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นâยบายและภาพรวมการประกอบ¸ุรกิจ

ภาวะผู้นำ�และวิสัยทัÈน์

สร้างสรรค์คุณค่าวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีกว่า
ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเลิศ และยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

นâยบายคุณภาพ
มุ่งมั่น
ครบเครื่อง
หลากหลาย
คุณภาพ
รักษา

4

พัฒนา
ความพอใจ
แม่นยำา
ส่งมอบ
สิ่งแวดล้อม

ต่อเนื่อง
ลูกค้า
นำาหน้า
ราคา
พร้อมใจ
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นâยบายพลังงาน

บริษัทมุ่งมั่นสู่การประหยัดพลังงานสูงสุด
ในทุกส่วนขององค์กร เพื่อเป้าหมายสู่มาตรฐาน
การจัดการพลังงาน ISO 50001 บริษัทได้นำาระบบ
การจั ด การพลั ง งานมาใช้ ใ นหน่ ว ยงาน เพื่ อ ช่ ว ย
ลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบ
ต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต บนโลก และเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล
ในการอนุรกั ษ์พลังงานอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน ดังนี้
1. ดำ า เนิ น และพั ฒ นาระบบการจั ด การ
พลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำาหนดให้การจัดการ
พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินงานของบริษัท
ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง
2. ดำาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสมกับปริมาณการใช้พลังงาน เทคโนโลยีที่ใช้
และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี

มุงมั่นพั ฒนาตอเนื่อง ครบเครื่ องความพอใจลูกคา หลากหลายแมนยํานําหนา คุณภาพสงมอบราคา รักษาสิ่งแวดลอมพรอมใจ

Certificate of Registration
ENERGY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 50001:2011
This is to certify that:

ASIA FIBER PUBLIC COMPANY LIMITED
406-7 Sukhumvit Rd., Bang Poo Mai,
Amphur Muang,
Samutprakarn
10280
Thailand

Holds Certificate Number:

ENMS 635061

and operates an Energy Management System which complies with the requirements of ISO 50001:2011 for the
following scope:
Manufacture of Nylon Chips, Filament Yarns, Textured Yarns, Grey and Finished Fabrics with
the application of Electrical, Steam and Natural Gas energy.

For and on behalf of BSI:

Chris Cheung, Head of Compliance & Risk - Asia Pacific

Original Registration Date: 20/08/2015

Effective Date: 20/08/2015

Latest Revision Date: 20/08/2015

Expiry Date: 19/08/2018
Page: 1 of 1

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated online.
Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +66(2) 2944889-92.
Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 50001:2011 requirements may be obtained by consulting the organization.
This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.
Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 845 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A Member of the BSI Group of Companies.
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มุงมั่นพั ฒนาตอเนื่อง ครบเครื่ องความพอใจลูกคา หลากหลายแมนยํานําหนา คุณภาพสงมอบราคา รักษาสิ่งแวดลอมพรอมใจ

เป็นสถานประกอบการต้นแบบในการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาบุคลกรปฏิบัติเพิ่มการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร
และอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ

พัฒนาต่อยอดดำาเนินการจัดการพลังงาน
ตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการ
พลังงานในระดับสากล ISO 50001

สถานประกอบการต้นแบบการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาบุคคลากรด้านการอนุรักษ์
พลังงาน จากกรณีตัวอย่างในอุตสาหกรรม
ที่ประสบผลสำาเร็จในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
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โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต
ของโรงงานควบคุมประเภทเคมี
(รางวัลประเภท ผู้บริหารนักอนุรักษ์
พลังงานดีเด่น)

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบปรับอากาศ
ในโรงงานอุตสาหกรรม
และอาคารธุรกิจ
จนประสบผลสําเร็จ

โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในกระบวนการผลิตของโรงงานควบคุมประเภทเคมี
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3. กำาหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์
พลังงานในแต่ละปีและสื่อสารให้พนักงานทุกคน
เข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. ให้ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารทุกระดับและพนักงาน
ทุ ก คนที่ จ ะให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายและข้อกำาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง ติดตามตรวจสอบ
และรายงานต่อคณะผู้บริหาร
5. บริษัทจะทำาการจัดซื้อ จัดหาเครื่องจักร
เครือ่ งมือ อุปกรณ์การผลิต และบริการอืน่ ๆ ทีจ่ าำ เป็น
โดยพิจารณาถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ของผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว
6. ให้การสนับสนุนทีจ่ าำ เป็นรวมถึงทรัพยากร
ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำางาน
การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำาเสนอ
ข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
7. จะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย
และแผนการดำาเนินงานด้านพลังงานทุกปี ในกรณีทม่ี ี
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการหรือระบบการจัดการ
พลังงานจะมีการทบทวนตามความเหมาะสม
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นâยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้คำานึงถึงความสำาคัญของการรักษา
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร
ธรรมชาติที่มีต่อการผลิตที่ยั่งยืน จึงความตั้งใจที่จะ
ดำาเนินการ ดังนี้
1. ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บ
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
2. มี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะป้ อ งกั น มลภาวะ
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ที่จะลดกากของเสีย
ในกระบวนการผลิต
3. มี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะลดการใช้ พ ลั ง งาน
และทรั พ ยากรธรรมชาติ เช่ น น้ำ า โดยการนำ า
เทคโนโลยีสะอาดมาใช้
4. ทำาการถ่ายทอดนโยบายนี้ให้พนักงาน
ลูกจ้าง และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบ
5. จัดทำาวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ให้บรรลุ
ตามนโยบายนี้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และจั ด ให้ มี
การทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายเป็นระยะๆ

มุงมั่นพั ฒนาตอเนื่อง ครบเครื่ องความพอใจลูกคา หลากหลายแมนยํานําหนา คุณภาพสงมอบราคา รักษาสิ่งแวดลอมพรอมใจ

นâยบายความปลอดภัย�อาชีวอนามัย�
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
บริษทั มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของชีวติ
และสุ ข ภาพอนามั ย ของพนั ก งานในการทำ า งาน
และพยายามอย่างยิง่ ทีจ่ ะให้มกี ารส่งเสริมสนับสนุน
ให้พนักงานได้ทำางานในสภาพแวดล้อมที่ดีมีวิธีการ
ทำางานที่ปลอดภัย มีสุขภาพอนามัย ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุและโรคจากการทำางาน ดังนี้
1. บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ทางด้ า นความปลอดภั ย และปรั บ ปรุ ง สภาพ
การทำางานและสิ่งแวดล้อม
2. พนักงานทุกคนของบริษัทจะได้รับการ
ดูแลให้ทำางานในสถานที่ทำางาน โดยได้รับเครื่องมือ
อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งป้ อ งกั น อั น ตรายที่ เ หมาะสม
สำาหรับงาน
3. พนักงานทุกคนต้องคำานึงถึงความปลอดภัย
ของตนเอง และเพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สิน
ของบริษัทเป็นสำาคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
4. พนั ก งานทุ ก คนต้ อ งให้ ค วามร่ ว มมื อ
ในการป้องกันอุบตั เิ หตุ และจะต้องรักษาความสะอาด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำางาน
5. พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติงานด้วยวิธี
ปลอดภัย ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางาน
ของบริษัท เรื่อง “ความปลอดภัยและสุขภาพ”
และมี สิ ท ธิ เ สนอความคิ ด เห็ น ในการปรั บ ปรุ ง
สถานที่ทำางาน และวิธีทำางานให้ปลอดภัย
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มุ่งมั่นพั ฒนาต่อเนื่อง ครบเครื่ องความพอใจลูกค้า หลากหลายแม่นย�ำน�ำหน้า คุณภาพส่งมอบราคา รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ

ประวัติและการพัฒนาที่สำ�คัญของบริษัท

บริษทั เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มหาชน) ได้กอ่ ตัง้
ในปี 2513 เพือ่ ทำ�การผลิตเส้นใยและด้ายยืดไนล่อน
ภายใต้การส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ เป็นบริษทั แรก
ในประเทศไทยที่ทำ�การผลิตผ้าไนล่อน (Taffeta)
และผ้าทอจากเส้นใยสังเคราะห์ชนิดอืน่ ๆ ด้วยระบบ
ปี 2518

บริ ษั ท ได้ เ ข้ า จดทะเบี ย นซื้ อ ขายในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย

ปี 2536

บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำ�กัด

ปี 2538

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9002

ปี 2545

ตั้ ง แต่ ปี 2543-2545 ติ ด ต่ อ กั น ทุ ก ปี
และบริษทั ได้น�ำ เทคโนโลยีการผลิตเส้นใยไนล่อนแบบ
Fully Drawn Yarn (FDY) และ Pre-Oriented Yarn
(POY) มาใช้เป็นรายแรกในภูมิภาคนี้ ซึ่งเทคโนโลยี
ดังกล่าวเป็นกรรมวิธใี หม่ลา่ สุดทีส่ ามารถลดขัน้ ตอน
การผลิตลง และผลิตได้เร็วกว่าเดิมหลายเท่า ทำ�ให้
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การผลิ ต ที่ ล้ำ � หน้ า ทางเทคโนโลยี โดยเครื่ อ ง
ไร้กระสวย Water Jet Looms ซึ่งใช้น้ำ�เป็นตัว
พาด้ า ยพุ่ ง และมี ค วามเร็ ว สู ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ นี้
ได้รับการยอมรับจากตลาดทั้งในและต่างประเทศ
อย่างรวดเร็ว

ได้ รั บ การรั บ รองระบบคุ ณ ภาพ ISO 9001:2000 จาก
Det Norske Veritas Industry B.V. ได้รับหนังสือรับรอง
ผลิตภัณฑ์ดา้ ยยืดสีมคี ณ
ุ ภาพตามเกณฑ์ Öko-Tex Standard
100 จาก TESTEX Swiss Textile Testing Institute
ซึง่ เป็นการยืนยันว่าคุณภาพด้ายยืดสีตรงตามมาตรฐานสากล

ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น ปัจจุบันบริษัทได้รับ
เกียรติบตั รจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นโรงงาน
ที่ ผ่ า นการตรวจสอบประเมิ น การใช้ เ ทคโนโลยี
สะอาดเบื้องต้น ตามโครงการเทคโนโลยีสะอาด
ช่ ว ยเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ปี 2549

ได้รบั การรับรองเป็นโรงงาน “ปรับภูมทิ ศั น์โรงงานน่าอยู่
และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม” จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ปี 2550

บริษัทได้รับการรับรองด้านมาตรฐานและฉลากสิ่งแวดล้อม
ของสหภาพยุโรป EU Flower (EUROPEAN UNION ECO
LABEL) อีกทั้ง บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แอนตี้แบคทีเรีย

ปี 2552

บริษทั ได้ปรับเข้าสูร่ ะบบ ISO 9001 : 2008 และ ISO 14001 :
2004 และในวันที่ 16 ธันวาคม 2552 บริษัทได้รับการอนุมัติ
ให้ขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้น

ปี 2558

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001:2011

รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำ�กัด (มหาชน)

มุงมั่นพั ฒนาตอเนื่อง ครบเครื่ องความพอใจลูกคา หลากหลายแมนยํานําหนา คุณภาพสงมอบราคา รักษาสิ่งแวดลอมพรอมใจ

ผลประกอบการในรอบหลายปี ที่ ผ่ า นมา
ยั ง อยู่ ใ นระยะฟื้ น ตั ว จากวิ ก ฤตการณ์ เ มื่ อ ปี
พ.ศ. 2540 การผลิตมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง
จากที่ เ น้ น ผลิ ต จำ า นวนมากมาเป็ น ผลิ ต จำ า นวน
ที่ น้ อ ยลง แต่ เ น้ น คุ ณ ภาพและความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองตอบความต้องการของ
ผู้ ใช้ แ ละตลาดได้ ดี ขึ้ น ในด้ า นกระบวนการผลิ ต
มีการปรับปรุงประสิทธิภาพความแม่นยำา โดยเฉพาะ
การลดความสิ้นเปลืองของวัตถุดิบ พลังงาน น้ำา
และปัจจัยการผลิตอื่นๆ และลดปริมาณของเสีย
ทีเ่ กิดจากการผลิตอย่างได้ผล ด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น
5ส., TPM, การอบรมการประหยัดน้ำาและพลังงาน
การอบรมและกิ จ กรรมการผลิ ต แบบลี น (Lean
Manufacturing) เป็นต้น รวมทั้งการปรับเปลี่ยน
เครื่องจักรใหม่ๆ ที่มีความเร็วสูงและผลิตภาพดีขึ้น
ในขณะที่ใช้พลังงานน้อยลง ในด้านการขายก็เน้น
การบริการและตอบสนองที่รวดเร็ว มีการสำารวจ
ความต้องการของตลาดอยู่เสมอเพื่อนำาผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ ที่ เ ป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดมาวิ เ คราะห์
และพัฒนาร่วมกับลูกค้า ทำาให้ได้สินค้าที่ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ในด้านฐานะ
การเงินก็มกี ารปรับลดความเสีย่ ง ทัง้ ด้านความเสีย่ ง
จากอัตราแลกเปลี่ยนและการใช้เงินกู้ลดน้อยลง
ทำาให้ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน
อยู่ในระดับต่ำามาก และหนี้สินก็ลดลงมาก ทำาให้
แทบจะไม่มีดอกเบี้ย และโครงสร้างทางการเงิน
มีความมั่นคงขึ้น
กว่าสี่ทศวรรษที่บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำากัด
(มหาชน) ดำ า รงบทบาทที่ สำ า คั ญ ในอุ ต สาหกรรม
สิ่ ง ทอของประเทศไทย และด้ ว ยความมุ่ ง มั่ น
อั น แน่ ว แน่ จ ากเหล่ า บุ ค ลากร บริ ษั ท ตั้ ง ปฏิ ธ าน
ที่ จ ะพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ คงความเป็ น ผู้ นำ า
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอไนล่อนของประเทศไทย

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำากัด (มหาชน)
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มุงมั่นพั ฒนาตอเนื่อง ครบเครื่ องความพอใจลูกคา หลากหลายแมนยํานําหนา คุณภาพสงมอบราคา รักษาสิ่งแวดลอมพรอมใจ

สารจากประ¸านคณะกรรมการ

น�ยยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล

ประธานกรรมการ
บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำากัด (มหาชน)

รอบปี ที่ ผ ่ า นไปถื อ เป็ น ช่ ว งเวลาที่ มี ค วามผั น ผวนอย่ า งมากอี ก ปี ห นึ่ ง ความต้ อ งการสิ น ค้ า
ของตลาดอ่ อ นลงทั้ ง ตลาดต่ า งประเทศและตลาดภายในประเทศ อี ก ทั้ ง ราคาวั ต ถุ ดิ บ ที่ ล ดลง
ตามราคานำ้ า มั น ดิ บ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ล้ ว นส่ ง ผลให้ ย อดขายในปี นี้ ข องบริ ษั ท ตำ่ า กว่ า ปกติ ม าก และเป็ น
สาเหตุหลักอันหนึ่งที่ทำาให้บริษัทต้องประสบภาวะขาดทุนในปีนี้
นอกจากความต้องการของตลาดที่อ่อนแอ เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงยังส่งผลกระทบในวงกว้าง
ไปถึ ง ราคาผลผลิ ต ทางการเกษตร และสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ต ่ า งๆ จนทำ า ให้ กำ า ลั ง ซื้ อ ของเกษตรกรซึ่ ง เป็ น
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องอ่อนแอลง อีกทั้งยังส่งผลกระทบ
ถึงพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้า ที่จะชะลอการซื้อให้ช้าที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะขาดทุน
จากมูลค่าสินค้าคงคลัง สาเหตุเหล่านี้ล้วนมีผลต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทที่ลดตำ่าลงมาก
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รายงานประจำาปี 2558 บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำากัด (มหาชน)

มุงมั่นพั ฒนาตอเนื่อง ครบเครื่ องความพอใจลูกคา หลากหลายแมนยํานําหนา คุณภาพสงมอบราคา รักษาสิ่งแวดลอมพรอมใจ

การเข้าสู่มาตร°านการใช้พลังงาน�ISO50001�
นับเปšนบริษัทแรกๆ�ของประเทÈäทยที่เหçนคุณค่า
และให้ความสำ�คัญต่อมาตร°านพลังงานนีé�
อีกทัéงมาตรการอื่นๆ�ที่ช่วยเพิ่มประสิท¸ิภาพการผลิต
และคุณภาพผลิตภัณ±์ให้ดีขÖéนอยู่เสมอ��

อย่างไรก็ดี ภายใต้สภาวะขาดทุน บริษัทก็ยังสามารถบริหารการผลิตและการจำาหน่ายสินค้า
ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนบริหารการเงินและสภาพคล่องได้อย่างดีจนไม่มีการติดขัด และยังคงเดินหน้า
ลดต้นทุนการผลิตอย่างขมักเขม้น โดยการเข้าสูก่ ระบวนการตรวจรับรองมาตรฐานการใช้พลังงาน ISO50001
ซึ่งนับเป็นบริษัทแรกๆ ของประเทศไทยที่เห็นคุณค่าและให้ความสำาคัญต่อมาตรฐานพลังงานนี้ อีกทั้ง
มาตรการอื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้อยู่เสมอ เพื่อรองรับการฟื้นตัว
ของความต้องการสินค้าในตลาด
การที่บริษัทจะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคความซบเซาในครั้งนี้ได้ ย่อมต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ
จากบุ ค ลากรของบริ ษั ท ทุ ก คนทุ ก ฝ่ า ย ที่ ทุ ่ ม เททำ า หน้ า ที่ ข องตนจนสุ ด ความสามารถ เพื่ อ ยกระดั บ
ผลประกอบการของบริ ษั ท ให้ พ ้ น จากสภาวะขาดทุ น ในเร็ ว วั น ข้ า พเจ้ า ในนามของคณะกรรมการ
จึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณ และขอเป็นกำาลังใจให้พนักงานทุกคน ตลอดจนขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ที่เป็นแรงใจ ช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการมาได้โดยตลอด

(นายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล)
ประธานกรรมการ

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำากัด (มหาชน)
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ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
หน่วย : พันบาท

ยอดขายรวม-สุทธิ
ยอดการส่งออก
สัดส่วนการส่งออก
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายบริหาร
รายได้อื่นๆ
ต้นทุนทางการเงิน
สำารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กำาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ
กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงคลังและระหว่างผลิต
สินทรัพย์รวม
กำาไรขั้นต้น (ร้อยละ)
ผลผลิต
- เม็ดไนลอน (ตัน)
- เส้นใย (ตัน)
- เส้นด้าย (ตัน)
- ผ้าทอ (‘000หลา)
อัตร�ส่วน
- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
- อัตราส่วนหนี้สิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
- อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (วัน)
- อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง (วัน)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
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รายงานประจำาปี 2558 บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำากัด (มหาชน)

2558

2557

2556

859,536
597,626
69.53
23,452
24,396
18,615
34
1,780
(52,217)
(1.15)
112,151
250,960
1,194,170
(2.57)

1,099,752
812,801
73.91
25,443
19,886
31,950
6
3,094
15,487
0.34
156,586
392,732
1,250,938
2.57

1,079,068
757,504
70.20
23,231
20,471
20,734
29
429
10,178
0.22
144,254
272,653
1,073,253
2.82

4,889
3,849
1,133
301

6,389
4,037
1,246
3,078

5,921
3,614
1,313
3,730

16.35
0.15
56
40
(4.27)
(4.92)

14.78
0.15
49
31
1.33
1.52

16.85
0.13
53
34
0.95
1.06

มุงมั่นพั ฒนาตอเนื่อง ครบเครื่ องความพอใจลูกคา หลากหลายแมนยํานําหนา คุณภาพสงมอบราคา รักษาสิ่งแวดลอมพรอมใจ

ลักษณะการประกอบ¸ุรกิจ
âครงสร้าง¸ุรกิจ
บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำากัด (มหาชน)
ดำาเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและผู้จำาหน่ายผลิตภัณฑ์
ไนล่อนทั้งชนิดเม็ดและเส้นใย เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมปันด้าย ทอผ้า และถักผ้า โดยมี
ผลิตภัณฑ์และบริการหลักอยู่ 5 ประเภทด้วยกัน
ดังนี้
1) เม็ดไนล่อน : ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
เส้นใยสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และแหอวน
2) เส้ น ใยสั ง เคร�ะห : เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ที่ได้จากการแปรสภาพจากเม็ดไนล่อน
มี ห ลายประเภทและขนาดนำ า ไปใช้ ใ น
การทอผ้าใช้ในการผลิตด้ายยืด
3) เส้ น ด้ � ยยื ด : เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ จ าก
เส้นใยสังเคราะห์ที่ผ่านการตีเกลียวหลอก
ให้ เ ส้ น ใยแต่ ล ะเส้ น มี ลั ก ษณะฟู แ ละบิ ด
เป็นเกลียวใช้ผลิตผ้าถักและถุงเท้า
4) ผ้�ย้อมและตกแต่ง : เป็นผ้าที่ทอขึ้นจาก
เส้นใยสังเคราะห์และผ่านกระบวนการ
ฟอกย้อมและแต่งสำาเร็จ
5) ก�รบริก�รย้อมและตกแต่งผ้� : เป็นการ
ให้บริการย้อมและตกแต่งผ้าแก่โรงงานอืน่
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âครงสร้างรายäด้ของบริษัท
หนวย : ลานบาท

ผลิตภัณฑ

2557/2558
ล้�นบ�ท ร้อยละ

2556/2557
ล้�นบ�ท ร้อยละ

2555/2556
ล้�นบ�ท ร้อยละ

มูลค่าการจำาหน่ายในประเทศ
- เม็ดไนล่อน
- เส้นใย
- เส้นด้ายยืด
- ผ้าย้อมและตกแต่ง
- บริการ
รวม

20
33
92
107
11
263

2.32
3.83
10.69
12.43
1.28
30.55

30
43
96
112
6
287

2.73
3.91
8.73
10.17
0.55
26.09

22
44
110
134
11
321

2.04
4.08
10.19
12.42
1.02
29.75

249
212
136
1
598

28.91
24.62
15.80
0.12
69.45

447
223
143
813

40.64
20.27
13.00
73.91

429
189
139
1
758

39.76
17.52
12.88
0.09
70.25

269
245
228
108
11
861

31.23
28.45
26.49
12.55
1.28
100.00

477
266
239
112
6
1,100

43.37
24.18
21.73
10.17
0.55
100.00

451
233
249
135
11
1,079

41.80
21.60
23.07
12.51
1.02
100.00

มูลค่าการจำาหน่ายต่างประเทศ
- เม็ดไนล่อน
- เส้นใย
- เส้นด้ายยืด
- ผ้าย้อมและตกแต่ง
รวม
รวมในประเทศและต่างประเทศ
- เม็ดไนล่อน
- เส้นใย
- เส้นด้ายยืด
- ผ้าย้อมและตกแต่ง
- บริการ
รวม
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
การฟื ้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ โลกเมื่ อ ปี
2557 กลั บ ประสบปั ญ หาชะงั ก งั น ในปี 2558
เมื่ อ ปั ญ หาการคลั ง ในประเทศกรี ซ ถึ ง จุ ด ปะทุ
ส่ ง ผลให้ เ ศรษฐกิ จ และการเมื อ งในยุ โ รปต้ อ ง
ปันป่วนอีกครั้งหนึ่ง ขณะเดียวกันเศรษฐกิจของจีน
ก็ เ ริ่ ม ส่ อ เค้ า ลางฟองสบู ่ แ ตก ส่ ง ผให้ ต ลาดทุ น
ของจีนทรุดฮวบลงกว่าร้อยละ 30 ประกอบกับ
รั ฐ บาลจี น ก็ เ อาจริ ง เอาจั ง กั บ การปราบปราม
คอรั ป ชั่ น เป็ น เหตุ ใ ห้ กำ า ลั ง ซื้ อ ของจีนหดหายไป
ในทั น ที แม้ ว ่ า เศรษฐกิ จ สหรั ฐ อเมริ ก าจะยั ง คง
ฟื ้ น ตั ว ต่ อ เนื่ อ งและแข็ ง แกร่ ง ขึ้ น เป็ น ลำ า ดั บ
แต่ ภู มิ ภ าคอื่ น ล้ ว นประสบปั ญ หา ทำ า ให้ ร าคา
นำ้ามันซึ่งผูกติดอยู่กับเศรษฐกิจของโลกก็ทรุดตัวลง
ตามไปด้วย ที่ผ่านมาประเทศที่ส่งออกนำ้ามันดิบ
จะหารื อ กั น และลดปริ ม าณการผลิ ต นำ้ า มั น ลง
เพื่อตอบสนองความต้องการที่ลดลง แต่ในครั้งนี้
ประเทศซาอุ ดิ อ ะราเบี ย กลั บ ยื น ท่ า ที ไ ม่ ย อมลด
กำ า ลั ง การผลิ ต ส่ ง ผลให้ ร าคานำ้ า มั น ดิ บ ทรุ ด ตั ว
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็ยิ่งทำาให้ประเทศที่พึ่งการส่งออก
นำ้ ามันดิบเป็นเศรษฐกิจหลักอย่างรัสเซีย
ต้ อ งซวนเซตามไปด้ ว ย สภาวะเศรษฐกิ จ โลก
และราคานำ้ามันจึงเปรียบเสมือนวังนำ้าวนที่ผลัดกัน
ฉุดกันเองให้เวียนลึกลงไปอย่างต่อเนื่อง
เศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจ
แบบเปิ ด และเชื่ อ มโยงกั บ เศรษฐกิ จ โลก
อย่ า งใกล้ ชิ ด การที่รายได้มวลรวมของประเทศ
พึง่ พาการส่งออกถึงร้อยละ 70 เป็นเหตุให้เศรษฐกิจ
ของไทยต้ อ งได้ รั บ ผลกระทบจากเศรษฐกิ จ โลก
อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แม้ว่าการทำารัฐประหาร
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 จะช่วยแก้สถานการณ์
ความไม่สงบได้ แต่ก็เพียงช่วยให้การท่องเที่ยว
ฟื ้ น ตั ว ได้ เ ท่ า นั้ น แต่ ภ าคการผลิ ต และการค้ า
สินค้าต้องประสบภาวะซบเซาตามเศรษฐกิจโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรซึ่งราคาตกตำ่ามาก
เนื่ อ งจากอุ ป ทานที่ มี เ กิ น อุ ป สงค์ เช่ น ข้ า ว
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ยางพารา เป็ น ต้ น สถิ ติ ก ารส่ ง ออกที่ ห ดตั ว
อย่างต่อเนื่องจึงเป็นปัจจัยสั่นคลอนเสถีย รภาพ
ของรั ฐ บาลเป็ น อย่ า งยิ่ ง จนทำ า ให้ รั ฐ บาลต้ อ ง
หั น มาพึ่ ง ภาคเอกชน ในการกอบกู ้ เ ศรษฐกิ จ
โดยเฉพาะการลงทุนและการส่งออก เพื่อคำ้ายัน
ความมั่นคงและอยู่รอดของรัฐบาล
ในภาคอุ ต สาหกรรมนั้ น ความซบเซา
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ไม่ ไ ด้ มี ส าเหตุ ม าจากความอ่ อ นแอ
ของเศรษฐกิ จ โลกเพี ย งประการเดี ย ว หากแต่
มี ร ากฐานมาจากการขาดการปรั บ ตั ว และการ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน จนความสามารถในการแข่ ง ขั น ค่ อ ยๆ
ลดถอยลงทีละเล็กทีละน้อยจนผู้ประกอบการเอง
ก็ ไ ม่ รู ้ สึ ก ตั ว แต่ สั ญ ญาณเตื อ นเริ่ ม ดั ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ
โดยสั ง เกตจากอั ต ราการใช้ กำ า ลั ง การผลิ ต และ
อัตรากำาไรที่ลดลงโดยตลอด ตลาดสินค้าบางชนิด
ถู ก คู ่ แ ข่ ง จากประเทศที่ มี ร ะดั บ การพั ฒ นา
ตำ่ากว่าประเทศไทยแย่งชิงไป การเปิดตลาดใหม่ๆ
ทำ า ได้ ย ากขึ้ น เนื่ อ งจากตลาดเหล่ า นั้ น มี คู ่ แ ข่ ง
เข้ า ไปยึ ด ครองด้ ว ยสิ น ค้ า ที่ เ ท่ า เที ย มกั น หรื อ
โดดเด่นกว่า สัญญาณเหล่านี้ล้วนประสานเสียง
ให้ผู้ประกอบการของเรารู้ว่า หากเรายังไม่ปรับตัว
ด้ ว ยการลงทุ น นวั ต กรรม แลเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ
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โอกาสการอยู ่ ร อดของเราจะริ บ หรี ล งจนดั บ ไป
ในที่สุด
อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอไทยก็ มี แ นวโน้ ม
ไม่ แ ตกต่ า งจากอุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ คื อ ค่ อ ยๆ
ลดความสามารถในการแข่งขันลง มีผู้ประกอบการ
เพียงบางรายทีป่ รับตัวด้วยเครือ่ งจักรการผลิตใหม่ๆ
ที่ ล ดต้ น ทุ น เน้ น คุ ณ ภาพ ซึ่ ง ก็ เ ป็ น เพี ย งการ
ต่อลมหายใจออกไปอีกระยะหนึง่ การลงทุนงานวิจยั
ไปยังวัสดุใหม่ๆ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิต
ยั ง ไม่ ป รากฏผลสำ า เร็ จ ในเชิ ง พาณิ ช ย์ ทั้ ง ด้ ว ย
สาเหตุ ที่ ข าดองค์ ค วามรู ้ บุ ค ลากรวิ จั ย หรื อ
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ที่ จำ า เป็ น ต่ อ การวิ จั ย ต่ อ ยอด
ไปยั ง ผลผลิ ต เชิ ง พาณิ ช ย์ ด้ ว ยสาเหตุ ดั ง กล่ า ว
ภาครั ฐ จึ ง ควรให้ ก ารสนั บ สนุ น ในสิ่ ง ที่ ยั ง ขาดอยู ่
และใช้ ม าตรการจู ง ใจให้ เ กิ ด การวิ จั ย ต่ อ ยอด
เพื่ อ ให้ เ กิ ด นวั ต กรรมและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ๆ
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการที่ เ ปลี่ ย นไปของ
ตลาด อีกทั้งควรมีมาตรการในการสนับสนุนสินค้า
ที่ผลิตได้ในประเทศในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ เ กิ ด ฐานของตลาดภายใน
ประเทศสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ผลิตของไทย
ก่อนที่จะขยายฐานออกไปยังตลาดโลกต่อไป
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ป˜จจัยความเสี่ยง

