Limited
Thai Polyphosphate & Chemicals
88,958 182,491
Company Limited
Birla Jingwei Fibres Co., Ltd.
(97,349) (184,078)
Aditya Group AB
(184,406) (178,359)
Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve Ticaret
271
461
Anonim Sirketi
AV Group NB Inc.
20,445
Total
198,298 513,207
Joint venture
AV Terrace Bay Inc.
Total
198,298 513,207

(28,938)
12,908
25,180

7,846
(2,687)
(73,124)

581
12,670

(2,139)
(12,841)

8,018

(1,657)

-

-

(43,553)
16,880
(1,253)

(27,092)
(66,108)
(601)

135,496
-

-

40,490
29,732 (163,423)

326
149,073

(14,980)

29,732 (163,423)

149,073

(14,980)
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บริิษััทไม่่ได้้รัับรู้้�ผลขาดทุุนของเงิินลงทุุนที่่�บัันทึึกตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียบางแห่่งที่่�มีีส่่วนแบ่่งขาดทุุนเกิินกว่่ามููลค่่าตามบััญชีีของเงิินลงทุุน
ดัังกล่่าว ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 บริิษััทมีีส่่วนแบ่่งผลขาดทุุนที่่�ยัังไม่่รัับรู้้�จำ�ำ นวน 252 ล้้านบาท (31 มีีนาคม 2563: 512 ล้้านบาท)
โดยเป็็นส่่วนแบ่่งกำำ�ไร (ขาดทุุน) สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 จำำ�นวน 119 ล้้านบาท และเป็็นกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 จำำ�นวน 163 ล้้านบาท
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไร (ขาดทุุน) จากเงิินลงทุุนในบริิษััท พีีทีี อิินโด ลิิเบอร์์ตี้้� เท็็กซ์์ไทล์์ บริิษััท ไทย อคริิลิิค ไฟเบอร์์ จำำ�กััด และ Aditya Birla
Elyaf Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 คำำ�นวณขึ้้�นจากงบการเงิินที่่�จััดทำำ�โดยฝ่่ายบริิหาร
ของบริิษััทเหล่่านั้้�น โดยยัังไม่่ผ่่านการสอบทานจากผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทดัังกล่่าว อย่่างไรก็็ตาม ฝ่่ายบริิหารของบริิษััทเชื่่�อว่่า
งบการเงิินดัังกล่่าวไม่่มีีความแตกต่่างอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญหากได้้ถููกสอบทานโดยผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทร่่วม
บริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้า
ตารางต่่อไปนี้้�สรุุปข้้อมููลทางการเงิินของบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้าที่่�รวมอยู่่�ในงบการเงิินของบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้า ปรัับปรุุง
ด้้วยการปรัับมููลค่่ายุุติิธรรม ณ วัันที่่�ซื้้�อ และความแตกต่่างของนโยบายการบััญชีี การกระทบยอดรายการระหว่่างข้้อมููลทางการเงิิน
โดยสรุุปดัังกล่่าวกัับมููลค่่าตามบััญชีีของส่่วนได้้เสีียของกลุ่่�มบริิษััทในกิิจการเหล่่านี้้�

รายได้
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ร้อยละ 100)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมตามส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท
การตัดก�ำไรระหว่างกันที่ยังไม่ได้รับรู้จากการขายแบบ downstream
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท

AV Terrace Bay Inc.
2564
2563
(ล้้านบาท)
6,627
6,635
199ก
188ก
281
(150)
480
38
288
23
288
23

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

1,653ข
1,710
(2,310)ค
(933)ง

1,709ข
1,568
(2,751)ค
(841)ง
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The Company has not recognised losses relating to joint venture accounted for using the equity method where
its share of losses exceeds the carrying amount of those investments. As at 31 March 2021, the Company’s
cumulative share of unrecognised loss was Baht 252 million (31 March 2020: Baht 512 million), of which Baht
119 million were the Company’s share of profit (loss) for the year ended 31 March 2021, respectively and Baht
163 million were the Company’s other comprehensive income for the year ended 31 March 2021.
Shares of profit (loss) of investment in PT. Indo Liberty Textiles, Thai Acrylic Fibre Co., Ltd. and Aditya Birla Elyaf
Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi for the year ended 31 March 2021 were determined based on the financial
statements prepared by the management of those companies and not reviewed by their auditors. However, the
Company’s management believed that the financial statements would not be materially different if they were
reviewed by the auditors of the associates.
Associates and joint ventures
The following table summarises the financial information of the associates and joint ventures as included in
their own financial statements, adjusted for fair value adjustments at acquisition and differences in accounting
policies. The table also reconciles the summarised financial information to the carrying amount of the Group’s
interest in these companies.

Revenue
Profit from continuing operations
Other comprehensive income
Total comprehensive income (100%)
Total comprehensive income of the Group’s interest
Elimination of unrealised profit on downstream sales
Group’s share of total comprehensive income
Current assets
Non-current assets
Current liabilities
Non-current liabilities

AV Terrace Bay Inc.
2021
2020
(in million Baht)
6,627
6,635
199a
188a
281
(150)
480
38
288
23
288
23
1,653b
1,710
(2,310)c
(933)d

1,709b
1,568
(2,751)c
(841)d
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สินทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100)
สินทรัพย์สุทธิส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท
การตัดก�ำไรระหว่างกันที่ยังไม่ได้รับรู้จากการขายแบบ downstream
ค่าความนิยม
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม/การร่วมค้า
หมายเหตุุ
ก. รวมรายการต่่อไปนี้้�
- ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่าย
- ดอกเบี้้�ยจ่่าย
- ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
ข. รวมรายการเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ค. รวมรายการหนี้้�สิินทางการเงิินหมุุนเวีียน
(ไม่่รวมเจ้้าหนี้้�การค้้า เจ้้าหนี้้�อื่่�น และประมาณการหนี้้�สิิน)
ง. รวมรายการหนี้้�สิินทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียน
(ไม่่รวมเจ้้าหนี้้�การค้้า เจ้้าหนี้้�อื่่�น และประมาณการหนี้้�สิิน)

รายงานประจำ�ปี 2564

AV Terrace Bay Inc.
2564
2563
(ล้้านบาท)
120
(315)
72
(189)
72
(189)
137
105
(21)
46
1,446

119
118
345
1,881

-

-
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Net assets (100%)
Group’s share of net assets
Elimination of unrealised profit on downstream sales
Goodwill
Carrying amount of interest in associate/joint venture
Remark:
a. Includes:
– depreciation and amortisation
– interest expense
– income tax expense
b. Includes cash and cash equivalents
c. Includes current financial liabilities
(excluding trade, other payables and provisions)
d. Includes non-current financial liabilities
(excluding trade, other payables and provisions)

AV Terrace Bay Inc.
2021
2020
(in million Baht)
120
(315)
72
(189)
72
(189)
137
105
(21)
46
1,446

119
118
345
1,881

-

-

สิินทรััพย์์
หมุุนเวีียน
792
6,828
2,065
7,050
120
1,945
1,916
13
3,186

บริิษััทร่่วม

บริษัท พีที อินโด ลิเบอร์ตี้ เท็กซ์ไทล์
บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ จ�ำกัด
บริิษััท เบอร์์ล่่า คาร์์บอน (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด (มหาชน)
บริษัท ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์ จ�ำกัด
บริษัท เบอร์ล่า จิงเว่ย์ ไฟเบอร์ จ�ำกัด
บริษัท อดิตยา กรุ๊ป เอบี
Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
บริษัท เอวี กรุ๊ป เอ็นบี อิงค์

2,136
14,934
1,795
15,352
7,283
1,475
6,894
6,004

สิินทรััพย์์ไม่่
หมุุนเวีียน
(1,129)
(5,713)
(2,238)
(1,455)
(11)
(2,696)
(4,184)
(1)
(1,074)

หนี้้�สิิน
หมุุนเวีียน

สััดส่่วนเงิิน
ลงทุุน
หนี้้�สิินไม่่ สิินทรััพย์์
หมุุนเวีียน
สุุทธิิ
(ร้้อยละ)
(ล้านบาท)
(1,209)
590
40.00
(1,272)
14,777
29.98
(942)
680
30.00
(139)
20,808
24.98
7,392
49.00
724
42.53
(1,746)
2,880
33.33
12
33.33
(1,895)
6,221
49.00

ณ วัันที่่� 31 มีนี าคม 2564

236
4,430
204
5,198
3,622
308
960
4
3,048

(6)
(121)
(139)
168

236
4,424
204
5,198
3,501
169
960
4
3,216

สััดส่่วนตาม
มููลค่่าตาม
ส่่วนได้้เสีีย
บััญชีีของ
ของกิิจการ
ส่่วนได้้เสีีย
ในสิินทรััพย์์ - การตััดรายการ ของกิิจการใน
สุุทธิิ
ระหว่่างกััน บริิษััทร่่วม
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PT. Indo Liberty Textiles
Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited
Thai Acrylic Fibre Co., Ltd.
Birla Carbon (Thailand) Plc.
Thai Polyphosphate & Chemicals Co., Ltd.
Birla Jingwei Fibres Co., Ltd.
Aditya Group AB
Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
AV Group NB Inc.

Associates
792
6,828
2,065
7,050
120
1,945
1,916
13
3,186

Current
assets
2,136
14,934
1,795
15,352
7,283
1,475
6,894
6,004

Noncurrent
assets

Carrying
amounts of
associates
NonShareholding
based on
Current current
percentage Share of Elimination
equity
liabilities liabilities Net assets
(%)
net assets entries
method
(in million Baht)
(1,129)
(1,209)
590
40.00
236
236
(5,713)
(1,272)
14,777
29.98
4,430
(6)
4,424
(2,238)
(942)
680
30.00
204
204
(1,455)
(139)
20,808
24.98
5,198
5,198
(11)
7,392
49.00
3,622
(121)
3,501
(2,696)
724
42.53
308
(139)
169
(4,184)
(1,746)
2,880
33.33
960
960
(1)
12
33.33
4
4
(1,074)
(1,895)
6,221
49.00
3,048
168
3,216

As at 31 March 2021
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สิินทรััพย์์
หมุุนเวีียน
874
6,311
2,146
6,301
77
2,375
1,467
16

บริิษััทร่่วม

บริิษััท พีีทีี อิินโด ลิิเบอร์์ตี้้� เท็็กซ์์ไทล์์
บริิษััท อดิิตยา เบอร์์ล่่า เคมีีคััลส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
บริิษััท ไทย อคริิลิิค ไฟเบอร์์ จำำ�กััด
บริิษััท เบอร์์ล่่า คาร์์บอน (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท ไทย โพลีีฟอสเฟตและเคมีีภััณฑ์์ จำำ�กััด
บริิษััท เบอร์์ล่่า จิิงเว่่ย์์ ไฟเบอร์์ จำำ�กััด
บริิษััท อดิิตยา กรุ๊๊�ป เอบีี
Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

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

สิินทรััพย์์ไม่่
หมุุนเวีียน
(1,155)
(4,921)
(3,233)
(1,262)
(2)
(2,943)
(2,585)
(1)

หนี้้�สิิน
หมุุนเวีียน

สััดส่่วนตาม
มููลค่่าตาม
ส่่วนได้้เสีีย
บััญชีีของ
สััดส่่วนเงิิน ของกิิจการ
ส่่วนได้้เสีีย
ลงทุุน ในสิินทรััพย์์ - การตััดรายการ ของกิิจการใน
หนี้้�สิินไม่่ สิินทรััพย์์
หมุุนเวีียน
สุุทธิิ
(ร้้อยละ)
สุุทธิิ
ระหว่่างกััน
บริิษััทร่วม
่
(ล้้านบาท)
(1,318)
800
40.00
320
320
(2,370)
14,213
29.98
4,261
(6)
4,255
(213)
728
30.00
218
218
(139)
20,087
24.98
5,018
5,018
6,845
49.00
3,354
3,354
(1)
1,055
42.53
449
(139)
310
(2,809)
2,976
33.33
992
992
15
33.33
5
5

ณ วัันที่่� 31 มีนี าคม 2563
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PT Indo Liberty Textiles
Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited
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

Associates
874
6,311
2,146
6,301
77
2,375
1,467
16

Current
assets
2,399
15,193
2,028
15,187
6,770
1,624
6,903
-

Noncurrent
assets
(1,155)
(4,921)
(3,233)
(1,262)
(2)
(2,943)
(2,585)
(1)

(1,318)
(2,370)
(213)
(139)
(1)
(2,809)
-

NonCurrent current
liabilities liabilities

Carrying
amounts of
associates
Shareholding
based on
Net
percentage Share of Elimination
equity
assets
(%)
net assets entries
method
(in million Baht)
800
40.00
320
320
14,213
29.98
4,261
(6)
4,255
728
30.00
218
218
20,087
24.98
5,018
5,018
6,845
49.00
3,354
3,354
1,055
42.53
449
(139)
310
2,976
33.33
992
992
15
33.33
5
5

As at 31 March 2020
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บริิษััท พีีทีี อิินโด ลิิเบอร์์ตี้้� เท็็กซ์์ไทล์์
บริิษััท อดิิตยา เบอร์์ล่่า เคมีีคััลส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
บริิษััท ไทย อคริิลิิค ไฟเบอร์์ จำำ�กััด
บริิษััท เบอร์์ล่่า คาร์์บอน (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท ไทย โพลีีฟอสเฟตและเคมีีภััณฑ์์ จำำ�กััด
บริิษััท เบอร์์ล่่า จิิงเว่่ย์์ ไฟเบอร์์ จำำ�กััด
บริิษััท อดิิตยา กรุ๊๊�ป เอบีี
Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
บริิษััท เอวีี กรุ๊๊�ป เอ็็นบีี อิิงค์์

บริษัทร่วม
2,653
15,931
4,675
5,496
59
4,612
6,459
2
5,960

3,441
15,967
5,175
8,306
25
4,700
7,161
3
-

รายได้้รวม
2564
2563
(139)
606
(49)
1,036
182
(229)
(555)
1
(249)

(ล้้านบาท)
(55)
2
857
45
(468)
2,394
152
372
16
(433)
(535)
406
1
272
14
(9)
(344)
(3)
(64)
(198)
(2)
-

(137)
800
(49)
1,188
198
(229)
(149)
1
23

(41)
848
(468)
2,050
369
(497)
(733)
(1)
-

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม
กำำ�ไร (ขาดทุุน)
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�น กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จรวม
2564
2563
2564
2563
2564
2563
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PT Indo Liberty Textiles
Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited
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
AV Group NB Inc.

