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นโยบายพลังงาน
บริษัทมุ่งมั่นสู่การประหยัดพลังงานสูงสุด ในทุกส่วน
ขององค์กร เพื่อเป้าหมายสู่มาตรฐานการจัดการพลังงาน
ISO 50001 บริษัทได้น�ำระบบการจัดการพลังงานมาใช้
ในหน่วยงาน เพื่ อ ช่วยลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน
ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิง่ มีชวี ติ บนโลก และเพือ่ ให้เกิดประสิทธิผล
ในการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนี้
1. ด� ำ เนิ น และพั ฒ นาระบบการจั ด การพลั ง งาน
อย่างเหมาะสม โดยก�ำหนดให้การจัดการพลังงาน
เป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินงานของบริษัทให้
สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง

2. ด�ำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
พลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
กับปริมาณการใช้พลังงาน เทคโนโลยีที่ใช้และ
แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
3. ก�ำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
ในแต่ละปีและสือ่ สารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. ให้ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ ของผู้บริหารทุกระดับและพนักงาน
ทุ ก คนที่ จ ะให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายและข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง ติดตามตรวจสอบ
และรายงานต่อคณะผู้บริหาร
5. บริษทั จะท�ำการจัดซือ้ จัดหาเครือ่ งจักร เครือ่ งมือ
อุปกรณ์การผลิต และบริการอื่นๆ ที่จ�ำเป็น โดย
พิจารณาถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ของผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว
6. ให้ ก ารสนั บ สนุ น ที่ จ� ำ เป็ น รวมถึ ง ทรั พ ยากร
ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการท�ำงาน
การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการน�ำเสนอ
ข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
7. จะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมายและ
แผนการด�ำเนินงานด้านพลังงานทุกปี ในกรณี
ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงกระบวนการหรื อ ระบบ
การจั ด การพลั ง งานจะมี ก ารทบทวนตาม
ความเหมาะสม

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของชีวิต และ
สุขภาพอนามัยของพนักงานในการท�ำงาน และพยายาม
อย่างยิ่งที่จะให้มีการส่งเสริมสนับสนุน ให้พนักงานได้ท�ำงาน
ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีวิธีการท�ำงานที่ปลอดภัย มีสุขภาพ
อนามัย ปลอดภัยจากอุบัติเหตุและโรคจากการท�ำงาน ดังนี้
1. บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้าน
ความปลอดภัย และปรับปรุงสภาพการท�ำงานและ
สิ่งแวดล้อม
2. พนั ก งานทุ ก คนของบริ ษั ท จะได้ รั บ การดู แ ล
ให้ท�ำงานในสถานที่ท�ำงาน โดยได้รับเครื่องมือ
อุปกรณ์และเครื่องป้องกันอันตรายที่เหมาะสม
ส�ำหรับงาน
3. พนักงานทุกคนต้องค�ำนึงถึงความปลอดภัยของ
ตนเอง และเพื่ อ นร่ ว มงานตลอดจนทรั พ ย์ สิ น
ของบริษัทเป็นส�ำคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
4. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการป้องกัน
อุบตั เิ หตุ และจะต้องรักษาความสะอาด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ท�ำงาน
5. พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติงานด้วยวิธีปลอดภัย
ตามระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับการท�ำงานของบริษทั
เรื่อง “ความปลอดภัยและสุขภาพ” และมีสิทธิเสนอ
ความคิดเห็นในการปรับปรุงสถานที่ท�ำงาน และวิธีท�ำงาน
ให้ปลอดภัย
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บริ ษั ท ได้ ค� ำ นึ ง ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการรั ก ษา
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีต่อการผลิตที่ยั่งยืน จึงมีความตั้งใจที่จะด�ำเนินการ ดังนี้
1. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
2. มีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันมลภาวะและปรับปรุง
อย่างต่อเนือ่ งทีจ่ ะลดกากของเสียในกระบวนการผลิต
3. มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะลดการใช้ พ ลั ง งาน และ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น�ำ้ โดยการน�ำเทคโนโลยี
สะอาดมาใช้
4. ท� ำ การถ่ า ยทอดนโยบายนี้ ใ ห้ พ นั ก งานลู ก จ้ า ง
และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบ
5. จัดท�ำวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ให้บรรลุตามนโยบายนี้
อย่างมีประสิทธิผล
และจัดให้มีการทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เป็นระยะๆ

นโยบายความปลอดภัย อาชี วอนามัย
และสภาพแวดล้อม ในการท�ำงาน
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ประวัติและการพัฒนาที่ส�ำคัญของบริษัท
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บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้ง
ในปี 2513 เพื่อท�ำการผลิตเส้นใยและด้ายยืดไนลอนภายใต้
การส่ ง เสริ ม การลงทุ น จากบี โ อไอ เป็ น บริ ษั ท แรกใน
ประเทศไทยที่ท�ำการผลิตผ้าไนลอน (Taffeta) และผ้าทอ
จากเส้นใยสังเคราะห์ชนิดอื่นๆ ด้วยระบบการผลิตที่ล�้ำหน้า
ทางเทคโนโลยี โดยเครื่องไร้กระสวย Water Jet Looms
ซึง่ ใช้นำ�้ เป็นตัวพาด้ายพุ่ง และมีความเร็วสูง ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้
ได้รบั การยอมรับจากตลาดทัง้ ในและต่างประเทศอย่างรวดเร็ว
ปี 2518
บริษัทได้เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ปี 2536
บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด
ปี 2538
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9002