นอกจากความเสีย่ งในด้านฐานะการเงินทีป่ รากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินของผูส้ อบบัญชีแล้ว
ปัจจัยความเสี่ยงในเชิงธุรกิจสามารถจำาแนกออกได้ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ บริษัทผลิตวัสดุสังเคราะห์ไนลอน-6 ซึ่งมีต้นทุนวัตถุดิบที่แพงกว่าใยสังเคราะห์อื่น”
จึงมีความเสี่ยงที่จะถูกทดแทนสำาหรับการใช้งานบางชนิด อย่างไรก็ดี ด้วยคุณสมบัติพิเศษของไนลอน ทำาให้
ยังคงเป็นวัสดุหลักในการใช้งานหลายชนิด เช่น ถุงเท้า ถุงน่อง ผ้าร่ม ผ้าใบ ผ้าเต๊นท์ แห อวน เป็นต้น
ประกอบกับกำาลังการผลิตไนลอนทัว่ โลกมีไม่มากนักและมีการขยายตัวค่อนข้างน้อย จึงยังคงมีสมดุลระหว่าง
อุปสงค์กับอุปทานพอสมควร อนึ่งการที่บริษัทยังได้มีการนำาวัสดุอื่นเช่นโพลีเอสเตอร์มาใช้ร่วมในการผลิต
ของบริ ษั ท ฯ เองบางส่ ว นอยู ่ แ ล้ ว และยั ง มี ก ารวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ยู ่ เ สมอ รวมทั้ ง การลงทุ น
ในเครื่องจักรใหม่ๆ ที่มีความยืดหยุ่นสูง ทำาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดีขึ้น ผลกระทบใน
ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวจึงลดลง
2. วัตถุดิบ ต้นทุนวัตถุดิบถือเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของใยสังเคราะห์ ความเคลื่อนไหวของราคา
วัตถุดบิ ตลอดจนจังหวะการสัง่ ซือ้ ย่อมมีผลอย่างมากต่อผลประกอบการ ในระยะนี้ ราคาวัตถุดบิ คาโปรแลคตัม
มีความผันผวนมาก บริษัทจึงต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และยังคงยึดหลักดำาเนินการอย่างไม่ประมาท
โดยไม่ซื้อวัตถุดิบด้วยวิธีให้ส่งสินค้าก่อนตกลงราคาดังเช่นที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ ในประเทศอื่นปฏิบัติ
แต่จะตกลงราคาทีแ่ น่นอนสำาหรับวัตถุดบิ ทีส่ งั่ ซือ้ ทุกล็อต และยังไม่เสนอราคาขายให้ลกู ค้าจนกว่าจะรูต้ น้ ทุน
และจัดหาวัตถุดิบได้เพียงพอ ทำาให้มีความมั่นใจในตัวเลขต้นทุการผลิตของทุกสินค้าที่บริษัทฯ ขายไป
3. ก�รถูกทุ่มตล�ดจ�กต่�งประเทศเนื่องจ�กก�รปรับลดภ�ษีข�เข้� จากนโยบายภาครัฐที่เร่ง
ดำาเนินการปรับโครงสร้างภาษี และลดอัตราภาษีลงตามข้อผูกพัน จะทำาให้ภาษีขาเข้าของผลิตภัณฑของ
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บริษัททุกชนิดมีการอัตราลดตำ่าลงเหลือไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งเป็นอัตราตามโครงสร้าง อัตราดังกล่าวนี้นับว่า
ค่อนข้างตำ่าเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง จึงเอื้อให้มีการนำาเข้าสินค้าไนลอนจากประเทศที่มีผู้ผลิตใหญ่ๆ
ซึ่งมีศักยภาพสูงกว่า และได้เปรียบในเชิงต้นทุน ในประเด็นนี้ บริษัทได้เน้นยำ้าเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิต และลดการใช้ทรัพยากรลงให้น้อยที่สุดเพื่อแข่งขันได้ในด้านต้นทุน ขณะเดียวกันก็เน้นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ร่วมกับลูกค้าเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ ตรงตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจน
ให้บริการที่ใกล้ชิดสะดวก และรวดเร็ว ซึ่งคู่แข่งในต่างประเทศไม่สามารถทำาได้ดีเท่า
4. คว�มเสี่ ย งเรื่ อ งค่ � เงิ น บ�ท จากความผั น ผวนของเงิ น บาทอย่ า งรุ น แรงในช่ ว งที่ ผ ่ า นมา
ส่งผลกระทบถึงอุตสาหกรรมหลายชนิด รวมทั้งอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ อาหาร ฯลฯ
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมทีม่ ตี น้ ทุนเป็นเงินบาทในสัดส่วนทีส่ งู สำาหรับบริษทั ฯ ต้นทุนวัตถุดซิ งึ่ เป็นสัดส่วน
ที่ใหญ่นั้น ซื้อขายกันเป็นเงินดอลล่าร์ ทั้งส่วนที่นำาเข้าและส่วนที่ซื้อในประเทศ จึงมีความเสี่ยงในด้านนี้
ค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะบริษัทฯ มียอดขายส่งออกเป็นเงินดอลล่าร์ในระดับใกล้เคียงกับยอดซื้อวัตถุดิบ
ในแต่ละเดือน จึงแทบไม่มีความเสี่ยงในด้านนี้เลย แต่บริษัทฯ ก็มิได้ประมาท โดในช่วงที่มีความผันผวนมาก
ก็ จ ะทำ า การซื้ อ ขายดอลล่ า ร์ ล ่ ว งหน้ า สำ า หรั บ ส่ ว นต่ า งระหว่ า งด้ า นรายรั บ และราจ่ า ยเพื่ อ รั ก ษาสมดุ ล
ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งเป็นมาตรการที่ได้ผล และมีค่าใช้จ่ายตำ่า
5. คว�มเสี่ยงเรื่องบุคล�กร ในระยะสองสามปีที่ผ่านมามีบุคลากรของบริษัทในระดับผู้บริหาร
ได้ถึงกำาหนดเกษียณอายุหลายคน จึงเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น
การสูญเสียประสบการณ์ องค์ความรู้ และประสิทธิภาพการทำางาน อีกทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอในปัจจุบัน
ไม่อาจดึงดูดบุคลากรชั้นแนวหน้าจากสถานศึกษาหรืออุตสาหกรรมอื่นๆ บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยง
ในเรื่องนี้ จึงพยายามสร้างบุคลากรรุ่นใหม่มารองรับจากภายใน สำาหรับบางหน่วยงานที่บุคลากรรุ่นใหม่
ยังไม่สามารถสานงานต่อได้ ก็ได้ใช้วิธีต่ออายุเกษียณออกไป ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือที่ดีจากพนักงาน
ผู้ที่ยังมีสุขภาพดีและพร้อมจะทำางานต่อ
6. คว�มเสี่ยงเชิงธุรกิจ ประกอบด้วยความเสี่ยงต่อข้อบังคับและกฏหมาย ความเสี่ยงของตัวสินค้า
ต่อผู้บริโภค ความเสี่ยงในด้านชื่อเสียง ตลอดจนความเสี่ยงอื่นๆ นั้น ทางบริษัทกำาลังศึกษาที่จะมีระบบ
การประเมินภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลดความเสี่ยงในองค์กร
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คว�มเสี่ยง
ผลิตภัณฑ์

โอก�ส ผลกระทบ

ปฏิบัติการ

3

4

3x4=12

วัตถุดิบ

การเงิน

3

3

3x3=9

การถูกทุ่มตลาด

การเงิน

2

3

2x3=6

ค่าเงิน
(อัตราแลกเปลีย่ น)

การเงิน

3

3

3x3=9

ปฏิบัติการ

4

3

4x3=12

ความสอดคล้อง

2

3

2x3=6

บุคลากร
ธุรกิจ

22

ประเภท

คว�มเสี่ยง
ก่อน
ม�ตรก�ร
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ม�ตรก�รลดคว�มเสี่ยง
วัสดุใหม่ สินค้าใหม่
การซื้อวัตถุดิบ
การเสนอราคาผลิตภัณฑ
การติดตามข่าว
การปรับปรุงต้นทุน
การเสนอราคาผลิตภัณฑ์
การประกันความเสี่ยง
การสร้างบุคลากรใหม่
การต่อเกษียณ
คณะกรรมการความเสี่ยง
(อยู่ระหว่างดำาเนินการ)

คว�มเสี่ยง
หลัง
ม�ตรก�ร
2x2=4
2x2=4
2x2=4
2x2=4
2x2=4
2x3=6
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âครงสร้างการ¶ือหุ้นและการจัดการ
จำ�นวนทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว

หุน้ สามัญ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 บริษทั
มีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท เรียกชำาระแล้ว
455,742,660 บาท แบ่งเป็นหุน้ สามัญ 45,574,266 หุน้
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ลำ�ดับ

ผู¶้ อื หุน้

รายนามกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก
ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด 30 กันยายน 2557

ร�ยชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละ (%)

15,495,565

34.00

6,374,026

13.99

1

กลุ่มนายพิพัฒน์ ศิริเกียรติสูง *
- กลุ่มนายพิพัฒน์ ศิริเกียรติสูง
- กลุ่มนายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง
- กลุ่มนายวีระ ศิริเกียรติสูง
- กลุ่มนายพีระ ศิริเกียรติสูง
- กลุ่มนายธีระ ศิริเกียรติสูง

2

กลุ่มนายนำาชัย นำาชัยศิริ
- นายนำาชัย นำาชัยศิริ
- นางวิภา วิทยาศัย
- บจ. นำาชัยศิริโฮลดิ้ง

3

นายจุล นำาชัยศิริ

3,213,000

7.05

4

นางแอน มาลากุล ณ อยุธยา

1,027,866

4.45

5

กลุ่มนายชำานาญ วีรวรรณ
- นายชำานาญ วีรวรรณ
- นายโอฬาร วีรวรรณ
- นางศิรินิล วีรวรรณ
- นส.จรัสพรรณ วีรวรรณ
- นายวรรณวิสุทธิ วีรวรรณ
- นางปิยวรรณ วีรวรรณ

1,895,178

4.16

5,364,628
3,340,150
2,058,011
2,559,159
2,173,617
997,456
1,509,870
3,866,700

427,829
20,696
594
214,875
213,675
2,640
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ลำ�ดับ

ร�ยชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่
- นายสัญชัย ริชาร์ด วีรวรรณ
- นายธีรชาติ วีรวรรณ
- นายธีรโชค วีรวรรณ
- บจ. วีรวรรณ
- บจ. สหกรรมกรกิจ

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละ (%)

600
306,175
306,174
68,950
332,970

6

บริษัท วงศ์ช่างเอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด

630,324

1.38

7

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน)

592,711

1.30

8

นายชัย ทองไทย

578,544

1.27

9

นายนิพนธ์ ลีละศิธร

438,660

0.96

10

Thailand Securities Depository
Company Limited For Depositors

1,185,080

2.60

การออกหลักทรัพย์อน่ื �
- ไม่มี -

นâยบายการจ่ายเงินป˜นผล

บริ ษั ท มี น โยบายการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่
ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 70 ของกำาไรสุทธิ หลังหัก
ภาษี เ งิ น ได้ และเงิ น สำ า รองต่ า งๆ ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ
ภาวะทางเศรษฐกิจ สภาพทางธุรกิจ สภาพคล่อง
และการลงทุนของบริษัท

24
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ผังองค์กร�
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
การตรวจสอบ

กรรมการ
และผู้จัดการใหญ่

แผนกตรวจสอบ
ภายใน

กรรมการ
และ
รองผู้จัดการใหญ่

ผู้จัดการ
โรงงาน

ผู้ช่วย
ผู้จัดการโรงงาน

ฝ่าย
ผลิต
ไนล่อน

ฝ่ายควบคุม
และพัฒนา
คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์

ฝ่าย
ผลิต
เส้นด้าย

ฝ่าย
วิศวกรรม

ฝ่าย
ผลิตผ้า

ฝ่ายบริหาร
โรงงาน

ฝ่าย
ย้อมแต่งผ้า

ฝ่าย
การค้า

ฝ่ายสำานักงาน
ผู้จัดการใหญ่

ฝ่าย
จัดซื้อ

ฝ่ายการเงิน
และบัญชี

ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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26

อ�ยุ
(ปี)

84

77

59

61

ชื่อ-น�มสกุล
ตำ�แหน่ง

นายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล
ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ

นายมงคล มังกรกนก**
รองประธานกรรมการ
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นายเจน นำาชัยศิริ**, ***
กรรมการและผู้จัดการใหญ่

นายพีระ ศิริเกียรติสูง**
กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
และวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
คาลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเปอร์ดู
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาเอก สาขากฎหมาย
วิทยาลัยแบ็บสัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�

2,559,159 (5.62%) ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
(การเงิน) มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก
ประเทศสหรัฐอเมริกา

518,054 (1.14%)

375,644 (0.82%)

-

ณ 30 ก.ย. 57)*

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
ในบริษัท
(สัดส่วนก�รถือหุ้น
-

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจ. เอื้อวัฒนสกุล
กรรมการบริหาร บมจ. เอเซียไฟเบอร์
กรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ บมจ. เอเซียไฟเบอร์
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเซียไฟเบอร์

ประวัติก�รทำ�ง�น

พ.ศ. 2520-ปัจจุบัน พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน -

กรรมการ บจ. โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม
กรรมการ บจ. เอเซียการ์เม้นต์
กรรมการ บจ. ฟอร์จนู อินเตอร์เนชัน่ แนล แอนด์ คอมพิวเตอร์
กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่ บมจ. เอเซียไฟเบอร์

พ.ศ. 2527-2540 - กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่ บมจ. เอเซียไฟเบอร์
พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน - กรรมการและผู้จัดการใหญ่ บมจ. เอเซียไฟเบอร์

พ.ศ. 2512-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บมจ. เอเซียไฟเบอร์
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ บมจ. เอเซียไฟเบอร์
พ.ศ. 2527-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บจ. ไทยฟาร์อีสต์
- กรรมการผู้จัดการ บจ. อุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ (1988)
พ.ศ. 2537-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บมจ. โรงงานผ้าไทย
- กรรมการผู้จัดการ บมจ. ยูไนเต็ดเปเปอร์

พ.ศ. 2516-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2532-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน

รายละเอียดการ¶ือครองหลักทรัพย์บริษัท�ของคณะกรรมการและผู้บริหาร

มุงมั่นพั ฒนาตอเนื่อง ครบเครื่ องความพอใจลูกคา หลากหลายแมนยํานําหนา คุณภาพสงมอบราคา รักษาสิ่งแวดลอมพรอมใจ

อายุ
(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา
พ.ศ. 2520-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน

- ผู้อำ�นวยการโรงงาน บจ. โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม
- กรรมการบริหารและผู้จัดการโรงงาน บมจ. เอเซียไฟเบอร์

ประวัติการทำ�งาน

พ.ศ. 2528-ปัจจุบัน

นายนิพนธ์ ลีละศิธร***
54 438,660 (0.96%)
กรรมการบริหาร 			
			

พ.ศ. 2513-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2530-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2542-ม.ค. 2548
ม.ค. 2548-2550
พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2514-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2515-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2530-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน

นางจินตนา ธนทวี**
72 501,207 (1.10%) ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษทั /			
มหาวิทยาลัยไต้หวันแห่งชาติ
เลขานุการกรรมการตรวจสอบ				

นายวิเชียร เตชะไพบูลย์**
76 24,552 (0.05%) ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
กรรมการอิสระ			
มหาวิทยาลัยบอสตัน
			
ประเทศสหรัฐอเมริกา
				

นายสมศักดิ์ ภัณธนเกษม**
66 181,800 (0.40%) มัธยมปลาย
กรรมการอิสระ และ 			
โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคแพดดิ้ง
กรรมการตรวจสอบ			
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
				

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
(การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหาร
ธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2511-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2521-ปัจจุบัน
26 ส.ค. 2549-ปัจจุบนั
พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน

นายแจง ทองไทย**
76 154,855 (0.34%) ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต
กรรมการบริหาร/กรรมการอิสระ/			
มหาวิทยาลัยซิดนีย์
กรรมการสรรหาและพิจารณา			
ประเทศออสเตรเลีย
ค่าตอบแทน				

- กรรมการผู้จัดการ หจก. จิ้นเฮงเชียง
- กรรมการผู้จัดการ บจ. พีระศักดิ์
- กรรมการอิสระ บมจ. เอเซียไฟเบอร์
- กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเซียไฟเบอร์

- กรรมการอิสระ บมจ. เอเซียไฟเบอร์
- กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเซียไฟเบอร์
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเซียไฟเบอร์
- กรรมการอิสระ

- กรรมการบริหาร บมจ. เอเซียไฟเบอร์
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเซียไฟเบอร์
- เลขานุการบริการบริษัท บมจ. เอเซียไฟเบอร์

- กรรมการบริหาร บมจ. เอเซียไฟเบอร์

- กรรมการ บจ. ทองไทย (1956)
- กรรมการบริหาร บมจ. เอเซียไฟเบอร์
- กรรมการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการบริหาร และ กรรมการอิสระ บมจ. เอเซียไฟเบอร์

นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง**
65 3,340,150 (7.33%) ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
พ.ศ. 2514-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บจ. เอเซียการ์เม้นต์
กรรมการบริหาร			
มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก
พ.ศ. 2517-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บจ. โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม
			
ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2530-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บมจ. เอเซียไฟเบอร์
				
พ.ศ. 2538-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บจ. ฟอร์จูน อินเตอร์เนชั่นแนล
						 แอนด์ คอมพิวเตอร์

นายวีระ ศิริเกียรติสูง**
61 2,058,011 (4.52%) ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสิ่งทอ
กรรมการและผู้จัดการโรงงาน			
มหาวิทยาลัยรัฐนอร์ธคาโรไลน่า
			
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
ในบริษัท
(สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 30 ก.ย. 57)*

มุ่งมั่นพั ฒนาต่อเนื่อง ครบเครื่ องความพอใจลูกค้า หลากหลายแม่นย�ำน�ำหน้า คุณภาพส่งมอบราคา รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ

รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำ�กัด (มหาชน)

27

28

รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำ�กัด (มหาชน)

7 ต.ค. 2556-ปัจจุบัน
6 ก.พ. 2557-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน

นายธีรชาติ วีรวรรณ**
47 306,175 (0.67%) ปริญญาโท สาขาการเงิน
กรรมการอิสระ/			
มหาวิทยาลัยแฟรลีดิกคินสัน
กรรมการตรวจสอบ			
ประเทศสหรัฐอเมริกา
				

- กรรมการอิสระ บมจ. เอเซียไฟเบอร์
- กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเซียไฟเบอร์
- กรรมการบริหาร บริษัท วีรวรรณ จำ�กัด
- กรรมการบริหาร บริษัท วัลวีร์ จำ�กัด

- กรรมการผู้จัดการ บจ. เอเซียการ์เม้นต์
- กรรมการ บมจ. เอเซียไฟเบอร์

- กรรมการผู้จัดการบริษัท พรฤกษ์ จำ�กัด
- กรรมการอิสระ บมจ. เอเซียไฟเบอร์
- ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ สภาอุตสาหกรรมฯ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเซียไฟเบอร์

- กรรมการผูจ้ ดั การ บจ. เมืองทองอุตสาหกรรมอลูมเิ นียม
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการ บมจ. เอเซียไฟเบอร์

- กรรมการผู้จัดการ บจ. วงศ์ช่าง
- กรรมการ บมจ. เอเซียไฟเบอร์

* เนื่องจากวันที่ 30 มิ.ย. 58 ไม่ได้เป็นวันปิดสมุดพักการโอนหุ้นและไม่มีรายงานการเปลี่ยนแปลงอื่นใด จึงใช้สมมุติฐานจำ�นวนหุ้นที่ถือจากวันที่ 30 ก.ย. 57 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งล่าสุด
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่มีการเพิ่ม/ลด จำ�นวนหุ้นที่ถือครองในช่วงปี 2551-ปัจจุบัน
** ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
*** ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
**** ผ่านการอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

พ.ศ. 2523-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน

นายธีระ ศิริเกียรติสูง**
58 2,173,617 (4.77%) ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
กรรมการ			
มหาวิทยาลัยบอสตัน
			
ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายธเนศ คูวินิชกุล**
67 288,630 (0.63%) ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
พ.ศ. 2535-ปัจจุบัน
กรรมการ/กรรมการสรรหา			
มหาวิทยาลัยอเมริกา
26 ส.ค. 2549-ปัจจุบัน
และพิจารณาค่าตอบแทน			
รัฐวอชิงตัน ดี.ซี.
พ.ศ. 2532-ปัจจุบัน
			
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
				
นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย**, **** 63 403,930 (0.89%) ปริญญาตรี สาขาการจัดการสิ่งทอ
พ.ศ. 2526-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา			
รัฐเพนซิลเวเนีย
พ.ศ. 2526-ปัจจุบัน
และพิจารณาค่าตอบแทน/			
ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2536-ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ				
26 ส.ค. 2549-ปัจจุบัน
				
พ.ศ. 2551-6 ก.พ. 2557

พ.ศ. 2527-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2527-ปัจจุบัน

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำ�งาน

นายมนตรี มังกรกนก**
69 134,406 (0.29%)
กรรมการ			
			

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี การบัญชี
พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			 บมจ. เอเซียไฟเบอร์

อายุ
(ปี)

นายพยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์**, **** 74
1,000 (0.00%)
ประธานกรรมการตรวจสอบ			
และกรรมการอิสระ
		

ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
ในบริษัท
(สัดส่วนการถือหุ้น
ณ 30 ก.ย. 57)*

มุ่งมั่นพั ฒนาต่อเนื่อง ครบเครื่ องความพอใจลูกค้า หลากหลายแม่นย�ำน�ำหน้า คุณภาพส่งมอบราคา รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ

52

47

67

นายพิทักษ์ สุขเนียม
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

นายนริศร์ ตลึงจิตร
ผู้จัดการฝ่ายผลิตไนล่อน

67

นายอนันต์ วัยวุฒิภิญโญ
ผู้จัดการฝ่ายการค้า

นายชำานาญ ชวนะเบญจวุฒิ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

67

-

-

-

2,240

-

อ�ยุ จำ�นวนหุ้นที่ถือ
(ปี) ณ 30 ก.ย. 57*

นายเสถียร เตชะนรราช
ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

ชื่อ-น�มสกุล
ตำ�แหน่ง

รายละเอียดผู้บริหารอื่นๆ

ปริญญาตรี สาขาเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาโท สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี สาขาเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�

พ.ศ. 2516-ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายผลิตไนล่อน
บมจ. เอเซียไฟเบอร์

พ.ศ. 2538- 2554 - ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบ
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ. เอเซียไฟเบอร์

พ.ศ. 2549-2552 - ผู้จัดการแผนกบัญชีทั่วไป
ก.พ. 2552-ปัจจุบัน - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
บมจ. เอเซียไฟเบอร์

พ.ศ. 2516-ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายการค้า บมจ. เอเซียไฟเบอร์

พ.ศ. 2514-ปัจจุบัน - ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน บมจ. เอเซียไฟเบอร์

ประวัติก�รทำ�ง�น

มุงมั่นพั ฒนาตอเนื่อง ครบเครื่ องความพอใจลูกคา หลากหลายแมนยํานําหนา คุณภาพสงมอบราคา รักษาสิ่งแวดลอมพรอมใจ

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำากัด (มหาชน)
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30

อายุ จำ�นวนหุ้นที่ถือ
(ปี) ณ 30 ก.ย. 57*
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการทำ�งาน

รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำ�กัด (มหาชน)

พ.ศ. 2516-ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายบริหารโรงงาน

* เนือ่ งจากวันที่ 30 มิ.ย. 58 ไม่ได้เป็นวันปิดสมุดพักการโอนหุน้ และไม่มรี ายงานการเปลีย่ นแปลงอืน่ ใด จึงใช้สมมุตฐิ านจำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื จากวันที่ 30 ก.ย. 57 ซึง่ เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ครัง้ ล่าสุด

นายสุวัฒน์ สุวิชานิจกุล
62
3,648
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
ผู้จัดการฝ่ายบริหารโรงงาน				
สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
				
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

นายปัทมาสน์ เจนการกิจ
43
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำ�ลัง
พ.ศ. 2548-2557 - ผู้จัดการแผนกไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม				
มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีมหานคร
ม.ค. 2557-ปัจจุบัน - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
							 บมจ. เอเซียไฟเบอร์

นายนรนิติ เวสยาสถิต
67
1,000
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
พ.ศ. 2514-ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายควบคุมและ
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมและ				
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์			
ปริญญาตรี สาขาเคมี			 บมจ. เอเซียไฟเบอร์
ควบผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ				
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มิ.ย. 2552-ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

นายธนู ลออสิทธิภิรมย์
52
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม สาขาการผลิต พ.ศ. 2529-ปัจจุบัน - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายย้อมแต่งผ้า
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายย้อมแต่งผ้า 				
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์			 บมจ. เอเซียไฟเบอร์

นายวิชิต รอดอิ๋ว
48
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน - ผู้จัดการแผนกไซซิ่ง
ผู้จัดการแผนกไซซิ่ง			
สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
เม.ย. 2558-ปัจจุบัน -รักษาการแทนผู้จัดการฝ่ายผลิตผ้า
รักษาการแทน ผู้จัดการฝ่ายผลิตผ้า							 บมจ. เอเซียไฟเบอร์

นายสุเทพ เพิ่มพรสกุล
59
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการ พ.ศ. 2522-ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายผลิตเส้นด้าย
ผู้จัดการฝ่ายผลิตเส้นด้าย 				
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช			 บมจ. เอเซียไฟเบอร์

ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง

มุ่งมั่นพั ฒนาต่อเนื่อง ครบเครื่ องความพอใจลูกค้า หลากหลายแม่นย�ำน�ำหน้า คุณภาพส่งมอบราคา รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ

มุงมั่นพั ฒนาตอเนื่อง ครบเครื่ องความพอใจลูกคา หลากหลายแมนยํานําหนา คุณภาพสงมอบราคา รักษาสิ่งแวดลอมพรอมใจ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร อยูใ่ นรูปของค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ 712,800 บาท เป็นค่าเบีย้ ประชุม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 130,000 บาท รวมทั้งสิ้น 842,800 บาท โดยค่าตอบแทนกรรมการ
รายบุคคลและการเข้าร่วมประชุมมีรายละเอียดในตารางท้ายข้อนี้
สำาหรับผู้บริหาร 5 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัส รวมทั้งสิ้น 7,803,672 บาท
ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ
ต�ร�งค่�ตอบแทนกรรมก�รและก�รเข้�ร่วมประชุม ในรอบปี 2557/2558

ชื่อ-สกุล

1. นายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล
2. นายมงคล มังกรกนก
3. นายแจง ทองไทย

4. นายเจน นำาชัยศิริ
5. นายพีระ ศิริเกียรติสูง
6. นายวีระ ศิริเกียรติสูง
7. นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง
8. นายนิพนธ์ ลีละศิธร
9. นางจินตนา ธนทวี
10. นายธเนศ คูวินิชกุล
11. นายมนตรี มังกรกนก
12. นายธีระ ศิริเกียรติสูง
13. นายวิเชียร เตชะไพบูลย์
14. นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร/กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท
เลขานุการกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

ก�รเข้�ร่วมประชุม/
ก�รประชุมทั้งหมด
(ครั้ง)
คณะ
คณะ
คณะ
กรรมก�ร กรรมก�ร กรรมก�ร
บริห�ร ตรวจสอบ
บริษัท

ค่�ตอบแทน
กรรมก�ร/ปี

0/5
5/5
5/5

0/8
8/8
8/8

-

79,200
52,800
52,800

5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

8/8
8/8
8/8
8/8
8/8
8/8

4/4

52,800
52,800
52,800
52,800
52,800
52,800

5/5

-

-

26,400

5/5
5/5
5/5
5/5

-

-

26,400
26,400
26,400
26,400
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มุงมั่นพั ฒนาตอเนื่อง ครบเครื่ องความพอใจลูกคา หลากหลายแมนยํานําหนา คุณภาพสงมอบราคา รักษาสิ่งแวดลอมพรอมใจ

ตารางคาตอบแทนกรรมการและการเขารวมประชุม ในรอบป 2557/2558

ชื่อ-สกุล

15. นายสมศักดิ์ ภัณธนเกษม
16. นายพยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์
17. นายธีรชาติ วีรวรรณ

ตำ�แหน่ง

ก�รเข้�ร่วมประชุม/
ก�รประชุมทั้งหมด
(ครั้ง)
คณะ
คณะ
คณะ
กรรมก�ร กรรมก�ร กรรมก�ร
บริห�ร ตรวจสอบ
บริษัท

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

รวมทั้งสิ้น/ปี

ค่�ตอบแทน
กรรมก�ร/ปี

5/5
4/5

-

4/4
3/4

66,400
86,400

4/5

-

3/4

56,400
842,800

หมายเหตุ 1. คณะกรรมการบริษัท ไม่ปรับค่าเบี้ยประชุมกรรมการตั้งแต่ป 2533 เป็นต้นมา
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่มีค่าเบี้ยประชุม

�

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางจินตนา ธนทวี ดำารงตำาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551
ท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติทั้งด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำาหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา
89/16 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้
1. จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
• ทะเบียนกรรมการ
• หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำาปีของบริษัท
• หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
• เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำาเนารายงานมีส่วนได้เสียตามมาตรา
89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำาการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
2. ดำาเนินการการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศ
3. ให้คาำ แนะนำาเกีย่ วกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีต่ อ้ งปฏิบตั ดิ า้ นการกำากับดูแลในการดำาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้
เป็นไปตามกฎหมาย
4. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
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มุงมั่นพั ฒนาตอเนื่อง ครบเครื่ องความพอใจลูกคา หลากหลายแมนยํานําหนา คุณภาพสงมอบราคา รักษาสิ่งแวดลอมพรอมใจ

การกำ�กับดูแลกิจการ
บริ ษั ท สามารถปฏิ บั ติ ต ามข้ อ พึ ง ปฏิ บั ติ ที่ ดี สำ า หรั บ กรรมการบริ ษั ท จดทะเบี ย น รวมทั้ ง เงื่ อ นไข
และระเบียบต่างๆ ทีเ่ ป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ปรากฎว่าคณะกรรมการ
บริษัทกระทำาการที่ขัดต่อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด และดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้มีความสอดคล้องกับหลักการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี ที่เสนอโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

นâยบายเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ กำ า หนดนโยบายเกี่ ย วกั บ การกำ า กั บ ดู แ ลกิ จ การเพื่ อ เพิ่ ม ความโปร่ ง ใส
และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่น
ที่จะปฏิบัติตามหลักการ ดังนี้
1. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม
2. ดำ า เนิ น งานเป็ น ไปด้ ว ยความโปร่ ง ใส สามารถตรวจสอบได้ เปิ ด เผยข้ อ มู ล อย่ า งเพี ย งพอ
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้อง
และชอบธรรม
ภ�วะผู้นำ�และวิสัยทัศน
สร้ า งสรรค์ คุ ณ ค่ า วั น นี้ เพื่ อ อนาคตที่ ดี ก ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ ป็ น เลิ ศ และยึ ด หลั ก
ธรรมาภิบาล
จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทได้กำาหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการได้รบั ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบทีจ่ ะใช้ความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ทจี่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การดำาเนินธุรกิจและมีจริยธรรม
ในการดำาเนินธุรกิจ และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และคำานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
เป็นสำาคัญ
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คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน
บริษัทมีการดูแลและป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยใช้หลักเกณฑ์และขั้นตอน
ในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
อย่างมีเหตุผล เป็นอิสระและโปร่งใส เพือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั โดยรวมเป็นสำาคัญ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานกำากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังดูแลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือผู้เกี่ยวข้อง
นำาข้อมูลภายในไปเปิดเผย หรือนำาไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน ในกรณีทผี่ มู้ สี ว่ นได้เสียในเรือ่ งทีก่ าำ ลังพิจารณา
ก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง
สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย
ตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน
โดยการแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในการ
เปลีย่ นแปลงทีส่ าำ คัญต่างๆ ตลอดจนการได้รบั การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เท่าเทียม ทัว่ ถึง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ บริษัทกำาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้งภายใน 4 เดือน
นั บ แต่ วั น สิ้ น สุ ด รอบบั ญ ชี ทั้ ง นี้ การจั ด ประชุ ม นอกจากจะมี ก ารส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ไปยั ง ผู้ ถื อ หุ้ น
เป็นรายบุคคลแล้วยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลของหนังสือเชิญประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า
ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน (www.asiafiber.com)
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอขอเพิ่มวาระการประชุมหรือขอเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังบริษัทเพื่อให้ที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาบรรจุให้เป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ตามที่เห็นสมควร
ในกรณี ที่ มี ค วามจำ า เป็ น เร่ ง ด่ ว นต้ อ งเสนอวาระเป็ น กรณี พิ เ ศษที่ เ ป็ น เรื่ อ งกระทบหรื อ เกี่ ย วกั บ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติ
จากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
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สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
พนักงานบริษัท
ฝึกอบรมพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทด้วยบรรยากาศ
			
และสภาพการทำ�งานทีม่ นั่ คงปลอดภัย ดูแลให้ได้รบั ผลตอบแทน สวัสดิการ
			
ที่เหมาะสมเป็นธรรมและเสริม สร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน
คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน
ให้การปฏิบัตที่เป็นธรรม เช่น การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำ�หนด
			
ของสั ญ ญา การไม่ เ อาเปรี ย บทางการค้ า ไม่ ห าประโยชน์ โ ดยการ
			
ใช้ข้อมูลเท็จหรือปกปิดข้อความจริง ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำ�ลาย
			
คู่แข่งขัน
ลูกค้า			
บริษัทมุ่งผลิตสินค้และให้บริการที่มีคุณภาพ โดยจำ�หน่ายในราคา
			
ที่ เ หมาะสมด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ และคำ � นึ ง ถึ ง การสร้ า งความ
			
พึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นสำ�คัญ
ผู้สอบบัญชี
บริษทั ให้ความร่วมมือกับผูส้ อบบัญชีในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ทีถ่ กู ต้อง
			
และโปร่งใส
หน่วยงานของรัฐ
บริษัท มุ่ง มั่นปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อกำ�หนดต่างๆ
			
ของทางราชการ รวมทั้งการให้ความร่วมมือที่ดีกับหน่วยงานของรัฐ
ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม
ดำ�เนินธุรกิจโดยการเป็นพลเมืองดีทคี่ �ำ นึงถึง หน้าที่ และความรับผิดชอบ
			
ต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม ให้ความสำ�คัญต่อสิง่ แวดล้อมด้วยการ
			
ควบคุมป้องกันมลภาวะและปรับปรุงสิง่ แวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทตระหนักถึงหลักการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องทั่วถึงและทันเวลาต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
โดยทั่วไป โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (set.or.th)
		 1.1 รายงานประจำ�ปี
		 1.2 งบการเงินของบริษัท
		 1.3 เอกสารแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และอื่นๆ
2. สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th)
3. กระทรวงพาณิชย์
4. หนังสือพิมพ์
5. เว็บไซต์บริษัท (www.asiafiber.com)
6. จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
		 นอกจากนีใ้ นกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ หรือผูล้ งทุนโดยทัว่ ไปมีขอ้ ซักถามอืน่ ใดสามารถติดต่อเลขานุการบริษทั
ที่โทรศัพท์ 0-2632-7071 หรือทางโทรสาร 02-236-1982
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คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฎชื่อตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์มีจำ�นวน 17 ท่าน ดังนี้

ลำ�ดับ

รายชื่อ		

1
นายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล
2
นายมงคล มังกรกนก 		
3
นายแจง ทองไทย 		
				
4
นายเจน นำ�ชัยศิริ 		
5
นายพีระ ศิริเกียรติสูง 		
6
นายวีระ ศิริเกียรติสูง 		
7
นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง 		
8
นายนิพนธ์ ลีละศิธร 		
9
นางจินตนา ธนทวี 		
				
10
นายธเนศ คูวินิชกุล 		
11
นายมนตรี มังกรกนก 		
12
นายธีระ ศิริเกียรติสูง 		
13
นายวิเชียร เตชะไพบูลย์
14
นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย
15
นายพยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์
16
นายสมศักดิ์ ภัณธนเกษม
17
นายธีรชาติ วีรวรรณ 		

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร/กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท/
เลขานุการกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ภายในคณะกรรมการบริษัท 17 ท่าน ได้แบ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ดังนี้
คณะกรรมการบริหาร 8 ท่าน ประกอบด้วย
		
1. นายมงคล มังกรกนก *
		
2. นายแจง ทองไทย
		
3. นายเจน นำ�ชัยศิริ *
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4. นายพีระ ศิริเกียรติสูง *
5. นายวีระ ศิริเกียรติสูง
6. นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง *
7. นายนิพนธ์ ลีละศิธร *
8. นางจินตนา ธนทวี *
* กรรมการสองในหกท่านดังกล่าว ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของบริษัทมีผลผูกพันบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
		
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยทุกท่านมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่ สำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (กลต.) และตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำ�หนด ทุกท่านมีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการทำ�งานด้านการเงิน
และการบัญชี
		
การดำ�รงตำ�แหน่งกำ�หนดวาระละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ
อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งอีกได้ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
		
1. นายพยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
		
2. นายสมศักดิ์ ภัณธนเกษม กรรมการตรวจสอบ
		
3. นายธีรชาติ วีรวรรณ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ท่าน ประกอบด้วย
		
1. นายแจง ทองไทย
		
2. นายธเนศ คูวินิชกุล
		
3. นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย
อำ�นาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท
(1) กำ�หนดการจัดองค์การและหน้าที่การงานของบริษัท
(2) กำ�หนดนโยบายกิจการค้า
(3) พิจารณาอนุมัติระเบียบการและสัญญาที่สำ�คัญ
(4) แต่งตั้งถอดถอนพนักงานชั้นสูง
(5) พิจารณากำ�หนดงบประมาณต่างๆ
(6) การลงทุนในบริษัทอื่น การกู้เงินจากธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทหรือบุคคลใดๆ
(7) การเสนอให้จัดสรรกำ�ไร
(8) การเสนอให้เพิ่มหรือลดทุน
(9) การตกลงซื้อ ขาย จำ�นำ� จำ�นอง และให้เช่าสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท
(10) การวินิจฉัยกิจการสำ�คัญอื่นๆ
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อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
(1) ดำ�เนินกิจการตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
(รายละเอียดของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ดูจากเอกสาร
แนบ 1)
อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำ � หนด
ของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย และข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษทั ซึง่ รายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
		 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
		 (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
		 (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนด
ของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
		 (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
		 (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 (ฉ) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
		 (ช) ความเห็ น หรื อ ข้ อ สั ง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ตามกฎบัตร (charter)
		 (ซ) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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อำ�น�จหน้�ที่คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
1. กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารในการสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการ
บริษัท
2. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อดำารงตำาแหน่งต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท
อย่างโปร่งใส
3. กำาหนดแนวทางการพิจารณาปรับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยต้อง
คำานึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
4. หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมก�รอิสระ
สำาหรับกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งเป็น
ไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ
1. ไม่ถือหุ้นเกิน 5% ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
หรือ ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา
ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้อง
ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะที่จะทำาให้ขาดความเป็นอิสระ
4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่
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ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท
ตามข้อบังคับของบริษัท ระบุให้มีการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้งในทุกงวด 3 เดือน และประชุม
คณะกรรมการบริหารเดือนละครั้ง ซึ่งในปี 2557/2558 มีการประชุมคณะกรรมการตามวาระรวมทั้งสิ้น
5 ครั้ง และคณะกรรมการบริหารตามวาระทั้งสิ้น 8 ครั้ง ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2 ชม.
โดยทั่วไปการประชุมจัดที่สำานักงานใหญ่ของบริษัท
ในปี 2557/2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมตามวาระ 4 ครั้งและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการบริษทั และ ได้มกี ารประชุมกรรมการตรวจสอบกับผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตโดยไม่มฝี า่ ยบริหาร
เข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง

การสรรหาและแต่งตัéงกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการจำานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
และไม่เกิน 28 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย โดยให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามลำ า ดั บ ลงมา เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ การเลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการ
เท่าจำานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลำาดับลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้
ออกเสียงชี้ขาด
อนึง่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกัน
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

40

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำากัด (มหาชน)

มุ่งมั่นพั ฒนาต่อเนื่อง ครบเครื่ องความพอใจลูกค้า หลากหลายแม่นย�ำน�ำหน้า คุณภาพส่งมอบราคา รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ

การประเมินตนเองของกรรมการ
คณะกรรมการของบริษทั ยังมิได้มกี ารจัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการโดยรวม
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษทั ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารอบรมความรูแ้ ก่คณะกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร
เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทมีกรรมการเข้าไปควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดในบริษัทร่วม

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายการกำ�กับดูแลการป้องกันบุคคลทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ไม่ให้
ใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำ�ประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ และไม่ให้เปิดเผยข้อมูลด้านการเงิน
แก่บุคคลอื่นๆ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่จะรายงานและเผยแพร่ข้อมูลต่อนักลงทุน

คอร์รัปชั่น การให้และรับสินบนหรือของรางวัล

บริษัทมีนโยบายห้ามรับและจ่ายสินบนโดยเด็ดขาด และไม่สนับสนุนของขวัญที่นอกเหนือจาก
ประเพณีนิยม

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2557/2558
		 - ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัท
530,000 บาท
		 - ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทร่วม 76,000 บาท
หมายเหตุ
1. บริษัทไม่ได้รับผิดชอบค่าสอบบัญชีให้บริษัทร่วม
			
2. บริษทั ร่วมมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงไม่อยูใ่ นข่ายทีต่ อ้ งจัดทำ�งบการเงิน
				 รายไตรมาสเพื่อเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทร่วม
				 เป็นไปเพือ่ อำ�นวยความสะดวกในการจัดทำ�งบการเงินรายไตรมาสของบริษทั เท่านัน้ ซึง่ การสอบทาน
				 งบการเงินรายไตรมาสของบริษัทร่วมทำ�ให้รายการทางบัญชีส่วนแบ่งกำ�ไรจากบริษัทร่วมภายใต้
				 วิธีส่วนได้เสียมีความถูกต้องมากขึ้น

(2) ค่าบริการอื่น
		 - ไม่มี -

การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
นâยบายและแนวคิด

บริษทั ได้เล็งเห็นการดำาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
ของบริ ษั ท ในอนาคต ต้ อ งมี ก ารสร้ า งกรอบ
และทิศทางของการลดต้นทุน และเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของเครื่ อ งจั ก ร โดยจั ด ให้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การ
อย่างเป็นระบบทัง้ ด้านการใช้วตั ถุดบิ การใช้พลังงาน
และน้ำา โดยคำานึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
และชุ ม ชนเป็ น สำ า คั ญ ซึ่ ง ได้ จั ด ทำ า เป็ น นโยบาย
และแนวคิด แยกเป็นส่วนๆ
1. การสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์และเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ-จัดทำานโยบายคุณภาพ
2. การลดผลกระทบต่ อ สิ่ง แวดล้ อ มและ
สังคม-จัดทำานโยบายสิ่งแวดล้อม
3. การสร้ า งคุ ณ ค่ า ทางสั ง คมและลด
ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพและชี ว อนามั ย -จั ด ทำ า เป็ น
นโยบายความปลอดภัย
4. การลดภาวะโลกร้อน -จัดทำาเป็นนโยบาย
พลังงาน
นโยบายต่างๆ ได้นำาไปดำาเนินการอย่างเป็น
ระบบอย่างต่อเนือ่ ง ทำาให้เกิดผลดีตอ่ ลูกค้า พนักงาน
ชุมชนฯ และ Supplier
การบริหารงานคุณภาพ พลังงานและสิง่ แวดล้อม
ได้ รั บ การรั บ รองตามมาตรฐาน ISO9001,
ISO14001 และ ISO50001 เป็ น รากฐาน
สำ า คั ญ ที่ จ ะนำ า ไปสู่ ก ระบวนการที่ มี โ ครงสร้ า ง
ความรับผิดชอบ และเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้เกิด
ผลลัพธ์ที่ดีจากการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
1. โครงสร้ า งการบริ ห ารจั ด การจะมี ก าร
กำากับดูแลโดยผูบ้ ริหารชัน้ สูง และมีระดับผูจ้ ดั การฝ่าย
เป็ น กรรมการ โดยมี ก ารประชุ ม เพื่ อ กำ า กั บ ดู แ ล
และติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานกว่า
25 ปี ซึ่งแบ่งเป็นการกำากับดูแลเรื่อง การตลาด
ต้ น ทุ น การจั ด การทั่ ว ไป การจั ด การคุ ณ ภาพ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม เทคโนโลยี ส ะอาด การจั ด การ
พลังงาน ในระยะเวลาตามความเหมาะสมทุกเดือน
ทุก 3 เดือน เป็นต้น การประชุมจะมีประเด็นที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข เป็นบทสรุปเพื่อนำามาติดตามในการ
ประชุมครั้งต่อไป
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2. ความรั บ ผิ ด ชอบในการดำ า เนิ น การ
ทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะต้ อ งมี ก ารพิ จ ารณาจั ด ทำ า
วัตถุประสงค์ ในการดำาเนินการจะต้องมีการสร้าง
Key Performance Index ที่บ่งบอกถึงความสำาเร็จ
ของบุคลากรที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ สิง่ แวดล้อม และต้นทุนทีเ่ ป็นรูปธรรม
3. เป้าหมายและผลลัพธ์จากการดำาเนินการ
จะได้รับพิจารณาถึงสัมฤทธิ์ผล ที่จะต้องตรงตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ า งต้ น การปรั บ แต่ ง วิ ธี ก ารผลิ ต
วิธีการดำาเนินงานต่างๆ ได้รับการพัฒนามายาวนาน
และจัดทำาให้เป็น Knowledge Management
โดยให้ พ นั ก งานสามารถเข้ า ฟั ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ
ทาง Intranet ของบริษัท
4. การประเมินความเสี่ยง และการตรวจ
ติดตาม เป็นกลไกสำาคัญในด้านการป้องกันและการ
ตรวจสอบ ทางบริษัทได้ให้ความรู้ ด้านการประเมิน
ความเสี่ยงทั้งทางด้านการปฏิบัติการ และความ
ปลอดภั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สำ า หรั บ ความเสี่ ย งจาก
การทุจริต หรือประพฤติมชิ อบทางการเงิน การบัญชี
ทางบริษัทได้จัดให้บริษัท ชญตร์ จำากัด ทำาการ
ตรวจสอบภายในทุกๆ 3 เดือน สำาหรับหน่วยงาน
ที่ทำาการผลิต Core Product จะได้รับการตรวจ
ทางคุณภาพและสิง่ แวดล้อม 3 ครัง้ ต่อปี โดยพนักงาน
ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างดี
5. ความสอดคล้ อ งทางกฎระเบี ย บและ
Code of Conduct ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนในการ
ดำ า เนิ น การได้ รั บ การรั บ รองจากสถาบั น Swiss
Testex รับรองด้วย Oekotex Standard 100
- องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก-ทางด้าน
Carbon Footprint การปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ
- ความสะอาดของนา้ำ เสีย BOD จากการตรวจ
ดินที่เกิดจากการบำาบัดน้ำาเสีย
- ความปลอดภั ย ทางชี ว อนามั ย ในด้ า น
สภาพแวดล้อมของจุดปฏิบัติงาน
- การตรวจสุขภาพของพนักงาน
- การทำา Safety Audit และการตรวจ
ความพร้อมของอุปกรณ์ความปลอดภัย
- การตรวจสอบสารเสพติด

มุงมั่นพั ฒนาตอเนื่อง ครบเครื่ องความพอใจลูกคา หลากหลายแมนยํานําหนา คุณภาพสงมอบราคา รักษาสิ่งแวดลอมพรอมใจ

CSR
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จากการดำาเนินการอย่างต่อเนือ่ ง เป็นเวลานาน
ดังกล่าว ทำาให้บริษัทตระหนักถึงความขาดแคลน
วัตถุดิบ พลังงาน และน้ำา ในอนาคตซึ่งก่อให้เกิด
ความเสี่ ย งต่ อ การดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ เส้ น ใย Nylon
เพี ย งอย่ า งเดี ย ว ได้ มี ก ารร่ ว มวิ จั ย และพั ฒ นา
เพื่ อ การผลิ ต แบบลดความเสี่ ย ง ในทางเส้ น ใย
สังเคราะห์ประเภทอื่น เช่น Polyester, PBT (ซึ่งนำา
ขวดพลาสติกมาทำาเป็นเส้นใย)
PLA ซึ่ ง นำ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างธรรมชาติ เช่ น
ข้าวโพดมาทำาเป็นเส้นใย เหล่านี้จะส่งผลให้เกิดการ
เข้าถึงแหล่งวัตถุดิบอื่นๆ และเป็นการลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในคราวเดียวกัน

ความรับผิดชอบต่อสังคม�
ด้านการดำ�เนิน¸ุรกิจ�(IN�PROCESS)

ก�รให้คว�มสำ�คัญกับผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้แก่
ลู ก ค้ า , พนั ก งานบริ ษั ท , SUPPLIER, ผู้ ถื อ หุ้ น ,
สภาพแวดล้อมและชุมชน

กลุม่ ลูกค้� บริษทั ให้ความสำาคัญด้วยการผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพ โดยนำาระบบการจัดการคุณภาพ
ISO9001 มาใช้ในการควบคุณภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล การให้บริการบริษัทให้บริการกับ
กลุ่มลูกค้าอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่แบ่งระดับ
ว่าเป็นลูกค้ารายเล็กหรือรายใหญ่ การกำาหนดราคา
ของผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างเป็นธรรมตามภาวะตลาด
ทัง้ นีม้ กี ารสำารวจความพึงพอใจด้านต่างๆ เป็นประจำา
ทุกปี มีการรับเรื่องร้องเรียนอย่างเปิดกว้าง และนำา
ข้ อ เสนอแนะจากลู ก ค้ า มาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
การผลิตและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
ทั้ ง นี้ เ ป็ น การสอดคล้ อ ง กั บ การประกอบ
กิจการด้วยความเป็นธรรม และความรับผิดชอบ
ต่อผู้บริโภค
กลุ่ ม พนั ก ง�นของบริ ษั ท การปฏิ บั ติ
ต่ อ พนั ก งานบริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความเป็ น อยู่ ข อง
พนั ก งานเป็ น อย่ า งยิ่ ง โดยเฉพาะพนั ก งานที่ มี

สมาคมมาตร°านอุตสาหกรรมเยี่ยมชมบริษัท
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มุ่งมั่นพั ฒนาต่อเนื่อง ครบเครื่ องความพอใจลูกค้า หลากหลายแม่นย�ำน�ำหน้า คุณภาพส่งมอบราคา รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ

ภูมิลำ�เนาต่างจังหวัด บริษัทจึงจัดให้มีที่พักสำ�หรับ
พนักงาน และเพื่ออำ�นวยความสะดวก บริษัทได้จัด
รถรับ-ส่งสำ�หรับการเดินทางมาทำ�งาน นอกจากนี้
หากพนักงานเดือดร้อนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายใน
ครอบครัว บริษัทจัดให้พนักงานยืมเงินได้โดยไม่คิด
ดอกเบี้ย ด้านการศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ
บริษทั มีการจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรมเพือ่ เพิม่ ทักษะ
อยู่ เ สมอ รวมทั้ ง ให้ ก ารสนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษา
สำ�หรับพนักงานทีต่ อ้ งการศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้
ในช่วงทีภ่ าวะเศรษฐกิจตกต�่ำ แม้วา่ บริษทั จะประสบ
ปั ญ หาขาดทุ น แต่ เ พื่ อ เป็ น ขวั ญ และกำ � ลั ง ใจแก่
พนักงาน บริษัทยังคงจัดให้มีเงินรางวัลประจำ�ปี
(โบนัส) อย่างต่อเนื่อง และในช่วงปัญหาดังกล่าว
บริ ษั ท ยั ง คงจ้ า งพนั ก งานโดยไม่ มี น โยบายจ้ า ง
ออก ทั้ ง นี้ เ ป็ น การสอดคล้ อ งกั บ หลั ก การเคารพ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และการปฏิ ติ บั ติ ต่ อ แรงงาน
อย่างเป็นธรรม
กลุ่ม SUPPLIER บริษัทให้ความสำ�คัญกับ
ตัวแทนหรือผู้ขายวัตถุดิบ และงานบริการต่างๆ
ได้รับความชื่นชมในการตรงต่อเวลาในการชำ�ระ
ค่าสินค้าและบริการ โดยไม่มีปัญหาคงค้าง ซึ่งถือว่า
เราได้ปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับการประกอบกิจการ
ที่เป็นธรรม
กลุ่ ม ผู้ ถื อ หุ้ น บริ ษั ท จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม
และให้โอกาสในการซักถามผลการประกอบการ
อย่างทั่วถึง มีการเยี่ยมชมโรงงานเพื่อดูการผลิต
อย่ า งสม่ำ � เสมอทุ ก ปี ด้ า นการดำ � เนิ น การบริ ษั ท
พยายามดำ � เนิ น การให้ เ กิ ด ผลกำ � ไรเพื่ อ ล้ า ง
การขาดทุนสะสม และมีผลต่อการจ่ายเงินปันผล
ให้ผู้ถือหุ้นในเร็ววัน
สภาพแวดล้อมและชุมชน บริษทั ได้ค�ำ นึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอันเกิดจากการ
ผลิต จึงได้มีการนำ�ระบบมาตรฐานสากลมาเป็น
แนวทางปฏิบัติเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและลด
ผลกระทบ ซึ่งเป็นการควบคุมและป้องกันการเกิด
มลภาวะ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่

1) ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม (ISO 14001)
ซึ่งมีการประเมินทั้งด้านการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า
การเกิดมลภาวะทีม่ ผี ลต่อสภาพแวดล้อมทุกขัน้ ตอน
การทำ � งาน โดยกำ � หนดเป็ น เป้ า หมายหรื อ KPI
ของแต่ละหน่วยงานรวมทั้งจัดทำ�แผนการป้องกัน
ให้เกิดผลกระทบน้อยทีส่ ดุ และไม่ให้เกิดปัญหาซ�้ำ อีก
โดยมีคณะทำ�งานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
(EMS) ติดตาม ทุกๆ 3 เดือนอย่างต่อเนื่อง
2) การนำ�เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) มาเป็นแนวทางปฏิบตั ใิ ห้มกี ารใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า เช่น การนำ�น้ำ�เสียมา Recycle กลับมา
ใช้ในขบวนการผลิตใหม่ การเก็บน้ำ�ฝนมาใช้แทน
น้ำ�ดิบ การผลิต Demine โดยการใช้ระบบ RO
และมี ค ณะกรรมการติ ด ตามการปล่ อ ยของเสี ย การใช้ทรัพยากรเกินความจำ�เป็น เพื่อหาสาเหตุ
และแก้ไขป้องกัน ทุกเดือน
3) การอนุรกั ษ์พลังงานโดยให้มกี ารใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และหาแนวทางการลด
การใช้พลังงาน เช่น การใช้หลอดไฟแสงสว่างแบบ
ประหยัดไฟ การเปลี่ยนมอร์เตอร์ประสิทธิภาพสูง
ในขบวนการผลิต การนำ�ความร้อนกลับมาใช้ใหม่
เป็นต้น มีการรับความคิดเห็นจาก Small group
4) นำ�น้ำ�จากกระบวนการผลิตเม็ดไนล่อน
มาระเหย เพื่อให้ได้วัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ เป็นการ
ลดการเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการใช้
ทรัพยากรให้คุ้มค่า
5) รณรงค์ ใ ห้ พ นั ก งานตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า
ของพลังงาน โดยการจัดนิทรรศการอนุรกั ษ์พลังงาน
ซึง่ สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ทบี่ า้ นได้ และจัดให้มกี าร
ประกวดโครงการทุกๆปี
6) มีการนำ�โปรแกรรม Computer มาใช้
ในการ รับ-ส่งเอกสาร เป็นการลดการใช้กระดาษ
7) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อม เช่น การผลิตเส้นใยไนล่อนสีเป็นการ
ลดการใช้สารเคมีลดการใช้พลังงานในขบวนการย้อม
และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำ�บัดน้ำ�เสียที่เกิดขึ้น
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ความรับผิดชอบต่อสังคม�ด้านการทำ�กิจกรรมเพื่อประâยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม�(After�Process)�
1.) ก�รสนับสนุนช่วยเหลือสังคม
- ปี 2558 บริษัทได้ร่วมสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ เป็ น จำ า นวนเงิ น 555,999 บาท

ณ วัดป่าภูกอ้ น เพือ่ สาธารณะประโยชน์ให้แก่ชมุ ชน
ในหมู่บ้านนาคำาใหญ่ ตำาบลบ้านก้อง อำาเภอนายูง
จังหวัดอุดรธานี

พัฒนาชุมชนทอดผ้าป†า�ณ�วัดป†าภูก้อน�จำ�นวนเงิน�555,999�บาท
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พัฒนาชุมชนทอดผ้าป†า�ณ�วัดป†าภูก้อน�จำ�นวนเงิน�555,999�บาท

- ปี 2558 บริษัทได้บริจาคผ้าผืนให้แก่
วัดวาอาราม อาทิ วัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี และ
วัดต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นต้น เพื่อนำาไป
ตัดเย็บทำากิจกรรมของวัดในเทศกาสำาคัญทางศาสนา
- พนักงานประจำาสำานักงานใหญ่ ร่วม
บริจาคโลหิตเป็นประจำาทุก 3 เดือน ณ อาคาร
วอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 28
- บริ ษั ท ร่ ว มกั บ สภากาชาดจั ง หวั ด
สมุ ท รปราการ ในการร่ ว มบริ จ าคโลหิ ต ครั้ ง ละ
ประมาณ 20-30 คน ทุกๆ 3 เดือน
- ร่วมบริจาคถุง Big Bag สำาหรับนำาไป
48
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บรรจุ ท ราย เพื่ อ บรรเทาปั ญ หาการเกิ ด อุ ท กภั ย
เมื่อปี 2554
- ในทุ ก ปี บริ ษั ท ได้ ร่ ว มสนั บ สนุ น
ค่าโฆษณาในนิตยสาร วารสาร การแข่งขันกอล์ฟ
และโบว์ ลิ่ ง ของสถาบั น และสมาคมต่ า งๆ อาทิ
สถาบั น พลั ง งานเพื่ อ อุ ต สาหกรรม สถาบั น น้ำ า
เพือ่ ความยัง่ ยืน สมาคมอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์
เป็นต้น
- ในทุกปี บริษัทได้ให้การสนับสนุน
สิง่ ของในการจัดกิจกรรมของท้องถิน่ องค์กรการกุศล
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สมาคมต่างๆ อาทิ กิจกรรมงานวันเด็กของสถานี
ตำารวจบางปู งานกาชาดของจังหวัดสมุทรปราการ
บริ จ าคสิ่ ง ของช่ ว ยเหลื อ ทหารชายแดนภาคใต้
ให้กับสมาคมภริยาทหารเรือ สนับสนุนของชำาร่วย
ในการแข่งขันโบว์ลิ่ง กอล์ฟ ให้กับสมาคมอัสสัมชัญ
สมาคมอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ สภาอุ ต สาหกรรม
แห่งประเทศไทย เป็นต้น
2.) ก�รสนับสนุนด้�นก�รศึกษ�-ดูง�น
บริ ษั ท ให้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ า นการศึ ก ษา
โดยรับนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้ามาฝึกเรียนรู้
การปฏิ บั ติ ง านในสถานที่ จ ริ ง ทุ ก ๆ ปี ทั้ ง ระดั บ
วิชาชีพ และระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ต่างๆ โดยในแต่ละปีจะมีนักศึกษาเข้ามาฝึกงาน
ทั้ ง แบบทวิ ภ าคี และฝึ ก งานระหว่ า งภาคเรี ย น

ไม่ต่ำากว่า 20 คน และในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัท
ได้รว่ มโครงการ การศึกษาทวิภาคีในสถานประกอบการ
ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพือ่ สนับสนุน
โครงการกองทุ น การศึ ก ษา ทำ า เนี ย บองคมนตรี
จำานวน 10 คน รวมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มคณะต่างๆ
เข้ามาดูขบวนการผลิตของบริษทั หรือระบบการจัดการ
พลังงานของบริษัท เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มี
หลักสูตรการเรียน การสอนเกี่ยวกับการผลิตเส้นใย
สังเคราะห์ เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงขบวนการผลิต
เส้นใยสังเคราะห์ ในสถานที่การผลิตจริง กลุ่มคณะ
ของสภาอุตสาหกรรมที่เข้ามาดูระบบการจัดการ
พลังงาน ซึ่งแต่ละบริษัทสามารถนำาไปปรับใช้ใน
องค์กรของตนเองได้

âครงการจัดการÈÖกษาทวิภาคีในส¶านประกอบการ
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ความรับผิดชอบต่อพนักงาน�
ก�รพัฒน�บุคล�กร
ปี 2558 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน
ด้านการจัดการพลังงาน ISO50001:2001
ปี 2554/2555 บริ ษั ท ตั้ ง เป้ า หมายให้
พนั ก งานทุ ก คนจะต้ อ งได้ รั บ การฝึ ก อบรมเรื่ อ ง
Lean Manufacturing ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อลด
ส่วนสูญเสียจากกระบวนการผลิตและการดำาเนินการ
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีผลกับสุขภาพ
ของพนัก งานและชุมชน ซึ่ง สามารถลด Waste
จากการผลิตและปรับ ปรุง สภาพแวดล้อมในการ
ทำางานจนประสบผลสำาเร็จน่าพอใจ
บริษทั มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การทำางาน ให้พนักงานได้บุกเบิกเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
และแสดงความสามารถและคุณค่าของตนเองผ่าน
โครงการอบรมและปรับปรุงงานต่างๆ โดยจัดให้
มีห้องสมุด ส่งพนักงานไปอบรม สัมมนา เยี่ยมชม
โรงงานต่างๆ เพือ่ เพิม่ พูนความรูแ้ ละทันต่อเหตุการณ์
อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วม
แสดงความรู้ ความสามารถ อาทิ การจัดให้มีระบบ
suggestion และการให้รางวัล กิจกรรม Walk Rally