Associates
2,653
15,931
4,675
5,496
59
4,612
6,459
2
5,960

2021

2020
3,441
15,967
5,175
8,306
25
4,700
7,161
3
-

Total
revenue

For the year ended 31 March
Profit
Other comprehensive
(loss)
income (loss)
2021
2020
2021
2020
(in million Baht)
(139)
(55)
2
14
606
857
45
(9)
(49)
(468)
1,036
2,394
152
(344)
182
372
16
(3)
(229)
(433)
(64)
(555)
(535)
406
(198)
1
1
(2)
(249)
272
(137)
800
(49)
1,188
198
(229)
(149)
1
23

(41)
848
(468)
2,050
369
(497)
(733)
(1)
-

Total comprehensive
income (loss)
2021
2020
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ราคาทุุน
ณ วัันที่่� 1 เมษายน 2562
เพิ่่�มขึ้้�น
จำำ�หน่่าย
โอน
ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 และ
1 เมษายน 2563
เพิ่่�มขึ้้�น
จำำ�หน่่าย
โอน
ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2564

12.	ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์

1,286,545
10,789
9,195
1,306,529
3,380
1,790
1,311,699

216,257
216,257

216,257

ที่่�ดิิน

49,965
(8,382)
69,121
7,792,388

7,353,015
167,760
(53,642)
214,551
7,681,684
105
46,638

45,237
830
(13)
479
46,533
113
28,953

28,142
557
141
28,840
(2,787)
28,887

33,757
181
(2,264)
31,674

56,430
(70,911)
97,816

235,309
101,354
(224,366)
112,297

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
เครื่่�องตกแต่่ง
ติิดตั้้�ง
อาคารและ เครื่่�องจัักรและ และเครื่่�องใช้้
เครื่่�อง
สิินทรััพย์์
สิ่่�งก่่อสร้้างอื่่�น
อุุปกรณ์์
สำำ�นัักงาน
คอมพิิวเตอร์์
ยานพาหนะ ระหว่่างก่่อสร้้าง
(พัันบาท)

109,993
(11,169)
9,522,638

9,198,262
281,471
(55,919)
9,423,814

รวม
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Cost
At 1 April 2019
Additions
Disposals
Transfers
At 31 March 2020 and
1 April 2020
Additions
Disposals
Transfers
At 31 March 2021
1,286,545
10,789
9,195
1,306,529
3,380
1,790
1,311,699

216,257

49,965
(8,382)
69,121
7,792,388

7,353,015
167,760
(53,642)
214,551
7,681,684
105
46,638

45,237
830
(13)
479
46,533
113
28,953

28,142
557
141
28,840

(2,787)
28,887

33,757
181
(2,264)
31,674

56,430
(70,911)
97,816

235,309
101,354
(224,366)
112,297

Financial statements in which the equity method is applied/Separate financial statements
Furniture
Assets
Machinery fixtures and
Buildings
under
office
and
and other
construction
Vehicles
constructions equipment equipment Computers
(in thousand Baht)

216,257
216,257

Land

12. Property, plant and equipment

109,993
(11,169)
9,522,638

9,198,262
281,471
(55,919)
9,423,814

Total

ANNUAL REPORT 2021

189

517,869

1,856,570

2,034,992

297,496
(8,370)
5,935,818

5,430,755
268,935
(52,998)
5,646,692

2,229

3,392

1,268
44,409

41,898
1,256
(13)
43,141

872

2,458

1,699
28,081

24,369
2,013
26,382

2,671

4,168

1,497
(2,787)
26,216

27,560
1,776
(1,830)
27,506

97,816

112,297

-

-

สิินทรััพย์์ระหว่่าง
ก่่อสร้้าง

2,694,284

2,938,752

354,449
(11,157)
6,828,354

6,213,834
326,069
(54,841)
6,485,062

รวม

ราคาทรััพย์์สิินของบริิษััทก่่อนหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสมของอาคารและอุุปกรณ์์ ซึ่่�งได้้คิิดค่่าเสื่่�อมราคาเต็็มจำำ�นวนแล้้ว แต่่ยัังคงใช้้งานจนถึึง ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 มีีจำำ�นวน 3,942 ล้้านบาท
(2563: 3,859 ล้้านบาท)

216,257

ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2564

565,188

52,489
793,830

-

216,257

689,252
52,089
741,341

อาคารและ
สิ่่�งก่่อสร้้างอื่่�น

-

มููลค่่าสุุทธิิทางบััญชีี
ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563

ค่่าเสื่่�อมราคา
ณ วัันที่่� 1 เมษายน 2562
ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี
จำำ�หน่่าย
ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 และ
1 เมษายน 2563
ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี
จำำ�หน่่าย
ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2564

ที่่�ดิิน

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
เครื่่�องตกแต่่ง
เครื่่�องจัักรและ
ติิดตั้้�ง และ
อุุปกรณ์์
เครื่่�องใช้้
เครื่่�อง
โรงงาน
สำำ�นัักงาน
คอมพิิวเตอร์์
ยานพาหนะ
(พัันบาท)
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52,489
793,830

-

565,188

741,341

-

216,257

689,252
52,089
-

-

2,034,992

297,496
(8,370)
5,935,818

5,646,692

5,430,755
268,935
(52,998)

3,392

1,268
44,409

43,141

41,898
1,256
(13)

2,458

1,699
28,081

26,382

24,369
2,013
-

4,168

1,497
(2,787)
26,216

27,560
1,776
(1,830)
27,506

112,297

-

-

2,938,752

354,449
(11,157)
6,828,354

6,485,062

6,213,834
326,069
(54,841)

Total

At 31 March 2021
216,257
517,869
1,856,570
2,229
872
2,671
97,816
2,694,284
The gross amount of the Company’s fully depreciated property, plant and equipment that was still in use as at 31 March 2021 amounted to Baht 3,942 million.
(2020: Baht 3,859 million).

Net book value
At 31 March 2020

Accumulated depreciation
At 1 April 2019
Depreciation charge for the year
Disposals
At 31 March 2020 and
1 April 2020
Depreciation charge for the year
Disposals
At 31 March 2021

Land

Financial statements in which the equity method is applied/Separate financial statements
Furniture
Buildings
fixtures and
Assets
Machinery
and other
and
office
under
equipment
Computers
Vehicles
constructions equipment
construction
(in thousand Baht)
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13. เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น

เจ้้าหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เจ้้าหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน
เจ้้าหนี้้�อื่่�น - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย
รวม

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
(พัันบาท)
27,882
645,157
786,994
602,214
216
273,914
206,821
1,088,790
1,454,408

14. หนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ย

เจ้าหนี้แฟคตอริ่ง
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวมหนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ย

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
ส่่วนที่่�ไม่่มีีหลัักประกััน
(พัันบาท)
16,964
115,000
115,000
16,964

ในระหว่่างปีี 2564 บริิษัทั ทำำ�สัญ
ั ญาเงิินกู้้�ยืืมเงิินกัับสถาบัันการเงิินในประเทศแห่่งหนึ่่�งโดยมีีวงเงิินกู้้� 600 ล้้านบาท ณ วัันที่่� 31 เมษายน
2564 บริิษััทเบิิกใช้้ 115 ล้้านบาท เงิินกู้้�ยืืมดัังกล่่าวมีีอััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 1.05 และมีีกำำ�หนดชำำ�ระคืืนเมื่่�อทวงถาม

15. ประมาณการหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนสำำ�หรัับผลประโยชน์์พนัักงาน

ผลประโยชน์์หลัังออกจากงาน
รวม

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
(พัันบาท)
161,246
185,917
161,246
185,917

โครงการผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้
บริิษัทั จััดการโครงการผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ตามข้้อกำำ�หนดของพระราชบััญญััติคุ้้�ิ มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้้ผลประโยชน์์
เมื่่�อเกษีียณแก่่พนักั งานตามสิิทธิิและอายุุงาน โครงการผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้มีคี วามเสี่่�ยงจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์
ประกัันภััย ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงของช่่วงชีีวิิต ความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน ความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ย และความเสี่่�ยงจากตลาด
(เงิินลงทุุน)
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13. Trade and other current payables

Trade payables - related parties
Trade payables - third parties
Other payables - related parties
Accrued expenses
Total

Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
2020
(in thousand Baht)
27,882
645,157
786,994
602,214
216
273,914
206,821
1,088,790
1,454,408

14. Interest bearing liabilities
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
2020
Unsecured
(in thousand Baht)
Accounts payable - factoring
16,964
Short-term loans from financial institutions
115,000
Total interest-bearing liabilities
115,000
16,964
During the year 2021, the Company entered into a facility agreement with a local financial institution,
for total amount of Baht 600 million. As at 31 Match 2021, the Company withdraw Baht 115 million
The loan bears interest rate at 1.05% and is repayable on demand.

15. Non-current provisions for employee benefits

Defined benefit plan
Total

Defined benefit plan

Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
2020
(in thousand Baht)
161,246
185,917
161,246
185,917

The Company operate a defined benefit plan based on the requirement of Thai Labour Protection Act B.E. 2541
(1998) to provide retirement benefits to employees based on pensionable remuneration and length of service.
The defined benefit plans expose the Company to actuarial risks, such as longevity risk, currency risk, interest
rate risk and market (investment) risk.
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มููลค่่าปััจจุุบัันของภาระผููกพัันตาม
โครงการผลประโยชน์์
ณ วัันต้้นปีี
รัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน:
ต้้นทุุนบริิการปััจจุุบััน
ต้้นทุุนบริิการในอดีีต
ดอกเบี้้�ยจากภาระผููกพััน
รัับรู้้�ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น:
(กำำ�ไร) ขาดทุุนจากการประมาณตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
-	ข้้อสมมติิด้้านประชากรศาสตร์์
-	ข้้อสมมติิทางการเงิิน
- การปรัับปรุุงจากประสบการณ์์
ผลประโยชน์์จ่่าย
ณ วัันสิ้้�นปีี
ข้้อสมมติิหลัักในการประมาณการตาม
หลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
(พัันบาท)
185,917
159,822
16,123
2,728
18,851

16,395
39,795
5,585
61,775

(13,443)
(1,013)
(14,456)
(29,066)
161,246

(1,345)
11,245
(24,469)
(14,569)
(21,111)
185,917

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
(ร้้อยละ)

อััตราคิิดลด
2.4
1.5
การเพิ่่�มขึ้้�นของเงิินเดืือนในอนาคต
6.0
6.0
อััตราการหมุุนเวีียนของพนัักงาน
1.0 - 17.2
1.0 - 17.2
ข้้อสมมติิเกี่่�ยวกัับอััตรามรณะในอนาคตถืือตามข้้อมููลทางสถิิติิที่่�เผยแพร่่ทั่่�วไปและตารางมรณะ
ณ วัั น ที่่� 31 มีี น าคม 2564 ระยะเวลาถัั ว เฉลี่่�ยถ่่ ว งน้ำำ�� หนัั ก ของภาระผูู ก พัั น ผลประโยชน์์ ที่่�กำำ� หนดไว้้ เ ป็็ น 14 ปีี (2563:
14 ปีี)
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Present value of the defined benefit
obligations
At the beginning of the year
Include in profit or loss:
Current service cost
Past service cost
Interest on obligation
Included in other comprehensive income:
Actuarial (gain) loss
- Demographic assumptions
- Financial assumptions
- Experience adjustment
Benefit paid
At the end of the year

Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
2020
(in thousand Baht)
185,917
159,822
16,123
2,728
18,851

16,395
39,795
5,585
61,775

(13,443)
(1,013)
(14,456)
(29,066)
161,246

(1,345)
11,245
(24,469)
(14,569)
(21,111)
185,917

Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
2020
Principal actuarial assumptions
(%)
Discount rate
2.4
1.5
Future salary growth
6.0
6.0
Employee turnover
1.0 - 17.2
1.0 - 17.2
Assumptions regarding future mortality have been based on published statistics and mortality tables.
At 31 March 2021, the weighted-average duration of the defined benefit obligation was 14 years (2020: 14 years).
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่่�ยนแปลงในแต่่ละข้้อสมมติิที่่�เกี่่�ยวข้้องในการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยที่่�อาจเป็็นไปได้้อย่่างสมเหตุุสมผล
ณ วัันที่่�รายงาน โดยถืือว่่าข้้อสมมติิอื่่�น ๆ คงที่่�
ผลกระทบต่่อภาระผููกพััน
ของโครงการผลประโยชน์์
ณ วัันที่่� 31 มีนี าคม
อััตราคิิดลด
การเพิ่่�มขึ้้�นของเงิินเดืือนในอนาคต
ผลกระทบต่่อภาระผููกพััน
ของโครงการผลประโยชน์์
ณ วัันที่่� 31 มีนี าคม
อััตราการหมุุนเวีียนของพนัักงาน

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ข้้อสมมติิเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1
ข้้อสมมติิลดลงร้้อยละ 1
2564
2563
2564
2563
(พัันบาท)
(14,568)
(16,027)
16,990
18,833
14,629
15,802
(12,682)
(13,805)
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ข้้อสมมติิเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 20
ข้้อสมมติิลดลงร้้อยละ 20
2564
2563
2564
2563
(พัันบาท)
(7,163)
(6,971)
7,815
7,616

16.	ทุุนสำำ�รองตามกฎหมาย
ตามบทบััญญััติแิ ห่่งพระราชบััญญััติบิ ริิษัทั มหาชนจำำ�กัดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริิษัทั จะต้้องจััดสรรทุุนสำำ�รอง (“สำำ�รองตามกฎหมาย”)
อย่่างน้้อยร้้อยละ 5 ของกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีีหลัังจากหัักขาดทุุนสะสมยกมา จนกว่่าสำำ�รองดัังกล่่าวมีีจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 10
ของทุุนจดทะเบีียน เงิินสำำ�รองนี้้�จะนำำ�ไปจ่่ายเป็็นเงิินปัันผลไม่่ได้้

17.	ส่่วนงานดำำ�เนิินงานและการจำำ�แนกรายได้้
ส่่วนงานดำำ�เนิินงาน
บริิษััทดำำ�เนิินกิิจการในส่่วนงานทางธุุรกิิจเดีียวคืือการผลิิตและจำำ�หน่่ายเส้้นใยประดิิษฐ์์เรยอนและผลพลอยได้้ โดยเป็็นการขาย
ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจในส่่วนงานทางภููมิิศาสตร์์เดีียวคืือในประเทศไทย ดัังนั้้�นรายได้้ กำำ�ไรจากการ
ดำำ�เนิินงานและสิินทรััพย์ทั้้�์ งหมด ที่่�แสดงในงบการเงิินจึึงเกี่่�ยวข้้องกัับส่่วนงานทางธุุรกิิจและส่่วนงานทางภููมิศิ าสตร์์เดีียวตามที่่�กล่่าวข้้างต้้น
การจำำ�แนกรายได้้
บริิษััทมีีฐานการดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่�ในประเทศไทย โดยส่่วนใหญ่่ของสิินค้้าที่่�ผลิิตได้้ส่่งไปจำำ�หน่่ายในต่่างประเทศโดยตรงผ่่านทางลููกค้้า
ภายนอกและบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน จัังหวะเวลาในการรัับรู้้�รายได้้คืือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่่�ง
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Sensitivity analysis
Reasonably possible changes at the reporting date to one of the relevant actuarial assumptions, holding other
assumptions constant, would have affected the defined benefit obligation by the amounts shown below.