ปี 2545
ได้ รั บ การรั บ รองระบบคุ ณ ภาพ ISO 9001:2000
จาก Det Norske Veritas Industry B.V. ได้รับหนั ง สื อ
รับรองผลิตภัณฑ์ด้ายยืดสีมีคุณภาพตามเกณฑ์ Öko-Tex
Standard 100 จาก TESTEX Swiss Textile Testing Institute
ซึง่ เป็นการยืนยันว่าคุณภาพด้ายยืดสีตรงตามมาตรฐานสากล
ตั้งแต่ปี 2543-2545
ติ ด ต่ อ กั น ทุ ก ปี และบริ ษั ท ได้ น� ำ เทคโนโลยี
การผลิตเส้นใยไนลอนแบบ Fully Drawn Yarn (FDY)
และ Pre-Oriented Yarn (POY) มาใช้ เ ป็ น รายแรก
ในภูมิภาคนี้ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นกรรมวิธีใหม่ล่าสุด
ที่สามารถลดขั้นตอนการผลิตลง และผลิตได้เร็วกว่าเดิม
หลายเท่า ท�ำให้ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น ปัจจุบันบริษัท
ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นโรงงาน
ทีผ่ า่ นการตรวจสอบประเมินการใช้เทคโนโลยีสะอาดเบือ้ งต้น
ตามโครงการเทคโนโลยีสะอาดช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ปี 2549
ได้รบั การรับรองเป็นโรงงาน “ปรับภูมทิ ศั น์โรงงานน่าอยู่
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ปี 2550
บริ ษั ท ได้ รั บ การรั บ รองด้ า นมาตรฐานและฉลาก
สิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป EU Flower (EUROPEAN
UNION ECO-LABEL) อีก ทั้ง บริษัท ได้พัฒ นาผลิตภัณ ฑ์
แอนตี้แบคทีเรีย
ปี 2552
บริษัทได้ปรับเข้าสู่ระบบ ISO 9001 : 2008 และ
ISO 14001 : 2004 และในวันที่ 16 ธันวาคม 2552 บริษทั ได้รบั
การอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ปี 2558
บริ ษั ท ได้ รั บ การรั บ รองด้ า นมาตรฐานการจั ด การ
พลังงาน ISO 50001 : 2011
ปี 2560
บริษทั ได้รบั การรับรองด้านมาตรฐานระบบ ISO 9001 :
2015 และ ISO 14001 : 2015
ผลประกอบการในรอบหลายปีทผี่ า่ นมายังอยูใ่ นระยะ
ฟืน้ ตัวจากวิกฤตการณ์เมือ่ ปี พ.ศ. 2540 การผลิตมีการปรับตัว
อย่างต่อเนือ่ ง จากทีเ่ น้นผลิตจ�ำนวนมากมาเป็นผลิตจ�ำนวนที่
น้อยลง แต่เน้นคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
เพื่ อ สนองตอบความต้ อ งการของผู ้ ใ ช้ แ ละตลาดได้ ดี ขึ้ น
ในด้านกระบวนการผลิตมีการปรับปรุงประสิทธิภาพความแม่นย�ำ

โดยเฉพาะการลดความสิ้นเปลืองของวัตถุดิบ พลังงาน น�้ำ
และปัจจัยการผลิตอื่นๆ และลดปริมาณของเสียที่เกิดจาก
การผลิตอย่างได้ผล ด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น 5 ส, TPM, การอบรม
การประหยั ด น�้ ำ และพลั ง งาน การอบรมและกิ จ กรรม
การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) เป็นต้น รวมทั้ง
การปรั บ เปลี่ ย นเครื่ อ งจั ก รใหม่ ๆ ที่ มี ค วามเร็ ว สู ง และ
ผลิตภาพดีขนึ้ ในขณะทีใ่ ช้พลังงานน้อยลง ในด้านการขายก็เน้น
การบริการ และตอบสนองทีร่ วดเร็ว มีการส�ำรวจความต้องการ
ของตลาดอยูเ่ สมอเพือ่ น�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการของ
ตลาดมาวิเคราะห์ และพัฒนาร่วมกับลูกค้า ท�ำให้ได้สินค้า
ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ในด้านฐานะ
การเงินก็มกี ารปรับลดความเสีย่ ง ทัง้ ด้านความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลี่ยนและการใช้เงินกู้ลดน้อยลง ท�ำให้ผลกระทบจาก
อัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันอยู่ในระดับต�่ำมาก และหนี้สิน
ก็ ล ดลงมาก ท� ำ ให้ แ ทบจะไม่ มี ด อกเบี้ ย และโครงสร้ า ง
ทางการเงินมีความมั่นคงขึ้น
กว่าสีท่ ศวรรษทีบ่ ริษทั เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ด�ำรงบทบาทที่ส�ำคัญในอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทย
และด้วยความมุ่งมั่นอันแน่วแน่จากเหล่าบุคลากร บริษัท
ตั้งปฏิธานที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อคงความเป็นผู้น�ำ
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอไนลอนของประเทศไทย

รายงานประจ�ำปี 2561 • บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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สารจากประธานคณะกรรมการ

นายมงคล มังกรกนก
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ประธานกรรมการ
บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทสามารถประคองสถานการณ์
โดยเฉพาะการส่งออกให้ด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
ภายใต้การแข่งขันด้านราคาอย่างเข้มข้น
ประกอบกับค่าเงินบาทที่เริ่มผ่อนคลายและอ่อนตัวลง
ท�ำให้บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนเพียงเล็กน้อยในปี นี้