Lean�Manufacturing

50

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำากัด (มหาชน)

การจัดสัปดาห์นิทรรศการ โครงการรณรงค์ต่างๆ
การพัฒนาพืน้ ฐานจิตใจและปลูกฝังคุณธรรม
ด้วยการนิมนต์พระมาอบรมพนักงานเป็นประจำา
นอกจากสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมาย
กำาหนดไว้แล้ว บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการในรูปแบบ
ต่ า งๆ แก่ พ นั ก งานนอกเหนื อ จากค่ า จ้ า ง อาทิ
ค่าครองชีพ เงินบำาเหน็จเมื่อเกษียน เงิน รางวัล
ประจำ า ปี เงิ น รางวั ล พนั ก งานไม่ ป่ ว ยลาขาดสาย
พนักงานดีเด่น รางวัลคิดค้นลดต้นทุน เครื่องแบบ
รถรั บ ส่ ง หอพั ก แยกชาย-หญิ ง พร้ อ มน้ำ า -ไฟฟรี
ข้ า วฟรี 4 มื้ อ สนามกี ฬ า สโมสรพนั ก งาน
ร้านสหกรณ์พนักงาน เป็นต้น
การช่ ว ยเหลื อ ภาระ บริ ษั ท ให้ ก ารช่ ว ย
เหลือด้านการเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยให้กับพนักงาน
ปีละ 2 ครั้งต่อคนเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับพนักงาน
และครอบครั ว อาทิ การสมรส คลอดบุ ต ร
ค่ า เล่ า เรี ย นบุ ต ร เจ็ บ ป่ ว ย-อุ บั ติ เ หตุ อุ ป สมบท
ถึงแก่กรรม เป็นต้น
บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้พิการ ผู้อายุ 60 ปี
ขึน้ ไปเข้าทำางานในตำาแหน่งทีเ่ หมาะสม เพือ่ แบ่งเบา
ภาระครอบครัวและเป็นการช่วยเหลือให้สามารถ
อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
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ทำ�บุญâรงงาน

ด้ า นสวั ส ดิ ภ าพ บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความ
ปลอดภัยของพนักงานตลอด 24 ชั่วโมง จึงจัดให้มี
การทำาประกันชีวติ กลุม่ และประกันอุบตั เิ หตุในระบบ
Payroll Trust
การส่ ง เสริ มความปลอดภัยในการทำางาน
บริ ษั ท จั ด ให้ มี ก ารซ้ อ มหนี ไ ฟดั บ เพลิ ง อย่ า ง
ต่อเนือ่ ง ตลอดจนมีการจัดสถานทีท่ าำ งานและระบบ
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์
ความปลอดภั ย ต่ า งๆ ให้ เ พี ย งพอต่ อ การทำ า งาน
รวมทั้ ง มี ก ารสอดส่ อ งดู แ ลให้ มี ก ารใช้ ง านอย่ า ง
ถูกต้อง เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับความปลอดภัย
และสุขอนามัยที่ดี
การส่งเสริมสุขภาพ จัดให้มกี ารตรวจสุขภาพ
ประจำ า ปี ใ ห้ กั บ พนั ก งาน และให้ เ งิ น ช่ ว ยเหลื อ

ค่ารักษาพยาบาลทั้งเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
นอกเหนื อ จากการมี ห้ อ งพยาบาลซึ่ ง มี แ พทย์
และพยาบาลประจำา
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การออกกำ า ลั ง กาย
เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน อาทิ การแข่งขันกีฬา
ภายในบริษัท
ทนุ บำ า รุ ง ศาสนา และสงเคราะห์ ชุ ม ชน
ด้วยการจัดทำาบุญทอดผ้าป่าสามัคคีทุกปีเพื่อบำารุง
วั ด วาอารามบริ เวณใกล้ เ คี ย ง สงเคราะห์ ชุ ม ชน
เด็กกำาพร้า คนพิการ คนชรา อาทิ หมู่บ้านเด็กโสสะ
แห่งประเทศไทย สมุทรปราการ มูลนิธิสิริวัฒนา
เชสเชียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สถานสงเคราะห์
เด็กอ่อน รังสิต มูลนิธิปอเต็กเซียงตึ้ง เป็นต้น

ตรวจ¿˜น
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ตรวจมะเรçงปากมดลูก
บริจาคâลหิต

บริจาคเลือด

ดับเพลิง
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ตรวจ¿˜น มภายในและการบริหารความเสี่ยง
การควบคุ
บริ ษั ท ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) ครั้งที่ 4 ในปี
2557/2558 เพือ่ ทำาหน้าทีก่ าำ กับดูแลการดำาเนินงาน
และการบริหารของบริษัทฯ ผลสรุปรายงานการ
ตรวจสอบภายในอยู่ในระดับน่าพอใจพอสมควร
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำาปรึกษาชี้แจง
และแนะนำาต่อผูบ้ ริหาร เพือ่ ให้ระบบการกำากับดูแล
ภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ย
ทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ
ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็นในเรือ่ ง
ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายใน
กล่ า วคื อ บริ ษั ท มี ก ารควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอ
เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพือ่ ให้การดำาเนินงานของบริษทั บรรลุวตั ถุประสงค์
ที่ กำ า หนดไว้ แ ละสอดคล้ อ งกั บ กฎหมายและกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ปี 2557/2558 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท ชญตร์
จำากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของการตรวจสอบ
ระบบการควบคุ ม ภายใน และได้ ว างแผนการ
ตรวจสอบภายในไว้ทุกระบบ ผู้ตรวจสอบภายใน
จะรายงานผลต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้บริหารระดับสูง ณ ปัจจุบันผลการตรวจสอบ
ภายในยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ
นอกจากนี้ การตรวจสอบงบการเงินของ
บริ ษั ท และบริ ษั ท ร่ ว ม ประจำ า ปี 2557/2558
โดยสำานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ ซึง่ เป็นผูส้ อบบัญชี
ของบริษัท ก็มิได้ระบุจุดอ่อนของระบบการควบคุม
ภ า ย ใ น ที่ มี ส า ร ะ สำ า คั ญ ซึ่ ง อ า จ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ความเสี ย หายต่ อ การดำ า เนิ น งานของบริ ษั ท
แต่ประการใด

ข้อสรุปเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริ ษั ท ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสำ า คั ญ ในการ
บริ ห ารความเสี่ ย งและระบบการควบคุ ม ภายใน
ที่ พ อเพี ย งและเหมาะสมกั บ การดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ
เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท สามารถบริ ห ารงานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิผล สามารถลดหรือป้องกันความเสีย่ งต่างๆ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของบริษัท
ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ บริษัทมีการดำาเนินการที่สำาคัญเกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายในดังต่อไปนี้
1. การกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดีไว้อย่างชัดเจน
2. การกำาหนดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้อง
กั บ เป้ า หมายและลั ก ษณะการดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริษัท รวมทั้งมีการกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
และสายการบั ง คั บ บั ญ ชาของหน่ ว ยงานต่ า งๆ
ในบริษัท
3. การกำาหนดให้มนี โยบาย ระเบียบวิธปี ฏิบตั ิ
และคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
4. การกำาหนดอำานาจในการดำาเนินงานของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน
5. คณะกรรมการบริหารจะพิจารณากำาหนด
กรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายในการบริหาร
ความเสี่ยง การวิเคราะห์ ความเสี่ยง ตลอดจน
ดู แ ลและทบทวนแนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย ง
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับ
ที่เหมาะสมตลอดจนกำากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายอย่างสม่ำาเสมอ
6. การพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนือ่ ง
ซึ่งรวมถึงระบบข้อมูลด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติ
งานและด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ
หมายเหตุ การบริหารความเสีย่ ง ดูรายละเอียด ในข้อ 6 ปัจจัย
ความเสี่ยง
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บุตรวจ¿˜
คคลที่มนีผลประâยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

บุคคลที่มีผลประโยชนร่วม
1. บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จำากัด
มีกรรมการร่วมกันดังนี้
1. นายมงคล มังกรกนก
2. นายเจน นำาชัยศิริ
3. นางจินตนา ธนทวี
4. นายนิพนธ์ ลีละศิธร
5. นายมนตรี มังกรกนก
6. นายธเนศ คูวินิชกุล
2. บริษัท เอเซียการ์เมนต์ จำากัด
มีกรรมการร่วมกันดังนี้
1. นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง
2. นายวีระ ศิริเกียรติสูง
3. นายพีระ ศิริเกียรติสูง
4. นายธีระ ศิริเกียรติสูง
3. บริษัท โรงงานส่งเสริมไทย
อุตสาหกรรม จำากัด
มีกรรมการร่วมกันดังนี้
1. นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง
2. นายวีระ ศิริเกียรติสูง
3. นายพีระ ศิริเกียรติสูง
4. นายธีระ ศิริเกียรติสูง
4. บริษัท ไทยโซอิง อินดัสเทรียล
จำากัด
มีกรรมการร่วมกันดังนี้
1. นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง
2. นายวีระ ศิริเกียรติสูง
3. นายพีระ ศิริเกียรติสูง
4. นายธีระ ศิริเกียรติสูง
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ลักษณะ
ร�ยก�ร
ระหว่�งกัน

ร�ยละเอียดระหว่�งกัน
2557/2558
หน่วย
ล้�นบ�ท

ร�ยก�รข�ยสินค้�

เป็นลูกค้า

- เส้นด้ายยืด
- ผ้าย้อมและตกแต่ง
- บริการ (ผ้าย้อมและตกแต่ง)

กิโลกรัม
หลา
หลา

-

เป็นลูกค้า

- เส้นด้ายยืด
- ผ้าย้อมและตกแต่ง

กิโลกรัม
หลา
กิโลกรัม

3,073.00
876.00

0.06
0.13

เป็นลูกค้า

- เส้นด้าย
- ผ้าย้อมและตกแต่ง
- บริการย้อมและตกแต่ง

กิโลกรัม
หลา
หลา

4,609.05
59,536.00

0.90
1.31

เป็นลูกค้า

- ผ้าย้อมและตกแต่ง

หลา
กิโลกรัม

-
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บริษัทมีการขายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จำากัด บริษัท เอเซีย
การ์เม้นท์ จำากัด บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จำากัด และบริษัท ไทย โซอิง อินดัสเทรียล จำากัด
โดยมีนโยบายการคิดราคาระหว่างกันเป็นไปตามราคาตลาด และบริษทั ยังคงดำาเนินนโยบายการขายผลิตภัณฑ์
ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาตลาดเช่นนี้ต่อไป
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 บริษัทมีลูกหนี้การค้าที่ค้างชำาระเป็นเวลานาน (เกินกว่า
6 เดือน) จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสองแห่ง (บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จำากัด และ บริษัท ที.เอฟ.อี. เทรดดิ้ง
จำากัด) เป็นจำานวนเงินรวม 124.32 ล้านบาท และ 124.32 ล้านบาท ตามลำาดับ (ยอดหนี้จากบริษัท
ดังกล่าว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีจำานวนเงินรวม 124.32 ล้านบาท และ 124.32
ล้ า นบาท ตามลำ า ดั บ ) ลู ก หนี้ ก ารค้ า ดั ง กล่ า วมี ที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ า งมาจำ า นองเป็ น หลั ก ประกั น
ราคาประเมิ น โดยถื อ ตามรายงานการประเมิ น ราคาโดยบริ ษั ท ประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น อิ ส ระลงวั น ที่
25 มี น าคม 2558 มี มู ล ค่ า ตลาดจำ า นวนเงิ น 106.69 ล้ า นบาท และมี มู ล ค่ า บั ง คั บ ขายจำ า นวนเงิ น
64.01 ล้านบาท ตามหลักความระมัดระวัง บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี้ดังกล่าว
เป็นจำานวนเงิน 74.67 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 : 74.67 ล้านบาท) ฝ่ายบริหารเชื่อว่า
ค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ดั ง กล่ า วเพี ย งพอและเหมาะสม เนื่ อ งจากมู ล ค่ า บั ง คั บ ขายมี มู ล ค่ า ครอบคลุ ม
มู ล ค่ า หนี้ สิ น สุ ท ธิ ข องลู ก หนี้ ข ้ า งต้ น และบริ ษั ท ยั ง คงมี น โยบายให้ ลู ก หนี้ ข ายหรื อ โอนทรั พ ย์ สิ น
เพื่อชำาระหนี้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
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ผลการดำ�เนินงานและวิเคราะห์ของ½†ายจัดการ
หนวย : พันบาท

2015
ยอดขายรวม
ยอดขายส่งออก
กำาไร (ขาดทุน) เบื้องต้น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายบริหาร
รายได้อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กำาไร (ขาดทุน) สุทธิหลังภาษี
กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ/ยอดขาย
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงคลัง
อัตราส่วนหมุนเวียน (Current Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Quick Ratio)
หนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio)
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859,536
597,625
(22,121)
23,452
21,711
18,615
35
(52,217)
-6.07%
112,151
250,960
16.82
10.59
0.15

2014

ผลตาง (%)

1,099,752
812,801
28,232
25,443
18,879
31,650
6
15,487
1.41%
156,586
392,732
14.78
6.81
0.15

-21.84%
-26.47%
-178.35%
-7.83%
+15.00%
-41.74%
+574.94%
-437.17%
-28.38%
-36.10%

มุ่งมั่นพั ฒนาต่อเนื่อง ครบเครื่ องความพอใจลูกค้า หลากหลายแม่นย�ำน�ำหน้า คุณภาพส่งมอบราคา รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ

ยอดขายรวมปี นี้ ล ดต�่ ำ เป็ น ประวั ติ ก ารณ์ โดยเป็ น ผลมาจากยอดส่ ง ออกที่ ล ดลงมากถึ ง
กว่ า ร้ อ ยละ 25 ในขณะที่ ย อดขายภายในประเทศลดลงเล็ ก น้ อ ย นั บ เป็ น ยอดขายรวมที่ ต�่ ำ ที่ สุ ด
ในรอบกว่า 20 ปี ซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่กระเตื้องจากปีที่แล้ว และเศรษฐกิจ
จี น ที่ ช ะลอตั ว ลงอย่ า งมาก ท�ำให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น ตั ด ราคาสิ น ค้ า กั น อย่ า งรุ น แรง แนวโน้ ม ราคาที่ เ ป็ น
ขาลงตามแนวโน้ ม ราคาน�้ ำ มั น ดิ บ ก็ เ ป็ น เหตุ ใ ห้ ร าคาของวั ต ถุ ดิ บ ลดลงไม่ ทั น กั บ ราคาขายผลิ ต ภั ณ ฑ์
และลู ก ค้ า ก็ ช ะลอการซื้ อ สิ น ค้ า ในช่ ว งตลาดขาลงเพื่ อ ลดความเสี่ ย งต่ อ การขาดทุ น สิ น ค้ า คงคลั ง
(Stock Loss) ด้ ว ยสาเหตุ ทั้ ง หลายดั ง กล่ า วท�ำให้ มี ผ ลขาดทุ น เบื้ อ งต้ น ในปี นี้ ก ว่ า 22 ล้ า นบาท
ในขณะที่ปีที่แล้วมีก�ำไรเบื้องต้นกว่า 28 ล้านบาท ซึ่งก็ส่งผลให้ปีนี้มีผลขาดทุนสุทธิกว่า 50 ล้านบาท
ในขณะที่ปีที่แล้วมีผลก�ำไรสุทธิกว่า 15 ล้านบาท
ทางด้ า นค่ า ใช้ จ ่ า ยในการขายปี นี้ ล ดลงเล็ ก น้ อ ยตามกิ จ กรรมการส่ ง ออกที่ ล ดลง ซึ่ ง ก็ ไ ด้ แ ก่
ค่ า ระวางเรื อ ค่ า นายหน้ า เป็ น ต้ น ส่ ว นค่ า ใช้ จ ่ า ยบริ ห ารเพิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ยสาเหตุ ที่ มี พ นั ก งานเกษี ย ณ
อายุ จ�ำนวนมากกว่ า ปี ท่ี แ ล้ ว จึ ง มี ก ารจ่ า ยเงิ น บ�ำเหน็ จ สู ง กว่ า ปี ที่ แ ล้ ว พอสมควร ส�ำหรั บ รายได้ อื่ น ๆ
ปีนี้ลดต�่ำกว่าปีที่แล้วมาก เนื่องจากรายได้จากการขายเศษวัสดุลดลงตามราคาวัตถุดิบที่ลดลง ประกอบกับ
ก�ำไรจากการขายเงิ น ลงทุ น ชั่ ว คราวและก�ำไรจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นก็ ล ดต�่ ำ กว่ า ปี ที่ แ ล้ ว ทางด้ า น
ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลังก็ปรับตัวลดลงมากถึงกว่า 180 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นเพราะระดับราคา
ที่ลดลงมากตามแนวโน้มราคาน�้ำมันดิบ อีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะยอดขายที่ลดลง ท�ำให้มีกระแสเงินสด
สู ง ขึ้ น มาก และไปปรากฏในยอดสิ น ทรั พ ย์ ส ภาพคล่ อ งในส่ ว นของการลงทุ น ระยะสั้ น ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น
มากในปีนี้
ส่ ว นเรื่ อ งโครงสร้ า งทางการเงิ น นั้ น แสดงถึ ง สภาพคล่ อ งที่ ดี ขึ้ น กว่ า ปี ที่ แ ล้ ว มากเช่ น กั น
โดยอั ต ราส่ ว นหมุ น เวี ย นและอั ต ราส่ ว นสภาพคล่ อ งก็ สู ง ขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส�ำคั ญ ขณะที่ อั ต ราส่ ว นหนี้ สิ น
ต่ อ ทุ น มี ค ่ า ใกล้ เ คี ย งกั บ ปี ที่ แ ล้ ว โดยเป็ น การลดลงทั้ ง ด้ า นหนี้ สิ น และส่ ว นของผู ้ ถื อ หุ ้ น ในสั ด ส่ ว น
ใกล้เคียงกัน
โดยรวมแม้ บ ริ ษั ท จะมี ผ ลขาดทุ น ค่ อ นข้ า งมากในปี นี้ แต่ ก็ เ กิ ด จากปั จ จั ย เศรษฐกิ จ มหภาค
หรื อ ความซบเซาของเศรษฐกิ จ โลก ตลอดจนความเคลื่ อ นไหวและแนวโน้ ม ราคาสิ น ค้ า ที่ ล ดลง
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดระยะปี บั ญ ชี ภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยอุ ป สรรคนี้ บริ ษั ท ยั ง คงด�ำเนิ น
กิจการได้อย่างต่อเนื่องและรักษาสภาพคล่องไว้ได้โดยไม่ประสบปัญหาลูกหนี้แต่อย่างใด นับว่าบริษัท
มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งได้ เ ป็ น อย่ า งดี และน่ า จะฟื ้ น ตั ว ได้ เ ร็ ว ภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มทางเศรษฐกิ จ
ที่เหมาะสม
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เอเชียไฟเบอร จำ�กัด (มห�ชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด 3 ท่าน มีวาระ 3 ปี
ในการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ มี ฝ ่ า ยบริ ห ารระดั บ สู ง หั ว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นการประชุม 1 ครั้ง ที่เป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารระดับสูงร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ทำ า หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท โดยได้ ส อบทาน
งบการเงิ น ที่ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ร ายงานผลการตรวจสอบ และชี้ แ จงประเด็ น ที่ พ บจากการตรวจสอบ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า
งบการเงิ น ของบริ ษั ท ได้ จั ด ทำ า ขึ้ น อย่ า งถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรในสาระสำ า คั ญ ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป
สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมแนวทางแก้ไขปรับปรุงในประเด็นสำาคัญๆ
และการติ ด ตามผลการแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า บริ ษั ท มี ก ารควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
นอกจากนี้ มี ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท เข้ า ร่ ว มประชุ ม แสดงความเห็ น วิ เ คราะห์ ผ ลดำ า เนิ น งาน
และตอบข้อซักถามในที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท และดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ระเบี ย บและข้ อ กำ า หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และหรื อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กั บ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และได้ เ สนอแนะให้ ดำ า เนิ น การและปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ข องการกำ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
อย่างครบถ้วน ได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงที่สำาคัญและสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันทุกครั้งที่มีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการบริหารของบริษัทในประเด็นต่างๆ ที่พบจากการสอบทาน ทั้งจาก
รายงานของผู ้สอบบัญ ชีรับ อนุญ าตและผู้ตรวจสอบภายใน สรุปการแก้ไขและแถลงต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัท และไม่ขัดกับกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและเกิดความเชื่อถือแก่ทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

58

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำากัด (มหาชน)

มุ่งมั่นพั ฒนาต่อเนื่อง ครบเครื่ องความพอใจลูกค้า หลากหลายแม่นย�ำน�ำหน้า คุณภาพส่งมอบราคา รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู ้ ส อบบั ญ ชี แ ละเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ขอ
อนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี
ตลอดจนความเหมาะสมของค่าตอบแทน จึงได้เลือกนางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687
และ/หรือ นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131 ในนามบริษัท ส�ำนักงานสอบบัญชี
ซี แอนด์ เอ จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2558/2559 อีกหนึ่งวาระ และได้ก�ำหนดค่าสอบบัญชีทั้งรายไตรมาสและ
รายปีรวมแล้วไม่เกินจ�ำนวน 650,000 บาท
ในระหว่างรอบปีบัญชี 2557/2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเป็นอย่างดี จึงมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระส�ำคัญอันอาจส่งผลกระทบต่องบการเงินของ
บริษัท และไม่พบการปฏิบัติงานใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อก�ำหนดต่างๆ ของภาครัฐ แต่อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกต
เกี่ยวกับลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวโยงกันสองแห่ง (บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จ�ำกัด และ บริษัท ที.เอฟ.อี.เทรดดิ้ง
จ�ำกัด) ที่มีการค้างช�ำระค่าสินค้ามาเป็นเวลานานรวมเป็นจ�ำนวน 124.32 ล้านบาท ซึ่งมีการจดจ�ำนองที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกันหนี้ โดยถือตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทประเมินราคาทรัพย์สิน
อิสระแห่งหนึ่ง ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558 ซึ่งมีมูลค่าบังคับขายจ�ำนวน 64.01 ล้านบาท ( มูลค่าตลาดจ�ำนวน
106.69 ล้านบาท ) ตามหลักความระมัดระวัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ไว้เป็นจ�ำนวน 74.67 ล้านบาท โดยเชื่อว่าเพียงพอและเหมาะสม เนื่องจากมูลค่าบังคับขายมีมูลค่าครอบคลุมมูลค่าหนี้
สินสุทธิ ขณะนี้บริษัทมีนโยบายให้ลูกหนี้ขายหรือโอนทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อน�ำมาช�ำระหนี้ในระยะเวลาที่เห็นสมควร
					
						
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

							
			

( นายพยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์ )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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มุงมั่นพั ฒนาตอเนื่อง ครบเครื่ องความพอใจลูกคา หลากหลายแมนยํานําหนา คุณภาพสงมอบราคา รักษาสิ่งแวดลอมพรอมใจ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของ บริ ษทั เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นที่แสดงเงินลงทุ นตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงิ นเฉพาะกิจการของ บริ ษทั เอเซี ยไฟเบอร์
จากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิ นที่ แสดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิ จการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง
หมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นและรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งกาหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิ บตั ิงาน
ตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ ีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจานวนเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั
ต่อข้อเท็จจจริ งอันเป็ นสาระสาคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบ
บัญชี พิจารณาการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงิ นโดยถูกต้องตามที่ ควรของกิ จการ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของ
กิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีที่จดั ทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนาเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 2
2
ความเห็น
ความเห็น ข้าพเจ้าเห็ นว่างบการเงิ นข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิ นของ บริ ษทั เอเซี ยไฟเบอร์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
ข้านพเจ้
าเห็และกระแสเงิ
นว่างบการเงินสด
ข้างต้
นนี้ แบสดงฐานะการเงิ
นของ
บริ ษกทั ต้อเอเซี
ยไฟเบอร์
จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
ผลการดาเนิ
งาน
สาหรั
ปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกั
น โดยถู
งตามที
่ ควรในสาระส
าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
ผลการด
การเงิน าเนิ นงาน และกระแสเงิ นสด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
บริ ษทั สานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จากัด
บริ ษทั สานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จากัด
(นางสาวจินตนา มหาวนิช)
(นางสาวจิ
ตนา
มหาวนิ
)
ผูส้ อบบั
ญชีรับนอนุ
ญาต
เลขทีช่ 4687
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4687
กรุ งเทพมหานคร : วันที่ 20 สิ งหาคม 2558
กรุ งเทพมหานคร : วันที่ 20 สิ งหาคม 2558
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มุงมั่นพั ฒนาตอเนื่อง ครบเครื่ องความพอใจลูกคา หลากหลายแมนยํานําหนา คุณภาพสงมอบราคา รักษาสิ่งแวดล3 อมพรอมใจ
บริษทั เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดง°านะการเงิ
น
ณ วันจทีากั่ 30ด (มหาชน)
มิถุนายน 2558
บริษทั เอเซียไฟเบอร์

3

บริษทั เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิ
น ธสี ่ วนได้เสีย
นที่แ2558
สดงเงินลงทุนตามวิ
ณ วันที่ 30งบการเงิ
มิถุนายน
ณ 2558
วันที่ 30 มิถุนายน 25582557
หมายเหตุ

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน

3

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 (หน่ วย : บาท)2557
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธสี ่ วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธสี ่ วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
หมายเหตุ
2558
2557
2558
2557
หมายเหตุ

สินทรัพเงิย์นสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวีเงิยนนลงทุนชัว่ คราว
สิลูนกทรั
หมุานและลู
เวียน หนี้ อื่น
หนีพ้ กย์ารค้
6
เงินสดและรายการเที
ยบเท่าเงินกสด
เงิลูนกสดและรายการเที
ยบเท่าเงินสด
หนี
ก
ารค้
า
-สุ
ท
ธิ
้
เงินลงทุนชัว่ คราว
7
เงินลงทุ
น
ชั
ว
คราว
่
บริ้ อษื่นทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้าและลูก-หนี
ลูกหนี-้ กบริารค้
าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ การค้า-สุทธิ ษทั อื่น
ลูกหนี
า-สุ ทธิ
หนีอ้ ก้งกั
การค้
ารค้
- บริ ษทั รวมลู
ที่เกี่ยกวข้
น า-สุ ทธิ
5
-ื่นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ลู
ก
หนี
อ
้
- บริ ษทั อื่น
8
- ษบริทั ษทีทั่เกีอื่ย่นวข้องกัน
บริ
รวมลูกหนี้ การค้า-สุ ทธิ
รวมลูกหนี้ การค้า-สุทธิ
ลูกหนี้อื่น - บริ ษทั อื่น
ลูกหนี
หนีอ้ อ้งกั
อื่นื่นน
- บริ ษทั รวมลู
ที่เกี่ยกวข้
5
-ารค้
บริ าษและลู
ทั ที่เกีก่ยหนี
วข้อ้ องกั
น
รวมลู
ก
หนี
ก
่
ื
น
้
- บริ ษทั อื่น
8
-อบริ-สุษททั ธิอื่น
สิ
น
ค้
า
คงเหลื
รวมลูกหนี้ อื่น
หนี้ อ้ อื่นขายเงินตรา
กหนีาและลู
ามสักญกหนี
ญาซื
้ ตรวมลู
รวมลูกหนี้ กลูารค้
้ อื่น
รวมลู
กหนี้ กวารค้
าและลู
ต่
า
งประเทศล่
งหน้
า กหนี้ อื่น9
สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
สิรวมสิ
นค้าคงเหลื
-สุหทมุธินเวียน
นทรัพนอย์ตรา
ลูกหนี้ ตามสัญญาซื
้ อขายเงิ
หนี
สินทรัพลูย์วกไงหน้
ม่ห้ ตมุาามสั
นเวียญนญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่
ต่างประเทศล่
วงหน้า
นลงทุ
รวมสินเงิทรั
พย์ หนมุในบริ
นเวียษนทั ร่ วม
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่หมุเงินนเวีลงทุ
ยน นระยะยาวอื่น
สิทีน่ดทรั
ย์ ไม่หมุนเวียน
ินษพอาคารและอุ
เงินลงทุนในบริ
ทั ร่ วม ปกรณ์-สุ ทธิ 11
สิ นเงิทรันพลงทุ
ย์่นไม่นมในบริ
ีตวั ตนษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอื
10
เงิทรันพลงทุ
นหระยะยาวอื
่น่น
สิ
น
ย์
ไ
ม่
มุ
น
เวี
ย
นอื
12
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุ ทธิ
ทีรวมสิ
่ดิน อาคารและอุ
ปหกรณ์
-ยสุนทธิ
น
ทรั
พ
ย์
ไ
ม่
มุ
น
เวี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวนั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืรวมสิ
่น ทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
รวมสินทรัพย์

6

102,809,318.24

77,135,854.56

102,809,318.24

77,135,854.56

7

193,570,657.38

80,849,263.07

193,570,657.38

80,849,263.07

102,809,318.24
77,135,854.56
102,809,318.24
77,135,854.56
6
102,809,318.24
77,135,854.56
102,809,318.24
77,135,854.56
193,570,657.38
80,849,263.07
193,570,657.38
80,849,263.07
193,570,657.38 50,061,984.63
80,849,263.07 50,266,801.89
193,570,657.38 50,061,984.63
80,849,263.07
5 7
50,266,801.89
8