Effect to the defined benefit
obligation
At 31 March
Discount rate
Future salary growth
Effect to the defined benefit
obligation
At 31 March
Employee turnover

Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
1% increase in assumption 1% decrease in assumption
2021
2020
2021
2020
(in thousand Baht)
(14,568)
(16,027)
16,990
18,833
14,629
15,802
(12,682)
(13,805)
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
20% increase in assumption 20% decrease in assumption
2021
2020
2021
2020
(in thousand Baht)
(7,163)
(6,971)
7,815
7,616

16. Legal reserves
Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535 Section 116 requires that a public company shall allocate
not less than 5% of its annual net profit, less any accumulated losses brought forward, to a reserve account
(“legal reserve”), until this account reaches an amount not less than 10% of the registered authorised capital.
The legal reserve is not available for dividend distribution.

17. Segment information and disaggregation of revenue
Segment information
The Company’s operations involve a single industry segment i.e. the manufacture and distribution of viscose
rayon staple fiber and by-products for both domestic and export markets. The Company’s operations are carried
on in a single geographic area in Thailand. As a result, all the revenues, operating profit and assets as reflected
in these financial statements pertain to the aforementioned business segment and geographic area.
Disaggregation of revenue
The operating unit of the company are located in Thailand. The majority of the production is exported overseas
directly to external customers and related parties. Timing of revenue recognition is at a point in time.
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ในการนำำ�เสนอการจำำ�แนกส่่วนงานภููมิิศาสตร์์ รายได้้แยกตามเขตภููมิิศาสตร์์ได้้กำำ�หนดจากสถานที่่�ตั้้�งของลููกค้้า
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
(พันบาท)

ข้้อมููลทางภููมิิศาสตร์์
ต่างประเทศ
ไทย
รวม

5,530,108
473,389
6,003,497

6,515,633
858,818
7,374,451

18.	ค่่าใช้้จ่่ายผลประโยชน์์ของพนัักงาน

เงิินเดืือนและค่่าแรง
โครงการผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้
อื่่�น ๆ
รวม

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หมายเหตุุ
2564
2563
(พันบาท)
427,010
433,075
15
18,851
61,775
46,743
82,243
492,604
577,093

โครงการสมทบเงิินที่่�กำำ�หนดไว้้
บริิษััทได้้จััดตั้้�งกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพสำำ�หรัับพนัักงานของบริิษััทบนพื้้�นฐานความสมััครใจของพนัักงานในการเป็็นสมาชิิกของ
กองทุุน โดยพนัักงานจ่่ายเงิินสะสมในอััตราร้้อยละ 5 ของเงิินเดืือนทุุกเดืือน และบริิษััทจ่่ายสมทบในอััตราร้้อยละ 5 ของเงิินเดืือน
ของพนัักงานทุุกเดืือน กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพนี้้�ได้้จดทะเบีียนเป็็นกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพตามข้้อกำำ�หนดของกระทรวงการคลัังและ
จััดการกองทุุนโดยผู้้�จััดการกองทุุนที่่�ได้้รัับอนุุญาต

19.	ค่่าใช้้จ่่ายตามลัักษณะ
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หมายเหตุุ
2564
2563
(พัันบาท)
การเปลี่่�ยนแปลงในสิินค้้าสำำ�เร็็จรููปและ
9
(67,982)
83,482
งานระหว่่างทำำ�
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
3,597,767
5,292,591
ค่าพลังงานและไอน�้ำใช้ไป
839,730
950,374
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
12
354,861
326,391
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
18
492,604
577,093

199

ANNUAL REPORT 2021

In presenting information on the basis of geographical information, revenue is based on the geographical location
of customers.

Year ended 31 March

Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
2020
(in thousand Baht)

Geographic information
Overseas
Thailand
Total

5,530,108
473,389
6,003,497

6,515,633
858,818
7,374,451

18. Employee benefit expenses
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
2020
Note
(in thousand Baht)
427,010
433,075
15
18,851
61,775
46,743
82,243
492,604
577,093

Wages and salaries
Defined benefit plans
Others
Total
Defined contribution plans
The defined contribution plans comprise provident funds established by the Company for its employees.
Membership to the funds is on a voluntary basis. Contributions are made monthly by the employees at rates
ranging 5% of their basic salaries and by the Company at rates ranging 5% of the employees’ basic salaries. The
provident funds are registered with the Ministry of Finance as juristic entities and are managed by a licensed
Fund Manager.

19. Expenses by nature
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
Note
2021
2020
(in thousand Baht)
Changes in inventories of finished 9
(67,982)
83,482
goods and work in progress
Raw materials and consumables used
3,597,767
5,292,591
Power and steam consumptions
839,730
950,374
Depreciation and amortisation
12
354,861
326,391
Employee benefit expenses
18
492,604
577,093
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20. ภาษีีเงิินได้้
ภาษีีเงิินได้้ที่่�รัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

งบการเงิินที่่�แสดง
งบการเงิิน
เงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
เฉพาะกิิจการ
2564
2563
2564
2563
(พัันบาท)

ภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบััน
สำำ�หรัับงวดปััจจุุบััน
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
การเปลี่่�ยนแปลงของผลต่่างชั่่�วคราว
รวมภาษีีเงิินได้้

-

-

-

-

(8,861)
(8,861)
(8,861)

(54,397)
(54,397)
(54,397)

(8,861)
(8,861)
(8,861)

(54,397)
(54,397)
(54,397)

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
2564
ภาษีีเงิินได้้

2563

รายได้้
รายได้้
ก่่อนภาษีี (ค่่าใช้้จ่า่ ย) สุุทธิิจาก ก่่อนภาษีี (ค่่าใช้้จ่่าย) สุุทธิิจาก
เงิินได้้ ภาษีีเงิินได้้ ภาษีีเงิินได้้ เงิินได้้ ภาษีีเงิินได้้ ภาษีีเงิินได้้
(ล้้านบาท)

รัับรู้้�ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินเผื่่�อขาย
กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการประมาณตามหลัักคณิิตศาสตร์์
ประกัันภััย
รวม

2,019

(404)

1,615

-

-

-

-

-

-

(527)

105

(422)

14
2,033

(3)
(407)

11
1,626

15
(512)

(3)
102

12
(410)
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20 Income tax
Financial statements in which
Separate
the equity method
financial
is applied
statements
2021
2020
2021
2020
Income tax recognised in profit or loss
(in thousand Baht)
Current tax expense
Current year
Deferred tax expense
Movements in temporary differences
(8,861)
(54,397)
(8,861)
(54,397)
(8,861)
(54,397)
(8,861)
(54,397)
Total tax income
(8,861)
(54,397)
(8,861)
(54,397)

Income tax
Recognised in other comprehensive
income
Financial assets at FVOCI
Available-for-sale assets
Defined benefit plan actuarial gains (losses)
Total

Financial statements in which the equity method is applied
2021
2020
Before
Tax
Net of Before
Tax
Net of
tax
(expense)
tax
tax
(expense)
tax
benefit
benefit
(in million Baht)

2,019
14
2,033

(404)
(3)
(407)

1,615
11
1,626

(527)
15
(512)

105
(3)
102

(422)
12
(410)
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งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564

2563

รายได้้
รายได้้
ก่่อน (ค่่าใช้้จ่า่ ย) สุุทธิิจาก
ก่่อน (ค่่าใช้้จ่่าย) สุุทธิิจาก
ภาษีีเงิินได้้ ภาษีีเงิินได้้ ภาษีีเงิินได้้ ภาษีีเงิินได้้ ภาษีีเงิินได้้ ภาษีีเงิินได้้

ภาษีีเงิินได้้

(ล้้านบาท)
รัับรู้้�ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินเผื่่�อขาย
กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการประมาณตามหลัักคณิิตศาสตร์์
ประกัันภััย
รวม

2,019

(404)

1,615

-

-

-

-

-

-

(527)

105

(422)

14
2,033

(3)
(407)

11
1,626

15
(512)

(3)
102

12
(410)

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุน
ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย

การกระทบยอดเพื่่�อหา
อััตราภาษีีที่่�แท้้จริิง

2564

งบการเงิิน
เฉพาะกิิจการ

2563

2564

2563

อััตรา
อััตรา
อััตรา
อััตรา
ภาษีี
ภาษีี
ภาษีี
ภาษีี
(ร้้อยละ) (พัันบาท) (ร้้อยละ) (พัันบาท) (ร้้อยละ) (พัันบาท) (ร้้อยละ) (พัันบาท)

กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนภาษีีเงิินได้้
จำำ�นวนภาษีีตามอััตรา
ภาษีีเงิินได้้
ขาดทุุนจากสิิทธิิประโยชน์์
จากการส่่งเสริิมการลงทุุน
เงิินปัันผลรัับ
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรในเงิินลงทุุน
ในบริิษััทร่่วม
การกลัับรายการของภาษีีเงิิน
ได้้รอตััดบััญชีีสำำ�หรัับปีี
ค่่าใช้้จ่่ายต้้องห้้ามทางภาษีี
ค่่าใช้้จ่่ายทางภาษีีที่่�มีีสิิทธิิหัักเพิ่่�ม
รวม

20

80,624
16,125

20

20

(2,268)
(454)

20

(268,503)
(53,701)

24,300

19,987

24,300

19,987

(162)
(39,660)

(167)
(102,641)

(24,134)

(22,220)

1,521

(4,075)

1,521

5,667
(5,651)
(54,397)

142
(4,640)
(8,861)

5,667
(5,651)
(54,397)

(4,966)

(11)

134,439
26,887

142
(4,640)
(8,861) (40)
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Separate financial statements
2021
2020
Net of
Net of Before
Tax
Before
Tax
tax (expense) tax
tax (expense) tax
benefit
benefit
(in million Baht)

Income tax
Recognised in other comprehensive income
Financial assets at FVOCI
Available-for-sale assets
Defined benefit plan actuarial gains (losses)
Total

2,019
14
2,033

(404)
(3)
(407)

1,615
11
1,626

Financial statements in which the
equity method is applied
Reconciliation of effective tax rate

2021
Rate
(%)

Profit (loss) before income tax expense
Income tax using the Thai corporation 20
tax rate
Loss from promotional privileges
Dividend received
Share of profit from associates
Reversal of deferred tax for the year
Expenses not deductible for tax 		
purposes
Additional expense deductions allowed
Total
(11)

20

2021

(in
thousand Rate
Baht) (%)

134,439
26,887

105
(3)
102

(422)
12
(410)

Separate financial statements

2020

(in
thousand Rate
Baht) (%)

80,624
16,125

(527)
15
(512)

20

2020

(in
thousand Rate
Baht) (%)

(2,268)
(454)

20

(in
thousand
Baht)

(268,503)
(53,701)

24,300
(162)
(39,660)
(4,966)
142

19,987
(167)
(102,641)
1,521
5,667

24,300
(24,134)
(4,075)
142

19,987
(22,220)
1,521
5,667

(4,640)
(8,861) (40)

(5,651)
(54,397) 391

(4,640)
(8,861)

(5,651)
(54,397)

20
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ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ณ วัันที่่� 31 มีนี าคม
สิินทรััพย์์
หนี้้�สิิน
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีสุุทธิิ

ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
2564
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อนุพันธ์
สิินค้้าคงเหลืือ
ประมาณการหนีส้ นิ ส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากคดีความ
ขาดทุนทางภาษีสะสมที่ยังไม่ได้ใช้
รวม

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุน
ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
2564
2563
74,127
(523,217)
(449,090)

งบการเงิิน
เฉพาะกิิจการ
2564

2563

(พัันบาท)
78,225
74,127
(146,686)
(523,217)
(68,461)
(449,090)

78,225
(146,686)
(68,461)

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
บัันทึึกเป็็น (รายจ่่าย) /
รายได้้ใน
ณ วัันที่่�
กำำ�ไรหรืือ กำำ�ไรขาดทุุน
กำำ�ไร
ณ วัันที่่�
หมายเหตุุ 1 เมษายน ขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น สะสม 31 มีนี าคม
(พันบาท)

4,699
6,498
37,183
3,540
26,305
78,225

(873)
(6,498)
(2,043)
8,207
(1,207)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
25, 10 *(194,840)
ค่าเสื่อมราคาสะสม
(68,626)
เงินชดเชยการส่งออกค้างรับ
(178)
รวม
(263,644)

(1,928)
12,074
(79)
10,067

(403,756) 134,116 (466,408)
- (56,552)
(257)
(403,756) 134,116 (523,217)

8,860

(406,647) 134,116 (499,090)

สุทธิ

25
9
15
22

(185,419)

(2,891)
(2,891)

-

3,826
32,249
3,540
34,512
74,127
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Financial statements in which
the equity method is applied
Deferred tax At 31 March

2021

Separate
financial statements

2020

2021

2020

(in thousand Baht)
Assets

74,127

78,225

74,127

78,225

Liabilities

(523,217)

(146,686)