ปีที่ผ่านไปนับว่าเป็นปีที่ยากล�ำบากพอสมควรส�ำหรับธุรกิจที่เน้นการส่งออก เนื่องจาก
ค่าเงินบาททีแ่ ข็งมากเกือบตลอดช่วงปี ประกอบกับความขัดแย้งทางการเมืองและการค้าในหลายภูมภิ าค
ส่งผลให้ราคาน�้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่องจากน�้ำมันมีความผันผวนอย่างรุนแรงมาโดยตลอด
ธุรกิจของบริษัทที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากน�้ำมันก็ได้รับผลกระทบไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
อย่างไรก็ดี แม้จะมีผลกระทบจากทั้งความผันผวนของราคาและค่าเงินบาทอย่างรุนแรง
แต่ด้วยมาตรการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่น�ำมาใช้อย่างได้ผล ท�ำให้บริษัทสามารถประคอง
สถานการณ์ โดยเฉพาะการส่งออกให้ดำ� เนินไปได้อย่างต่อเนือ่ งภายใต้การแข่งขันด้านราคาอย่างเข้มข้น
ประกอบกับค่าเงินบาทที่เริ่มผ่อนคลายและอ่อนตัวลง ท�ำให้บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน
เพียงเล็กน้อย ในปีนี้
ในส่วนของการผลิต บริษัทก็มิได้นิ่งนอนใจ และได้เข้าร่วมโครงการการปรับปรุงการผลิต
ด้วยระบบอัตโนมัติ ได้มกี ารเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญระบบดังกล่าวมาศึกษาและให้คำ� แนะน�ำทีเ่ ป็นประโยชน์
ขณะนี้การปรับปรุงในบางส่วนที่เริ่มได้ก่อนเช่นที่ระบบบรรจุก็ก�ำลังเริ่มขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท�ำงานและลดจ�ำนวนพนักงานลง หากได้ผลดีก็จะขยายผลไปยังส่วนอื่นๆ ต่อไป
นอกจากมาตรการต่างๆ เพือ่ ลดต้นทุน เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันแล้ว บริษทั ยังเข้าไป
ช่วยการบริหารบริษัทที่ได้ลงทุนไว้อย่างใกล้ชิด และได้ช่วยแก้ไขปัญหาในหลายๆ เรื่องจนท�ำให้
ด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และมีผลประกอบการที่มั่นคงมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มีแนวทาง
การน�ำเอาทรัพย์สนิ ทีม่ อี ยูข่ องบริษทั มาท�ำประโยชน์ สร้างรายได้ให้มากขึน้ เช่นโครงการให้เช่าโกดัง
ทีป่ จั จุบนั ไม่ได้ใช้เนือ่ งจากสินค้าคงคลังทีล่ ดน้อยลง โครงการน�ำพืน้ ทีว่ า่ งของโรงงานมาสร้างอาคาร
โรงงานให้เช่า โครงการเหล่านี้อยู่ระหว่างด�ำเนินการ และน่าจะส่งผลดีต่อรายได้ของบริษัท
ในปีบัญชีถัดไป

นายมงคล มังกรกนก

ประธานกรรมการ
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ความเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้นับเป็นความท้าทายที่จะท�ำให้บริษัทสามารถ
ด�ำเนินธุรกิจได้อย่างก้าวหน้าและมั่นคง จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ตลอดจนการเปิดใจ
รับความเปลีย่ นแปลงในการท�ำงานของทุกคนทุกต�ำแหน่ง ซึง่ ฝ่ายบริหารของบริษทั ก็ได้รบั ความร่วมมือ
อย่างดียงิ่ ผมจึงขอขอบคุณพนักงานทุกท่านมา ณ ทีน่ ี้ และขอขอบคุณ ลูกค้า บริษทั คูค่ า้ สถาบันการเงิน
และเครือข่ายผู้มีอุปการคุณของบริษัทที่ให้ความอนุเคราะห์บริษัทมาอย่างดีโดยตลอด
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ข้อมู ลทางการเงินที่ส�ำคัญ
หน่วย : พันบาท
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ยอดขายรวม-สุทธิ
ยอดการส่งออก
สัดส่วนการส่งออก
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายบริหาร
รายได้อื่นๆ
ต้นทุนทางการเงิน
ส�ำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงคลังและระหว่างผลิต
สินทรัพย์รวม
ก�ำไรขั้นต้น (ร้อยละ)
ผลผลิต
- เม็ดไนลอน (ตัน)
- เส้นใย (ตัน)
- เส้นด้าย (ตัน)
- ผ้าทอ (‘000 หลา)
อัตราส่วน
- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
- อัตราส่วนหนี้สิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
- อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (วัน)
- อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง (วัน)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

2561

2560

2559

989,441
749,359
75.74
24,781
21,131
13,553
32
3,013
(428)
0.01
152,779
155,008
1,411,149
3.23

811,922
548,994
67.62
19,837
21,177
11,140
1,093
8,320
0.18
129,653
177,479
1,408,354
4.42

759,188
535,686
70.56
21,444
21,037
9,957
25
391
(11,949)
(0.26)
136,379
152,427
1,181,863
2.53

6,144
3,535
817
2,461

5,315
3,451
912
2,781

3,809
3,490
932
2,597

15.11
0.16
51
21
(0.03)
(0.04)

14.37
0.17
59
25
0.64
0.74

15.68
0.15
59
34
(1.01)
(1.16)

ลักษณะการประกอบธุ รกิจ
โครงสร้างธุรกิจ

3) เส้ น ด้ า ยยื ด : เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ จ ากเส้ น ใย
สั ง เคราะห์ ที่ ผ ่ า นการตี เ กลี ย วหลอกให้ เ ส้ น ใย
แต่ละเส้นมีลักษณะฟูและบิดเป็นเกลียวใช้ผลิต
ผ้าถักและถุงเท้า
4) ผ้าย้อมและตกแต่ง : เป็นผ้าที่ทอขึ้นจากเส้นใย
สังเคราะห์และผ่านกระบวนการฟอกย้อมและ
แต่งส�ำเร็จ
5) การบริการย้อมและตกแต่งผ้า : เป็นการให้บริการ
ย้อมและตกแต่งผ้าแก่โรงงานอื่น

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจ
เป็นผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ไนลอนทั้งชนิดเม็ดและ
เส้นใยเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปั่นด้าย ทอผ้า และ
ถักผ้า โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการหลักอยู่ 5 ประเภทด้วยกัน
ดังนี้
1) เม็ดไนลอน : ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเส้นใย
สังเคราะห์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและแหอวน
2) เส้ น ใยสั ง เคราะห์ : เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ จ าก
การแปรสภาพจากเม็ดไนลอนมีหลายประเภทและ
ขนาด น�ำไปใช้ในการทอผ้าใช้ในการผลิตด้ายยืด
โครงสร้างรายได้ของบริษัท
ผลิตภัณฑ์