61,884,036.47

106,524,119.74

61,884,036.47

106,524,119.74

112,150,838.36
156,586,104.37
112,150,838.36
156,586,104.37
50,266,801.89
50,061,984.63
50,266,801.89
50,061,984.63
5
50,266,801.89
50,061,984.63
50,266,801.89
50,061,984.63
61,884,036.47
106,524,119.74
61,884,036.47
106,524,119.74
61,884,036.47
106,524,119.74
61,884,036.47
106,524,119.74
5 8
4,740,754.63
4,740,754.63
4,740,754.63
4,740,754.63
112,150,838.36
156,586,104.37
112,150,838.36
156,586,104.37
112,150,838.36 16,332,243.09
156,586,104.37 13,428,912.31
112,150,838.36 16,332,243.09
156,586,104.37
8
13,428,912.31
18,169,666.94
21,072,997.72
18,169,666.94
21,072,997.72
4,740,754.63
4,740,754.63
4,740,754.63
4,740,754.63
5
4,740,754.63
4,740,754.63
4,740,754.63
4,740,754.63
130,320,505.30
177,659,102.09
130,320,505.30
177,659,102.09
13,428,912.31
16,332,243.09
13,428,912.31
16,332,243.09
8
13,428,912.31 392,731,504.17
16,332,243.09 250,959,766.48
13,428,912.31 392,731,504.17
16,332,243.09
918,169,666.94
250,959,766.48
21,072,997.72
18,169,666.94
21,072,997.72
18,169,666.94
21,072,997.72
18,169,666.94
21,072,997.72
130,320,505.30
177,659,102.09
130,320,505.30
177,659,102.09
130,320,505.30
177,659,102.09
130,320,505.30
177,659,102.09
56,583.10
56,583.10
250,959,766.48
392,731,504.17
250,959,766.48
392,731,504.17
9
250,959,766.48
392,731,504.17
250,959,766.48
392,731,504.17
677,660,247.40
728,432,306.99
677,660,247.40
728,432,306.99
56,583.10
56,583.10
56,583.10 28,500,000.0056,583.10
11
28,216,924.03
29,525,016.05
28,500,000.00
677,660,247.40
728,432,306.99
677,660,247.40
728,432,306.99
677,660,247.40
728,432,306.99
677,660,247.40
728,432,306.99
10
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
1228,216,924.03
487,702,059.69
492,410,296.57
487,702,059.69
492,410,296.57
29,525,016.05
28,500,000.00
28,500,000.00
11
28,216,924.03
29,525,016.05
28,500,000.00
28,500,000.00
500,000.00 27,595.00500,000.00 6,895.38500,000.00 27,595.00500,000.00 6,895.38
10
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
487,702,059.69 63,000.00
492,410,296.57 63,000.00
487,702,059.69 63,000.00
492,410,296.57 63,000.00
12 516,509,578.72
487,702,059.69 522,505,208.00
492,410,296.57 516,792,654.69
487,702,059.69 521,480,191.95
492,410,296.57
27,595.00
6,895.38
27,595.00
6,895.38
27,595.00 1,250,937,514.99
6,895.38 1,194,452,902.09
27,595.00 1,249,912,498.94
6,895.38
1,194,169,826.12
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
516,509,578.72
522,505,208.00
516,792,654.69
521,480,191.95
516,509,578.72
522,505,208.00
516,792,654.69
521,480,191.95
1,194,169,826.12 1,250,937,514.99 1,194,452,902.09 1,249,912,498.94
1,194,169,826.12 1,250,937,514.99 1,194,452,902.09 1,249,912,498.94

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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งบแสดง°านะการเงิ
น
บริษทั เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)

3

บริษทั เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

หมายเหตุ

(หน่ วย : บาท)

4

(หน่ วย : บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธสี ่ วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธสี ่ วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558
หมายเหตุ

2558

2557

2557

2558

2558

2557

2557

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สินทรัพย์
หนีส้ ินหมุนเวียน
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
1,450,362.15
1,450,362.15
6
102,809,318.24
77,135,854.56
102,809,318.24
77,135,854.56
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินลงทุนชัว่ คราว
7
193,570,657.38
80,849,263.07
193,570,657.38
80,849,263.07
เจ้าหนี้ การค้า
20,110,739.76
26,579,930.63
20,110,739.76
26,579,930.63
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
เจ้าหนี้ อื่น
14
18,731,900.16
22,692,262.15
18,731,900.16
22,692,262.15
ลูกหนี้ การค้า-สุทธิ
รวมเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
38,842,639.92
49,272,192.78
38,842,639.92
49,272,192.78
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
5
50,266,801.89
50,061,984.63
50,266,801.89
50,061,984.63
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
40,293,002.07
49,272,192.78
40,293,002.07
49,272,192.78
- บริ ษทั อื่น
8
61,884,036.47
106,524,119.74
61,884,036.47
106,524,119.74
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมลูกหนี้ การค้า-สุ ทธิ
112,150,838.36
156,586,104.37
112,150,838.36
156,586,104.37
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
15
46,116,298.00
50,485,913.01
46,116,298.00
50,485,913.01
ลูกหนี้อื่น
16
66,857,107.89
65,709,974.28
66,857,107.89
65,709,974.28
หนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
5
4,740,754.63
4,740,754.63
4,740,754.63
4,740,754.63
เจ้าหนี้ ตามสัญญาซื้ อขายเงินตรา
- บริ ษทั อื่น
8
13,428,912.31
16,332,243.09
13,428,912.31
16,332,243.09
ต่างประเทศล่วงหน้า
1,142,338.35
1,142,338.35
รวมลูกหนี้ อื่น
18,169,666.94
21,072,997.72
18,169,666.94
21,072,997.72
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
909,901.26
909,901.26
909,901.26
909,901.26
รวมลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
130,320,505.30
177,659,102.09
130,320,505.30
177,659,102.09
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
115,025,645.50
117,105,788.55
115,025,645.50
117,105,788.55
สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
9
250,959,766.48
392,731,504.17
250,959,766.48
392,731,504.17
รวมหนีส้ ิน
155,318,647.57
166,377,981.33
155,318,647.57
166,377,981.33
ลูกหนี้ ตามสัญญาซื้ อขายเงินตรา
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ต่างประเทศล่วงหน้า
56,583.10
56,583.10
ทุนเรือนหุ้น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
677,660,247.40
728,432,306.99
677,660,247.40
728,432,306.99
ทุนจดทะเบียน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
หุ ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
11
28,216,924.03
29,525,016.05
28,500,000.00
28,500,000.00
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
10
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
ทุนที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว
12
487,702,059.69
492,410,296.57
487,702,059.69
492,410,296.57
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุ ทธิ
หุ ้นสามัญ 45,574,266 หุ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
27,595.00
6,895.38
27,595.00
6,895.38
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
455,742,660.00
455,742,660.00
455,742,660.00
455,742,660.00
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
17
276,119,017.15
308,170,508.15
276,119,017.15
308,170,508.15
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
516,509,578.72
522,505,208.00
516,792,654.69
521,480,191.95
กาไร(ขาดทุน)สะสม
รวมสินทรัพย์
1,194,169,826.12 1,250,937,514.99 1,194,452,902.09 1,249,912,498.94
ยังไม่ได้จดั สรร
(63,812,662.93)
(48,038,671.86)
(63,529,586.96)
(49,063,687.91)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
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370,802,164.33

370,802,164.33

368,685,037.37

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
1,038,851,178.55 1,084,559,533.66 1,039,134,254.52
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
1,194,169,826.12 1,250,937,514.99 1,194,452,902.09
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,083,534,517.61
1,249,912,498.94
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งบกำ�äรขาดทุนเบçดเสรçจ

5

บริษทั เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)
บริ
ษทั เอเซี
ยไฟเบอร์
ด (มหาชน)
บริษงบก
ทั เอเซี
ยไฟเบอร์
จากัจจดากั(มหาชน)
าไรขาดทุ
นเบ็ดเสร็
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นงบแสดงฐานะการเงิ
สุ ดวันที่ 30 มิถุนายน น2558
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

(หน่ วย : บาท)
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่ วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ งบการเงิ
2558นที่แสดงเงินลงทุน2557
2557 จการ
ตามวิธสี ่ วนได้เสีย 2558 งบการเงินเฉพาะกิ
หมายเหตุ
2558
2557
2558
2557
(ปรับปรุงใหม่
)
(ปรับปรุงใหม่ 2557
)
2558
2557
2558
หมายเหตุ
(ปรับปรุงใหม่ )
(ปรับปรุงใหม่ )
รายได้จากการขายหรื อการให้บริ การ
859,536,325.47 1,099,751,799.91
859,536,325.47 1,099,751,799.91
รายได้จากการขายหรื อการให้บริ การ
859,536,325.47 1,099,751,799.91
859,536,325.47 1,099,751,799.91
ต้นทุนขายหรื อการให้บริ การ
(881,657,559.00) (1,071,519,367.77) (881,657,559.00) (1,071,519,367.77)
สิต้นนทุทรันขายหรื
พย์ อการให้บริ การ
(881,657,559.00) (1,071,519,367.77) (881,657,559.00) (1,071,519,367.77)
กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้ น
(22,121,233.53)
28,232,432.14
(22,121,233.53)
28,232,432.14
สินทรัพย์กหาไร(ขาดทุ
มุนเวียนน)ขั้นต้ น
(22,121,233.53)
28,232,432.14
(22,121,233.53)
28,232,432.14
รายได้อื่น
18,614,985.44
31,950,472.83
18,614,985.44
31,950,472.83
6
102,809,318.24
102,809,318.24
77,135,854.56
เงินสดและรายการเที
ยบเท่าเงินสด
รายได้อื่น
18,614,985.44 77,135,854.56
31,950,472.83
18,614,985.44
31,950,472.83
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนค่าใช้ จ่าย
(3,506,248.09)
60,182,904.97
(3,506,248.09)
60,182,904.97
กาไร(ขาดทุ
น)ก่อนค่าใช้ จ่าย
(3,506,248.09) 80,849,263.07
60,182,904.97
(3,506,248.09)
60,182,904.97
เงินจา่ ลงทุ
นชัว่ คราว
7
193,570,657.38
193,570,657.38
80,849,263.07
ค่าใช้
ยในการขาย
(23,451,614.10)
(25,443,329.22)
(23,451,614.10)
(25,443,329.22)
ค่า้ กใช้ารค้
จ่ายในการขาย
(23,451,614.10)
(25,443,329.22)
(23,451,614.10)
(25,443,329.22)
ลูกจหนี
าและลู
่ายในการบริ
ค่าใช้
หาร กหนี้ อื่น
(21,710,927.00)
(18,878,585.07)
(21,710,927.00)
(18,878,585.07)
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
(21,710,927.00)
(18,878,585.07)
(21,710,927.00)
(18,878,585.07)
ค่าใช้จ่าลูยอืก่นหนี้ การค้า-สุ ทธิ
(2,685,506.44)
(1,007,833.36)
(2,685,506.44)
(1,007,833.36)
ค่าใช้จ่ายอื่น
(2,685,506.44) 50,061,984.63
(1,007,833.36)
(2,685,506.44)
(1,007,833.36)
5
50,266,801.89
50,266,801.89
50,061,984.63
รวมค่ าใช้ จ่าย- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(47,848,047.54)
(45,329,747.65)
(47,848,047.54)
(45,329,747.65)
รวมค่าใช้ จ่าย
(47,848,047.54)
(45,329,747.65)
(47,848,047.54)
(45,329,747.65)
่น งกาไร(ขาดทุน)
8
61,884,036.47
106,524,119.74
61,884,036.47
106,524,119.74
กาไร(ขาดทุน- )ก่บริอษนส่ทั วอืนแบ่
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนส่ วนแบ่ งกาไร(ขาดทุน)
จากเงิรวมลู
นลงทุกนหนี
ในบริ
ษทั ร่าว-สุมทธิ
(51,354,295.63)
112,150,838.36 14,853,157.32
156,586,104.37 (51,354,295.63)
112,150,838.3614,853,157.32
156,586,104.37
้ การค้
จากเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
(51,354,295.63)
14,853,157.32
(51,354,295.63)
14,853,157.32
ส่ วนแบ่ลูงกกาไร(ขาดทุ
หนี้อื่น น)จากเงินลงทุน
ส่ วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
11 5
(1,308,092.02)
ในบริ ษทั ร่-วมบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
4,740,754.63 1,385,545.99
4,740,754.63
4,740,754.63
4,740,754.63
11
(1,308,092.02)
1,385,545.99
ในบริ ษทั ร่ วม
กาไร(ขาดทุน- )ก่บริอษนต้ทั นอื่ทุนนทางการเงินและภาษีเงินได้8
(52,662,387.65)
16,238,703.31
(51,354,295.63)
14,853,157.32
13,428,912.31
16,332,243.09
13,428,912.31
16,332,243.09
กาไร(ขาดทุน)ก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
(52,662,387.65)
16,238,703.31
(51,354,295.63)
14,853,157.32
ต้นทุนทางการเงิน
(34,171.57)
(6,133.98)
(34,171.57)
(6,133.98)
รวมลู
ก
หนี
อ
่
ื
น
18,169,666.94
21,072,997.72
18,169,666.94
21,072,997.72
้
ต้นทุนทางการเงิน
(34,171.57)
(6,133.98)
(34,171.57)
(6,133.98)
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
(52,696,559.22)
16,232,569.33
(51,388,467.20)
14,847,023.34
รวมลูกาไร(ขาดทุ
กหนี้ การค้นา)ก่และลู
กหนี
ื่น
130,320,505.30
130,320,505.30
177,659,102.09
อนภาษี
เงิน้ อได้
(52,696,559.22) 177,659,102.09
16,232,569.33
(51,388,467.20)
14,847,023.34
รายได้(ค่าใช้จา่ ย)ภาษีเงินได้
16, 18
479,933.94
(745,638.65)
479,933.94
(745,638.65)
สิ นค้รายได้
าคงเหลื
ธิ เงินได้
9 16, 18 250,959,766.48
392,731,504.17
(ค่าอใช้-สุจท่าย)ภาษี
479,933.94 392,731,504.17
(745,638.65) 250,959,766.48
479,933.94
(745,638.65)
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิสาหรับปี
(52,216,625.28)
15,486,930.68
(50,908,533.26)
14,101,384.69
กาไร(ขาดทุ
น)สุ ทอธิขายเงิ
สาหรันบตรา
ปี
(52,216,625.28)
15,486,930.68
(50,908,533.26)
14,101,384.69
ลูกหนี
ตามสัญญาซื
กาไรขาดทุ้ นเบ็ดเสร็จอืน่ ้ :
าไรขาดทุนวเบ็งหน้
ดเสร็จอืน่ :
ต่ากงประเทศล่
56,583.10
56,583.10
ผลกาไร(ขาดทุ
น)จากการวัดา มูลค่าเงินลงทุน
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
677,660,247.40 830,035.11
728,432,306.99 2,721,394.30
677,660,247.40 830,035.11
728,432,306.99
เผือ่ ขายรวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
7
2,721,394.30
เผื
อ
่
ขาย
7
2,721,394.30
2,721,394.30
830,035.11
830,035.11
สิส่นวทรั
ไม่หมุนาไร(ขาดทุ
เวียน น)เนื่องจาก
นทีพ่โย์อนไปก
ส่วนที่โอนไปกาไร(ขาดทุน)เนื่องจาก
เงินลงทุนลงทุ
ในบริ
ษทั ร่ วกมทรัพย์เผือ่ ขาย
28,216,924.03
29,525,016.05 (74,985.59)
28,500,000.00(4,892,747.37)
28,500,000.00
การขายเงิ
นในหลั
7 11
(74,985.59)
(4,892,747.37)
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
7
(74,985.59)
(74,985.59)
(4,892,747.37)
(4,892,747.37)
ผลกเงิาไร(ขาดทุ
น)จากการตีม่นูลค่าสิ นทรัพย์ใหม่
1210
157,950,000.00
157,950,000.00
นลงทุนระยะยาวอื
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการตีมูลค่าสิ นทรัพย์ใหม่
12
157,950,000.00
157,950,000.00
ผลกทีาไร(ขาดทุ
น)จากการประมาณการตามหลั
กคณิ ต12ศาสตร์ 487,702,059.69
492,410,296.57
487,702,059.69
492,410,296.57
่ดิน อาคารและอุ
ปกรณ์-สุทธิ
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ย
ส
าหรั
บ
โครงการผลประโยชน์
พ
นั
ก
งาน
ประกั
น
ภั
5,488,929.01
(1,779,607.01)
5,488,929.01
(1,779,607.01)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
27,595.00
6,895.38
27,595.00
6,895.38
ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
5,488,929.01
(1,779,607.01)
5,488,929.01
(1,779,607.01)
ภาษีสิเนงินทรั
ได้เกี่ยวกัหบมุองค์
าไรขาดทุน
เวีปยบระกอบของก
นอื
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
ภาษีพย์เงิไนม่ได้
เกีน่ยวกั
องค์่นประกอบของกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
18
(1,627,067.55)
(30,421,536.15)
(1,627,067.55)
(30,421,536.15)
รวมสิ
นทรั
521,480,191.95
เบ็ดเสร็
จอืพ่นย์ ไม่ หมุนเวียน
18 516,509,578.72
(1,627,067.55) 522,505,208.00
(30,421,536.15) 516,792,654.69
(1,627,067.55)
(30,421,536.15)
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี -สุ ทธิจากภาษี
6,508,270.17
121,686,144.58
6,508,270.17
121,686,144.58
รวมสิ
กาไร(ขาดทุ
น)เบ็นดทรั
เสร็พจย์อืน่ สาหรับปี -สุ ทธิจากภาษี 1,194,169,826.12
6,508,270.17 1,250,937,514.99
121,686,144.58 1,194,452,902.09
6,508,270.17 1,249,912,498.94
121,686,144.58
(45,708,355.11) 137,173,075.26
(44,400,263.09) 135,787,529.27
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
(45,708,355.11) 137,173,075.26
(44,400,263.09) 135,787,529.27
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น (บาท)
กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น (บาท)
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
(1.15)
0.34
(1.12)
0.31
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
(1.15)
0.34
(1.12)
0.31
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
วนหนึ
่ งของงบการเงินนนีนี้ ้
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นเป็นนเป็ส่นส่
วนหนึ
่ งของงบการเงิ

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำากัด (มหาชน)

63

64

193,570,657.38

7

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำากัด (มหาชน)

11

50,061,984.63

80,849,263.07

77,135,854.56

50,266,801.89

5

193,570,657.38

102,809,318.24

50,061,984.63

80,849,263.07

77,135,854.56

6

กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิสาหรับปี

กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จา่ ย)ภาษีเงินได้

16, 18

(52,216,625.28)

479,933.94

(34,171.57) หมายเหตุป(6,133.98)
ระกอบงบการเงินเป็ น(34,171.57)
ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี(6,133.98)
้
(52,696,559.22)
16,232,569.33
(51,388,467.20)
14,847,023.34

14,853,157.32

ต้นทุนทางการเงิน

(51,354,295.63)

367,074,210.12

15,486,930.68

(745,638.65)

(50,908,533.26)

479,933.94

14,101,384.69

(745,638.65)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

16,238,703.31

(63,812,662.93)

(52,662,387.65)

(1,308,092.02)
455,742,660.00 1,385,545.99
276,119,017.15

กาไร(ขาดทุน)ก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

ในบริ
ษทั ร่ วม อ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
ยอดคงเหลื

3,727,954.21

370,802,164.33

1,038,851,178.55

บริ8ษทั เอเซียไฟเบอร์
จากัด (มหาชน)
61,884,036.47
106,524,119.74
61,884,036.47
106,524,119.74
่ย112,150,838.36
นแปลงในส่ วนของผู156,586,104.37
้ ถือหุ้น
รวมลูบกปีหนี
ธิ มิถุนายนงบแสดงการเปลี
112,150,838.36
156,586,104.37
สาหรั
สิ้น้ กสุารค้
ดวัาน-สุทีท่ 30
2558
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ลูกหนี้อื่น
(หน่ วย : บาท)
(หน่ วย : บาท)
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
5
4,740,754.63
4,740,754.63
4,740,754.63
4,740,754.63
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิ8 นที่แสดงเงิ13,428,912.31
นลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสีย
- บริ ษทั อื่น
16,332,243.09
13,428,912.31
16,332,243.09
หมายเหตุรวมลูกหนี้อ2558
2557
2558
2557
ื่น
18,169,666.94
21,072,997.72 องค์18,169,666.94
21,072,997.72
ประกอบอื่นของส่ วนของผู
้ ถือหุ้น
(ปรับปรุกงาไรขาดทุ
ใหม่130,320,505.30
) นเบ็ดเสร็จอื่น 177,659,102.09
รวมลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น (ปรับปรุ งใหม่ ) 130,320,505.30
177,659,102.09
รายได้จากการขายหรื อการให้บริ การ
859,536,325.47
1,099,751,799.91
859,536,325.47392,731,504.17
1,099,751,799.91
สิ นค้าคงเหลื
อ-สุ ทธิ
9
250,959,766.48
250,959,766.48
กาไรทีย่ งั ไม่เกิดขึ392,731,504.17
น้ จริง
ลูกหนี้ ตามสั
ญญาซื้อขายเงินตรา (1,071,519,367.77) (881,657,559.00) (1,071,519,367.77) จากการเปลี่ยนแปลง รวมองค์ ประกอบ
ต้นทุนขายหรื อการให้บริ การ
(881,657,559.00)
ต่างประเทศล่
วงหน้ทุานที่ออก
- น)สะสม 56,583.10
กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้ น
(22,121,233.53)
28,232,432.14
(22,121,233.53)
กาไร(ขาดทุ
ส่28,232,432.14
วนเกินทุนจาก มูลค่-ายุตธิ รรมของ56,583.10
อื่นของส่ วน
รวมส่ วน
รวมสิ
น
ทรั
พ
ย์
ห
มุ
น
เวี
ย
น
677,660,247.40
728,432,306.99
677,660,247.40
728,432,306.99
หมายเหตุ18,614,985.44
และชาระแล้ ว 31,950,472.83
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้น 18,614,985.44
ยังไม่ได้จัดสรร
การตีราคาที่ดนิ
เงินลงทุนเผื่อขาย
ของผู้ถือหุ้น
ของผู้ถือหุ้น
รายได้อื่น
31,950,472.83
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่ าใช้ จ่าย
(3,506,248.09)
60,182,904.97
(3,506,248.09)
60,182,904.97
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
11
28,216,924.03
29,525,016.05
28,500,000.00
28,500,000.00
อ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
455,742,660.00 (25,443,329.22)
308,170,508.15 (23,451,614.10)
(48,038,671.86) (25,443,329.22)
367,074,210.12
1,610,827.25
368,685,037.37 1,084,559,533.66
่ายในการขาย
ค่าใช้จยอดคงเหลื
(23,451,614.10)
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
10
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
วนเกินมูหลาร
ค่าหุน้ เพือ่ ชดเชยขาดทุนสะสม
17 (21,710,927.00) - (18,878,585.07)
(32,051,491.00) (21,710,927.00)
32,051,491.00 (18,878,585.07)
่ายในการบริ
ค่าใช้จโอนส่
12
487,702,059.69
492,410,296.57
487,702,059.69
492,410,296.57
ที่ดิน อาคารและอุ
ปกรณ์-สุ ทธิ
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตาม
ค่าใช้จ่ายอื่น
(1,007,833.36)
(2,685,506.44) 6,895.38
(1,007,833.36) 27,595.00
สิ นทรัพย์ไม่ม(2,685,506.44)
ีตวั ตน
27,595.00
6,895.38
หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยสาหรับโครงการ
รวมค่ าใช้ จ่าย
(45,329,747.65)
(47,848,047.54)
(45,329,747.65) 63,000.00
สิ นทรัพย์ไม่(47,848,047.54)
หมุนเวียนอื่น
63,000.00
63,000.00
63,000.00
ผลประโยชน์พนักงาน
15
5,488,929.01
5,488,929.01
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
516,509,578.72
522,505,208.00
516,792,654.69
521,480,191.95
กาไร(ขาดทุน)ก่อนส่ วนแบ่ งกาไร(ขาดทุน)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
รวมสินทรัพย์
1,250,937,514.99
1,194,452,902.09 1,249,912,498.94
จากเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
(51,354,295.63)
14,853,157.32 1,194,169,826.12
(51,354,295.63)
14,853,157.32
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
18
(1,097,785.80)
(529,281.75)
(529,281.75)
(1,627,067.55)
ส่วนแบ่
ง
ก
าไร(ขาดทุ
น
)จากเงิ
น
ลงทุ
น
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
7
(52,216,625.28)
2,646,408.71
2,646,408.71
(49,570,216.57)

- งบก
บริ ษทาไรขาดทุ
ั อื่น
นเบ็ดเสร็จ

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
ษทั ยทีไฟเบอร์
่เกี่ยวข้องกัจนากัด (มหาชน) 5
บริษทั - บริเอเซี

50,266,801.89

102,809,318.24

6

งบแสดงการเปลี่ยลูกนแปลงในส่
หนี้การค้าและลูกหนี้ว
อื่นนของผู้¶ือหุ้น

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว

สินทรัพย์ หมุนเวียน

มุงมั่นพั ฒนาตอเนื่อง ครบเครื่ องความพอใจลูกคา หลากหลายแมนยํานําหนา คุณภาพสงมอบราคา รักษาสิ่งแวดลอมพรอมใจ

61,884,036.47

ษทั ยอืไฟเบอร์
่น
บริษทั - บริเอเซี
จากัด (มหาชน) 8

106,524,119.74

50,061,984.63
61,884,036.47

50,266,801.89
5
106,524,119.74

50,061,984.63

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำากัด (มหาชน)

กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :

กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จา่ ย)ภาษีเงินได้

65

ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

16, 18
(52,216,625.28)

479,933.94

(34,171.57) หมายเหตุป(6,133.98)
ระกอบงบการเงินเป็ น(34,171.57)
ส่วนหนึ่งของงบการเงิน(6,133.98)
นี้
(52,696,559.22)
16,232,569.33
(51,388,467.20)
14,847,023.34
15,486,930.68

(745,638.65)

16,238,703.31

(50,908,533.26)

479,933.94

(51,354,295.63)

14,101,384.69

(745,638.65)

14,853,157.32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ต้นทุนทางการเงิน

-

367,074,210.12

(52,662,387.65)

-

(48,038,671.86)

กาไร(ขาดทุน)ก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

1,385,545.99

308,170,508.15

(1,308,092.02)

455,742,660.00

11

ในบริ ษทั ร่ วม

ส่วนแบ่ยอดคงเหลื
งกาไร(ขาดทุ
น 2557
อ ณ นวัน)จากเงิ
ที่ 30 มินถลงทุ
ุนายน

รวมลูกงบก
หนี้าไรขาดทุ
การค้า-สุทน
ธิ เบ็ดเสร็จ

1,610,827.25

368,685,037.37

บริษทั เอเซีย112,150,838.36
ไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)
156,586,104.37
112,150,838.36
156,586,104.37
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้น
ลูกหนี้อื่น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
สาหรั
วันที่ 30 มิถุนายน 2558
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
5 บปี สิ้นสุ ด4,740,754.63
4,740,754.63
4,740,754.63
4,740,754.63
(หน่ วย : บาท)
- บริ ษทั อื่น
8
13,428,912.31
16,332,243.09
13,428,912.31
16,332,243.09
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงิ
น
เฉพาะกิ
จ
การ
รวมลูกหนี้ อื่น
18,169,666.94
21,072,997.72
18,169,666.94
21,072,997.72
งบการเงินที่แสดงเงิ
นลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสีย
หมายเหตุ
2557
2558
2557 องค์
รวมลูกหนี้การค้2558
าและลูกหนี้อื่น
130,320,505.30
177,659,102.09
130,320,505.30
ประกอบอื่นของส่177,659,102.09
วนของผู้ถือหุ้น
(ปรับปรุง9ใหม่ ) 250,959,766.48
(ปรับปรุกงใหม่
) นเบ็ดเสร็จอื่น 392,731,504.17
สิ นค้าคงเหลือ-สุทธิ
392,731,504.17
250,959,766.48
าไรขาดทุ
ลูกหนี้ตามสั859,536,325.47
ญญาซื้ อขายเงินตรา 1,099,751,799.91
รายได้จากการขายหรื อการให้บริ การ
859,536,325.47 1,099,751,799.91 กาไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
ต่างประเทศล่
วงหน้า
56,583.10
(1,071,519,367.77) (881,657,559.00)
(1,071,519,367.77)
ต้นทุนขายหรื อการให้บริ การ
(881,657,559.00)
จากการเปลี
่ยนแปลง56,583.10
รวมองค์ประกอบ
รวมสิน(22,121,233.53)
ทรัพย์ หมุทุนนเวีทีย่อนอก 28,232,432.14 677,660,247.40
728,432,306.99
728,432,306.99
กาไร(ขาดทุน)สะสม
กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้ น
(22,121,233.53)
28,232,432.14
ส่ วนเกินทุน677,660,247.40
จาก มูลค่ ายุตธิ รรมของ
อื่นของส่ วน
สินทรัพย์หมายเหตุ
ไม่หมุนเวียน และชาระแล้ ว
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น 18,614,985.44
ยังไม่ ได้จัดสรร 31,950,472.83
การตีราคาที่ดนิ
เงินลงทุนเผื่อขาย
ของผู้ถือหุ้น
รายได้อื่น
18,614,985.44
31,950,472.83
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
11
28,216,924.03
29,525,016.05
28,500,000.00
28,500,000.00
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่ าใช้ จ่าย
(3,506,248.09)
60,182,904.97
(3,506,248.09)
60,182,904.97
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
10
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
อ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
455,742,660.00 (25,443,329.22)
308,170,508.15 (23,451,614.10)
(62,101,916.93) (25,443,329.22)
240,714,210.12
4,860,997.06
245,575,207.18
่ายในการขาย
ค่าใช้จยอดคงเหลื
(23,451,614.10)
12
487,702,059.69
492,410,296.57
487,702,059.69
492,410,296.57
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
าไร(ขาดทุหนาร)จากการประมาณการตาม
่ายในการบริ
ค่าใช้จผลก
(18,878,585.07)
(21,710,927.00)
(18,878,585.07) 27,595.00
สิ นทรัพย์ไม่(21,710,927.00)
มีตวั ตน
27,595.00
6,895.38
6,895.38
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสาหรับโครงการ
ค่าใช้จ่ายอื่น
(1,007,833.36)
(2,685,506.44) 63,000.00
(1,007,833.36) 63,000.00
สิ นทรัพย์ไม่ห(2,685,506.44)
มุนเวียนอื่น
63,000.00
63,000.00
ผลประโยชน์พนักงาน
15,3.3
(1,779,607.01)
รวมสิน(47,848,047.54)
ทรัพย์ ไม่หมุนเวียน (45,329,747.65) 516,509,578.72
516,792,654.69
521,480,191.95
รวมค่ าใช้ จ่าย
(47,848,047.54)522,505,208.00
(45,329,747.65)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
รวมสินทรัพย์
1,194,169,826.12 1,250,937,514.99 1,194,452,902.09 1,249,912,498.94
กาไร(ขาดทุน)ก่อนส่ วนแบ่ งกาไร(ขาดทุน)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
18
355,921.40
(31,590,000.00)
812,542.45
(30,777,457.55)
จากเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
(51,354,295.63)
14,853,157.32
(51,354,295.63)
14,853,157.32
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
7
15,486,930.68
157,950,000.00
(4,062,712.26) 153,887,287.74

50,266,801.89

5

ลูกหนี้ การค้า-สุทธิ
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น

1,084,559,533.66

(30,421,536.15)
169,374,218.42

(1,779,607.01)

947,386,458.40

รวมส่ วน
ของผู้ถือหุ้น

(หน่ วย : บาท)

7

มุงมั่นพั ฒนาตอเนื่อง ครบเครื่ องความพอใจลูกคา หลากหลายแมนยํานําหนา คุณภาพสงมอบราคา รักษาสิ่งแวดลอมพรอมใจ

66
156,586,104.37

112,150,838.36

28,232,432.14

10

500,000.00

500,000.00

500,000.00

27,595.00

6,895.38

27,595.00

11

กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิสาหรับปี

กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จา่ ย)ภาษีเงินได้

ต้นทุนทางการเงิน

16, 18

กาไร(ขาดทุน)ก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ในบริ ษทั ร่ วม

ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

18
7

(51,354,295.63)

(63,529,586.96)

-

(1,097,785.80)
(50,908,533.26)

-

-

14,853,157.32

367,074,210.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี

16,238,703.31

276,119,017.15

1,385,545.99

-

(52,216,625.28)

479,933.94

15,486,930.68

(745,638.65)

(50,908,533.26)

479,933.94

14,101,384.69

(745,638.65)

้
(34,171.57) หมายเหตุป(6,133.98)
ระกอบงบการเงินเป็ น(34,171.57)
ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี(6,133.98)
้
(52,696,559.22)
16,232,569.33
(51,388,467.20)
14,847,023.34

(52,662,387.65)

455,742,660.00

(1,308,092.02)

-

63,000.00

3,727,954.21

-

-

370,802,164.33

(529,281.75)
2,646,408.71

521,480,191.95
1,249,912,498.94

-

6,895.38

492,410,296.57

- 500,000.00

(529,281.75)
2,646,408.71

หลัจก่ าคณิ
รวมค่ าใช้
ย ตศาสตร์ประกันภัยสาหรับโครงการ สิ นทรัพย์ไ(47,848,047.54)
(45,329,747.65)
(47,848,047.54)
(45,329,747.65) 63,000.00
ม่หมุนเวียนอื่น
63,000.00
63,000.00
ผลประโยชน์พนักงาน
15
5,488,929.01
กาไร(ขาดทุน)ก่อนส่ วนแบ่ งกาไร(ขาดทุน)
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
516,509,578.72
522,505,208.00
516,792,654.69
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
จากเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
(51,354,295.63)
14,853,157.32 1,194,169,826.12
(51,354,295.63)
14,853,157.32
รวมสินทรัพย์
1,250,937,514.99
1,194,452,902.09

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

วนเกินมูหลค่าราหุน้ เพือ่ ชดเชยขาดทุนสะสม
17 (21,710,927.00) - (18,878,585.07)
(32,051,491.00) (21,710,927.00)
32,051,491.00 (18,878,585.07)
่ายในการบริ
ค่าใช้จโอนส่
12
487,702,059.69
492,410,296.57
487,702,059.69
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
น)จากการประมาณการตาม
ค่าใช้จผลก
า่ ยอืาไร(ขาดทุ
่น
(2,685,506.44)
(1,007,833.36)
(2,685,506.44)
(1,007,833.36)

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงินลงทุนในบริ
ษท455,742,660.00
ั ร่ วม
11
28,216,924.03
29,525,016.05
28,500,000.00
28,500,000.00
308,170,508.15
(49,063,687.91)
367,074,210.12
1,610,827.25
368,685,037.37
(23,451,614.10)
(25,443,329.22)
(23,451,614.10)
(25,443,329.22)

(22,121,233.53)
28,232,432.14
- น)สะสม 56,583.10
กาไร(ขาดทุ
ส่ วนเกินทุนจาก มูลค่-ายุตธิ รรมของ56,583.10
อื่นของส่ วน
รวมสิน18,614,985.44
ทรัพย์และช
หมุนเวี
ยน ว 31,950,472.83
18,614,985.44
31,950,472.83
หมายเหตุ
าระแล้
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น677,660,247.40
ยังไม่ได้จัดสรร728,432,306.99
การตีราคาที่ด677,660,247.40
นิ
เงินลงทุนเผื่อ728,432,306.99
ขาย
ของผู้ถือหุ้น
สินทรัพย์ ไม่หมุน(3,506,248.09)
เวียน
60,182,904.97
(3,506,248.09)
60,182,904.97

(22,121,233.53)
ต่างประเทศล่
วงหน้ทุานที่ออก

1,099,751,799.91
859,536,325.47 392,731,504.17
1,099,751,799.91250,959,766.48
กาไรทีย่ งั ไม่ เกิดขึ392,731,504.17
น้ จริง
9
250,959,766.48
(881,657,559.00)
ลูกหนี้ ตามสั
ญญาซื้อขายเงินตรา(1,071,519,367.77) (881,657,559.00) (1,071,519,367.77) จากการเปลี่ยนแปลง รวมองค์ ประกอบ

กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้ น

กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่ าใช้ จ่าย
อ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
ค่าใช้จยอดคงเหลื
า่ ยในการขาย

106,524,119.74

61,884,036.47

(หน่ วย : บาท)

50,061,984.63

80,849,263.07

77,135,854.56

50,266,801.89

5

193,570,657.38

102,809,318.24

- บริ ษทั นทีที่เกี่แ่ยสดงเงิ
วข้องกั
น นตามวิธีส่วนได้
5 เสี ย 4,740,754.63
4,740,754.63
4,740,754.63
4,740,754.63
งบการเงิ
นลงทุ
งบการเงินเฉพาะกิ
จการ
งบการเงิ
น
เฉพาะกิ
จ
การ
- บริ ษทั อื่น
8
13,428,912.31
16,332,243.09
13,428,912.31
16,332,243.09
หมายเหตุ
2558
2557
2558
2557
ประกอบอื่นของส่ วนของผู
้ ถือหุ้น
รวมลูกหนี้ อื่น
18,169,666.94
21,072,997.72 องค์18,169,666.94
21,072,997.72
(ปรับปรุงใหม่ )
(ปรับปรุกงาไรขาดทุ
ใหม่ ) นเบ็ดเสร็จอื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
130,320,505.30
177,659,102.09
130,320,505.30
177,659,102.09

859,536,325.47
สิ นค้าคงเหลื
อ-สุทธิ

รายได้อื่น

50,061,984.63

80,849,263.07

77,135,854.56

บริษทั เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)
8
61,884,036.47
106,524,119.74
งบแสดงการเปลี
ย
่
นแปลงในส่
ว
นของผู
้ ถือหุ้น
รวมลู
112,150,838.36
156,586,104.37
สาหรั
บปีกสิหนี้น้สุการค้
ดวันา-สุที่ ท30ธิ มิถุนายน 2558
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ลูกหนี้อื่น

-งบก
บริ ษาไรขาดทุ
ทั อื่น นเบ็ดเสร็จ

รายได้จากการขายหรื อการให้บริ การ

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำากัด (มหาชน)

ต้นทุนขายหรื อการให้บริ การ

193,570,657.38

7

50,266,801.89

102,809,318.24

6

ลูกหนี้ การค้า-สุทธิ
บริษทั - เอเซี
จากัน ด (มหาชน) 5
บริ ษทยั ทีไฟเบอร์
่เกี่ยวข้องกั

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว

สินทรัพย์ หมุนเวียน

1,039,134,254.52

(1,627,067.55)
(48,262,124.55)

5,488,929.01

1,083,534,517.61
-

รวมส่ วน
ของผู้ถือหุ้น

(หน่ วย : บาท)

8

มุงมั่นพั ฒนาตอเนื่อง ครบเครื่ องความพอใจลูกคา หลากหลายแมนยํานําหนา คุณภาพสงมอบราคา รักษาสิ่งแวดลอมพรอมใจ

5

50,266,801.89

50,061,984.63
106,524,119.74
156,586,104.37
4,740,754.63

5
50,266,801.89
61,884,036.47
112,150,838.36

(หน่ วย : บาท)4,740,754.63

50,061,984.63

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำากัด (มหาชน)

กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :

กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จา่ ย)ภาษีเงินได้

67

ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

16, 18
(52,216,625.28)

479,933.94

(52,696,559.22)

(34,171.57)

(52,662,387.65)

กาไร(ขาดทุน)ก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

ต้นทุนทางการเงิน

-

-

-

(49,063,687.91)

14,101,384.69

(51,354,295.63)

-

367,074,210.12

157,950,000.00

14,853,157.32

15,486,930.68

(745,638.65)

16,232,569.33

(6,133.98)

(50,908,533.26)

479,933.94

(51,388,467.20)

(34,171.57)

14,101,384.69

(745,638.65)

14,847,023.34

(6,133.98)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงิ
นนี้
16,238,703.31
(51,354,295.63)
14,853,157.32

308,170,508.15

1,385,545.99

14,853,157.32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

455,742,660.00

(1,308,092.02)

7

11

ในบริ ษทั ร่ วม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

จากเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม

(51,354,295.63)

1,610,827.25

(4,062,712.26)

368,685,037.37

153,887,287.74

- บริ ษทั นอืที่น่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้
8 เสี ย 13,428,912.31
16,332,243.09
13,428,912.31
16,332,243.09
งบการเงิ
งบการเงินเฉพาะกิ
จการ
งบการเงิ18,169,666.94
นเฉพาะกิจการ 21,072,997.72
รวมลูกหนี้ อื่น
18,169,666.94
21,072,997.72
หมายเหตุ
2558
2557
2558
2557
ประกอบอื่นของส่ ว177,659,102.09
นของผู้ถือหุ้น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
130,320,505.30
177,659,102.09 องค์
130,320,505.30
(ปรับปรุงใหม่ )
(ปรับปรุงใหม่ )
นเบ็ดเสร็จอื่น 392,731,504.17
สิ นค้าคงเหลือ-สุทธิ
9
250,959,766.48
392,731,504.17กาไรขาดทุ
250,959,766.48
รายได้จากการขายหรื อการให้บริ การ
859,536,325.47
1,099,751,799.91
859,536,325.47
1,099,751,799.91
ลูกหนี้ ตามสัญญาซื้อขายเงินตรา
กาไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
(1,071,519,367.77)
(881,657,559.00)
(1,071,519,367.77)
ต้นทุนขายหรื อการให้บริ การ
(881,657,559.00)
ต่างประเทศล่วงหน้า
56,583.10
จากการเปลี
่ยนแปลง56,583.10
รวมองค์ประกอบ
กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้ น
(22,121,233.53)
28,232,432.14
(22,121,233.53)
28,232,432.14
รวมสินทรัพย์ หทุมุนนทีเวี่อยอก
น
677,660,247.40
728,432,306.99
677,660,247.40
728,432,306.99
กาไร(ขาดทุน)สะสม
ส่ วนเกินทุนจาก
มูลค่ายุตธิ รรมของ
อื่นของส่ วน
สินทรัพหมายเหตุ
ย์ ไม่หมุ18,614,985.44
นเวียนและชาระแล้ ว 31,950,472.83
รายได้อื่น
31,950,472.83
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้น 18,614,985.44
ยังไม่ ได้จัดสรร
การตีราคาที่ดนิ
เงินลงทุนเผื่อขาย
ของผู้ถือหุ้น
เงินลงทุนในบริ
ษทั ร่ วม
11
28,216,924.03
28,500,000.00
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่ าใช้ จ่าย
(3,506,248.09)
60,182,904.97
(3,506,248.09) 29,525,016.05
60,182,904.9728,500,000.00
เงินลงทุนระยะยาวอื
่น
10
500,000.00
่ายในการขาย
อ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
455,742,660.00
308,170,508.15
(61,741,386.99) 500,000.00
240,714,210.12 500,000.00
4,860,997.06500,000.00
245,575,207.18
ค่าใช้จยอดคงเหลื
(23,451,614.10)
(25,443,329.22)
(23,451,614.10)
(25,443,329.22)
12
487,702,059.69
492,410,296.57
487,702,059.69
492,410,296.57
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
าไร(ขาดทุหนาร
)จากการประมาณการตาม
่ายในการบริ
ค่าใช้จผลก
(21,710,927.00)
(18,878,585.07)
(21,710,927.00)
(18,878,585.07)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
27,595.00
6,895.38
27,595.00
6,895.38
ค่าใช้จ่าหลั
ยอืก่นคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับโครงการ
(2,685,506.44)
(1,007,833.36)
(2,685,506.44)
(1,007,833.36)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
ผลประโยชน์
พนักงาน
15,3.3(47,848,047.54) - (45,329,747.65) - (47,848,047.54)
(1,779,607.01) (45,329,747.65)
รวมค่ าใช้
จ่าย
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
516,509,578.72
522,505,208.00
516,792,654.69
521,480,191.95
่ยวกัวบนแบ่
ภาษีเงินนได้
องค์งปกระกอบของ
กาไร(ขาดทุ
)ก่เอกีนส่
าไร(ขาดทุน)
รวมสินทรัพย์
1,194,169,826.12 1,250,937,514.99 1,194,452,902.09 1,249,912,498.94
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
18
355,921.40
(31,590,000.00)
812,542.45
(30,777,457.55)

่ยนแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้น
ลูกหนี
สาหรั
บปี้ อสิื่น้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายนงบแสดงการเปลี
2558
สาหรั5 บปี สิ้นสุดวั4,740,754.63
นที่ 30 มิถุนายน 25584,740,754.63
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บริษทั - เอเซี
จากัด (มหาชน) 8
บริ ษทยั อืไฟเบอร์
่น
61,884,036.47
106,524,119.74
จากัด (มหาชน)
รวมลูงบก
กหนีาไรขาดทุ
112,150,838.36
156,586,104.37
้ การค้า-สุทนธิเบ็ดเสร็จ บริษทั เอเซียไฟเบอร์

ลูกหนี้ การค้า-สุทธิ
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น

1,083,534,517.61

(30,421,536.15)
167,988,672.43

(1,779,607.01)

947,746,988.34

รวมส่ วน
ของผู้ถือหุ้น

(หน่ วย : บาท)

9

มุงมั่นพั ฒนาตอเนื่อง ครบเครื่ องความพอใจลูกคา หลากหลายแมนยํานําหนา คุณภาพสงมอบราคา รักษาสิ่งแวดลอมพรอมใจ

มุงมั่นพั ฒนาตอเนื่อง ครบเครื่ องความพอใจลูกคา หลากหลายแมนยํานําหนา คุณภาพสงมอบราคา รักษาสิ่งแวดลอมพรอ3มใจ
บริษทั เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษทั เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)
วันทียไฟเบอร์
่ 30 มิถุนจายน
2558
บริษทั ณเอเซี
ากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

5

10

(หน่ วย : บาท)

งบกระแสเงินสด

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่ วย : 2557
บาท)(หน่ วย : บาท)
2558
2557
2558
หมายเหตุ
งบการเงิ
ที่แสดงเงิ
ลงทุนธีสตามวิ
นเฉพาะกิจการ
งบการเงิ
นที่แนสดงเงิ
นลงทุนนตามวิ
่ วนได้ธเสีีสย่ วนได้ เสี ย งบการเงินงบการเงิ
เฉพาะกิจการ
สาหรังบการเงิ
บปี สิ้นสุนดทีวั่แนสดงเงิ
ที่ 30 นมิลงทุ
ถุนายน
2558ธสี ่ วนได้เสีย
นตามวิ

สินทรัพย์

หมายเหตุ

สินทรัพย์ หมุนเวียน
กระแสเงิ
นสดจากกิจอกรรมด
าเนินกงาน
รายได้
จากการขายหรื
าร
เงินสดและรายการเที
ยการให้
บเท่าเงิบนริสด
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

ต้นเงิทุนนลงทุ
ขายหรื
การให้บริ การ
นชัว่ อคราว

รายการปรับกระทบยอดกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ

กาไร(ขาดทุ
น)ขั
้นต้ นกหนี้อื่น
ลูกหนี้ การค้
าและลู

25582558

2557 2557

2558

2558

(ปรับปรุ
(ปรังใหม่
บปรุ) งใหม่ )

6
7

เป็ นเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดาเนิ นงาน

2557

2557

(ปรับปรุงใหม่(ปรั
) บปรุ งใหม่ )

859,536,325.47 77,135,854.56
1,099,751,799.91 102,809,318.24
859,536,325.47 77,135,854.56
1,099,751,799.91
102,809,318.24
(52,696,559.22)
16,232,569.33
(51,388,467.20)
14,847,023.34
(1,071,519,367.77) 193,570,657.38
(881,657,559.00) 80,849,263.07
(1,071,519,367.77)
(881,657,559.00) 80,849,263.07
193,570,657.38
(22,121,233.53)

28,232,432.14

(22,121,233.53)

28,232,432.14

รายได้ลูอกื่นหนีค่้ กาเสืารค้
18,614,985.44 6,582,236.68
31,950,472.83 5,521,720.79
18,614,985.44
31,950,472.83
า-สุ ทธิ าตัดจาหน่าย
่อมราคาและค่
6,582,236.68
5,521,720.79
กาไร(ขาดทุ-กนบริาไรจากการจ
)ก่ษอทั นค่
จาหน่
่ าอยงกั
(3,506,248.09) 50,061,984.63
60,182,904.97 (239,999.00)
(3,506,248.09)
60,182,904.97
่ยวข้
ที่เกีาใช้
50,266,801.89
50,266,801.89
50,061,984.63
(473,269.38)
ายสินนทรัพย์ถาวร 5
(239,999.00)
(473,269.38)
ค่าใช้จ่ายในการขาย
(23,451,614.10)
(25,443,329.22) (74,985.60)
(23,451,614.10)
(25,443,329.22)
(7,172,077.53)
(74,985.60)
(7,172,077.53)
-(กบริาไร)ขาดทุ
ษทั อื่น นจากการจาหน่ายเงินลงทุน8
61,884,036.47
106,524,119.74
61,884,036.47
106,524,119.74
ค่กาหนี
เผือ่ ้ กการลดมู
859,388.62
1,176,225.38
859,388.62
1,176,225.38
่ายในการบริ
ค่าใช้จรวมลู
หารา-สุลทค่าธิของสิ นค้า(โอนกลับ)
(21,710,927.00)
(18,878,585.07) 112,150,838.36
(21,710,927.00)
(18,878,585.07)
ารค้
112,150,838.36
156,586,104.37
156,586,104.37
ค่าใช้จลู่ายอื
่นค่้ อาเผืื่นอ่ อะไหล่และวัสดุโรงงานเคลื่อนไหวช้า
(2,685,506.44)
(1,007,833.36)
(2,685,506.44)
(1,007,833.36)
กหนี
(8,459.65)
(14,788.44)
ษทั ที่เบกี่ย) วข้องกัน
5
4,740,754.63
4,740,754.63
4,740,754.63
4,740,754.63
รวมค่ าใช้ จ-่ าบริ
ย(โอนกลั
(47,848,047.54)
(45,329,747.65) (8,459.65)
(47,848,047.54)(14,788.44)
(45,329,747.65)
ส่ วนแบ่ง(กาไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั
อื่นวนแบ่ งกาไร(ขาดทุน) 8
13,428,912.31
16,332,243.09
13,428,912.31
16,332,243.09
กาไร(ขาดทุ- นบริ)ก่ษอทั นส่
ร่ วม
1,308,092.02
(1,385,545.99)
18,169,666.94
้ อื่น ษทั ร่ วม
จากเงิรวมลู
นลงทุกหนี
นในบริ
(51,354,295.63) 21,072,997.72
14,853,157.32 18,169,666.94
(51,354,295.63) 21,072,997.72
14,853,157.32
(กาไร)ขาดทุนจากสัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงิน
าและลูกหนี้นอื่นลงทุน
130,320,505.30
177,659,102.09
130,320,505.30
177,659,102.09
้ กทีารค้
ส่ วรวมลู
นแบ่กงกหนี
าไร(ขาดทุ
(56,583.10)
่ยงั ไม่เกินดขึ)จากเงิ
1,142,338.35
1,142,338.35
(56,583.10)
้ นจริ ง
สิ นค้าษคงเหลื
9 เ11
ทั ร่(กวาไร)ขาดทุ
มอ-สุทธิ นจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่
(1,308,092.02) 392,731,504.17
1,385,545.99 250,959,766.48 - 392,731,504.17 ในบริ
กิด 250,959,766.48
ลูกหนี้ตามสั
นตรา นและภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุ
นขึ)ก่้ญนอจริญาซื
นต้
ทุนทางการเงิ
(52,662,387.65) 83,647.65
16,238,703.31(1,483,033.29)
(51,354,295.63)83,647.6514,853,157.32
ง ้นอขายเงิ
(1,483,033.29)
า
56,583.10
- 4,421,564.00
56,583.10
ภาระผูนวกงหน้
พันผลประโยชน์
พนักงาน
4,417,391.00
4,421,564.00
ต้นทุต่นางประเทศล่
ทางการเงิ
(34,171.57)
(6,133.98)4,417,391.00(34,171.57)
(6,133.98)
่ายดอกเบี
ใช้
34,171.57
6,133.98
34,171.57
6,133.98
รวมสิค่นนา)ก่
ทรัอจพนภาษี
ย์ หมุนเงิเวีน้ ย ยได้น
677,660,247.40
728,432,306.99
กาไร(ขาดทุ
(52,696,559.22)
16,232,569.33 677,660,247.40
(51,388,467.20) 728,432,306.99
14,847,023.34
ก
าไร(ขาดทุ
น
)จากการด
าเนิ
น
งานก่
อ
นการเปลี
ย
่
นแปลง
สินรายได้
ทรัพย์(ค่ไม่าใช้
หมุจน่าเวี
ยน เงินได้
ย)ภาษี
16, 18
479,933.94
(745,638.65)
479,933.94
(745,638.65)
ในสิ
น
ทรั
พ
ย์
แ
ละหนี
ส
ิ
น
ด
าเนิ
น
งาน
(41,219,934.41)
19,400,112.58
(41,219,934.41)
19,400,112.58
้
เงินลงทุนในบริ
ร่ วมบปี
11
28,216,924.03
กาไร(ขาดทุ
น)สุ ทษธิสทั าหรั
(52,216,625.28) 29,525,016.05
15,486,930.68 28,500,000.00
(50,908,533.26) 28,500,000.00
14,101,384.69
สิ
น
ทรั
พ
ย์
ด
าเนิ
น
งาน(เพิ
ม
ขึ
น
)ลดลง
้
่
เงินลงทุนนระยะยาวอื
10
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
กาไรขาดทุ
เบ็ดเสร็จอื่นน่ :
(12,417,963.01)
ลูกหนี้การค้า
45,930,967.33
45,930,967.33
(12,417,963.01)
487,702,059.69
492,410,296.57
487,702,059.69
492,410,296.57
ที่ดาไร(ขาดทุ
ิน อาคารและอุ
ปกรณ์-ดสุมูทลธิค่าเงินลงทุน 12
ผลก
น)จากการวั
(8,795,160.15)
ลูกหนี
3,078,857.23
3,078,857.23
(8,795,160.15)
้ อื่น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
27,595.00
6,895.38
27,595.00
6,895.38
เผือ่ ขาย สิ นค้าคงเหลือ
7
2,721,394.30(121,239,688.96)
2,721,394.30
830,035.11
(121,239,688.96) 830,035.11
140,920,808.72
140,920,808.72
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
ลูกหนีาไร(ขาดทุ
นตราต่างประเทศ
56,583.10
56,583.10
้ ตามสัญญาซื
้ อขายเงิ
ส่วนที่โอนไปก
น)เนื
่องจาก
รวมสิ
ไม่ หมุ่มนขึเวี้ น(ลดลง)
ยน
516,509,578.72
522,505,208.00
516,792,654.69
521,480,191.95
หนี้สนินนลงทุ
ดทรัาเนิพนนย์ในหลั
งานเพิ
การขายเงิ
กทรัพย์เผือ่ ขาย
7
(74,985.59)
(74,985.59)
(4,892,747.37)
(4,892,747.37)
รวมสิ
นาทรัพย์
1,194,169,826.12
1,250,937,514.99
1,194,452,902.09 6,073,856.18
1,249,912,498.94
เจ้
า
หนี
ก
ารค้
(6,469,190.87)
(6,469,190.87)
6,073,856.18
้
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการตีมูลค่าสิ นทรัพย์ใหม่
12
157,950,000.00
157,950,000.00
เจ้าหนี้อื่น
(3,975,131.92)
2,416,488.24
(3,975,131.92)
2,416,488.24
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
5,488,929.01
(1,779,607.01)
5,488,929.01
(1,779,607.01)
ล่วงหน้า

-

(748,469.60)

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไรขาดทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
เบ็ดเสร็ จอื่น
18
(1,627,067.55)
(30,421,536.15)
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี -สุ ทธิหมายเหตุ
จากภาษีประกอบงบการเงิ
6,508,270.17
121,686,144.58
นเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงิ
นนี้
68
รายงานประจำาปี 2558 บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำากัด (มหาชน)
(45,708,355.11) 137,173,075.26
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

(748,469.60)

(1,627,067.55)

(30,421,536.15)

6,508,270.17
(44,400,263.09)

121,686,144.58
135,787,529.27

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธสี ่ วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มุงมั่นพั ฒนาตอเนื่อง ครบเครื่ องความพอใจลูกคา หลากหลาย
แมนยํานําหนา คุณภาพสงมอบราคา รักษาสิ่งแวดลอมพรอมใจ

2558

หมายเหตุ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ การค้า-สุ ทธิ
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

2558

2557
11

บริษทั เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน

2557

5

บริษทั เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกระแสเงินสด

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที77,135,854.56
่ 30 มิถุนายน 2558102,809,318.24
6 สาหรับปี102,809,318.24
77,135,854.56
สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
(หน่ วย : บาท)
7
193,570,657.38
80,849,263.07
193,570,657.38 (หน่ วย80,849,263.07
: บาท)
งบการเงิ
นทีนตามวิ
่แสดงเงิ
ลงทุเสีนยตามวิธีส่วนได้
เสี ย นเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินที่แสดงเงิ
นลงทุ
ธีส่วนนได้
งบการเงิ
5

เงิรายได้
น-สดรั
(จ่ทั าอืย)จากการด
าเนิ
นงาน บริ การ 8
บริจบษากการขายหรื
่น
อการให้
สดจ่
ายดอกเบี
รวมลูเงิกนหนี
า-สุท้ ยธิ
้ การค้

2558
2557
หมายเหตุ
2558 2557
25572558
2558
2557
50,266,801.89
50,061,984.63
50,266,801.89
50,061,984.63(ปรับปรุ งใหม่ )
(ปรับปรุงใหม่
)
138,322,959.18
(115,310,824.72)
138,322,959.18
(115,310,824.72)
61,884,036.47
106,524,119.74
61,884,036.47
106,524,119.74
859,536,325.47
1,099,751,799.91
859,536,325.47
1,099,751,799.91
(34,171.57)
(6,133.98)
(34,171.57)
(6,133.98)
112,150,838.36
156,586,104.37
112,150,838.36
156,586,104.37
(1,071,519,367.77)
(881,657,559.00)
(1,071,519,367.77)
(881,657,559.00)

ต้นทุนขายหรื อการให้บริ การ
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
(3,298,077.00)
(4,318,879.00)
(3,298,077.00)
(4,318,879.00)
ลูกกาไร(ขาดทุ
หนี้ อื่น น)ขั้นต้ น
(22,121,233.53)
28,232,432.14
(22,121,233.53)
28,232,432.14
เงินสดรับภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
248,014.94
248,014.94
- บริอษื่นทั ที่เกี่ยวข้องกัน
5
4,740,754.63
4,740,754.63
4,740,754.63
4,740,754.6331,950,472.83
รายได้
18,614,985.44
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
(175,526.45) 18,614,985.44
(125,888.61)
(175,526.45)
(125,888.61) 31,950,472.83
- บริ ษทั อื่นน)ก่ อนค่ าใช้ จ่าย
8
13,428,912.31
16,332,243.09
13,428,912.31(3,506,248.09)
16,332,243.0960,182,904.97
กาไร(ขาดทุ
เงินสดสุ
ทธิได้มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมดาเนินงาน
134,815,184.16(3,506,248.09)
(119,513,711.37) 60,182,904.97
134,815,184.16 (119,513,711.37)
รวมลูกหนี
18,169,666.94
21,072,997.72
18,169,666.94
21,072,997.72
้ อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
(23,451,614.10)
(25,443,329.22)
(23,451,614.10)
(25,443,329.22)
รวมลู
ก
หนี
ก
ารค้
า
และลู
ก
หนี
อ
่
ื
น
130,320,505.30
177,659,102.09
130,320,505.30
177,659,102.09
้
้
กระแสเงิ
จกรรมลงทุ
่ายในการบริ
ค่าใช้นจสดจากกิ
หารน
(21,710,927.00)
(18,878,585.07)
(21,710,927.00)
(18,878,585.07)
สิ นค้าคงเหลื
อ
-สุ
ท
ธิ
9
250,959,766.48
392,731,504.17
250,959,766.48
392,731,504.17
(807,792.53) (2,685,506.44)
(1,421,201.87)
(807,792.53)(2,685,506.44)
(1,421,201.87) (1,007,833.36)
ค่าใช้ซื้อจสิ่านยอืทรั่นพย์ถาวร
(1,007,833.36)
ลูกหนี้ตามสั
ตรา
ซื้อสิญนญาซื
ทรัพ้ อย์ขายเงิ
ไม่มีตวนั ตน
(26,392.00)
(26,392.00)
รวมค่ าใช้ จ่าย
(47,848,047.54)
(45,329,747.65)
(47,848,047.54)
(45,329,747.65)
ซื้อเงินวลงทุ
นา
(130,000,000.00)
(50,000,000.00)
ต่างประเทศล่
งหน้
56,583.10 (130,000,000.00) - (50,000,000.00)
56,583.10
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนส่ วนแบ่ งกาไร(ขาดทุน)
สดรัพบย์จากการจ
20,000,000.00
180,000,000.00
รวมสิเงินนทรั
หมุนเวียาหน่
น ายเงินลงทุน
677,660,247.40
728,432,306.99 20,000,000.00
677,660,247.40 180,000,000.00
728,432,306.99
จากเงิ
น
ลงทุ
น
ในบริ
ษ
ท
ั
ร่
ว
ม
(51,354,295.63)
14,853,157.32
(51,354,295.63)
14,853,157.32
240,000.00
950,280.38
240,000.00
950,280.38
สินทรัพย์ ไม่ หเงิมุนนสดรั
เวียบนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
งกาไร(ขาดทุ
น)จากเงินนลงทุน
เงินสุส่ทวธินแบ่
ได้มา(ใช้
ไป)จากกิจกรรมลงทุ
(110,594,184.53) 129,529,078.51 (110,594,184.53) 129,529,078.51
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
11
28,216,924.03
29,525,016.05
28,500,000.00
28,500,000.00
11
(1,308,092.02)
1,385,545.99
ในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
10
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
กระแสเงิ
นสดจากกินจ)ก่กรรมจั
น
กาไร(ขาดทุ
อนต้ดนหาเงิ
ทุนทางการเงิ
นและภาษีเงินได้
(52,662,387.65)
16,238,703.31
(51,354,295.63)
14,853,157.32
12
487,702,059.69
492,410,296.57
487,702,059.69
492,410,296.57
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุ ทธิ
้
เงิ
น
กู
ย
ม
ื
ระยะสั
น
จากสถาบั
น
การเงิ
น
1,450,362.15
1,450,362.15
้น
ทางการเงิ
(34,171.57)6,895.38 (6,133.98)
(34,171.57)6,895.38 (6,133.98)
สิ นทรัต้พนย์ทุเงิไม่นนมสดจ่
ีตวั าตน
27,595.00
27,595.00
ยหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
(279,940.24)
(279,940.24)
กพาไร(ขาดทุ
อนภาษี
เงินได้
(52,696,559.22)63,000.0016,232,569.3363,000.00(51,388,467.20)
สิเงินนทรัสดสุ
ย์ทไธิม่ไหด้มุมนา(ใช้
เวีนย)ก่
นอื
่
น
63,000.00
63,000.0014,847,023.34
ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
1,450,362.15
(279,940.24)
1,450,362.15
(279,940.24)
รายได้
(ค่าพใช้
งินนได้
16,
18
479,933.94
รวมสิ
นทรั
ไจม่่าหย)ภาษี
มุนเวี่ยเยนในเงิ
516,509,578.72
522,505,208.00 (745,638.65)
516,792,654.69 479,933.94
521,480,191.95 (745,638.65)
ผลกระทบจากอั
ตย์ราแลกเปลี
นสด
กาไร(ขาดทุ
นน)สุทรั
(52,216,625.28)
14,101,384.69
รวมสิ
ย์สาหรับปี
1,194,169,826.12
1,250,937,514.99
1,194,452,902.09
1,249,912,498.94
และรายการเที
ยบเท่
าเงิทพนธิสด
2,101.90
1,947.03 15,486,930.68
2,101.90 (50,908,533.26)
1,947.03
กาไรขาดทุนเบ็ยดบเท่
เสร็าเงิจอืนน่ สดเพิ
: ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเที
25,673,463.68
9,737,373.93
25,673,463.68
9,737,373.93
าเงินสดดณมูวัลนค่ต้านเงิปีนลงทุน
เงินสดและรายการเที
ผลกาไร(ขาดทุยนบเท่
)จากการวั
เงินสดและรายการเที
เผือ่ ขาย ยบเท่ าเงินสด ณ วันปลายปี