(523,217)

(146,686)

Net deferred tax liabilities

(449,090)

(68,461)

(449,090)

(68,461)

Financial statements in which the equity method is applied
(Charged) / Credited to
Deferred tax

Note

At
1 April

Other
comprehensive
income

Profit or
loss

Retained
earnings

At
31 March

-

3,826
32,249
3,540
34,512
74,127

(in thousand Baht)

2021
Deferred tax assets
Derivatives
Inventories
Provisions for employee benefit
Provision arise from litigation
Loss carry forward
Total

4,699
6,498
37,183
3,540
26,305
78,225

(873)
(6,498)
(2,043)
8,207
(1,207)

(2,891)
(2,891)

Deferred tax liabilities
Financial assets measured at FVOCI 25, 10 *(194,840)
Accumulated depreciation
(68,626)
Export incentive receivable
(178)
Total
(263,644)

(1,928)
12,074
(79)
10,067

(403,756)
(403,756)

134,116 (466,408)
- (56,552)
(257)
134,116 (523,217)

8,860

(406,647)

134,116 (449,090)

Net

25
9
15
22

(185,419)
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ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
2563
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
อนุุพัันธ์์
สิินค้้าคงเหลืือ
ประมาณการหนี้้�สิินสำำ�หรัับผลประโยชน์์พนักั งาน
ประมาณการหนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้น� จากคดีีความ
ขาดทุุนทางภาษีีสะสมที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้
รวม
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี
อนุุพัันธ์์
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
เงิินชดเชยการส่่งออกค้้างรัับ
รวม
สุุทธิิ

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
บัันทึึกเป็็น (รายจ่่าย) /
รายได้้ใน
ณ วัันที่่�
กำำ�ไรหรืือ กำำ�ไรขาดทุุน
กำำ�ไร
ณ วัันที่่�
หมายเหตุุ 1 เมษายน ขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น สะสม 31 มีนี าคม
(พันบาท)

25
9
15
22

1,054
31,965
3,540
5,587
42,146

4,699
5,444
8,132
20,718
38,993

(2,914)
(2,914)

-

4,699
6,498
37,183
3,540
26,305
78,225

25
10

(1,957)
(183,185)

1,957
-

105,303

-

(77,882)

(81,838)
(413)
(267,393)

13,212
235
15,404

105,303

- (68,626)
(178)
- (146,686)

(225,247)

54,397

102,389

- (68,461)

* ปรัับปรุุงใหม่่เนื่่�องจากการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีีเกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
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Financial statements in which the equity method is applied
(Charged) / Credited to
Deferred tax

Note

At
1 April

Other
comprehensive
income

Profit or
loss

Retained
earnings

At
31 March

4,699
6,498
37,183
3,540
26,305
78,225

(in thousand Baht)

2020
Deferred tax assets
Derivatives
Inventories
Provisions for employee benefit
Provision arise from litigation
Loss carry forward
Total

25
9
15
22

1,054
31,965
3,540
5,587
42,146

4,699
5,444
8,132
20,718
38,993

(2,914)
(2,914)

-

Deferred tax liabilities
Derivatives
25
Financial assets measured at FVOCI 10
Accumulated depreciation
Export incentive receivable
Total

(1,957)
(183,185)
(81,838)
(413)
(267,393)

1,957
13,212
235
15,404

105,303
105,303

- (77,882)
- (68,626)
(178)
- (146,686)

Net

(225,247)

54,397

102,389

- (68,461)

* Restated due to change in accounting policy on financial assets measured at FVTOCI.
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ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
2564
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
อนุุพัันธ์์
สิินค้้าคงเหลืือ
ประมาณการหนี้้�สิินสำำ�หรัับผลประโยชน์์พนักั งาน
ประมาณการหนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้น� จากคดีีความ
ขาดทุุนทางภาษีีสะสมที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้
รวม

ณ วัันที่่�
หมายเหตุุ 1 เมษายน

25
9
15
22

4,699
6,498
37,183
3,540
26,305
78,225

หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า 25, 10 *(194,840)
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
(68,626)
เงิินชดเชยการส่่งออกค้้างรัับ
(178)
รวม
(263,644)
สุุทธิิ

(185,419)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
บัันทึึกเป็็น (รายจ่่าย) /
รายได้้ใน
กำำ�ไรหรืือ กำำ�ไรขาดทุุน กำำ�ไร
ขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น สะสม
(พัันบาท)

(873)
(6,498)
(2,043)
8,207
(1,207)

(2,891)
(2,891)

ณ วัันที่่�
31 มีนี าคม

-

3,826
32,249
3,540
34,512
74,127

(1,928)

(403,756) 134,116 (466,408)

12,074
(79)
10,067

- (56,552)
(257)
(403,756) 134,116 (523,217)

8,860

(406,647) 134,116 (499,090)
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Deferred tax
2021
Deferred tax assets
Derivatives
Inventories
Provisions for employee benefit
Provision arise from litigation
Loss carry forward
Total

Note

25
9
15
22

At
1 April

4,699
6,498
37,183
3,540
26,305
78,225

Deferred tax liabilities
Financial assets measured at FVOCI 25, 10 *(194,840)
Accumulated depreciation
(68,626)
Export incentive receivable
(178)
Total
(263,644)
Net

(185,419)

Separate financial statements
(Charged) / Credited to
Other
Profit or comprehensive Retained
At
loss
earnings 31 March
income
(in thousand Baht)

(873)
(6,498)
(2,043)
8,207
(1,207)

(2,891)
(2,891)

-

3,826
32,249
3,540
34,512
74,127

(1,928)
12,074
(79)
10,067

(403,756)
(403,756)

134,116 (466,408)
- (56,552)
(257)
134,116 (523,217)

8,860

(406,647)

134,116 (449,090)
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ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
2563
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
อนุุพัันธ์์
สิินค้้าคงเหลืือ
ประมาณการหนี้้�สิินสำำ�หรัับผลประโยชน์์พนักั งาน
ประมาณการหนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้น� จากคดีีความ
ขาดทุุนทางภาษีีที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้
รวม
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี
อนุุพัันธ์์
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
เงิินชดเชยการส่่งออกค้้างรัับ
รวม
สุุทธิิ

ณ วัันที่่�
หมายเหตุุ 1 เมษายน

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
บัันทึึกเป็็น (รายจ่่าย) /
รายได้้ใน
กำำ�ไรหรืือ กำำ�ไรขาดทุุน กำำ�ไร
ขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น สะสม
(พัันบาท)

ณ วัันที่่�
31 มีนี าคม

25
9
15
22

1,054
31,965
3,540
5,587
42,146

4,699
5,444
8,132
20,718
38,993

(2,914)
(2,914)

-

4,699
6,498
37,183
3,540
26,305
78,225

25
10

(1,957)
(183,185)

1,957
-

105,303

-

(77,882)

(81,838)
(413)
(267,393)

13,212
235
15,404

105,303

- (68,626)
(178)
- (146,686)

(225,247)

54,397

102,389

- (68,461)

* ปรัับปรุุงใหม่่เนื่่�องจากการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีีเกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น

21.	สิิทธิิประโยชน์์จากการส่่งเสริิมการลงทุุน
คณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุนอนุุมััติิให้้บริิษััทได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์หลายประการในฐานะผู้้�ได้้รัับการส่่งเสริิมการลงทุุนตาม
พระราชบััญญััติิส่่งเสริิมการลงทุุน พ.ศ. 2520 ซึ่่�งพอสรุุปสาระสำำ�คััญได้้ดัังนี้้�
เมื่่�อวัันที่่� 24 มีีนาคม 2559 บริิษััทได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์ตามบััตรส่่งเสริิมการลงทุุน สำำ�หรัับกิิจการผลิิตเส้้นใยประดิิษฐ์์เรยอนและ
เกลืือโซเดีียมซััลเฟต ตามบััตรส่่งเสริิมการลงทุุนเลขที่่� 59-0424-0-04-1-0 ภายใต้้เงื่่�อนไขที่่�กำำ�หนดบางประการ สิิทธิิพิิเศษดัังกล่่าว
รวมถึึงการได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสำำ�หรัับกำำ�ไรที่่�ได้้จากการประกอบกิิจการที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิมเป็็นระยะเวลา 8 ปีีนัับแต่่
วัันที่่�เริ่่�มมีีรายได้้จากการประกอบกิิจการนั้้�น (วัันที่่� 3 เมษายน 2559)
เนื่่�องจากเป็็นกิิจการที่่�ได้้รับั การส่่งเสริิมการลงทุุน บริิษัทั จะต้้องปฏิิบัติั ติ ามเงื่่�อนไขและข้้อกำำ�หนดตามที่่�ระบุุไว้้ในบััตรส่่งเสริิมการลงทุุน
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Deferred tax

Note

2020
Deferred tax assets
Derivatives
Inventories
Provisions for employee benefit
Provision arise from litigation
Loss carry forward
Total
Deferred tax liabilities
Derivatives
Financial assets measured at FVOCI
Accumulated depreciation
Export incentive receivable
Total
Net

At
1 April

Separate financial statements
(Charged) / Credited to
Other
Profit or comprehensive Retained
At
loss
earnings 31 March
income
(in thousand Baht)

25
9
15
22

1,054
31,965
3,540
5,587
42,146

4,699
5,444
8,132
20,718
38,993

(2,914)
(2,914)

-

4,699
6,498
37,183
3,540
26,305
78,225

25

(1,957)

1,957

-

-

-

10

(183,185)
(81,838)
(413)
(267,393)

13,212
235
15,404

105,303
105,303

- (77,882)
- (68,626)
(178)
- (146,686)

(225,247)

54,397

102,389

- (68,461)

* Restated due to change in accounting policy on financial asset measured at FVTOCI.

21. Promotional privileges
By virtue of the provisions of the Industrial Investment Promotion Act of B.E. 2520, the Company has been
granted privileges by the Board of Investment as follows:
On 24 March 2016, 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. 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).
As a promoted company, the Company must comply with certain conditions and restrictions provided for in
the promotional certificates.
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รายได้้จากการขายและให้้บริิการสำำ�หรัับกิิจการที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิมการลงทุุนและที่่�ไม่่ได้้รัับการส่่งเสริิมการลงทุุนสรุุปได้้ดัังนี้้�

ขายต่่างประเทศ
ขายในประเทศ
รวมรายได้้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
กิิจการที่่�
กิิจการที่่�
กิิจการที่่�
กิิจการที่่�
ได้้รัับการ
ไม่่ได้้รัับ
ได้้รัับการ
ไม่่ได้้รัับ
ส่่งเสริิม การส่่งเสริิม
รวม
ส่่งเสริิม การส่่งเสริิม
รวม
(ล้านบาท)
1,395
4,135
5,530
1,061
5,455
6,516
82
391
473
225
633
858
1,477
4,526
6,003
1,286
6,088
7,374

22. คดีีความ
ในปีี 2557 บริิษััทได้้ถููกฟ้้องร้้องจากกลุ่่�มคนสองกลุ่่�มในจัังหวััดอ่่างทอง เนื่่�องจากกระทำำ�การละเมิิดที่่�ก่่อให้้เกิิดความรำำ�คาญและ
ความผิิดจากการปล่่อยสารพิิษคาร์์บอนไดซััลไฟด์์ (“CS2”) และไฮโดรเจนซััลไฟด์์ (“H2S”) ซึ่่�งเป็็นสาเหตุุให้้กลุ่่�มคนเหล่่านี้้�ได้้รัับ
ความเสีียหาย ศาลพบว่่าบริิษััทได้้ติิดตั้้�งเครื่่�องดัักจัับเขม่่าก๊๊าซและระบบดููดซัับคาร์์บอนซึ่่�งจะขจััดก๊๊าซคาร์์บอนไดซััลไฟด์์ ซึ่่�งเป็็น
กระทบต่่อสภาพแวดล้้อมในระยะยาวแล้้ว
ในปีี 2561 ศาลจัั งหวัั ดอ่่ างทองมีีคำำ�สั่่� งให้้ บริิษััทชดใช้้ค่่าเสีี ย หายแก่่ กลุ่่�มคนกลุ่่�มที่่�หนึ่่�งเป็็ นจำำ�นวนเงิิ นรวม 17.7 ล้้ านบาท
ซึ่่�งศาลอุุทธรณ์์ได้้ยืืนตามคำำ�สั่่�งดัังกล่่าวโดยศาลอ้้างถึึงคำำ�ว่่า “สุุขภาพ” ภายใต้้พระราชบััญญััติิสุุขภาพแห่่งชาติิซึ่่�งคำำ�ว่่า “สุุขภาพ”
ก็็หมายถึึงสุุขภาพจิิตและจิิตวิิญญาณ ศาลวิินิิจฉััยว่่าแม้้โจทก์์จะไม่่สามารถพิิสููจน์์ค่่าเสีียหายที่่�ชััดเจนได้้ แต่่ศาลมีีดุุลยพิินิิจ
ในการพิิจารณาค่่าเสีียหายสำำ�หรัับโจทก์์ตามเหตุุการณ์์และความร้้ายแรงแห่่งการละเมิิดได้้ ทั้้�งนี้้� ในเดืือนตุุลาคม 2562 บริิษััทได้้
ยื่่�นอุุทธรณ์์ต่่อศาลฎีีกาสำำ�หรัับคดีีความที่่�กลุ่่�มคนกลุ่่�มที่่�หนึ่่�งยื่่�นฟ้้อง
สำำ�หรัับคดีีที่่�ฟ้้องร้้องโดยกลุ่่�มคนกลุ่่�มที่่�สอง คดีีนี้้�ผู้้�ฟ้้องคดีีได้้ยื่่�นฟ้้องต่่อศาลที่่�จัังหวััดอ่่างทองเมื่่�อเดืือนสิิงหาคม 2561 ซึ่่�งศาลอุุทธรณ์์
ตััดสิินเมื่่�อเดืือนพฤษภาคม 2563 ให้้สามารถดำำ�เนิินคดีีแบบกลุ่่�มได้้ และขอบเขตดัังกล่่าวให้้รวมถึึงบุุคคลอื่่�น ๆ ที่่�ได้้รับั ความเดืือดร้้อน
จากกลิ่่�นของก๊๊าซ CS2 ก๊๊าซ H2S และกรดกำำ�มะถัันจากการประกอบกิิจการของโรงงานของบริิษััทที่่�อ่่างทอง ปััจจุุบัันคดีีดัังกล่่าวอยู่่�ใน
ชั้้�นพิิจารณาของศาลแพ่่ง
ในเดืือนมกราคม 2563 กลุ่่�มคนกลุ่่�มที่่�สามและบุุคคลอีีกหนึ่่�งรายได้้ฟ้อ้ งร้้องบริิษัทั เพื่่�อเรีียกค่่าเสีียหายที่่�เกิิดจากความเดืือดร้้อนเนื่่�องจาก
การปล่่อยสารเคมีีที่่�ก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อกลุ่่�มบุุคคลเหล่่านี้้� กลุ่่�มคนกลุ่่�มที่่�สามและบุุคคลอีีกหนึ่่�งรายได้้เรีียกร้้องค่่าเสีียหาย
จากบริิษััทคนละ 0.2 ล้้านบาท สำำ�หรัับความเสีียหายต่่อสุุขภาพและสวััสดิิภาพ และเรีียกร้้องอีีกคนละ 0.1 ล้้านบาท สำำ�หรัับ
ความเดืือดร้้อนอัันเนื่่�องมาจากก๊๊าซ CS2 และก๊๊าซ H2S โดยค่่าเสีียหายที่่�ฟ้้องร้้องจากกลุ่่�มคนกลุ่่�มที่่�สามรวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 16.5
ล้้านบาท และค่่าเสีียหายที่่�ฟ้้องร้้องจากบุุคคลอีีกหนึ่่�งรายจำำ�นวน 1.5 ล้้านบาท บริิษััทได้้ยื่่�นค้้านสำำ�หรัับคดีีฟ้้องร้้องดัังกล่่าวในเดืือน
มิิถุุนายน 2563 ปััจจุุบัันคดีีดัังกล่่าวอยู่่�ในชั้้�นพิิจารณาของศาลแพ่่ง
บริิษัทั ได้้บันั ทึึกประมาณการหนี้้�สิินสำำ�หรัับค่่าความเสีียหายจากคดีีความดัังกล่่าวในงบการเงิินสำำ�หรัับปีี 2561 เป็็นจำำ�นวนเงิินประมาณ
17.7 ล้้านบาทแล้้ว ซึ่่�งฝ่่ายบริิหารเชื่่�อว่่าประมาณการหนี้้�สิิน ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 เพีียงพอสำำ�หรัับผลขาดทุุนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจาก
คดีีดัังกล่่าว
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Summary of revenue from sale of goods and rendering of services from promoted and non-promoted businesses:
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
2020