2560/2561
ล้านบาท
ร้อยละ

2559/2560
ล้านบาท ร้อยละ

2558/2559
ล้านบาท ร้อยละ

1.41
3.54
7.17
10.30
1.82
24.24

13
30
83
118
19
263

1.60
3.69
10.22
14.54
2.34
32.39

5
30
72
106
11
224

0.66
3.95
9.47
13.94
1.45
29.47

433
238
79
750

43.74
24.04
7.98
75.76

274
173
102
549

33.74
21.31
12.56
67.61

222
194
120
536

29.21
25.53
15.79
70.53

447
273
150
102
18
990

45.15
27.58
15.15
10.30
1.82
100.00

287
203
185
118
19
812

35.34
25.00
22.78
14.54
2.34
100.00

227
224
192
106
11
760

29.87
29.48
25.26
13.94
1.45
100.00
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มูลค่าการจ�ำหน่ายในประเทศ
- เม็ดไนลอน
- เส้นใย
- เส้นด้ายยืด
- ผ้าย้อมและตกแต่ง
- บริการ
รวม
มูลค่าการจ�ำหน่ายต่างประเทศ
- เม็ดไนลอน
- เส้นใย
- เส้นด้ายยืด
- ผ้าย้อมและตกแต่ง
รวม
รวมในประเทศและต่างประเทศ
- เม็ดไนลอน
- เส้นใย
- เส้นด้ายยืด
- ผ้าย้อมและตกแต่ง
- บริการ
รวม

(หน่วย : ล้านบาท)
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ภาวะอุ ตสาหกรรมและการแข่งขัน
เศรษฐกิจโลกในรอบปีทผี่ า่ นมายังคงเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
แม้ว่าจะมีแนวโน้มความขัดแย้งและกระแสกีดกันทางการค้า
รุนแรงขึน้ ก็ตาม เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาภายใต้ประธานาธิบดี
ทรัมป์ยังคงมีสัญญาณที่ดีขึ้น ทั้งในด้านการเติบโตของรายได้
และการจ้างงาน จึงยังเป็นหัวรถจักรทีส่ ำ� คัญในการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิ จ โลก ประกอบกั บ จี น ที่ แ ม้ จ ะชะลอตั ว ลงบ้ า ง
แต่การเติบโตในด้านเศรษฐกิจดิจทิ ลั ซึง่ มาแทนทีก่ ารเป็นฐาน
การผลิตของโลกดูเหมือนจะท�ำให้ภาคธุรกิจรายเล็กที่เดิม
อยูน่ อกระบบข้อมูลได้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของข้อมูลเศรษฐกิจ
อย่ า งเต็ ม ภาคภู มิ และมาชดเชยรายได้ แ ละกระแสเงิ น
ทีห่ มุนเวียนอยูใ่ นภาคคอร์รปั ชันทีก่ ำ� ลังถูกปราบปรามอย่างหนัก
ท� ำ ให้ เ ศรษฐกิ จ ของจี น ที่ แ ม้ จ ะชะลอตั ว ลงบ้ า งกลั บ มี
ความแข็งแกร่งขึ้น เศรษฐกิจที่ใหญ่อย่างประเทศอินเดียก็
เติบโตได้ที่ระดับร้อยละ 7 ขึ้นไป อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์
ก็ฟื้นตัวขึ้นมามากมาแทนที่มาเลเซียซึ่งชะลอตัวลง ประเทศ
รอบบ้านเราคือ CLMV ก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
เวียดนาม ความเป็นไปเหล่านีแ้ สดงถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเกิดใหม่ที่มาร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกกับ
คลื่นลูกเดิมเช่นภูมิภาคยุโรปและญี่ปุ่นที่ยังคงชะลอตัว
นอกจากนี้ ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับ
ประเทศอิหร่านเป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้ราคาน�้ำมันโลก
ขยับตัวสูงขึ้นจากระดับ 50 เหรียญต่อบาเรลล์มาเป็นกว่า
70 เหรี ย ญต่ อ บาเรลล์ ใ นขณะนี้ ส่ ง ผลให้ เ ศรษฐกิ จ ใน
ตะวันออกกลางดีขึ้นจากเดิมอย่างผิดหูผิดตา ก�ำลังซื้อที่
หดหายไปเป็นเวลาหลายปีกก็ ลับฟืน้ ขึน้ มาใหม่ แม้จะมีขอ้ กังวล
ว่าราคาน�้ำมันที่สูงอาจส่งผลกระทบต่อก�ำลังซื้อในระยะยาว
แต่หากราคาน�้ำมันไม่สูงไปถึงระดับ 100 เหรียญต่อบาเรลล์
ผลดีต่อเศรษฐกิจน่าจะมากกว่าผลเสีย