77,135,854.56
67,398,480.63
102,809,318.24
77,135,854.56
7
2,721,394.30

77,135,854.56
102,809,318.24
830,035.11

ส่วนที่โอนไปกาไร(ขาดทุน)เนืหมายเหตุ
่องจาก ประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

7

ผลกาไร(ขาดทุน)จากการตีมูลค่าสิ นทรัพย์ใหม่

12

(74,985.59)
-

ผลกาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
5,488,929.01
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไรขาดทุน

(4,892,747.37)

157,950,000.00
(1,779,607.01)

67,398,480.63
77,135,854.56
2,721,394.30

830,035.11

(74,985.59)

(4,892,747.37)

-

157,950,000.00

5,488,929.01

(1,779,607.01)

เบ็ดเสร็ จอื่น
18
(1,627,067.55)
(30,421,536.15)
(1,627,067.55)
นเป็ นส่6,508,270.17
วนหนึ่งของงบการเงิน121,686,144.58
นี้
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับหมายเหตุ
ปี -สุ ทธิปจระกอบงบการเงิ
ากภาษี
6,508,270.17
รายงานประจำาปี 2558 บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำากัด (มหาชน)
(45,708,355.11) 137,173,075.26
(44,400,263.09)
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

(30,421,536.15)
121,686,144.58
69
135,787,529.27

มุงมั่นพั ฒนาตอเนื่อง ครบเครื่ องความพอใจลูกคา หลากหลายแมนยํานําหนา คุณภาพสงมอบราคา รักษาสิ่งแวดลอมพรอมใจ

ตรวจ¿˜นประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ

12

บริษทั เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

1. ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั เอเซียไฟเบอร์ จํากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2513 และเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2518 บริ ษทั ดําเนิ นธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ไนล่อน
ที่ต้ งั สํานักงานและโรงงานของบริ ษทั คือ
สํานักงาน ชั้น 27 อาคารวอล์ลสตรี ททาวเวอร์ เลขที่ 33/133-136 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
โรงงาน เลขที่ 406-7 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท กม.33.5 ตําบลบางปูใหม่ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
2. เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
2.1 เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายความถึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นรายการบางประเภท
ซึ่ งใช้มูลค่ายุติธรรมตามที่อธิ บายในนโยบายบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทยในกรณี ที่มีความหมายขัดแย้งกันหรื อมีความแตกต่างกัน
ในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
2.2 สกุลเงินที่นาเสนองบการเงิน
งบการเงินจัดทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นสกุลเงินบาท
2.3 การประมาณการและการใช้ ดุลยพินิจ
การจัดทํางบการเงินนี้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจการประมาณ และข้อสมมติฐาน
หลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทาง
บัญชี จะบันทึกในงวดบัญชี ที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สาํ คัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบต่อ
การรับรู ้จาํ นวนเงินในงบการเงิน และรวมอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีดงั นี้
2.3.1 สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลย
พินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือ่ พิจารณาว่าบริ ษทั ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและ
ผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
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2.3 การประมาณการและการใช้ ดุลยพินิจ (ต่ อ)
2.3.2 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดี ต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะ
เศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
2.3.3 ค่าเผื่อลดมูลค่าสําหรับสินค้าเก่า ล้าสมัย และเสื่ อมคุณภาพ
บริ ษทั ได้ประมาณการค่าเผื่อลดมูลค่าสําหรับสินค้าเก่า ล้าสมัย และเสื่ อมคุณภาพเพือ่ ให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของ
สิ นค้าคงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการการหมุนเวียนและเสื่ อมสภาพของสิ นค้าคงเหลือประเภทต่าง ๆ
2.3.4 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
บริ ษทั ฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดงั กล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญ
หรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุ ปว่าสินทรัพย์ดงั กล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญหรื อไม่น้ นั จําเป็ นต้องใช้
ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
2.3.5 อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่
หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก
การด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้
ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์น้ นั
2.3.6 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั จะมีกาํ ไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้น้ นั ในการนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่า
บริ ษทั ควรรับรู้จาํ นวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรที่คาดว่าจะเกิด
ในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
2.3.7 ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
บริ ษทั มีขอ้ ผูกมัดในการให้ประโยชน์แก่พนักงานหลังเกษียณอายุ โดยหนี้ที่มีต่อพนักงานเป็ นไปตามกฎหมาย
แรงงานไทย ประมาณการหนี้สินที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินเป็ นมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ของ
พนักงานที่คาํ นวณด้วยวิธีคณิตศาสตร์ประกันภัยจากหลายสมมติฐาน สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
ของพนักงานสุทธิประจํางวดได้รวมถึงอัตราคิดลด อัตราการเพิม่ ขึ้นของเงินเดื อนพนักงาน และอัตราการเปลี่ยนแปลงใน
จํานวนพนักงานและอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ
พนักงานสุทธิ ในทุกปี บริ ษทั จะมีการทบทวนสมมติฐานดังกล่าว เช่น อัตราคิดลดที่เหมาะสม ซึ่ งควรสะท้อนถึงอัตรา
ดอกเบี้ยที่ควรนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะต้องจ่ายให้กบั พนักงาน
ในการประเมินอัตราคิดลดที่เหมาะสม บริ ษทั จะพิจารณาโดยเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว
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3. มาตรฐานการบัญชี
3.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ใหม่ในระหว่ างปี
สภาวิชาชี พได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทาง
บัญชี ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 มีดงั นี้
วันที่มผี ลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555)
การนําเสนองบการเงิน
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555)
งบกระแสเงินสด
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555)
ภาษีเงินได้
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555)
สัญญาเช่า
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555)
รายได้
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555)
ผลประโยชน์ของพนักงาน
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555)
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555)
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555)
ส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555)
งบการเงินระหว่างกาล
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555)
การด้อยค่าของสินทรัพย์
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555)
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
1 มกราคม 2557
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2555)
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2555)
การรวมธุรกิจ
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2555)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขายและการดําเนิ นงานที่ยกเลิก
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2555)
ส่วนงานดําเนินงาน
1 มกราคม 2557
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู้ ช่า
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 27
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 29
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 32
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
1 มกราคม 2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และที่มี
1 มกราคม 2557
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 5
สิทธิ ในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการปรับปรุ ง
1 มกราคม 2557
สภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
1 มกราคม 2557
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้ อรุ นแรง

72

รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำ�กัด (มหาชน)

มุ่งมั่นพั ฒนาต่อเนื่อง ครบเครื่ องความพอใจลูกค้า หลากหลายแม่นย�ำน�ำหน้า คุณภาพส่งมอบราคา รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ

15
3.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ ในระหว่างปี (ต่ อ)
วันที่มผี ลบังคับใช้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 17
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 18
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
1 มกราคม 2557
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังกล่าวไม่มีผลกระทบที่เป็ นสาระสําคัญต่อ
งบการเงินที่นาํ เสนอ
3.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ ที่ยงั ไม่มผี ลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่ งมีผล
บังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 และ 2559 มีดงั นี้
วันที่มผี ลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
การนําเสนองบการเงิน
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
สินค้าคงเหลือ
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
งบกระแสเงินสด
1 มกราคม 2558
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2557)
สัญญาก่อสร้าง
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)
ภาษีเงินได้
1 มกราคม 2558
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
สัญญาเช่า
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)
รายได้
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557)
ผลประโยชน์ของพนักงาน
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2557)
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
1 มกราคม 2558
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2557)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2557)
ต้นทุนการกูย้ มื
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2557)
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2557)
การบัญชี และการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2557)
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2557)
กําไรต่อหุน้
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3.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยงั ไม่มผี ลบังคับใช้ (ต่ อ)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557)
งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2557)
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2557)
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2557)
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2557)
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2557)
การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2557)
สัญญาประกันภัย
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2557)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2557)
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
ส่วนงานดําเนินงาน
ฉบับที่ 10
งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11
การร่ วมการงาน
ฉบับที่ 12
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13
การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2557)
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู้ ช่า
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2557)
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2557)
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2557)
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้สิน
ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2557)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2557)
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
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1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
16 มกราคม 2558
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
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3.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ ที่ยงั ไม่มผี ลบังคับใช้ (ต่ อ)
3.2 การตี
มาตรฐานการบั
ญชี ใหม่ ที่ยงั ไม่ มผี ลบังคับใช้น (ต่ อ)
วันที่มผี ลบังคับใช้
ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
วั1นมกราคม
ที่มผี ลบัง2558
คับใช้
การตี
ค
วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับบทีที่ 13
่ 12(ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงง2557)
2557) โปรแกรมสิ
ข้อตกลงสัมทปทานบริ
มกราคม2558
2558
ฉบั
ธิพิเศษแก่กลารูกค้า
11มกราคม
ฉบับบทีที่ 14
่ 13 (ปรับปรุ ง 2557) ข้โปรแกรมสิ
ทธิพพย์ิเตศษแก่
ลูกค้า
มกราคม2558
2558
11มกราคม
ฉบั
อจํากัดสิ นทรั
ามโครงการผลประโยชน์
ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 14
ข้ปฏิ
อจําสกัมั ดพัสินนธ์ทรั
พย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อกําหนดเงิ
ทุนบขัที้ น่ ตํ19่าและ
ของรายการเหล่
านี้ สําหรับมาตรฐานการบั
ญชีนฉบั
ปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
(ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง ผลประโยชน์
ของพนักงาน
(ปรั
บ
ปรุ
ง
2557)
เรื
่
อ
ง
ผลประโยชน์
ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2557)
1 มกราคม 2558
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบั
บ
ที
่
15
(ปรั
บ
ปรุ
ง
2557)
มกราคม2558
2558
สั
ญ
ญาสํ
า
หรั
บ
การก่
อ
สร้
า
งอสั
ง
หาริ
ม
ทรั
พ
ย์
11มกราคม
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ี่ไม่ใกช่ค้เงิานสดให้เจ้าของ
มกราคม2558
2558
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557) การโอนสิ
การจ่ายสินนทรั
ทรัพพย์ย์ทจากลู
11มกราคม
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)
พย์าจดิากลู
กค้วา งการผลิตสําหรับเหมืองแบบเปิ ด
มกราคม2558
2558
ฉบับบทีที่ 20
่ 18 (ปรับปรุ ง 2557) ต้การโอนสิ
ฉบั
นทุนการเปินทรั
ดหน้
นในช่
11มกราคม
ฉบับทีบริ่ 20ษทั ยังมิได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ต้นทุนการเปิ ดหน้านดิ นดังในช่
งการผลิ
1 มกราคม 2558
กล่าววมาใช้
ปฏิตบสํตัาหรั
ิก่อบนวัเหมื
นทีอ่มงแบบเปิ
ีผลบังคัดบใช้ โดยฝ่ ายบริ หารของ
บริร่ ษะหว่
ทั ยังามิงการประเมิ
ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นดังบกล่ตั าิตวมาใช้
ปฏิบตั ิก่อนวัญนชีทีเ่หล่
มีผลบั
บริ ษทั อยู
นผลกระทบที่อาจมีจากการปฏิ
ามมาตรฐานการบั
านี้ งคับใช้ โดยฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีเหล่านี้

3.3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
3.3 การเปลี
ชี
ญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานในส่วนของผลกําไรหรื อ
ในปีย่ นแปลงนโยบายการบั
2558 บริ ษทั ได้เปลี่ยญนแปลงนโยบายการบั
่ บผลประโยชน์ของพนักงานในส่วนของผลกําไรหรื อ
ในปี
2558
บริ
ษ
ท
ั
ได้
เ
ปลี
่
ย
นแปลงนโยบายการบั
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกัญนชีภัเกียยวกั
(Actuarial gains and losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออก
ขาดทุ
น
จากการประมาณการตามหลั
ก
คณิ
ต
ศาสตร์
ป
ระกั
น
ภั
ย
(Actuarial
gainsงand
losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออก
จากงานของพนักงาน เพือ่ ให้งบการเงินสะท้อนผลการดําเนิ นงานที
่เหมาะสมยิ
่ ขึ้น และเพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชี
จากงานของพนั
กงาน
อ่ ให้
งบการเงิ
นสะท้
อนผลการดําเนิ นงานที่เหมาะสมยิ
ง่ ขึ้น และเพื
องกันบทีนโยบายการบั
ของบริ
ษทั โดยจะรั
บรู ้ผเพืลกํ
าไรหรื
อขาดทุ
นจากการประมาณการตามหลั
กคณิ ตศาสตร์
ประกัอ่ นให้
ภัยสดัอดคล้
งกล่าวทั
ในกําไรขาดทุญนชี
บรูษ้ผทั ลกํจะรั
าไรหรื
กคณิ่ยตนแปลงนโยบายการบั
ศาสตร์ ประกันภัยดังกล่
นทีาวในกํ
ไรขาดทุนอ
ทีในส่นวจากการประมาณการตามหลั
นของกําไรหรื อขาดทุน การเปลี
ญชีาดวทั
งั กล่
มีผาลกระทบต่
เบ็ของบริ
ดเสร็ จษอืทั ่นโดยจะรั
ซึ่ งเดิ มบริ
บรู ้ทอนั ขาดทุ
ในส่เสีวยนของกํ
าไรหรื อนขาดทุ
น การเปลี
นแปลงนโยบายการบั
กล่า2557
ว มีผลกระทบต่
อ
เบ็ดเสร็ จนอืที่น่แซึสดงเงิ
่ งเดิมนบริลงทุ
ษทั นจะรั
บรูธ้ที สนั ่วทีนได้
งบการเงิ
ตามวิ
และงบการเงิ
เฉพาะกิ
จการ สํ่ยาหรั
บปี สิ้ นสุดวันที่ 30 ญมิถชีุนดงัายน
ดังนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ดั(หน่
งนี้ วย : บาท)
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามที่แสดงไว้ เดิม รายการปรับปรุ ง
ตามที่แสดงไว้ เดิม รายการปรับปรุ ง

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
เบ็ดเสร็บจริ กสาราหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (1,073,298,974.78)
ต้งบก
นทุนาไรขาดทุ
ขายหรื อนการให้
(1,073,298,974.78)
ต้นทุน(ค่ขายหรื
การให้เงิบนริได้
การ
รายได้
าใช้จ่าอย)ภาษี
(389,717.25)
่าย)ภาษีเงินได้
รายได้
(
ค่
า
ใช้
จ
(389,717.25)
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ผลกํ
าไร(ขาดทุ
น)จากการประมาณการตามหลั
คณิ ตศาสตร์
ประกั
นภัยสําหรั
บโครงการผลประโยชน์พนักกงาน
ประกั
น
ภั
ย
สํ
า
หรั
บ
โครงการผลประโยชน์
พ
นั
ก
งาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
(30,777,457.55)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
(30,777,457.55)

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

ปรับปรุ งใหม่
ปรับปรุ งใหม่

1,779,607.01 (1,071,519,367.77)
1,779,607.01
(355,921.40) (1,071,519,367.77)
(745,638.65)
(355,921.40)
(745,638.65)
(1,779,607.01)
(1,779,607.01)
355,921.40
355,921.40

(1,779,607.01)
(1,779,607.01)
(30,421,536.15)
(30,421,536.15)

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้(หน่
เสี ยวย : บาท)
งบการเงิ
ธีส่ว2557
นได้ เสีย
สาหรับนปีทีสิ่แ้นสดงเงิ
สุ ดวันนทีลงทุ
่ 30นมิตามวิ
ถุนายน
สาหรั
้นสุ ดวันที่ 30
ตามที่แสดงไว้
เดิมบปี สิรายการปรั
บปรุมิงถุนายน 2557
หลังปรับปรุ ง
ตามที่แสดงไว้0.31
เดิม รายการปรับ0.03
ปรุ ง
หลังปรับปรุ0.34
ง
0.31
0.03
0.34
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3.3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (ต่ อ)
(หน่ วย : บาท)

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
ก่ อนปรับปรุง
รายการปรับปรุ ง
หลังปรับปรุง
0.20
0.11
0.31

4. นโยบายการบัญชี
4.1 การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้จากการขายและบริ การที่ให้กบั ลูกค้าเป็ นจํานวนสุทธิ จากภาษีขาย การรับคืนและส่วนลด รายได้จากการขายสิ นค้า
รับรู ้เมื่อมีการส่งมอบและผูซ้ ้ื อยอมรับสินค้า โดยผูซ้ ้ื อได้รับโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสําคัญของความเป็ น
เจ้าของสิ นค้าได้โอนไปยังผูซ้ ้ื อแล้ว
บริ ษทั รับรู ้รายได้จากการให้บริ การเมื่อได้ให้บริ การลูกค้าแล้ว
บริ ษทั รับรู ้ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็ นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ และรายได้อื่นตามเกณฑ์คงค้าง
บริ ษทั รับรู ้ตน้ ทุนขาย และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนและประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝาก
ธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรื อเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงในการเปลี่ยนมือซึ่ งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
นับจากวันที่ได้มาและไม่ติดภาระคํ้าประกัน
4.3 ลูกหนีก้ ารค้ าและค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้าวัดมูลค่าเริ่ มแรกด้วยราคาทุนและจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
บริ ษทั ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับจํานวนหนี้ที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ ทั้งนี้โดยการประมาณจาก
ประสบการณ์ในการเรี ยกเก็บหนี้ควบคู่กบั การวิเคราะห์ฐานะในปั จจุบนั ของลูกหนี้โดยฝ่ ายบริ หาร
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี จะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนโดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการ
บริ หาร
4.4 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิ ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า บริ ษทั ประมาณมูลค่าสุทธิ ที่คาด
ว่าจะได้รับจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นต้องจ่ายเพือ่ การขายสิ นค้านั้นได้
ต้นทุนของสินค้าที่ซ้ื อประกอบด้วยราคาซื้ อรวมค่าใช้จ่ายอื่นทุกประเภทที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้ อสิ นค้านั้น ต้นทุน
ของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิต ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และโสหุย้ การผลิต โดยราคาทุนของสินค้า
คงเหลือ คํานวณโดยใช้วิธีตน้ ทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ส่วนสิ นค้าระหว่างทางบันทึกด้วยราคาทุน
บริ ษทั ตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ โดยการประมาณของฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
4.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
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4.5 เงินลงทุน (ต่ อ)
เงินลงทุนในหุน้ ทุนของบริ ษทั อื่น (เงินลงทุนทัว่ ไป) ซึ่ งถือเป็ นเงินลงทุนระยะยาวบันทึกในราคาทุน กําไรหรื อขาดทุน
จะบันทึกบัญชี เมื่อมีการจําหน่ายหุน้ ทุนนั้นแล้ว ต้นทุนของเงินลงทุนที่จาํ หน่ายในระหว่างปี คํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนัก
เงินลงทุนชัว่ คราวจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมถือเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ที่วดั มูลค่า
บริ ษทั จะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ วา่ เงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชี ของ
เงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ บริ ษทั จะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่าไว้ในงบกําไรขาดทุน
การจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิ ที่ได้รับจากการจําหน่ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาตามบัญชี ของ
เงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน กรณีที่จาํ หน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรื อตราสารทุนชนิดเดี ยวกัน
ออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชี ของเงินลงทุนที่จาํ หน่ายจะใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักด้วยราคาตามบัญชีจากจํานวนทั้งหมด
ที่ถือไว้
บริ ษทั ใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณ ต้นทุนของเงินลงทุน
4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงในราคาประเมิน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรื อรับรู ้แยกเป็ นอีกสิ นทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม
เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริ ษทั และต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่าง
น่าเชื่ อถือ และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษาอื่นๆ บริ ษทั จะรับรู้
ต้นทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรง เพือ่ ลดราคาตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์แต่ละชนิดตามอายุการ
ใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์
อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้
ปี
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
10 - 20
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
5 - 10
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
5 - 10
ยานพาหนะ
5-8
บริ ษทั ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน
บริ ษทั บันทึกค่าเสื่ อมราคาเป็ นค่าใช้จ่ายประจํางวด
มูลค่าคงเหลือ และอายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ได้ทบทวนและแก้ไขตามความเหมาะสม ณ ทุกสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน
ในกรณี ที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชี จะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ทันที
ผลกําไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์คาํ นวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิ่ งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจําหน่าย
สิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชี และรับรู้ผลกําไรหรื อขาดทุนอื่นสุทธิ ในกําไรหรื อขาดทุน
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4.7 สิ นทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยที่ซ้ื อมาบันทึกเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนด้วยต้นทุนในการได้มาและการดําเนิ นการ
ให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้ นั สามารถนํามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณเป็ นระยะเวลา 5 ปี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน บันทึกด้วยราคาทุนและจะไม่มีการตีราคาเพิม่ แต่จะทบทวนราคาตามบัญชี ใหม่ในแต่ละปี และ
ปรับปรุ งหากมีการด้อยค่า
4.8 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริ ษทั จะได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการ
ด้อยค่าหรื อไม่ในกรณีที่มีขอ้ บ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า เมื่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืนขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกําไรขาดทุน
การคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง ราคาขายสุทธิ ของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ แล้วแต่มูลค่าใดจะ
สูงกว่าในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์เกิดจากประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่า
ปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานวณภาษีเงินได้เพือ่ ให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลา
และความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์ สําหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับซึ่ งส่วนใหญ่เป็ นหน่วยแยกอิสระจาก
สิ นทรัพย์อื่นให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั มีความ
เกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
บริ ษทั จะกลับรายการบัญชี ขาดทุนจากการด้อยค่าหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน
บริ ษทั จะกลับรายการบัญชี ขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพือ่ ให้มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี
ภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เช่นเดี ยวกับในกรณีที่ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
4.9 สัญญาเช่ าระยะยาว – กรณีบริษทั เป็ นผู้เช่ า
สัญญาเช่าระยะยาวที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงิน
ที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาวส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกําไร
ขาดทุน
สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า แต่หากมีความไม่
แน่นอนในสิทธิการเป็ นเจ้าของเมื่อสัญญาสิ้ นสุดจะคํานวณค่าเสื่ อมราคาตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรื ออายุของ
สัญญาแล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากว่า
สัญญาระยะยาวเพือ่ เช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของ ส่วนใหญ่ตกอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่าจะจัด
เป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนิ นงาน (สุทธิ จากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึก
ในงบกําไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่านั้น
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4.9 สั ญญาเช่ าระยะยาว – กรณีบริษทั เป็ นผู้เช่ า (ต่ อ)
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดําเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ตอ้ งจ่ายให้กบั ผูใ้ ห้เช่าจะบันทึก
เป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชี ที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
4.10 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้ น
เงินเดื อน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้ )
บริ ษทั มีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชย
ดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั คํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการ
ไว้ (Projected Unit Credit Cost Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระได้ทาํ การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ขอ้ สมมติที่หลากหลายรวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดอัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟ้ อ
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.11 ประมาณการหนีส้ ิน
บริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้สิน เมื่อเกิดภาระผูกพันในปัจจุบนั ตามกฏหมายหรื อโดยอนุมานจากผลสืบเนื่องมาจาก
เหตุการณ์ในอดี ต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ตอ้ งใช้ทรัพยากรเพือ่ จ่ายชําระตามภาระผูกพันและสามารถประมาณ
การจํานวนที่ตอ้ งจ่ายได้อย่างน่าเชื่ อถือ เมื่อได้จ่ายชําระประมาณการหนี้สินไปแล้วหากแน่ใจว่าจะได้รับคืนอย่างแน่นอนให้
บันทึกรายจ่ายที่จะได้รับคืนเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหาก
4.12 เครื่องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า
หนี้สินทางการเงินที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า นโยบายบัญชีเฉพาะสําหรับแต่ละรายการ
ได้แสดงเปิ ดเผยไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
4.13 การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานและสกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของบริ ษทั ถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที่กิจการดําเนินงาน
อยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินที่
ใช้นาํ เสนองบการเงินของบริ ษทั
รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการและแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งเป็ นเงินตราต่างประเทศให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรื อจ่ายชําระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และ
ที่เกิดจากการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งเป็ นเงินตราต่างประเทศ ได้บนั ทึกไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
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4.14 กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ คํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิ สาํ หรับงวดบัญชี ดว้ ยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้
สามัญตามระยะเวลาที่ออกและชําระแล้ว
4.15 สารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ น
เงินปันผลได้
4.16 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะ
เวลารายงาน หรื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี
บริ ษทั รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงานและจะทําการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั จะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้งั หมดหรื อบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้ หากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึก
โดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ ตามกฎหมาย
ที่จะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้น้ ีประเมินโดย
หน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้น กิจการ
มีความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืน สินทรัพย์และจ่าย
ชําระหนี้สินในเวลาเดี ยวกัน
4.17 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารนี้เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผบู้ ริ หารของบริ ษทั ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ได้แก่
เงินเดื อนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปอื่น ทั้งนี้ผบู้ ริ หารของบริ ษทั หมายถึง บุคคลที่
กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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4.18 การนาเสนอข้ อมูลส่ วนงานดาเนินงาน
ส่วนงานดําเนิ นงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดี ยวกับรายงานภายในที่ได้รายงานต่อผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสูงสุดด้านการ
ดําเนินงาน ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสูงสุดด้านการดําเนิ นงานหมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากร และประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของส่วนงานดําเนินงาน
5. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่
จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดี ยวกันกับบริ ษทั
นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่มีสิทธิ ออกเสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ซึ่ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดําเนิ นงานของบริ ษทั
บริ ษทั มีรายการทางธุรกิจที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันได้แสดงไว้ในงบการเงินโดยใช้ราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดหรื อราคาที่เทียบเคียงกับราคาตลาด
ทัว่ ไปหรื อเป็ นไปตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกันไว้
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริ ษทั มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั ไม่วา่ จะโดยทางตรง
หรื อทางอ้อมหรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดี ยวกันกับเป็ นบริ ษทั มีดงั นี้
บริษทั
ลักษณะความสั มพันธ์
ลักษณะความเกี่ยวข้ อง
บริ ษทั ไทยฟาร์อีสต์ จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
มีผบู้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ที.เอฟ.อี.เทรดดิ้ง จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
มีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ไทยโซอิง อินดัสเทรี ยล จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
มีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั เอเซียการ์เมนต์ จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
มีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั โรงงานส่งเสริ มไทยอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
มีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ร่ วมและมีกรรมการผูม้ ีอาํ นาจร่ วมกัน
บริ ษทั ครัยโอไทย จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
5.1 ยอดคงค้ างระหว่ างบริษทั และบริษทั ที่เกี่ยวข้ องกัน มีดังนี้
ลูกหนีก้ ารค้ า - บริษทั ที่เกี่ยวข้ องกัน
(หน่ วย : บาท)

ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั ไทยฟาร์ อีสต์ จํากัด
บริ ษทั ที.เอฟ.อี.เทรดดิ้ง จํากัด
บริ ษทั เอเซียการ์ เมนต์ จํากัด
บริ ษทั โรงงานส่ งเสริ มไทยอุตสาหกรรม จํากัด

รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2557

เพิม่ ขึน้

105,390,648.44
18,929,488.96
412,135.91
124,732,273.31

206,109.82
2,038,233.10
2,244,342.92

(74,670,288.68)
50,061,984.63

ลดลง
(137,707.93)
(1,901,817.73)
(2,039,525.66)

ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2558
105,390,648.44
18,929,488.96
68,401.89
548,551.28
124,937,090.57
(74,670,288.68)
50,266,801.89
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5.1 ยอดคงค้ างระหว่างบริษทั และบริษทั ที่เกี่ยวข้ องกัน มีดังนี้ (ต่ อ)
ลูกหนีอ้ ื่น - บริษทั ที่เกี่ยวข้ องกัน
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2558
2557
ค่ าปรับจากการที่ลูกค้ าจ่ ายชาระล่ าช้ าค้ างรับ
บริ ษทั ไทยฟาร์ อีสต์ จํากัด
บริ ษทั ที.เอฟ.อี.เทรดดิ้ง จํากัด
รวม

4,037,224.11
703,530.52
4,740,754.63

4,037,224.11
703,530.52
4,740,754.63

การวิเคราะห์อายุลูกหนี้การค้า มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2558
2557
ลูกหนี้การค้า
ปั จจุบนั ถึง 3 เดื อน
มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดื อน
มากกว่า 6 เดื อนถึง 12 เดื อน
มากกว่า 12 เดื อน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

548,551.28
68,401.89
124,320,137.40
124,937,090.57
(74,670,288.68)
50,266,801.89

412,135.91
363,975.48
123,956,161.92
124,732,273.31
(74,670,288.68)
50,061,984.63

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 บริ ษทั มีลูกหนี้การค้าที่คา้ งชําระเป็ นเวลานาน (เกินกว่า 6 เดือน) จากบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกันสองแห่ ง (บริ ษทั ไทยฟาร์อีสต์ จํากัด และ บริ ษทั ที .เอฟ.อี. เทรดดิ้ง จํากัด) เป็ นจํานวนเงินรวม 124.32 ล้านบาท และ
124.32 ล้านบาท ตามลําดับ (ยอดหนี้จากบริ ษทั ดังกล่าว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีจาํ นวนเงินรวม 124.32 ล้านบาท
และ 124.32 ล้านบาท ตามลําดับ) ลูกหนี้การค้าดังกล่าวมีที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างมาจํานองเป็ นหลักประกัน ราคาประเมินซึ่ งถือ
ตามรายงานการประเมินราคาโดยบริ ษทั ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระลงวันที่ 5 กันยายน 2555 มีมูลค่าตลาดจํานวนเงิน 106.84
ล้านบาท และมีมูลค่าบังคับขายจํานวนเงิน 64.10 ล้านบาท
ฝ่ ายบริ หารเชื่ อว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญข้างต้นเพียงพอและเหมาะสมเนื่องจากมูลค่าบังคับขายมีมูลค่าครอบคลุมมูลค่า
หนี้สินสุทธิ ของลูกหนี้ขา้ งต้น และบริ ษทั ยังคงมีนโยบายให้ลูกหนี้ขายหรื อโอนทรัพย์สินเพือ่ ชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม
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5.2 รายการบัญชีที่เกิดขึน้ กับบริษทั ที่เกี่ยวข้ องกัน มีดังนี้