Export sales
Local sales
Total revenue

Promoted
businesses

Nonpromoted
businesses

1,395
82
1,477

4,135
391
4,526

Promoted
Total
businesses
(in million Baht)
5,530
1,061
473
225
6,003
1,286

Nonpromoted
businesses

Total

5,455
633
6,088

6,516
858
7,374

22. Litigation
In 2014, the Company was involved in lawsuits filed by group 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 people. A court found that the Company had installed caustic
scrubbers and an activated carbon adsorption system for CS2 which would be beneficial for the environment
in the long-term.
In 2018, Ang Thong Provincial Court awarded Baht 17.7 million to the group of people in compensation, which
was also upheld by Appeal Court. The court referred to the term “Health” under the National Health Act, under
which “Health” 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 Company 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 Ang thong. The case will is being heard on merit at Civil Court.
In January 2020, the third group of people and another person separately sued the Company for damages arising
from a tort of nuisance due to release of chemicals causing detriment to these people. The two new law suits
have been filed claim 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 requested
the new cases to be transferred to the Civil Court, which request has been granted. The Company already filed
a defense of this case in June 2020. The case will now be heard on merit at Civil Court.
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 2021 is adequate for the losses that may be incurred as a result of the litigation.
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23.	กำำ�ไรต่่อหุ้้�น
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุน
งบการเงิิน
ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
เฉพาะกิิจการ
2564
2563
2564
2563
(พัันบาท)
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ที่่�เป็็นส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญ
กำำ�ไร (ขาดทุุน) สำำ�หรัับปีีที่่�เป็็นส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั (พื้้�นฐาน)
จำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�ออกจำำ�หน่่ายแล้้ว ณ วัันสิ้้�นปีี
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ต่่อหุ้้�น (ขั้้�นพื้้�นฐาน) (บาท)

89,485
201,600
0.44

188,836
201,600
0.94

6,593
201,600
0.03

(214,106)
201,600
(1.06)

24. เงิินปัันผล
รายละเอีียดเงิินปัันผลในระหว่่างปีี 2564 และ 2563 มีีดัังนี้้�
วัันที่่�อนุุมััติิ

กำำ�หนดจ่่าย
เงิินปัันผล

2564
เงิินปัันผลประจำำ�ปีี 2563

30 กรกฎาคม 2563

2563
เงิินปัันผลประจำำ�ปีี 2562

30 กรกฎาคม 2562

อััตราเงิินปัันผลต่่อหุ้้�น
(บาท)

จำำ�นวนเงิิน
(พัันบาท)

สิิงหาคม 2563

0.05

10,080

สิิงหาคม 2562

0.70

141,087

25. เครื่่�องมืือทางการเงิิน
(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม
ตารางดัังต่่อไปนี้้�แสดงมููลค่่าตามบััญชีีและมููลค่่ายุุติธิ รรมของสิินทรััพย์ท์ างการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิิน รวมถึึงลำำ�ดับั ชั้้�นมููลค่่ายุุติธิ รรม
สำำ�หรัับเครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติธิ รรม แต่่ไม่่รวมถึึงการแสดงข้้อมููลมููลค่่ายุุติธิ รรมสำำ�หรัับสิินทรััพย์ท์ างการเงิินและ
หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายหากมููลค่่าตามบััญชีีใกล้้เคีียงกัับมููลค่่ายุุติิธรรมอย่่างสมเหตุุสมผล
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23. Earnings per share
Financial statements
in which the equity
method is applied
2021
Profit (loss) attributable to ordinary shareholders
Profit (loss) for the year attributable to ordinary
shareholders of the Company (basic)
Number of ordinary shares outstanding
Earnings (loss) per share (basic) (in Baht)

Separate
financial
statements
2020
2021
2020
(in thousand Baht)

89,485

188,836

6,593

(214,106)

201,600
0.44

201,600
0.94

201,600
0.03

201,600
(1.06)

24. Dividends
Details of dividends during 2021 and 2020 are as follows:
Approval date

Payment schedule

Dividend rate
per share
(Baht)

2021
2020 Annual dividend

30 July 2020

August 2020

0.05

10,080

2020
2019 Annual dividend

30 July 2019

August 2019

0.70

141,087

Amount
(in thousand Baht)

25. Financial instruments
(a) Carrying amounts and fair values
The following table shows the carrying amounts and fair values of financial assets and financial liabilities, including
their levels in the fair value hierarchy. It does not include fair value information for financial assets and financial
liabilities measured at amortised cost if the carrying amount is a reasonable approximation of fair value.
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งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
มููลค่่าตามบััญชีี

ณ วัันที่่� 31 มีนี าคม 2564

เครื่่�องมืือ
ทางการเงิินที่่�
วััดมููลค่่าด้ว้ ย
มููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุน

เครื่่�องมืือ
ทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไร
ขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จ
อื่่�น

มููลค่่ายุุติิธรรม

เครื่่�องมืือ
ทางการเงิินที่่�
วััดมููลค่่าด้้วย
ราคาทุุน
ตััดจำำ�หน่่าย

รวม

ระดัับ 1 ระดัับ 2 ระดัับ 3

รวม

(ล้้านบาท)

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินอื่่�น
ตราสารทุุน

-

3,763

-

3,763 3,719

-

44 3,763

ตราสารหนี้้�

-

-

349

349

-

-

349

349

	สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ไม่่ใช่่เงิินสดที่่�เป็็น
		 หลัักประกััน

-

-

52

52

-

52

-

52

รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิินอื่่�น

-

3,763

401

4,164

-

-

(115)

(115)

สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า

(19)

-

-

(19)

รวมหนี้้�สิินทางการเงิินอื่่�น

(19)

-

(115)

(134)

หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินกู้้�ยืืมจากสถาบัันการเงิิน

- (115)

- (115)

-

-

(19)

(19)
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Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
Carrying amount

At 31 March 2021

Fair value

Financial
Financial
instruments Financial instruments
measured instruments measured
Level Level Level
at FVTPL measured at amortised
cost
Total
1
2
3 Total
at FVOCI
(in million Baht)

Financial assets
Other financial assets:
Equity instruments
Debt instruments
Financial asset subject to restrictions
Total other financial assets
Financial liabilities
Short-term loans from financial
institutions
Forward exchange contract
Total other financial liabilities

-

3,763
3,763

349
52
401

-

-

(115)

(19)
(19)

-

(115)

3,763 3,719
349
52
4,164

52

44 3,763
349 349
52

(115)

- (115)

- (115)

(19)
(134)

-

-

(19)

(19)
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าตามบัญชี ระดับ 1
ระดับ 2 ระดับ 3
รวม
(ล้านบาท)
31 มีีนาคม 2563
สิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิิน
ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ตราสารทุุนที่่�เป็็นหลัักทรััพย์์เผื่่�อขาย
หลัักทรััพย์์ระยะยาวอื่่�น
- ตราสารทุุนหุ้้�นสามััญ
- ตราสารหนี้้�หุ้้�นบุุริิมสิิทธิิ
- พัันธบััตรธนาคารแห่่งประเทศไทย
หนี้้�สิินอนุุพัันธ์์
สิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิิน
ที่่�ไม่่ได้้วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน

715

715

-

-

715

588
349
52
23

-

52
23

588
349
-

588
349
52
23

17

-

17

-

17

เครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ประเภท
เทคนิิคการประเมิินมููลค่่า
เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�ไม่่อยู่่�ในความต้้องการ มูู ล ค่่ า สิิ น ทรัั พย์์ สุุ ท ธิิ ที่่� รายงานล่่ า สุุ ด รวมถึึงพิิ จ ารณาความน่่ า เชื่่�อถืื อ และ
ของตลาด
ความเหมาะสมของปััจจััยต่่าง ๆ ในการประเมิิน
ตราสารทุุนที่่�อยู่่�ในความต้้องการของตลาด
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า

ราคาเสนอซื้้�อในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่อง
การกำำ�หนดราคาสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า: มููลค่่ายุุติิธรรมอ้้างอิิงราคาซื้้�อขาย
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า ณ วัันที่่�รายงาน และมููลค่่าปััจจุุบััน
คำำ�นวณโดยอ้้างอิิงจากเส้้นอััตราผลตอบแทนของหลัักทรััพย์ที่่�มี
์ สิี นิ เชื่่�อคุุณภาพดีี
ในสกุุลเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เงิินลงทุุนในพัันธบััตรรััฐบาลที่่�รััฐบาลค้ำำ��ประกััน เส้้ น อัั ต ราผลตอบแทนพัั น ธบัั ต รรัั ฐ บาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้้�ไทย
ซึ่่�งจััดประเภทเป็็นสิินทรััพย์ท์ างการเงิินที่่�วััดมููลค่่า ณ วัันที่่�รายงาน
ด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
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Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
Fair value
Carrying
amount
Level 1
Level 2
Level 3
Total
(in million Baht)
31 March 2020
Financial assets and financial liabilities
measured at fair value
Available-for-sale investments Equity
instruments
Other long-term investments
- Equity instruments ordinary shares
- Debt instruments preference shares
- Bank of Thailand bond
Derivatives liabilities

715

715

-

-

715

588
349
52
23

-

52
23

588
349
-

588
349
52
23

17

-

17

-

17

Financial assets and financial liabilities
not measured at fair value
Short-term loans from financial institution
Financial instruments measured at fair value

Type
Valuation technique
Investment in non-marketable equity Net assets valued at the most recent report and consider the reliability
instruments
and appropriateness on valuation factors.
Marketable equity instruments
Quoted price on active market.
Forward exchange contracts
Forward pricing: The fair value is determined using quoted forward
exchange rates at the reporting date and present value calculations
based on high credit quality yield curves in the respective currencies.
Investments in government bonds guaranteed Thai Bond Market Association Government Bond Yield Curve as of
by the government, classified as financial the reporting date.
assets measured at amortised cost
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(ข) รายการเคลื่อนไหวของตราสารทุนและตราสารหนี้
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ณ วัันที่่�
ปรัับปรุุงมููลค่่า
ณ วัันที่่�
1 เมษายน
ซื้้�อ
ขาย / โอน
ยุุติิธรรม
31 มีนี าคม

ตราสารหนี้้�และตราสารทุุนที่่�อยู่่�
ในความต้้องการของตลาด

(ปรัับปรุุงใหม่่)
2564
สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียน
ตราสารทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม 1,887,982
ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ตราสารหนี้้�ที่่�วัดั มููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
401,576
รวม
2,289,558
2563
เงิินลงทุุนระยะยาวอื่่�น
หลัักทรััพย์์เผื่่�อขาย
เงิินลงทุุนในหุ้้�นสามััญ
เงิินลงทุุนในหุ้้�นบุุริิมสิิทธิิ
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ไม่่ใช่่เงิินสดที่่�เป็็น
หลัักประกััน
รวม

(พัันบาท)

1,072,080

(1,216,086)

2,018,779

3,762,755

1,072,080

(317)
(1,216,403)

2,018,779

401,259
4,164,014

1,242,009
587,700
349,154
-

52,422

-

(526,516)
-

715,493
587,700
349,154
52,422

2,178,863

52,422

-

(526,516)