ส�ำหรับประเทศไทยก็ได้รบั อานิสงส์จากการฟืน้ ตัวของ
เศรษฐกิจโลกเช่นเดียวกัน การส่งออกของไทยเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องมาถึง 17 เดือนติดต่อกัน อีกทั้งเงินลงทุนในตลาด
ตราสารหนีแ้ ละตลาดทุน ประกอบกับรายได้จากการท่องเทีย่ ว
ท�ำให้ดุลการค้าของไทยเป็นบวกอย่างมากจนส่งผลถึงค่าเงิน
บาทที่แข็งขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงที่สุดในรอบกว่า 3 ปี
ซึ่งกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของการส่งออก
จนผูป้ ระกอบการได้รอ้ งขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมาช่วย
ดูแลค่าเงินบาทอยู่หลายครั้งหลายหน จนเมื่อสหรัฐอเมริกา
เริม่ น�ำมาตรการภาษีมากดดันประเทศคูค่ า้ จนค่าเงินดอลลาร์
แข็งค่าขึ้น จึงท�ำให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงมาอยู่ในระดับที่
พอแข่งขันได้อีกครั้งหนึ่ง
อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยแม้จะดีในภาพรวม แต่
การกระจาย รายได้และการเติบโตทางเศรษฐกิจดูเหมือน
จะกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มผู้ส่งออกและกิจการใหญ่ๆ ที่ควบคุม
ตลาดและการบริโภคของประเทศอยู่เท่านั้น นอกจากนี้
การกระตุ้น เศรษฐกิจในประเทศด้วยเงินงบประมาณภาครัฐ
ก็ยังไม่ได้ผลเต็มที่เนื่องจากระบบระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐฉบับใหม่ที่ท�ำให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ชะลอการใช้
งบประมาณเพราะเกรงจะท�ำผิดและจะถูกลงโทษ งบประมาณ
ส่วนหนึ่งจึงไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศได้
บรรดาผู้ประกอบการรายย่อยและท้องถิ่นจึงยังคงไม่ได้รับ
ผลจากการเติบโตนี้ นอกจากนี้ การที่ผู้บริโภครายย่อยหันไป
นิยมสินค้าจากร้านสะดวกซื้อหรือการซื้อสินค้าทางเว็บไซต์
ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�ำให้เกิดการแทนที่ (Disruption)
ธุรกิจเดิมๆ โดยผูถ้ กู แทนทีไ่ ม่รตู้ วั ท�ำให้กลายเป็นปัญหาใหญ่
ลุกลามไปทัว่ ทุกวงการและทุกพืน้ ที่ ซึง่ อาจจะน�ำไปสูค่ วามขัดแย้ง
ในเรือ่ งความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเศรษฐกิจครัง้ ใหญ่ขนึ้ ได้ในอนาคต

ในภาคส่วนของอุตสาหกรรมของไทยก็ยังคงเติบโต
ได้ดี โดยเฉพาะผู้ที่สามารถส่งสินค้าไปขายในต่างประเทศ
ทั้ ง รายเล็ ก และรายใหญ่ เช่ น อุ ต สาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วนอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อุ ต สาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป เป็ น ต้ น โดยเฉพาะ
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ที่ ไ ด้ ต ลาดรถกระบะในตลาด
ตะวั น ออกกลางกลั บ คื น มา ก็ ค าดว่ า จะท� ำ สถิ ติ ก ารผลิ ต
และการจ�ำหน่ายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีนี้ แต่ส�ำหรับ
ผูท้ ยี่ งั ยึดถือตลาดในประเทศเป็นหลักก็จะประสบความล�ำบาก
เนื่ อ งจากปั ญ หาก� ำ ลั ง ซื้ อ ภายในประเทศที่ ห ดตั ว ปั ญ หา
หนีค้ รัวเรือน หนีส้ นิ ส่วนบุคคลทัง้ ในและนอกระบบ ล้วนส่งผล
ให้ก�ำลังซื้ออ่อนตัวลงอย่างมาก
ส� ำ หรั บ อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอในปี นี้ ก็ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ
ปีที่แล้ว และก็เป็นไปตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมไทย
โดยทั่วไป กล่าวคือผู้ประกอบการที่ส่งออกได้จะเติบโตได้ดี

แม้จะเป็นการส่งออกไปยังตลาดรองอย่างประเทศ CLMV
หรือประเทศจีน ส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เติบโตมากขึ้น
ซึง่ ก็เป็นผูผ้ ลิตส่วนมากของอุตสาหกรรมสิง่ ทอในประเทศไทย
อยู่แล้ว ที่เน้นการส่งออกเป็นหลัก แต่แนวโน้มในระยะ
ไม่ กี่ ป ี ข ้ า งหน้ า อาจจะไม่ ส ดใสมาก เนื่ อ งจากผู ้ บ ริ โ ภค
ในประเทศต่ า งๆ ล้ ว นจะเริ่ ม มองหาเสื้ อ ผ้ า เครื่ อ งนุ ่ ง ห่ ม
ที่ มี คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษ โดยเฉพาะจากวั ส ดุ เ ส้ น ใยเส้ น ด้ า ย
ที่จะต้องรองรับความต้องการและวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่
อุตสาหกรรมสิ่งทอทั่วโลกก�ำลังตอบสนองความต้องการ
ดั ง กล่ า วนี้ และยั ง ต้ อ งตอบสนองแนวทางการพั ฒ นา
ที่ยั่งยืนด้วยการใช้วัสดุที่แข็งแรง ยืดหยุ่น แต่ย่อยสลาย
หรือน�ำมารีไซเคิลได้โดยง่าย จึงเป็นความท้าทายที่เป็นโจทย์
ส�ำหรับการค้นคว้าวิจัย ซึ่งมีความจ�ำเป็นอย่างมากส�ำหรับ
ผู้ผลิตสิ่งทอในขณะนี้
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ปั จจัยความเสี่ยง
นอกจากความเสี่ยงในด้านฐานะการเงินที่ปรากฏใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอบผู้สอบบัญชีแล้ว ปัจจัย
ความเสี่ยงในเชิงธุรกิจสามารถจ�ำแนกออกได้ดังนี้
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1. ผลิตภัณฑ์ บริษัทผลิตวัสดุสังเคราะห์ไนลอน-6
ซึ่งมีต้นทุนวัตถุดิบที่แพงกว่าใยสังเคราะห์อื่นๆ
จึงมีความเสี่ยงที่จะถูกทดแทนส�ำหรับการใช้งาน
บางชนิ ด อย่ า งไรก็ ดี ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษ
ของไนลอน ท�ำให้ยงั คงเป็นวัสดุหลักในการใช้งาน
หลายชนิ ด เช่ น ถุ ง เท้ า ถุ ง น่ อ งผ้ า ร่ ม ผ้ า ใบ
ผ้ า เต็ น ท์ แห อวน เป็ น ต้ น ประกอบกั บ
ก�ำลังการผลิตไนลอนทั่วโลกมีไม่มากนักและมี
การขยายตัวค่อนข้างน้อย จึงยังคงมีสมดุลระหว่าง
อุปสงค์กับอุปทานพอสมควร อนึ่งการที่บริษัท
ยังได้มีการน�ำวัสดุอ่ืนเช่นโพลีเอสเตอร์มาใช้ร่วม
ในการผลิ ต ของบริ ษั ท ฯ เองบางส่ ว นอยู ่ แ ล้ ว
และยังมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ
รวมทั้ ง การลงทุ น ในเครื่ อ งจั ก รใหม่ ๆ ที่ มี
ความยืดหยุ่นสูง ท�ำให้ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดได้ ดี ขึ้ น ผลกระทบในปั จ จั ย เสี่ ย ง
ดังกล่าวจึงลดลง
2. วั ต ถุ ดิ บ ต้นทุนวัตถุดิบถือเป็นสัดส่วนที่ใหญ่
ที่สุดของใยสังเคราะห์ ความเคลื่อนไหวของราคา
วั ต ถุ ดิ บ ตลอดจนจั ง หวะการสั่ ง ซื้ อ ย่ อ มมี ผ ล
อย่ า งมากต่ อ ผลประกอบการในระยะนี้ ราคา
วั ต ถุ ดิ บ คาโปรแลคตั ม มี ค วามผั น ผวนมาก
บริษัทจึงต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และ
ยังคงยึดหลักด�ำเนินการอย่างไม่ประมาท โดยไม่ซอื้
วั ต ถุ ดิ บ ด้ ว ยวิ ธี ใ ห้ ส ่ ง สิ น ค้ า ก่ อ นตกลงราคา
ดังเช่นที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ ในประเทศอื่น
ปฏิบัติ แต่จะตกลงราคาที่แน่นอนส�ำหรับวัตถุดิบ
ที่สั่งซื้อทุกล็อต และยังไม่เสนอราคาขายให้ลูกค้า
จนกว่าจะรู้ต้นทุนและจัดหาวัตถุดิบได้เพียงพอ