รายได้จากการขาย

นโยบายการกาหนดราคา
ราคาตลาด

(หน่ วย : บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2558
2557
2,097,516.75
1,926,780.19

5.3 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
(หน่ วย : บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2558
2557
8,646,472.00
8,433,059.00
325,086.99
432,642.00
8,971,558.99
8,865,701.00

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
6. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2558
2557
235,530.00
289,550.00
95,758,982.07
70,327,444.12
6,814,806.17
6,518,860.44
102,809,318.24
77,135,854.56

เงินสด
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
รวม
เงินฝากธนาคารมีอตั ราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกําหนด
7. เงินลงทุนชั่ วคราว

ราคาทุนเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายต้นปี
บวก ซื้ อเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หัก จําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ราคาทุนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผื่อขายปลายปี
ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายต้นปี
หัก ผลกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งส่วนที่โอนไปกําไรหรื อขาดทุนเนื่องจากการขาย
บวก ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ค่ าเผื่อมูลค่ าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผื่อขายปลายปี
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย-สุ ทธิ

(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2558
2557
78,835,729.93
201,663,652.40
130,000,000.00
50,000,000.00
(19,925,014.40) (172,827,922.47)
188,910,715.53
78,835,729.93
2,013,533.14
6,076,245.40
(74,985.59)
(4,892,747.37)
2,721,394.30
830,035.11
4,659,941.85
2,013,533.14
193,570,657.38
80,849,263.07

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำากัด (มหาชน)

83

มุงมั่นพั ฒนาตอเนื่อง ครบเครื่ องความพอใจลูกคา หลากหลายแมนยํานําหนา คุณภาพสงมอบราคา รักษาสิ่งแวดลอมพรอมใจ

26
7. เงินลงทุนชั่ วคราว (ต่ อ)
บริ ษทั มีเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 3 แห่ ง ดังนี้

ชื่อกองทุน
1. กองทุนเปิ ด ยูโอบี อินคัม เดลี่
2. กองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์ ตราสารรัฐตลาดเงิน
3. กองทุนเปิ ดธนชาตบริ หารเงิน

ผู้จัดการกองทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ยูโอบี (ไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ธนชาต จํากัด

มูลค่ าสินทรัพย์ สุทธิต่อหน่ วย
(NAV : UNIT)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2558
2557
11.2118
10.9666
11.1219

10.9798

12.7997

-

8. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น-บริษทั อื่น
8.1 ลูกหนีก้ ารค้ า-สุ ทธิ
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2558
2557
ตัว๋ เงินรับ
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
มากกว่า 12 เดื อน
ลูกหนี้การค้า
ปั จจุบนั ถึง 3 เดือน
มากกว่า 3 เดื อนถึง 6 เดื อน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

11,007,019.97
1,301,813.74

14,785,931.50
1,301,813.74

49,517,275.48
1,359,741.02
63,185,850.21
(1,301,813.74)
61,884,036.47

90,594,555.95
1,143,632.29
107,825,933.48
(1,301,813.74)
106,524,119.74

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีจาํ นวนเงิน 1.30 ล้านบาท ฝ่ ายบริ หารเชื่ อว่า ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญดังกล่าวเพียงพอสําหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้
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27
8.2 ลูกหนีอ้ ื่น

บัตรภาษี
เงินชดเชยการส่งออกค้างรับ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
อื่น ๆ
รวม

(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2558
2557
402,519.52
706,971.18
7,555,687.97
7,881,691.63
208,451.00
521,919.00
5,262,253.82
7,221,661.28
13,428,912.31
16,332,243.09

9. สิ นค้ าคงเหลือ-สุ ทธิ

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
สินค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผื่ออะไหล่และวัสดุโรงงานเคลื่อนไหวช้า
สุ ทธิ

(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2558
2557
106,293,240.79
101,385,602.16
77,524,337.81
97,571,443.53
18,356,922.89
144,922,781.92
62,905,523.71
62,832,886.84
996,095.67
284,215.14
266,076,120.87
406,996,929.59
(5,439,954.42)
(4,580,565.80)
(9,676,399.97)
(9,684,859.62)
250,959,766.48
392,731,504.17

10. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

บริ ษทั อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเซีย) จํากัด (มหาชน)
รวม

(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2558
2557
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
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ผลิตและจาหน่ายเครื่ องถ่ายเทความร้อนเพื่อจาหน่าย
ภายในประเทศ รับจ้างผลิต จาหน่ายก๊าซเหลว และให้เช่า
รถขนส่ง

บริ ษทั ครัยโอไทย จากัด

มีกรรมการ

ไทย
ผูม้ ีอานาจร่ วมกัน

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

จัดตั้งขึน้
ในประเทศ
15

ถือหุ้น
ร้ อยละ

บริ ษทั ครัยโอไทย จากัด

บริษทั

2558
190,000,000.00

2557
190,000,000.00

ทุนเรียกชาระ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557
สินทรัพย์รวม
2558
2557
576,343,974.46 501,094,399.03

2558
398,515,219.50

2557
314,545,030.58

หนีส้ ินรวม

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557
รายได้
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
2558
2557
2558
2557
196,539,587.71 182,512,648.11
(8,720,613.49)
9,236,973.29

(หน่ วย : บาท)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557
ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชีตามวิธสี ่ วนได้เสีย
2558
2557
2558
2557
28,500,000.00
28,500,000.00
28,216,924.03
29,525,016.05

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธสี ่ วนได้เสีย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2558
2557
(1,308,092.02)
1,385,545.99

บริ ษทั มีตวั แทนอยูใ่ นคณะกรรมการของ บริ ษทั ครัยโอไทย จากัด โดยได้รับแต่งตั้งจากบริ ษทั ร่ วมให้เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั
ณ วันที่ 3 กันยายน 2550 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างผลิต LNG ลงวันที่ 28 เมษายน 2553 บริ ษทั ครัยโอไทย จากัด ได้ทาสัญญากับ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) เพื่อรับจ้างผลิต
LNG (Liquefied natural gas) จากแหล่งผลิตหนองตูม-เอ จังหวัดสุโขทัยกาหนดระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มรับมอบผลิตภัณฑ์ LNG และ HC เป็ นต้นไป
11.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษทั ร่ วม
ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมโดยสรุ ปดังนี้

ลักษณะธุรกิจ

บริษทั

ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
11.2 รายละเอียดของบริษทั ร่ วม

11. เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
11.1 ส่ วนแบ่ งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
บริ ษทั มีส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ดังนี้

28
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473,850,000.00
473,850,000.00

30 มิถุนายน 2557
5,516,028.41
6,576,140.68

ค่ าเสื่ อมราคาสาหรับปี
สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

-

473,850,000.00
473,850,000.00

สินทรัพย์ซึ่งแสดง
มูลค่ าตามราคาประเมิน
ที่ดนิ และ
ส่ วนปรับปรุงที่ดนิ

ราคาทุน / ราคาประเมิน :
30 มิถุนายน 2557
ซื้ อเพิม่
จาหน่าย
ตีราคา
30 มิถุนายน 2558
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม :
30 มิถุนายน 2557
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย
30 มิถุนายน 2558
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี :
30 มิถุนายน 2558

12. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ -สุทธิ

4,866,499.10

3,234,142.09

377,178,791.70
1,632,357.01
378,811,148.71

382,045,290.80
382,045,290.80

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุงอาคาร

11,984,983.54

9,349,898.12

1,959,595,781.37
3,413,484.42
(699,041.35)
1,962,310,224.44

1,971,580,764.91
778,400.00
(699,042.35)
1,971,660,122.56

706,227.24

470,057.71

15,036,950.68
265,562.06
15,302,512.74

15,743,177.92
29,392.53
15,772,570.45

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน
เครื่องจักรและ
เครื่องตกแต่งติดตั้ง
อุปกรณ์
และเครื่องใช้ สานักงาน

1,002,586.69

797,961.77

4,159,855.83
204,624.92
4,364,480.75

5,162,442.52
5,162,442.52

ยานพาหนะ

492,410,296.57

487,702,059.69

2,355,971,379.58
5,516,028.41
(699,041.35)
2,360,788,366.64

2,848,381,676.15
807,792.53
(699,042.35)
2,848,490,426.33

รวม

(หน่ วย : บาท)
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30
12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 บริ ษทั ได้บนั ทึกที่ดินในราคาประเมิน โดยถือตามรายงานการประเมินราคา โดยบริ ษทั
ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ซึ่ งใช้วิธีการประเมินแบบเปรี ยบเทียบราคาตลาด ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ราคาประเมินจํานวนเงิน
473.85 ล้านบาท ซึ่ งสูงกว่าราคาทุนเดิมจํานวนเงิน 458.85 ล้านบาท ได้แสดงไว้ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” ภายใต้
“ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่ งส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริ ษทั ได้บนั ทึกกําไรจากการตีราคามูลค่าที่ดินจํานวน 157.90 ล้านบาท ซึ่ งเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของที่ดินซึ่ งจากเดิม (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556) รับรู้จาํ นวน 315.90 ล้านบาท เปลี่ยนเป็ น 473.85
ล้านบาท (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 สิ นทรัพย์ถาวรบางรายการซึ่ งมี
ก) มูลค่าต้นทุนจํานวนเงินรวม 2,322.71 ล้านบาท และ 2,321.43 ล้านบาท ตามลําดับ ได้ตดั ค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่บริ ษทั
ยังสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เหล่านั้นได้
ข) ที่ดิน อาคารโรงงานและเครื่ องจักรและอุปกรณ์บางส่วน ได้ใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้าํ ประกันวงเงินสินเชื่ อกับสถาบันการเงินตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุ 13
13. เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 บริ ษทั มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารในประเทศหลายแห่งเป็ นจํานวนเงินรวม
1,111 ล้านบาท และ 972 ล้านบาท ตามลําดับ ประกอบด้วย วงเงินเบิกเกินบัญชี จํานวน 35 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่ออื่น ๆ จํานวน
เงินรวม 1,076 ล้านบาท และ 937 ล้านบาท ตามลําดับโดยที่วงเงินสินเชื่อดังกล่าวมีส่วนหนึ่งของที่ดิน เครื่ องจักรและอุปกรณ์ของ
บริ ษทั เป็ นหลักประกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12
14. เจ้ าหนีอ้ ื่น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวม
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(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2558
2557
16,562,250.34
20,029,758.14
2,169,649.82
2,662,504.01
18,731,900.16
22,692,262.15
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31
15. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี
บวก ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี
บวก ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย) ระหว่างปี
หัก ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายระหว่างปี
บวก(หัก) ผล(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานปลายปี

(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2558
2557
50,485,913.01
48,603,621.00
2,630,229.00
2,698,613.00
1,787,162.00
1,722,951.00
(3,298,077.00)
(4,318,879.00)
(5,488,929.01)
1,779,607.01
46,116,298.00
50,485,913.01

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยูใ่ นกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
และ 2557 จํานวน 4.42 ล้านบาท และ 4.42 ล้านบาท ตามลําดับ
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานรวมอยูใ่ นกําไรขาดทุนซึ่ งรับรู ้ในงบการเงินจํานวน 5.49 ล้านบาท
และ 1.78 ล้านบาท ตามลําดับ
สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย :ร้ อยละ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2558
2557
อัตราคิดลด
2.63
3.62
อัตราการขึ้นเงินเดื อนในอนาคต
3.00
3.00
จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สาํ หรับปี ปั จจุบนั และ 4 ปี ย้อนหลังแสดงได้ดงั นี้
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /

ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
46,116,298.00
50,485,913.01
48,603,621.00
45,689,130.00
46,742,268.00
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32
16. สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี (หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี )
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2558
2557
27,440,950.98
28,144,688.18
(94,298,058.87)
(93,854,662.46)
(66,857,107.89)
(65,709,974.28)

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ
2557 มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2557
กาไรหรือขาดทุน กาไรเบ็ดเสร็จอื่น
มิถุนายน 2558
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
15,194,420.49
15,194,420.49
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
2,853,085.09
170,185.80
3,023,270.89
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
10,097,182.60
223,862.80
(1,097,785.80)
9,223,259.60
รวม
28,144,688.18
394,048.60
(1,097,785.80)
27,440,950.98
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
91,768,552.53
91,768,552.53
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
402,706.81
529,281.75
931,988.56
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
107,064.79
(20,684.60)
86,380.19
เงินชดเชยการส่งออกค้างรับ
1,576,338.33
(65,200.74)
1,511,137.59
รวม
93,854,662.46
(85,885.34)
529,281.75
94,298,058.87
สุ ทธิ
(65,709,974.28)
479,933.94
(1,627,067.55)
(66,857,107.89)
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33
16. สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี (หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี ) (ต่ อ)
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 30
การเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
มิถุนายน 2556
กาไรหรือขาดทุน กาไรเบ็ดเสร็จอื่น
มิถุนายน 2557
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินชดเชยการส่งออกค้างรับ
รวม
สุ ทธิ

15,194,420.49
2,620,797.69
9,720,724.20
27,535,942.38
60,178,552.53
1,215,249.26
84,072.27
600,867.80
62,078,741.86
(34,542,799.48)

232,287.40
20,537.00
252,824.40
22,992.52
975,470.53
998,463.05
(745,638.65)

355,921.40
355,921.40

15,194,420.49
2,853,085.09
10,097,182.60
28,144,688.18

31,590,000.00

91,768,552.53

(812,542.45)
30,777,457.55
(30,421,536.15)

402,706.81
107,064.79
1,576,338.33
93,854,662.46
(65,709,974.28)

(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2558
2557
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้รับรู ้
67,060,048.65
17,372,727.28
บริ ษทั ยังไม่รับรู ้ผลขาดทุนทางภาษีเงินได้ดงั กล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ประเมิน
ว่าผลการดําเนิ นงานในอนาคตของบริ ษทั มีปัจจัยเสี่ ยงจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจ จึงทําให้อาจไม่สามารถประมาณผลการดําเนินงาน
ที่แน่นอนได้ ดังนั้นบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกิดจากผลขาดทุนทางภาษีที่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้เมื่อมี
ภาระภาษีที่เกิดจริ ง
17. การลดขาดทุนสะสม
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้โอนส่วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ เพือ่ ลดขาดทุนสะสมของบริ ษทั จํานวน 32.05 ล้านบาท
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34
18. รายได้ (ค่ าใช้ จ่าย)ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี คํานวณขึ้นจากกําไรก่อนภาษีเงินได้สาํ หรับปี คูณด้วยอัตราภาษีเฉลี่ยทั้งปี ที่ประมาณการไว้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2558
2557
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่ )
(ปรับปรุ งใหม่ )
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จากการเกิดผลแตกต่าง
(479,933.94)
(745,638.65)
(479,933.94)
(745,638.65)
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
รายได้ (ค่ าใช้ จ่าย)ภาษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ใน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(479,933.94)
(745,638.65)
(479,933.94)
(745,638.65)
รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้ สามารถแสดงได้
ได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2558
2557
2558
2557
(ปรับปรุงใหม่ )
(ปรับปรุงใหม่ )
กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชี ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
(52,696,559.22)
16,232,569.33
(51,388,467.20)
14,847,023.34
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชี ก่อน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ :
ค่าใช้จ่ายหรื อรายได้ที่ไม่สามารถหักภาษีได้
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์หกั ได้เพิม่ ขึ้น
ขาดทุนทางภาษีเงินได้
ค่ าใช้ จ่าย(รายได้ )ภาษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ใน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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20%

20%

20%

20%

(10,539,311.84)

3,246,513.86

(10,277,693.44)

2,969,404.67

-

-

-

-

336,580.43
(215,366.80)
9,938,164.27

(226,413.81)
(231,311.81)
(2,043,149.59)

74,962.03
(215,366.80)
9,938,164.27

50,695.38
(231,311.81)
(2,043,149.59)

(479,933.94)

745,638.65

(479,933.94)

745,638.65
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35
18. รายได้ (ค่ าใช้ จ่าย)ภาษีเงินได้ (ต่ อ)
จํานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2558
2557
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เกี่ยวกับ
- ส่วนที่โอนไปกําไร(ขาดทุน)เนื่องจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
- ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
- ผลกําไร(ขาดทุน)จากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่
- ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
รวม

14,997.12
(544,278.87)
-

978,549.47
(166,007.02)
(31,590,000.00)

(1,097,785.80)
(1,627,067.55)

355,921.40
(30,421,536.15)

19. เครื่องมือทางการเงิน
บริ ษทั ไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพือ่ การเก็งกําไรหรื อเพือ่ การค้า
19.1 ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากปัญหาในการเพิม่ ทุนให้มีจาํ นวนเพียงพอและทันเวลาเพือ่ จ่ายชําระหนี้สาํ หรับภาระ
ผูกพันตามที่กาํ หนดไว้ในงบการเงิน จากการประเมินฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน รวมทั้งประมาณการข้อมูลทาง
การเงินของบริ ษทั ฝ่ ายบริ หารเชื่ อว่าในปั จจุบนั บริ ษทั ไม่มีความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
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19.2 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ ยงที่การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั บริ ษทั มีความเสี่ ยงจาก
อัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน ดังนั้นบริ ษทั จึงมีความเสี่ ยงเกี่ยวกับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ ดังนี้
(หน่ วย : %)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
(หน่ วย : ล้ านบาท)
อัตราดอกเบีย้ ปรับขึน้ ลง
มีอัตราดอกเบีย้ คงที่
ไม่มอี ัตราดอกเบีย้
รวม
ตามอัตราตลาด
อัตราดอกเบีย้
2558
2557
2558
2557
2558
2557
2558
2557
ร้ อยละต่ อปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
95.76
70.33
7.05
6.81
102.81
77.14 0.125-0.500
เงินลงทุนชัว่ คราว
193.57
80.85
193.57
80.85
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
130.32
177.66
130.32
177.66
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
38.84
49.27
38.84
49.27
-
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19.3 ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อเกิดจากการที่คู่สญ
ั ญาไม่สามารถหรื อไม่ประสงค์จะปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ให้ไว้กบั บริ ษทั
บริ ษทั ได้มีนโยบายในการป้ องกันความเสี่ ยงนี้โดยการจํากัดการอนุมตั ิวงเงินสิ นเชื่ อและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่คา้
ราคาตามบัญชี ของลูกหนี้ที่บนั ทึกในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิ จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็ นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ ยง
ทางด้านการให้สินเชื่ อ
19.4 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริ ษทั จัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้น เงินกูย้ มื มีอตั ราดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่า
ตามบัญชี ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผซู้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และ
เต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกําหนด
มูลค่ายุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรื อกําหนดขึ้นโดยใช้
เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
19.5 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริ ษทั มีรายการกับลูกหนี้และเจ้าหนี้ เป็ นสกุลเงิน
ต่างประเทศ ผูบ้ ริ หารได้พิจารณาทําสัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงินเพือ่ ป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นครั้งคราว
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 บริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิ ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่ งยังไม่ได้
มีการทําสัญญาป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนมีดงั นี้
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน (ล้ าน)
หนีส้ ินทางการเงิน (ล้ าน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2558
2557
2558
2557
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
0.85
1.64
0.08
0.08
20. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต
20.1 การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 บริ ษทั มีหนังสือคํ้าประกันที่ธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งออกให้กรมศุลกากร
จํานวนเงิน 1 ล้านบาท
20.2 การทาเลตเตอร์ ออฟเครดิต
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 มี Letter of credit จํานวนเงิน 0.15 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
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20.3 สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
สกุลเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
สั ญญาซือ้ ขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
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จานวนเงิน
ตามสั ญญา
(ล้ าน)

ระยะเวลา
(เดือน)

1.30

6

32.6452 - 33.0636

(1,142,338.35)

0.50

3-6

32.4510 - 32.8400

56,583.10
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อัตราแลกเปลี่ยน
มูลค่ ายุติธรรม
ตามสั ญญา
สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น)
(บาทต่ อหน่ วยเงิน
ตราต่ างประเทศ)
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21. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ผูม้ ีอานาจในการตัดสินใจด้านการดาเนินงานของบริ ษทั ได้แก่ กรรมการผูจ้ ดั การซึ่ งมีหน้าที่ในการสอบทานรายงานของ
บริ ษทั อย่างสม่าเสมอ เพือ่ ประเมินผลการดาเนินงานและจัดสรรทรัพยากรให้แต่ละส่วนดาเนินงานอย่างเหมาะสม เกณฑ์การ
ประเมินผลที่บริ ษทั เลือกใช้ ได้แก่ กาไรขาดทุนแยกตามส่วนงานซึ่ งใช้มาตรฐานในการวัดผลเดียวกับการรจัดทางบการเงิน
บริ ษทั จาแนกส่วนงานตามผลิตภัณฑ์หลักที่ขายออกเป็ น 4 ส่วน ได้แก่
1) ผลิตภัณฑ์เม็ดไนล่อน
2) ผลิตภัณฑ์เส้นใยสังเคราะห์
3) ผลิตภัณฑ์เส้นด้ายยืด
4) อื่น ๆ ได้แก่ การขายผลิตภัณฑ์ผา้ ทอและผ้าย้อม และบริ การอื่น ๆ
ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามกลุ่มธุรกิจสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
เม็ดไนล่ อน
เส้ นใยสังเคราะห์
เส้ นด้ ายยืด
(Chip)
(Filament yan)
(Textured yan)
อื่น ๆ
รวม
รายได้จากการขาย
ในประเทศ
20,306,572.00
32,573,297.92
91,705,957.20
106,779,111.57
251,364,938.69
ต่างประเทศ
249,137,527.70
211,499,932.46
136,384,016.18
604,701.49
597,626,177.83
รายได้จากการให้บริ การ
10,545,208.95
10,545,208.95
859,536,325.47
รวม
269,444,099.70
244,073,230.38
228,089,973.38
117,929,022.01
ต้นทุนขาย
ในประเทศ
17,472,241.66
32,375,778.97
89,821,784.31
110,565,694.23
250,235,499.17
ต่างประเทศ
258,353,492.67
210,825,163.87
140,026,711.95
547,737.21
609,753,105.71
ต้นทุนการให้บริ การ
21,668,954.12
21,668,954.12
รวม
275,825,734.33
243,200,942.84
229,848,496.27
132,782,385.56
881,657,559.00
กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้ น
(6,381,634.63)
872,287.54
(1,758,522.89)
(14,853,363.55)
(22,121,233.53)
ค่าเสื่ อมราคา
1,566,708.50
1,297,022.02
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน :
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

1,417,195.74

765,157.02

5,046,083.28
(1,308,092.02)
479,933.94
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21. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน (ต่ อ)
ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามกลุ่มธุรกิจสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (ปรับปรุงใหม่ )
เส้ นใยสังเคราะห์
เส้ นด้ ายยืด
(Filament yan)
(Textured yan)
อื่น ๆ

เม็ดไนล่ อน
(Chip)
รายได้จากการขาย
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รายได้จากการให้บริ การ
รวม
ต้นทุนขาย
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ต้นทุนการให้บริ การ
รวม
กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้ น

รวม

29,781,853.00
447,139,820.88
476,921,673.88

43,452,576.77
222,939,167.18
266,391,743.95

96,284,714.73
142,705,416.05
238,990,130.78

111,597,412.90
16,457.85
5,834,380.55
117,448,251.30

28,171,819.07
423,215,775.93
451,387,595.00
25,534,078.88

40,097,798.59
220,872,330.38
260,970,128.97
5,421,614.98

90,672,570.19
145,803,510.62
236,476,080.81
2,514,049.97

115,861,907.48
274,804,095.33
18,276.80
789,909,893.73
6,805,378.71
6,805,378.71
122,685,562.99 1,071,519,367.77
(5,237,311.69)
28,232,432.14

ค่าเสื่ อมราคา
2,158,097.31
1,475,240.29
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน :
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

1,551,071.40

967,160.15

281,116,557.40
812,800,861.96
5,834,380.55
1,099,751,799.91

6,151,569.15
1,385,545.99
(745,638.65)

การกระทบยอดผลรวมของรายการที่มสี าระสาคัญอื่นที่เปิ ดเผยแยกตามส่ วนงานที่รายงานกับยอดรวมของกิจการ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2558
ผลรวมของทุก ส่ วนที่ไม่ ได้รายงาน
ส่ วนงานที่รายงาน แยกตามส่ วนงาน
ค่าเสื่ อม
ราคา
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5,046,083.28

469,945.13

ยอดรวมของ
กิจการ
5,516,028.41
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ผลรวมของทุก ส่ วนที่ไม่ ได้รายงาน
ส่ วนงานที่รายงาน แยกตามส่ วนงาน
6,151,569.15

424,571.53

ยอดรวมของ
กิจการ
6,576,140.68
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21. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน (ต่ อ)
สิ นทรัพย์ ส่วนงาน
(หน่ วย : บาท)

สิ นทรัพย์ของส่วนงาน

เม็ดไนล่ อน
(Chip)
48,813,038.31

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
เส้ นใยสังเคราะห์
เส้ นด้ ายยืด
(Filament yan)
(Textured yan)
อื่น ๆ
36,702,237.60
14,208,256.87
13,832,978.91

รวม
113,556,511.69
(หน่ วย : บาท)

สิ นทรัพย์ของส่วนงาน

เม็ดไนล่ อน
(Chip)
23,854,034.39

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
เส้ นใยสั งเคราะห์
เส้ นด้ ายยืด
(Filament yan)
(Textured yan)
อื่น ๆ
30,887,813.10
20,698,379.08
38,541,134.33

รวม
113,981,360.90

การกระทบยอดผลรวมของสิ นทรัพย์ ของส่ วนงานที่รายงานกับสินทรัพย์รวมของกิจการ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงตามวิธีส่วนได้ เสี ย
ณ วันที่
สินทรัพย์
ผลรวมของสิ นทรัพย์ของทุกส่วนงานที่รายงาน
รายการที่ไม่ได้ปันส่วนอื่น
สิ นทรัพย์รวมของกิจการ

30 มิถุนายน 2558

30 มิถุนายน 2557

113,556,511.69
1,080,613,314.43
1,194,169,826.12

113,981,360.90
1,136,956,154.09
1,250,937,514.99

ข้ อมูลเกี่ยวกับลูกค้ ารายใหญ่
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2558
2557
จานวนเงิน
อัตราร้ อยละของ
จานวนเงิน
อัตราร้ อยละของ
(ล้ านบาท)
รายได้ สุทธิ (%)
(ล้ านบาท)
รายได้ สุทธิ (%)
บริ ษทั มีรายได้จากการขายจากลูกค้ารายใหญ่
รายได้จากการขายรวม

196.54

22.87

183.15

16.65

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 บริ ษทั มีลูกค้ารายใหญ่จานวน 2 ราย และ 1 ราย ตามลาดับ
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21. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน (ต่ อ)
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสดที่มสี าระสาคัญอื่น
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริ ษทั มีรายการที่ไม่ใช่เงินสด เนื่องจากในระหว่างปี 2557 มีการตีราคาที่ดินเพิม่ ขึ้น
จานวน 157.95 ล้านบาท
22. ข้ อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับค่ าใช้ จ่ายจาแนกตามลักษณะ
การจาแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน มีดงั นี้
2558
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทา
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
23. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั แล้วเมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2558

100
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15,139,467.09
596,397,091.86
8,971,558.99
130,070,848.96
5,515,786.55
173,410,853.09
929,505,606.54

(หน่ วย : บาท)
2557
(ปรับปรุงใหม่ )
(34,249,193.76)
806,587,275.63
8,865,701.00
135,712,475.37
6,576,140.68
193,356,716.50
1,116,849,115.42
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ข้อมุลทั่วäป

ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
สำ�นักง�น

โรงง�น

ประเภทธุรกิจ

จำ�นวนพนักง�น
จำ�นวนและชนิดของหุ้นที่จำ�หน่�ยแล้ว

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำากัด (มหาชน)
0107536001630
33/133-136 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : +66 (0) 2632-7071
โทรสาร : +66 (0) 2236-1982
โฮมเพจ : http://www.asiafiber.com
อี-เมล์ : sales@asiafiber.com
406-7 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท กม.33.5 ตำาบลบางปูใหม่
อำาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : +66 (0) 2323-9692
โทรสาร : +66 (0) 2323-9577
1. เม็ดไนล่อน
2. เส้นใยไนล่อน
3. เส้นด้ายไนล่อนยืดทั้งชนิดขาว/ย้อมสี
4. ผ้าทอจากเส้นใยสังเคราะห์ทั้งชนิดที่เป็นผ้าดิบ/ผ้าย้อมสี/
ผ้าตกแต่งสำาเร็จ
512 คน
หุ้นสามัญที่ออกและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว 45,574,266 หุ้น
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

น�ยทะเบียน

บริษัท ศูนยรับฝ�กหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำ�กัด
62 อาคารตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ถนนรั ช ดาภิ เ ษก
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2229-2800
ผู้สอบบัญชี
สำ�นักง�นสอบบัญชี ซี แอนด เอ
2210/51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2678-0750-4
โทรสาร : 0-2678-0661
ผูส้ อบบัญชี : นางสาวจินตนา มหาวนิช, นางจินตนา เตชะมนตรีกลุ
ทะเบียนเลขที่ : 4687, 5131
ที่ปรึกษ�กฎหม�ย
บริษัท เอแอลดีที่ปรึกษ�กฎหม�ยและนักสืบ จำ�กัด
111/93 ราชดำาเนินคอนโดมิเนียม ถนนนครสวรรค์ เขตป้อมปราบฯ
กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 0-2629-9917
นิติบุคคลที่บริษัทไปลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่�ยแล้ว
ชื่อนิติบุคคล
บริษัท ครัยโอไทย จำากัด
ที่อยู่
60/12 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท
0-2901-3700-4
โทรส�ร
0-2901-3705
ประเภทธุรกิจ
พลังงาน
ทุนชำ�ระแล้ว
190,000,000.00 บาท
สัดส่วนก�รถือหุ้น
15%
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33/133-136 ถนนสุรวงศ แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท : +66 (0) 2632 7071
โทรสาร : +66 (0) 2236 1982
Website : www.asiaﬁber.com

âÃ§§Ò¹

406-7 หมู 7 ถนนสุขุมวิท กม. 33.5
ตําบลบางปูใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท : +66 (0) 2323 9692
โทรสาร : +66 (0) 2323 9577