1,704,769

(ค) นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริิษัทั ของบริิษัทั มีีความรัับผิิดชอบโดยรวมในการจััดให้้มีแี ละการควบคุุมกรอบการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษัทั
คณะกรรมการบริิษััทจััดตั้้�งคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงซึ่่�งรัับผิิดชอบในการพััฒนาและติิดตามนโยบายการบริิหาร
ความเสี่่�ยงของบริิษัทั คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงจะรายงานการดำำ�เนิินการดัังกล่่าวต่่อคณะกรรมการบริิษัทั อย่่างสม่ำำ��เสมอ
นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััทจััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อระบุุและวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงที่่�บริิษััทเผชิิญเพื่่�อกำำ�หนดระดัับความเสี่่�ยง
ที่่�เหมาะสม รวมถึึงควบคุุมและติิดตามความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ นโยบายและระบบการบริิหารความเสี่่�ยงได้้รับั การ
ทบทวนอย่่างสม่ำำ��เสมอเพื่่�อให้้สะท้้อนการเปลี่่�ยนแปลงของสภาวการณ์์ในตลาดและการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั บริิษัทั มีีเป้้าหมาย
ในการรัักษาสภาพแวดล้้อมการควบคุุมให้้เป็็นระเบีียบและมีีประสิิทธิิผลโดยจััดให้้มีีการฝึึกอบรมและกำำ�หนดมาตรฐานและ
ขั้้�นตอนในการบริิหารเพื่่�อให้้พนัักงานทั้้�งหมดเข้้าใจถึึงบทบาทและภาระหน้้าที่่�ของตน
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(b) Movement of equity and debt securities
Marketable equity and debt
securities

Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
At
Disposal/ Fair value
At
1 April
Purchase
transfer adjustment 31 March
(Restated)
(in thousand Baht)

2021
Non-current financial assets
Equity securities measured at FVOCI
Debt instruments measured at
amortised cost
Total

1,887,982
401,576

1,072,080
-

(1,216,086)
(317)

2,018,779
-

3,762,755
401,259

2,289,558

1,072,080 (1,216,403)

2,018,779

4,164,014

2020
Other long-term investments
Available-for-sale securities
Investments in ordinary shares
Investments in preference shares
Financial asset subject to restrictions
Total

1,242,009
587,700
349,154
2,178,863

(526,516)
(526,516)

715,493
587,700
349,154
52,422
1,704,769

52,422
52,422

-

(C) Financial risk management policies
Risk management framework
The Company’s board of directors has overall responsibility for the establishment and oversight of the
Company’s risk management framework. The board of directors has established the risk management
committee, which is responsible for developing and monitoring the Company’s risk management policies.
The committee reports regularly to the board of directors on its activities.
The Company’s risk management policies are established to identify and analyse the risks faced by the
Company, to set appropriate risk limits and controls and to monitor risks and adherence to limits. Risk
management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions and the
Company’s activities. The Company, through its training and management standards and procedures, aims
to maintain a disciplined and constructive control environment in which all employees understand their
roles and obligations.
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(ค.1) ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตเป็็นความเสี่่�ยงจากการสููญเสีียทางการเงิินของบริิษััท หากลููกค้้าหรืือคู่่�สััญญาตามเครื่่�องมืือทาง
การเงิินไม่่สามารถปฏิิบัติั ติ ามภาระผููกพัันตามสััญญา ซึ่่�งโดยส่่วนใหญ่่เกิิดจากลููกหนี้้�ที่่�เป็็นลููกค้้าและเงิินลงทุุนในตราสาร
หนี้้�ของบริิษััท
(ค.1.1) ลููกหนี้้�การค้้า
บริิษััทได้้รัับอิิทธิิพลมาจากลัักษณะเฉพาะตััวของลููกค้้าแต่่ละราย อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�บริิหารต้้องพิิจารณาถึึง
ปััจจััยอื่่�น ๆ ซึ่่�งอาจส่่งผลต่่อความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของลููกค้้า ซึ่่�งรวมถึึงความเสี่่�ยงของการผิิดนััดชำำ�ระซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับ
อุุตสาหกรรมและประเทศที่่�ลููกค้้าดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่� รายละเอีียดการกระจุุกตััวของรายได้้เปิิดเผยในหมายเหตุุข้อ้ 17
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงกำำ�หนดนโยบายด้้านเครดิิตเพื่่�อวิิเคราะห์์ความน่่าเชื่่�อถืือของลููกค้้ารายใหม่่แต่่ละ
รายก่่อนที่่�บริิษัทั จะเสนอระยะเวลาและเงื่่�อนไขทางการค้้า บริิษัทั จะทบทวนอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือภายนอก (ถ้้ามีี)
งบการเงิิน ข้้อมููลของสถาบัันจััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ ข้้อมููลอุุตสาหกรรมและหนัังสืือรัับรองฐานะทางการเงิินของ
ธนาคารสำำ�หรัับบางกรณีี วงเงิินยอดขายจะกำำ�หนดไว้้สำำ�หรัับลููกค้้าแต่่ละรายและจะทบทวนเป็็นรายไตรมาส
ยอดขายที่่�เกิินกว่่าวงเงิินดัังกล่่าวต้้องได้้รัับการอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษัทั มีีการติิดตามยอดคงค้้างของลููกหนี้้�การค้้าอย่่างสม่ำำ��เสมอ บริิษัทั พิิจารณาการด้้อยค่่าทุุกวัันสิ้้�นรอบระยะเวลา
รายงาน อััตราการตั้้�งสำำ�รองของผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นคำำ�นวณโดยพิิจารณาจากอายุุหนี้้�คงค้้าง
นัับจากวัันที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระสำำ�หรัับลููกหนี้้�แต่่ละราย เพื่่�อสะท้้อนผลแตกต่่างระหว่่างสภาวะเศรษฐกิิจในอดีีต
ที่่�ผ่่านมา สภาวะเศรษฐกิิจในปััจจุุบันั และมุุมมองของบริิษัทั ที่่�มีีต่อ่ สภาวะเศรษฐกิิจตลอดอายุุที่่�คาดการณ์์ไว้้ของลููกหนี้้�
บริิษััทจำำ�กััดความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของลููกหนี้้�การค้้าด้้วยการกำำ�หนดระยะเวลาการจ่่ายชำำ�ระสููงสุุดที่่� 3 เดืือน
(2563: ระยะเวลาตั้้�งแต่่ 7 วััน ถึึง 90 วััน)
(ค.1.2) เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�
บริิษััทพิิจารณาว่่าเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ซึ่่�งวััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย มีีความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตต่ำำ�� ดัังนั้้�น
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นซึ่่�งประเมิินในระหว่่างปีีจำำ�กััดอยู่่�ที่่�ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�นภายใน 12 เดืือนหรืือ “ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตต่ำำ��” สำำ�หรัับตราสารหนี้้�ที่่�อยู่่�ในความต้้องการของตลาด
โดยพิิจารณาจากอัันดัับเครดิิตที่่�อยู่่�ในระดัับน่่าลงทุุน (Investment grade credit rating) จากหน่่วยงานจััดอัันดัับ
เครดิิตภายนอกที่่�มีีการเผยแพร่่ ตราสารอื่่�น ๆ จะพิิจารณาว่่ามีีความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตต่ำำ��เมื่่�อความเสี่่�ยงจากการผิิดนััด
ชำำ�ระหนี้้�อยู่่�ในระดัับต่ำำ�� และ ผู้้�ออกตราสารมีีความสามารถทางการเงิินที่่�จะปฏิิบััติิตามภาระผููกพัันตามสััญญาได้้
		(ค.1.3) เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของบริิษัทั ที่่�เกิิดจากเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด[และสิินทรััพย์อ์ นุุพันั ธ์์ มีีจำำ�กัดั เนื่่�องจาก
คู่่�สััญญาเป็็นธนาคารและสถาบัันการเงิิน ซึ่่�งบริิษััทพิิจารณาว่่ามีีความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตต่ำำ��
(ค.2) ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง
บริิษััทกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องและรัักษาระดัับของเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดที่่�ผู้้�บริิหารพิิจารณา
ว่่าเพีียงพอในการจััดหาเงิินเพื่่�อใช้้ในการดำำ�เนิินงานของบริิษััท และลดผลกระทบจากความผัันผวนในกระแสเงิินสด
ตารางต่่อไปนี้้�แสดงระยะเวลาการครบกำำ�หนดคงเหลืือตามสััญญาของหนี้้�สิินทางการเงิิน ณ วัันที่่�รายงาน โดยจำำ�นวนเงิิน
เป็็นจำำ�นวนขั้้�นต้้นซึ่่�งไม่่ได้้คิิดลด รวมดอกเบี้้�ยตามสััญญาและไม่่รวมผลกระทบหากหัักกลบตามสััญญา
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(c.1) Credit risk
Credit risk is the risk of financial loss to the Company if a customer or counterparty to a financial
instrument fails to meet its contractual obligations, and arises principally from the Company’s
receivables from customers and investments in debt securities.
(c.1.1) Trade accounts receivable
The Company’s exposure to credit risk is influenced mainly by the individual characteristics of
each customer. However, management also considers the factors that may influence the credit
risk of its customer base, including the default risk associated with the industry and country in
which customers operate. Detail of concentration of revenue are included in note 17.
The risk management committee has established a credit policy under which each new customer
is analysed individually for creditworthiness before the Company’s standard payment and delivery
terms and conditions are offered. The Company’s review includes external ratings, if they are
available, financial statements, credit agency information, industry information and in some cases
bank references. Sale limits are established for each customer and reviewed quarterly. Any sales
exceeding those limits require approval from the risk management committee.
Outstanding trade receivables are regularly monitored by the Company. An impairment analysis
is performed by the Company at each reporting date. The provision rates of expected credit
loss are based on days past due for individual trade receivables to reflect differences between
economic conditions in the past, current conditions and the Company’s view of economic
conditions over the expected lives of the receivables.
The Company limits its exposure to credit risk from trade accounts receivables by establishing
a maximum payment period of 3 months. (2020: period between 7 to 90 days)
(c.1.2) Investment in debt securities
The Company considers that all debt investments measured at amortised cost have low credit
risk. Then the credit loss allowance assessed during the year was therefore limited to 12 months
expected losses or ‘low credit risk’. Marketable bonds are considered to be an investment grade
credit rating published by external credit rating agencies. The credit risk of other instruments
are considered to be low when the risk of default is low and the issuer has a strong capacity to
meet its contractual cash flow obligations.
(c.1.3) Cash and cash equivalent
The Company’s exposure to credit risk arising from cash and cash equivalents is limited because
the counterparties are banks and financial institutions which the Company considers to have
low credit risk.
(c.2) Liquidity risk
The Company monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash equivalents deemed
adequate by management to finance the Company’s operations and to mitigate the effects of
fluctuations in cash flows.
The following table are the remaining contractual maturities of financial liabilities at the reporting date.
The amounts are gross and undiscounted and include contractual interest payments and exclude
the impact of netting agreements.
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ณ วัันที่่� 31 มีนี าคม 2564
หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�ไม่่ใช่่อนุุพัันธ์์
เจ้้าหนี้้�การค้้า
เงิินกู้้�ยืืมจากสถาบัันการเงิิน

ณ วัันที่่� 31 มีนี าคม 2563
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เจ้าหนี้การค้า
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
รวม

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
กระแสเงิินสดตามสััญญา
ภายใน 1 ปีี มากกว่่า
มากกว่่า
มููลค่่า
หรืือ
1 ปีี แต่่
1 ปีี แต่่
มากกว่่า
ตามบััญชีี น้้อยกว่่า ไม่่เกิิน 2 ปีี ไม่่เกิิน 5 ปีี
5 ปีี
รวม
(ล้้านบาท)
1,089
115
1,204

1,089
115
1,204

-

-

-

1,089
115
1,204

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ระยะเวลาที่่�ครบกำำ�หนดชำำ�ระ
หลัังจาก 1 ปีี
อััตราดอกเบี้้�ย
แต่่ภายใน
หลัังจาก
ที่่�แท้้จริิง
ภายใน 1 ปีี
5 ปีี
5 ปีี
รวม
(ร้้อยละต่่อปีี)
(ล้้านบาท)
0.70 - 2.75

1,454
17
1,471

-

-

1,454
17
1,471

กระแสเงิินสดเข้้าซึ่่�งเปิิดเผยไว้้ในตารางด้้านบนเป็็นกระแสเงิินสดตามสััญญาที่่�ไม่่มีีการคิิดลดซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับหนี้้�สิิน
ทางการเงิินที่่�เป็็นอนุุพันั ธ์์ที่่�ถือื ไว้้เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการบริิหารความเสี่่�ยง ซึ่่�งโดยปกติิจะไม่่มีกี ารปิิดสััญญาดัังกล่่าวก่่อน
การครบกำำ�หนดของสััญญา การเปิิดเผยแสดงให้้เห็็นจำำ�นวนเงิินของกระแสเงิินสดสุุทธิิสำ�ำ หรัับอนุุพัันธ์์ที่่�ชำ�ำ ระด้้วยเงิินสด
สุุทธิิและจำำ�นวนเงิินของกระแสเงิินสดเข้้าและออกขั้้�นต้้นของอนุุพัันธ์์ ซึ่่�งชำำ�ระเป็็นเงิินสดด้้วยจำำ�นวนขั้้�นต้้นพร้้อมกััน
(ค.3) ความเสี่่�ยงด้้านตลาด
บริิษัทั มีีฐานะเปิิดต่่อความเสี่่�ยงจากธุุรกิิจปกติิซึ่่�งมาจากการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้�ยในตลาดและอััตราแลกเปลี่่�ยน
และจากภาระผููกพัันตามสััญญาที่่�ไม่่สามารถปฏิิบััติิได้้ของคู่่�สััญญา บริิษััทไม่่ได้้ถืือหรืือออกอนุุพัันธ์์เพื่่�อการเก็็งกำำ�ไรหรืือ
เพื่่�อการค้้า
(ค.3.1) ความเสี่่�ยงด้้านอััตราแลกเปลี่่�ยน
บริิษัทั มีีความเสี่่�ยงด้้านอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการซื้้�อและการขายที่่�เป็็นสกุุลเงิินตราต่่างประเทศ บริิษัทั ใช้้
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้าเป็็นหลัักเพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงในสิินทรััพย์ท์ างการเงิินหรืือหนี้้�สิินทางการ
เงิินในสกุุลเงิินตราต่่างประเทศที่่�ครบกำำ�หนดชำำ�ระน้้อยกว่่าหนึ่่�งปีี สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้าที่่�ทำำ�
สััญญา ณ วัันที่่�รายงานเกี่่�ยวข้้องกัับการซื้้�อและขายในสกุุลเงิินตราต่่างประเทศที่่�คาดการณ์์ว่า่ จะเกิิดขึ้้น� ในภายหลััง
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At 31 March 2021
Non-derivative financial liabilities
Trade accounts payable
Loans from financial institutions

Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
Contractual cash flows
More than
More than 2 years
1 year but but less
1 year less than than 5 More than
Carrying
years
5 years
Total
2 years
amount
or less
(in million Baht)
1,089
115
1,204

1,089
115
1,204

-

-

-

1,089
115
1,204

Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
Maturity period
At 31 March 2020

Effective
Interest
rate
(% per annum)

Within
1 year

After 1 year
but within 5
years

After
5 years

Total

(in million Baht)

Financial liabilities
Trade accounts payable
1,454
1,454
Loans from financial institutions
0.70 - 2.75
17
17
Total
1,471
1,471
The cash outflows disclosed in the above table represent the contractual undiscounted cash flows
relating to derivative financial liabilities held for risk management purposes and which are not usually
closed out before contractual maturity. The disclosure shows net cash flow amounts for derivatives
that are net cash-settled and gross cash inflow and outflow amounts for derivatives that have
simultaneous gross cash settlement.
(c.3) Market risk
The Company is exposed to normal business risks from changes in market interest rates and currency
exchange rates and from non-performance of contractual obligations by counterparties. The Company
does not hold or issue derivatives for speculative or trading purposes.
(c.3.1) Foreign currency risk
The Company is exposed to foreign currency risk relating to purchases and sales which are
denominated in foreign currencies. The Company primarily utilises forward exchange contracts
with maturities of less than one year to hedge such financial assets and liabilities denominated
in foreign currencies. The forward exchange contracts entered into at the reporting date also
relate to anticipated purchases and sales, denominated in foreign currencies, for the subsequent
period.
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ฐานะเปิิดต่่อความเสี่่�ยงจากเงิินตราต่่างประเทศ
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ณ วัันที่่� 31 มีนี าคม 2564

ลููกหนี้้�การค้้า
สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
เจ้้าหนี้้�การค้้า
ยอดบััญชีีในงบแสดงฐานะการเงิิน
ที่่�มีีความเสี่่�ยง - สุุทธิิ
ประมาณการยอดขายสิินค้้า
ประมาณการยอดซื้้�อสิินค้้า
ยอดรวมความเสี่่�ยงทั้้�งสิ้้�น - สุุทธิิ
สััญญาขายเงิินตราต่่างประเทศ
ยอดความเสี่่�ยงคงเหลืือสุุทธิิ

เงิิน
เหรีียญสหรััฐ
อเมริิกา

เงิินยููโร

1,146
1,203
(332)
2,017

117
(3)
114

2,868
(1,755)
3,130
(803)
2,327

261
(73)
302
(107)
195

เงิินหยวน

เงิินดอลลาร์์
แคนาดา

(ล้้านบาท)
131
260
131
260
672
803
(129)
674

260
260

เงิิน
โครนา
สวีีเด็็น

รวม

82
82

1,394
1,545
(335)
2,604

82
82

3,801
(1,828)
4,577
(1,039)
3,538

(ค.3.2) ความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ย
ความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ยเป็็นความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงในอนาคตของอััตราดอกเบี้้�ยตลาด
ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานและกระแสเงิินสดของบริิษััท เนื่่�องจากตราสารหนี้้�และเงิินกู้้�ยืืมส่่วนใหญ่่
มีีอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�ทำำ�ให้้บริิษััทมีีความเสี่่�ยงต่ำำ��จากการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้�ย ความอ่่อนไหวต่่อการเพิ่่�ม
ขึ้้�นหรืือลดลงในค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ยจากเงิินกู้้�ยืืมซึ่่�งเป็็นผลจากการเปลี่่�ยนแปลงในอััตราดอกเบี้้�ยจึึงไม่่มีีผลกระทบ
อย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญต่่องบการเงิินของบริิษััท

26. การบริิหารจััดการทุุน
นโยบายของคณะกรรมการบริิษััท คืือการรัักษาระดัับเงิินทุุนให้้มั่่�นคงเพื่่�อรัักษาความเชื่่�อมั่่�นของนัักลงทุุน เจ้้าหนี้้�และตลาดและ
ก่่อให้้เกิิดการพััฒนาของธุุรกิิจในอนาคต คณะกรรมการได้้มีกี ารกำำ�กับั ดููแลผลตอบแทนจากการลงทุุนอย่่างสม่ำำ��เสมอโดยพิิจารณาจาก
สััดส่่วนของผลตอบแทนจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงานต่่อส่่วนของเจ้้าของรวม ซึ่่�งไม่่รวมส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีอำี ำ�นาจควบคุุม อีีกทั้้�งยัังกำำ�กับั ดููแล
ระดัับการจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญ
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Exposure to foreign currency risk

At 31 March 2021

Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
USD
EUR
CNY
CAD
SEK
Total
(in million Baht)
1,146
117
131
1,394
1,203
260
82
1,545
(332)
(3)
(335)
2,017
114
131
260
82
2,604

Trade accounts receivable
Other non-current financial assets
Trade accounts payable
Net statement of financial position
exposure
Sales forecast
2,868
261
672
3,801
Purchases forecast
(1,755)
(73)
(1,828)
Net forecast transaction exposure
3,130
302
803
260
82
4,577
Forward exchange selling contracts
(803)
(107)
(129)
(1,039)
Net exposure
2,327
195
674
260
82
3,538
		 (c.3.2) Interest rate risk
Interest rate risk is the risk that future movements in market interest rates will affect the results
of the Company’s operations and its cash flows because debt securities and loan interest rates
are mainly fixed. So the Company has low interest rate risk. The sensitivity impact to the increase
or decrease in interest expenses from borrowings, as a result of changes in interest rates is
immaterial on financial statements of Company.

26. Capital management
The Board of Directors’ policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor and market
confidence and to sustain future development of the business. The Board regularly monitors the return on capital
by evaluating result from operating activities divided by total shareholders’ equity, excluding non-controlling
interests and also monitors the level of dividends to ordinary shareholders.
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27. ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย/
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
(ล้้านบาท)
ภาระผููกพัันรายจ่่ายฝ่่ายทุุน
เครื่องจักรและอุปกรณ์
รวม
จำำ�นวนเงิินขั้้�นต่ำำ��ที่่�ต้้องจ่่ายในอนาคตทั้้�งสิ้้�นภายใต้้สััญญา
เช่่าที่่�บอกเลิิกไม่่ได้้
ภายใน 1 ปี
2 - 3 ปี
รวม
		

34
34

12
12

2
2

4
10
14

หนังสือค้ำ�ประกัน
ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 บริิษััทมีีหนัังสืือค้ำำ��ประกัันซึ่่�งออกโดยธนาคารในนามบริิษััทเหลืืออยู่่�เป็็นจำำ�นวน 23 ล้้านบาท (31 มีีนาคม
2563: 11 ล้้านบาท) ซึ่่�งเกี่่�ยวเนื่่�องกัับภาระผููกพัันทางการปฏิิบััติิบางประการตามปกติิธุุรกิิจของบริิษััทโดยประกอบด้้วยหนัังสืือ
ค้ำำ��ประกัันเพื่่�อค้ำำ��ประกัันการใช้้ไฟฟ้้าและอื่่�น ๆ

เลตเตอร์ออฟเครดิต
ณ วัันที่่� 31 มีีนาคมม 2564 บริิษััทมีีเลตเตอร์์ออฟเครดิิตซึ่่�งออกโดยธนาคารในนามบริิษััทเหลืืออยู่่�เป็็นจำำ�นวน 37 ล้้านบาท
ซึ่่�งเกี่่�ยวเนื่่�องกัับภาระผููกพัันสำำ�หรัับซื้้�อวััตถุุดิิบและวััสดุุ

สัญญาซื้อสินค้าและบริการระยะยาว
ณ วัันที่่� 31 มีีนาคมม 2564 บริิษััทมีีภาระผููกพัันเกี่่�ยวกัับสััญญาซื้้�อสิินค้้าและบริิการระยะยาว ดัังนี้้�
สััญญาซื้้�อเยื่่�อกระดาษกัับบริิษัทั ที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัันในต่่างประเทศแห่่งหนึ่่�งและบริิษัทั ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันในต่่างประเทศแห่่งหนึ่่�ง โดยบริิษัทั
ตกลงที่่�จะซื้้�อเยื่่�อกระดาษจากบริิษััทดัังกล่่าวในปริิมาณและราคาตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในสััญญา สััญญาดัังกล่่าวมีีอายุุ 5 ปีี และจะสิ้้�นสุุด
ลงในวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2564
สััญญาซื้้�อโซดาไฟ (Caustic soda) กัับบริิษััทที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัันในประเทศไทย โดยตกลงซื้้�อโซดาไฟจากบริิษััทดัังกล่่าวในปริิมาณและ
ราคาที่่�ระบุุไว้้ในสััญญา สััญญาดัังกล่่าวมีีอายุุ 3 ปีี และจะสิ้้�นสุุดในวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2564
สััญญาซื้้�อกระแสไฟฟ้้ากัับบริิษััท กััลฟ์์ เจพีี เอ็็นเคทูู จำำ�กััด โดยบริิษััทตกลงที่่�จะซื้้�อกระแสไฟฟ้้าจากบริิษััทดัังกล่่าวเป็็นจำำ�นวน 1.1
เมกะวััตต์์ต่่อชั่่�วโมง ในราคาตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในสััญญา สััญญาดัังกล่่าวมีีอายุุ 15 ปีี เริ่่�มตั้้�งแต่่เดืือนกัันยายน 2556
สััญญาการใช้้สิิทธิิกัับบริิษััทที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัันในต่่างประเทศแห่่งหนึ่่�ง โดยบริิษััทดัังกล่่าวตกลงที่่�จะให้้บริิการต่่าง ๆ แก่่บริิษััท
ซึ่่�งประกอบด้้วยการให้้ความรู้้�ทางเทคนิิคและความช่่วยเหลืือที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการผลิิตเส้้นใยประดิิษฐ์์เรยอนและผลิิตภััณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�อง
โดยบริิษััทนั้้�นจะได้้รัับค่่าสิิทธิิซึ่่�งคำำ�นวณตามอััตราร้้อยละของยอดขายผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััท สััญญาดัังกล่่าวมีีระยะเวลา 5 ปีี และ
จะสิ้้�นสุุดลงในวัันที่่� 31 มีีนาคม 2567
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27. Commitments with non-related parties
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
2021
2020
(in million Baht)
Capital commitments
Machinery and equipment
Total

34
34

12
12

Future minimum lease payments under
non-cancellable leases
Within 1 year
2 - 3 years
Total

2
2

4
10
14

Guarantees
As at 31 March 2021, there were outstanding bank guarantees of approximately Baht 23 million
(31 March 2020: Baht 11 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.

Letter of credits
As at 31 March 2021, there were outstanding letter of credits of approximately Baht 37 million
issued by the banks on behalf of the Company in respect of certain performance bonds as required for purchase
of raw material and supplies.

Long-term purchase of goods and service agreements
As at 31 March 2021, the Company has commitments in respect of long-term purchase of goods and service
agreements as follows:
The pulp purchase agreements with a non-related 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.
A caustic soda purchase agreement with a non-related 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.
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.
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 fiber 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 expires
on 31 March 2024.
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28. การจััดประเภทรายการใหม่่
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 ซึ่่�งรวมอยู่่�ในงบการเงิินเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการเปรีียบเทีียบ
สำำ�หรัับงบการเงิินสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 ได้้มีีการจััดประเภทรายการใหม่่เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการนำำ�เสนองบการเงิิน
ปีี 2564 การจััดประเภทรายการที่่�มีีสาระสำำ�คััญมีีดัังนี้้�
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
ก่่อนจััดประเภทใหม่่

จััดประเภทใหม่่

หลัังจััดประเภทใหม่่

(พัันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 มีนี าคม 2563
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี

78,225

(78,225)

-

(146,686)

78,225

(68,461)

*21,750,622

23,009

21,773,631

(891,583)

(23,009)

(914,592)

-

62,674

62,674

รายได้้อื่่�น

69,421

(62,674)

6,747

ต้้นทุุนขาย

7,297,366

(7,515)

7,289,851

225,807

7,515

233,322

หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
กำำ�ไรสะสมยัังไม่่ได้้จััดสรร
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
งบกำำ�ไรขาดทุุนสำำ�หรัับปีีสิ้น้� สุุดวัันที่่� 31 มีนี าคม 2563
รายได้้ดอกเบี้้�ย

ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

* ปรัับปรุุงใหม่่เนื่่�องจากการปรัับปรุุงมููลค่่าการลงทุุนใน บริิษััท ไทย โพลีีฟอสเฟตและเคมีีภััณฑ์์ จำำ�กััด
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28. Reclassification of accounts
Certain accounts in the statement of financial position as at 31 March 2020, which are included in the financial
statements for the year ended 31 March 2021 for comparative purposes, have been reclassified to conform to
the presentation in the 2021 financial statements. The significant reclassification as follows:
Financial statements in which the equity method is applied
Before
reclassification
Statement of financial position
as at 31 March 2020
Deferred tax assets
Deferred tax liabilities
Unappropriated retained earnings
Other components of equity

Reclassification
(in thousand Baht)

After
reclassification

78,225
(146,686)
*21,750,622
(891,583)

(78,225)
78,225
23,009
(23,009)

(68,461)
21,773,631
(914,592)

69,421
7,297,366
225,807

62,674
(62,674)
(7,515)
7,515

62,674
6,747
7,289,851
233,322

Statement of income for the year
ended 31 March 2020
Interest income
Other income
Cost of sales of goods
Administrative expenses

* Restated due to adjustment of investment in Thai Polyphosphate & Chemicals Company Limited.
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งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ก่่อนจััดประเภทใหม่่

จััดประเภทใหม่่

หลัังจััดประเภทใหม่่

(พัันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 มีนี าคม 2563
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี

78,225

(78,225)

-

(146,686)

78,225

(68,461)

11,787,682

5,226

11,792,908

468,347

(5,226)

463,121

-

62,674

62,674

รายได้้อื่่�น

69,421

(62,674)

6,747

ต้้นทุุนขาย

7,297,366

(7,515)

7,289,851

7,515

233,322

หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
กำำ�ไรสะสมยัังไม่่ได้้จััดสรร
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
งบกำำ�ไรขาดทุุนสำำ�หรัับปีีสิ้น้� สุุดวัันที่่� 31 มีนี าคม 2563
รายได้้ดอกเบี้้�ย

ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
225,807
การจััดประเภทรายการใหม่่นี้้�เนื่่�องจากผู้้�บริิหารเห็็นว่่ามีีความเหมาะสมกัับธุุรกิิจมากกว่่า
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Separate financial statements
Before
reclassification
Statement of financial position
as at 31 March 2020
Deferred tax assets
Deferred tax liabilities
Unappropriated retained earnings
Other components of equity

78,225
(146,686)
11,787,682
468,347

Reclassification
(in thousand Baht)

(78,225)
78,225
5,226
(5,226)

After
reclassification

(68,461)
11,792,908
463,121

Statement of income for the year ended
31 March 2020
Interest income
62,674
62,674
Other income
69,421
(62,674)
6,747
Cost of sales of goods
7,297,366
(7,515)
7,289,851
Administrative expenses
225,807
7,515
233,322
The reclassifications have been made because, in the opinion of management, the new classification is more
appropriate to the Company’s business.
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รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
1. รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ 10 รายแรก
(ที่่�มา : ทะเบีียนรายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2564)
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น
สััญชาติิ
บริษัท อาเซยู จ�ำกัด
หมู่่�เกาะบริิติิชเวอร์์จิิน
CGS-CIMB Securities (Singapore)
สิิงคโปร์์
Pte.,Ltd.
บริษัท โวลล์ตัน คอมปานี จ�ำกัด
หมู่่�เกาะบริิติิชเวอร์์จิิน
Oneida Services Limited
ไลบีีเรีีย
บริษัท กราซิม อินดัสตรีส์ จ�ำกัด
อิินเดีีย

6.