ท� ำ ให้ มี ค วามมั่ น ใจในตั ว เลขต้ น ทุ น การผลิ ต
ของทุกสินค้าที่บริษัทฯ ขายไป อนึ่ง ความเสี่ยงนี้
ได้ถกู กล่าวถึงโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีปีนี้ไว้แล้วด้วย
3. การถูกทุ่มตลาดจากต่างประเทศเนื่องจาก
การปรับลดภาษีขาเข้า จากนโยบายภาครัฐ
ที่ เ ร่ ง ด� ำ เนิ น การปรั บ โครงสร้ า งภาษี และ
ลดอั ต ราภาษี ล งตามข้ อ ผู ก พั น จะท� ำ ให้ ภ าษี
ขาเข้ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ทุ ก ชนิ ด
มี ก ารอั ต ราลดต�่ ำ ลงเหลื อ ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 5
ซึ่งเป็นอัตราตามโครงสร้าง อัตราดังกล่าวนี้นับว่า
ค่อนข้างต�่ำเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง จึงเอื้อให้
มี ก ารน� ำ เข้ า สิ น ค้ า ไนลอนจากประเทศที่ มี
ผู้ผลิตใหญ่ๆ ซึ่งมีศักยภาพสูงกว่า และได้เปรียบ
ในเชิงต้นทุน นอกจากนี้ ความขัดแย้งทางการค้า
ระหว่ า งสหรั ฐ อเมริ ก ากั บ จี น ที่ น� ำ ไปสู ่ ก ารขึ้ น
ก�ำแพงภาษีของสหรัฐฯ ยังอาจท�ำให้ผู้ผลิตในจีน
ที่ เ คยส่ ง สิ น ค้ า ไปขายในสหรั ฐ ฯ ต้ อ งโยกย้ า ย
สินค้ามาขายในตลาดภูมิภาคอาเซียน ก็จะยิ่งเพิ่ม
อุ ป ทานในตลาดนี้ ม ากขึ้ น การแข่ ง ขั น ก็ จ ะ
รุ น แรงขึ้ น ในประเด็ น นี้ บริ ษั ท ได้ เ น้ น ย�้ ำ เรื่ อ ง
การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และลดการใช้
ทรั พ ยากรลงให้ น ้ อ ยที่ สุ ด เพื่ อ แข่ ง ขั น ได้
ในด้ า นต้ น ทุ น ขณะเดี ย วกั น ก็ เ น้ น การพั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ๆ ร่ ว มกั บ ลู ก ค้ า เพื่ อ ให้ ไ ด้
สินค้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ ตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า ตลอดจนให้บริการที่ใกล้ชิด สะดวก
และรวดเร็ว ซึ่งคู่แข่งในต่างประเทศไม่สามารถ
ท�ำได้ดีเท่า ขณะเดียวกัน บริษัทก็ยังใช้โอกาส
ทีอ่ ากรลดลงนี้ พยายามเสาะหาวัตถุดบิ และสินค้า
ขั้นกลางจากแหล่งต่างๆ ที่สามารถน�ำเข้ามาผลิต
เป็นสินค้าส�ำเร็จรูปได้ด้วยต้นทุนที่ต�่ำลงอยู่เสมอ

4. ความเสี่ยงเรื่องค่าเงินบาท จากความผันผวน
ของเงิ น บาทอย่ า งรุ น แรงในช่ ว งที่ ผ ่ า นมา
ส่ ง ผลกระทบ ถึ ง อุ ต สาหกรรมหลายชนิ ด
รวมทั้ ง อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งนุ ่ ง ห่ ม รองเท้ า
เฟอร์ นิ เ จอร์ อาหาร ฯลฯ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
อุตสาหกรรมทีม่ ตี น้ ทุนเป็นเงินบาทในสัดส่วนทีส่ งู
ส� ำ หรั บ บริ ษั ท ฯ ต้ น ทุ น วั ต ถุ ดิ บ ซึ่ ง เป็ น สั ด ส่ ว น
ที่ใหญ่นั้น ซื้อขายกันเป็นเงินดอลลาร์ทั้งส่วนที่
น�ำเข้าและส่วนที่ซื้อในประเทศ จึงมีความเสี่ยง
ในด้านนีค้ อ่ นข้างน้อย โดยเฉพาะบริษทั ฯ มียอดขาย
ส่ ง ออกเป็ น เงิ น ดอลลาร์ ใ นระดั บ ใกล้ เ คี ย งกั บ
ยอดซือ้ วัตถุดบิ ในแต่ละเดือน จึงแทบไม่มคี วามเสีย่ ง
ในด้านนีเ้ ลย แต่บริษทั ฯ ก็มไิ ด้ประมาท โดยในช่วง
ที่มีความผันผวนมากก็จะท�ำการซื้อขายดอลลาร์
ล่วงหน้าส�ำหรับส่วนต่างระหว่างด้านรายรับและ
รายจ่ายเพื่อรักษาสมดุลในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งเป็น
มาตรการที่ได้ผล และมีค่าใช้จ่ายต�่ำ
5. ความเสี่ยงเรื่องบุ คลากร ในระยะสองสามปี
ที่ผ่านมามีบุคลากรของบริษัทในระดับผู้บริหาร
ได้ถงึ ก�ำหนดเกษียณอายุหลายคน จึงเป็นประเด็น

ความเสี่ยง

ประเภท

ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียประสบการณ์ องค์ความรู้
และประสิทธิภาพการท�ำงาน อีกทัง้ อุตสาหกรรม
สิง่ ทอในปัจจุบนั ไม่อาจดึงดูดบุคลากรชัน้ แนวหน้า
จากสถานศึกษา หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ บริษัท
ตระหนักถึงความเสีย่ งในเรื่องนี้ จึงพยายามสร้าง
บุคลากรรุ่นใหม่มารองรับจากภายใน ส� ำ หรั บ
บางหน่วยงานที่บุคลากรรุ่นใหม่ยังไม่สามารถ
สานงานต่อได้ก็ได้ใช้วิธีต่ออายุเกษียณออกไป
ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือที่ดีจากพนักงานผู้ที่ยังมี
สุขภาพดีและพร้อมจะท�ำงานต่อ
6. ความเสี่ยงเชิ งธุรกิจ ประกอบด้วยความเสี่ยง
ต่ อ ข้ อ บั ง คั บ และกฎหมาย ความเสี่ ย งของ
ตัวสินค้าต่อผู้บริโภค ความเสี่ยงในด้านชื่อเสียง
ตลอดจนความเสี่ยงอื่นๆ นั้น ทางบริษัทก�ำลัง
ศึ ก ษาที่ จ ะมี ร ะบบการประเมิ น ภายในเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับเป้าหมายการลดความเสีย่ งในองค์กร

ความเสี่ยง
มาตรการ
โอกาส ผลกระทบ
ก่อน
ลดความเสี่ยง
มาตรการ
3
4
3x4=12 วัสดุใหม่ สินค้าใหม่

ความเสี่ยง
หลัง
มาตรการ
2x2=4

ปฏิบัติการ

วัตถุดิบ

การเงิน

3

3

3x3=9

การซื้อวัตถุดิบ
การเสนอราคาผลิตภัณฑ์

2x2=4

การถูกทุ่มตลาด

การเงิน

2

3

2x3=6

การติดตามข่าว
การปรับปรุงต้นทุน

2x2=4

ค่าเงิน
(อัตราแลกเปลี่ยน)

การเงิน

3

3

3x3=9

การเสนอราคาผลิตภัณฑ์
การประกันความเสี่ยง

2x2=4

บุคลากร

ปฏิบัติการ

4

3

4x3=12

การสร้างบุคลากรใหม่
การต่อเกษียณ

2x2=4

ธุรกิจ

ความสอดคล้อง

2

3

2x3=6

คณะกรรมการความเสีย่ ง
(อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ)

2x3=6
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ผลิตภัณฑ์
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช� ำระแล้ว

ผู ้ถือหุ้น

หุ้นสามัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีทุน
จดทะเบียน 1,000 ล้านบาท เรียกช�ำระแล้ว 455,742,660 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 45,574,266 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

รายนามกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วัน
ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด 30 กันยายน 2560

014
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ล�ำดับ

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จ�ำนวนหุ้น

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

กลุ่มนายน�ำชัย น�ำชัยศิริ
- นายน�ำชัย น�ำชัยศิริ
- นางวิภา วิทยาศัย
- บจ. น�ำชัยศิริโฮลดิ้ง

3

นายจุล น�ำชัยศิริ

3,213,000

7.05

4

นางแอน มาลากุล ณ อยุธยา

2,027,866

4.45

5

กลุ่มนายช�ำนาญ วีรวรรณ
- นายช�ำนาญ วีรวรรณ
- นายโอฬาร วีรวรรณ
- นางศิรินิล วีรวรรณ
- นางสาวจรัสพรรณ วีรวรรณ
- นายวรรณวิสุทธิ วีรวรรณ
- นางปิยวรรณ วีรวรรณ
- นายสัญชัย ริชาร์ด วีรวรรณ
- นายธีรชาติ วีรวรรณ
- นายธนโชค วีรวรรณ
- บจ. วีรวรรณ
- บจ. สหกรรมกรกิจ

1,642,578

3.60

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
600
306,175
53,574
68,950
332,970

ล�ำดับ

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ (%)

6

บริษัท วงศ์ช่างเอ็นเตอร์ไพรส์

630,324

1.38

7

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (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

2,285,980

5.02

การออกหลักทรัพย์อ่นื
- ไม่มี นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 70 ของก�ำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ และเงินส�ำรอง
ต่างๆ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภาวะทางเศรษฐกิจ สภาพทางธุรกิจ สภาพคล่อง และการลงทุนของบริษัท
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ผังองค์กร (โครงสร้างการจัดการ)
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ

แผนกตรวจสอบภายใน

กรรมการและผู้จัดการใหญ่

กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่

ผู้จัดการโรงงาน

016
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ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