บริิษััท ไทย อิินดััสเตรีียล
แมนเนจเม้้นท์์ แอนด์์ เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด
7. นางสาวศนิิตา คาจิิจิิ
8. นางศิิลิิกา มััสกาตีี
9. นางสาววนิิตา ทัักราล
10. บริษัท รามา เทรดดิ้ง จ�ำกัด

ประเภทธุุรกิิจ
ธุุรกิิจเพื่่�อการลงทุุน
บริิษััทหลัักทรััพย์์

จำำ�นวนหุ้้�น
33,582,850
23,002,820

ร้้อยละ
16.658
11.410

22,165,700
21,600,000
13,988,570

10.995
10.714
6.939

ไทย

ธุุรกิิจเพื่่�อการลงทุุน
ธุุรกิิจเพื่่�อการลงทุุน
ผู้้�ผลิิตเส้้นใยเรยอน
และซีีเมนต์์
ธุุรกิิจเพื่่�อการลงทุุน

9,738,500

4.831

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ธุุรกิิจส่่วนตััว
ธุุรกิิจส่่วนตััว
ธุุรกิิจส่่วนตััว
ธุุรกิิจเพื่่�อการลงทุุน

4,901,385
4,901,385
4,730,840
12,571,280

2.431
2.431
2.347
6.236

หมายเหตุุ: - บริิษััท รามา เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด มีีผู้้�ถืือหุ้้�นประกอบด้้วย บริิษััท ไทย โพลีีฟอสเฟตและเคมีีภััณฑ์์ จำำ�กััด ถืือหุ้้�นอยู่่�ร้้อยละ 49.00 ของทุุนชำำ�ระแล้้ว
- บริิษััท ไทย อิินดััสเตรีียล แมนเนจเม้้นท์์ แอนด์์ เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด มีีผู้้�ถืือหุ้้�นประกอบด้้วย บริิษััท รามา เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด ถืือหุ้้�นอยู่่�ร้้อยละ 99.99
ของทุุนชำำ�ระแล้้ว
- บริิษััท รามา เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด บริิษััท ไทย อิินดััสเตรีียล แมนเนจเม้้นท์์ แอนด์์ เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด และ บริิษััท ไทย โพลีีฟอสเฟตและเคมีีภััณฑ์์
จำำ�กััด ส่่วนใหญ่่เป็็นบริิษััทเพื่่�อการลงทุุน บริิษััทเหล่่านี้้�ไม่่มีีการแข่่งขัันทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ

2. กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ที่่�โดยพฤติิการณ์์มีีอิิทธิิพลต่่อการกำำ�หนดนโยบาย
การจััดการ หรืือการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
บริิษััทฯ ไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการกำำ�หนดนโยบายการจััดการหรืือการดำำ�เนิินงานของ
บริิษััทฯ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ นโยบายการบริิหารจััดการและการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ดำำ�เนิินการโดยทีีมผู้้�บริิหารภายใต้้
การกำำ�กำำ�กัับดููแลและกำำ�หนดทิิศทางของคณะกรรมการบริิษััท นอกจากนี้้�ไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นรายใดเป็็นตััวแทนในคณะกรรมการของ
บริิษััทฯ โดยการเสนอชื่่�อหรืือโดยวิิธีีอื่่�น ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนใหญ่่ข้้างต้้นถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ มาเป็็นระยะเวลาหลายปีี

3. 	ข้้อตกลงระหว่่างผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ (Shareholders’ Agreement)
-ไม่่มีี-
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MAJOR SHAREHOLDERS
1. List of Top 10 Major Shareholders (as of 31 March 2021)
1.
2.
3.
4.
5.

Name of Shareholders
Nationality
Asseau Company Limited
British Virgin Islands
CGS-CIMB Securities (Singapore) Singaporean
Pte.,Ltd.
Wholton Company Limited
British Virgin Islands
Oneida Services Limited
Liberian
Grasim Industries Limited
Indian

6.

Thai Industrial Management
and Trading Co.,Ltd.
7. Ms. Zanita Kajiji
8. Mrs. Zilika Maskati
9. Ms. Vanita Thakral
10. Rama Trading Co.,Ltd.

Type of Business No. of Shares
Investment Company 33,582,850
Securities Company 23,002,820

% of Total
Shares
16.658
11.410

22,165,700
21,600,000
13,988,570

10.995
10.714
6.939

Thai

Investment Company
Investment Company
VSF & Cement
Manufactures
Investment Company

9,738,500

4.831

Thai
Thai
Thai
Thai

Business
Business
Business
Investment Company

4,901,385
4,901,385
4,730,840
4,071,280

2.431
2.431
2.347
2.019

Remark: - Rama Trading Co.,Ltd. (RTC): Thai Polyphosphate and Chemicals Co., Ltd., holds 49.00% of paid-up capital in RTC.
- Thai Industrial Management and Trading Co.,Ltd. (TIMT): Rama Trading Co.,Ltd. (RTC) holds 99.99% of paid-up capital
in TIMT
- Rama Trading Co.,Ltd., Thai Industrial Management and Trading Co.,Ltd., and Thai Polyphosphate and Chemicals Co.,Ltd.
are investment companies. These companies do not have any direct and/or indirect competition with the Company.

2. A group of major shareholders who has an influence on setting
management policies or the operations of the company significantly
No major shareholder or group of major shareholders has material influence on the management policies
or operations of the Company. The Company’s management policies and operations are undertaken by
the management team under the supervision and direction of the Board of Directors of the Company. In
addition, none of these shareholders have any representation in the Board of Directors of the company
by nomination or otherwise. Most of the above shareholders have been holding company’s shares since
many years.

3. Shareholders’ Agreement
-None-
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นโยบายจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทฯ เป็็นการพิิจารณาจ่่ายเงิินปัันผลในอััตราร้้อยละ 20-35 ของกำำ�ไรสุุทธิิจากงบการเงิินเฉพาะ
กิิจการ หลัังจากจััดสรรเป็็นทุุนสำำ�รองตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด โดยพิิจารณาความต้้องการเงิินทุุนสำำ�หรัับแผนธุุรกิิจในอนาคตตาม
ที่่�คณะกรรมการของบริิษััทฯ เห็็นสมควร

ข้้อมููลการจ่่ายเงิินปัันผลในรอบ 5 ปีีที่่�ผ่่านมา เป็็นดัังนี้้�
กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิ (งบการเงิินเฉพาะกิิจการ)
จำำ�นวนหุ้้�น
เงิินปัันผลจ่่ายต่่อหุ้้�น
รวมเงิินปัันผลจ่่ายทั้้�งสิ้้�น
อััตราการจ่่ายเงิินปัันผล (งบการเงิินเฉพาะกิิจการ)

หน่่วย
ล้้านบาท
ล้้านหุ้้�น
บาท
ล้้านบาท
ร้้อยละ

2564
7
201.60
0.05*
10.08*
153

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม
2563
2562
2561
(214)
410
825
201.60 201.60 201.60
0.05
0.70
1.15
10.08 141.12 231.84
34
28

2560
1,034
201.60
1.05
211.68
20

หมายเหตุุ: * 	ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทเมื่่�อวัันที่่� 31 พฤษภาคม 2564 ได้้เสนอให้้มีีการจ่่ายเงิินปัันผลในอััตราหุ้้�นละ 0.05 บาท กำำ�หนดจ่่ายในวัันที่่�
18 สิิงหาคม 2564 โดยจะขออนุุมััติิต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นในวัันที่่� 30 กรกฎาคม 2564
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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:
Net profit (loss)
(As per separate financial statements)
No. of shares
Dividend per Share
Total dividend payment
Dividend pay-out ratio
(based on separate financial statements)

Unit
Million
Baht

For the year ended 31 March
2021
2020
2019
2018
2017
7
(214)
410
825 1,034

Million 201.60
Shares
Baht
0.05*
Million 10.08*
Baht
%
153

201.60

201.60

201.60

201.60

0.05
10.08

0.70
141.12

1.15
231.84

1.05
211.68

-

34

28

20

Remark: * The Board of Directors’ Meeting held on 31 May 2021 recommended to pay a dividend of Baht 0.05 per share and the
same will be paid on 18 August 2021 subject to approval by annual general meeting of shareholders to be held on
30 July 2021.
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ข้อมูลทั่วไป
ชื่่�อบริิษััท
ชื่่�อย่่อ
เว็็บไซต์์
ทะเบีียนบริิษััทเลขที่่�
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนชำำ�ระแล้้ว
ประเภทธุุรกิิจ
กำำ�ลัังการผลิิต
ผลิิตภััณฑ์์

ประโยชน์์
สถานที่่ตั้้� �ง

จำำ�นวนพนัักงาน
เลขานุุการบริิษััทและ
นัักลงทุุนสััมพัันธ์์
บุุคคลอ้้างอิิงอื่่�น
นายทะเบีียนหลัักทรััพย์์

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�นัักงานใหญ่่กรุุงเทพฯ :
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
865 คน (ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2564)
นางสุุวรรณา เฉลิิมวััฒน์์
โทรศััพท์์ : 0-2253-6745-54 ต่่อ 2250 โทรสาร : 0-2254-3181
อีีเมล : suwanna.c@adityabirla.com

บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
อาคารตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
93 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์ : 0-2009-9999
ผู้้�สอบบััญชีี
1. นางสาวชนารััตน์์ จัันทร์์หวา ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 9052 หรืือ
2. นายวััยวััฒน์์ กอสมานชััยกิิจ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 6333 หรืือ
3. นางสาววิิไลวรรณ ผลประเสริิฐ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 8420
บริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด
เลขที่่� 1 อาคารเอ็็มไพร์์ ทาวเวอร์์ ชั้้�น 48-50 ถนนสาทรใต้้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุุงเทพฯ 10120
โทรศััพท์์ : 0-2677-2000 โทรสาร : 0-2677-2222
สถาบัันการเงิินที่่ติิ� ดต่่อเป็็นประจำำ� 1. ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)
2. ธนาคารซิิตี้้�แบงก์์ เอ็็น.เอ.
3. ธนาคารฮ่่องกงและเซี่่�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
865 persons (As of 31 March 2021)
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
Auditor

Bankers

Thailand Securities Depository Company Limited
93 Ratchadapisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400
Telephone: 0-2009-9999
1. Ms. Chanarat Chanwa, CPA No. 9052
2. Mr. Waiyawat Kosamarnchaiyakij, CPA No. 6333
3. Ms. Vilaivan Pholprasert, CPA No. 8420
KPMG Phoomchai Audit Ltd.
48-50th Floor, Empire Tower, 1 South Sathorn Road, Bangkok 10120
Telephone: 0-2677-2000 Facsimile: 0-2677-2222
1. Bangkok Bank Public Company Limited
2. Citibank N.A.
3. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
4. Indian Overseas Bank
5. Krungthai Bank Public Company Limited
6. ANZ Bank (Thai) Public Company Limited
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Glossary / คำ�ย่อ
ABCT
ABES
AGAB
AFCO
AVG
AVTB
BJFC
ILT
ITS
TAF
BCT
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.
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.

บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
Aditya Birla Elyaf Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
บริษัท อดิตยา กรุ๊ป เอบี
บริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร์ เอส.เอ.อี.
บริษัท เอวี กรุ๊ป เอ็นบี อิงค์
บริษัท เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์
บริษัท เบอร์ล่า จิงเว่ย์ ไฟเบอร์ จำ�กัด
บริษัท พีที อินโด ลิเบอร์ตี้ เท็กซ์ไทล์
บริษัท อินโดไทยซินเทติคซ์ จำ�กัด
บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ จำ�กัด
บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์ จำ�กัด
บริษัท ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ จำ�กัด
บริษัท ไทยเรยอน จำ�กัด (มหาชน)

AGM
ADMT
BOD
CAD
CS2
CSR
DCDA
EIA
ETP
EMS
GDP
H2SO4
IMF
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
International Monetary Fund
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

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
เมตริกตัน (ปราศจากความชื้น)
คณะกรรมการบริษัท
ดอลล่าร์แคนาดา
ก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การทวีคูณของกำ�ลังการผลิตและการดูดซับ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โรงงานบำ�บัดของเสีย
ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
กรดซัลฟุริค
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
อินเดียนรูปี
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน
เมตริกตัน
ส่วนในล้านส่วน
เรนมินบิ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ลีร่าตุรกี
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดอลล่าร์สหรัฐฯ
เส้นใยเรยอน

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