ฝ่าย
ผลิตไนลอน

ฝ่าย
ผลิตเส้นด้าย

ฝ่าย
ควบคุม
และพัฒนา
คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์

ฝ่าย
ผลิตผ้า
และ
ย้อมแต่งผ้า

ฝ่าย
วิศวกรรม

ฝ่าย
บริหาร
โรงงาน

ฝ่าย
การค้า

ฝ่าย
ส�ำนักงาน
ผู้จัดการใหญ่

ฝ่าย
จัดซื้อ

ฝ่าย
การเงิน
และบัญชี

ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

017

154,855 (0.34%) ปริญญาตรี
แพทยศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยซิดนีย์
ประเทศออสเตรเลีย

68 3,340,150 (7.33%) ปริญญาตรี
สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก
ประเทศสหรัฐอเมริกา

จ�ำนวนหุ้น
อายุ ที่ถือในบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ปี) (สัดส่วนการถือหุ้น)
(ณ 30 ก.ย. 60)*
80 374,519 (0.82%) ปริญญาโท
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเปอร์ดู
ประเทศสหรัฐอเมริกา

79
นายแจง ทองไทย**
กรรมการบริหาร / กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง**
รองกรรมการ

นายมงคล มังกรกนก**
ประธานกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ บมจ. เอเซียไฟเบอร์
กรรมการบริหาร บมจ. เอเซียไฟเบอร์
กรรมการผู้จัดการ บจ. ไทยฟาร์อีสต์
กรรมการผู้จัดการ บจ. อุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ (1988)
พ.ศ. 2537-ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บมจ. โรงงานผ้าไทย
กรรมการผู้จัดการ บมจ. ยูไนเต็ดเปเปอร์
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน
รองประธาน บมจ. เอเซียไฟเบอร์
พ.ศ. 2530-ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร บมจ. เอเซียไฟเบอร์
กรรมการผู้จัดการ บจ. เอเซียการ์เม้นต์
พ.ศ. 2514-ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บจ. โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2517-ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บจ. ฟอร์จูน อินเตอร์เนชั่นแนล
พ.ศ. 2538-ปัจจุบัน
แอนด์ คอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร และ กรรมการอิสระ บมจ.เอเซียไฟเบอร์
26 ส.ค. 2549-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ บจ. ทองไทย (1956)
พ.ศ. 2511-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2521-ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร บมจ. เอเซียไฟเบอร์

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2512-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2527-ปัจจุบัน

ประวัติการท�ำงาน

รายละเอียดคณะกรรมการ / คณะกรรมการบริหาร /
คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง

57

นายนิพนธ์ ลีละศิธร***
กรรมการบริหาร

75
นางจินตนา ธนทวี**
กรรมการบริหาร/ เลขานุการบริษัท /
เลขานุการกรรมการตรวจสอบ

64 2,058,011 (4.52%) ปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยีสิ่งทอ
มหาวิทยาลัย
รัฐนอร์ธคาโรไลน่า
ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายวีระ ศิริเกียรติสูง**
กรรมการและผู้จัดการโรงงาน

438,660 (0.96%) ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
(การจัดการ)
สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
588,387 (1.29%) ปริญญาตรี
สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยไต้หวันแห่งชาติ

64 2,559,159 (5.62%) ปริญญาโท
สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน)
มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก
ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายพีระ ศิริเกียรติสูง**
กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่

กรรมการบริหาร บมจ. เอเซียไฟเบอร์

พ.ศ. 2528-ปัจจุบัน

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

กรรมการบริหาร และผู้จัดการโรงงาน บมจ. เอเซียไฟเบอร์
ผู้อ�ำนวยการโรงงาน บจ. โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2520-ปัจจุบัน

พ.ศ. 2513-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน

กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่ บมจ. เอเซียไฟเบอร์
กรรมการ บจ. โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม
กรรมการ บจ. เอเซียการ์เม้นต์
กรรมการ บจ. ฟอร์จูน อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ คอมพิวเตอร์

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ บมจ. เอเซียไฟเบอร์
กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่ บมจ. เอเซียไฟเบอร์

ประวัติการท�ำงาน

พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2520-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2514-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2538-ปัจจุบัน

จ�ำนวนหุ้น
อายุ ที่ถือในบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ปี) (สัดส่วนการถือหุ้น)
(ณ 30 ก.ย. 60)*
62 518,054 (1.14%) ปริญญาโท
พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน
สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล และ พ.ศ. 2527-2540
วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
คาลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา
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นายเจน น�ำชัยศิริ **, ***
กรรมการและผู้จัดการใหญ่
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70

นายธเนศ คูวินิชกุล**
กรรมการ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการผู้จัดการ บจ. เมืองทองอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม
พ.ศ. 2535-ปัจจุบัน
26 ส.ค. 2549-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ บมจ. เอเซียไฟเบอร์
พ.ศ. 2532-ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บจ. เอเซียการ์เม้นต์
กรรมการ บมจ. เอเซียไฟเบอร์

พ.ศ. 2523-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน

61 2,173,617 (4.77%) ปริญญาตรี
สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยบอสตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายธีระ ศิริเกียรติสูง**
กรรมการ

288,630 (0.63%) ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอเมริกา
รัฐวอชิงตัน ดี.ซี.
ประเทศสหรัฐอเมริกา

กรรมการผู้จัดการ บจ. วงศ์ช่าง
กรรมการ บมจ. เอเซียไฟเบอร์

พ.ศ. 2527-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2527-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจ. เอื้อวัฒนสกุล
กรรมการบริหาร บมจ. เอเซียไฟเบอร์
กรรมการบริหาร และ กรรมการอิสระ บมจ. เอเซียไฟเบอร์
ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บมจ. เอเซียไฟเบอร์
กรรมการอิสระ บมจ. เอเซียไฟเบอร์
กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเซียไฟเบอร์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเซียไฟเบอร์
กรรมการอิสระ

ประวัติการท�ำงาน

134,406 (0.29%) ปริญญาโท
สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์
ประเทศสหรัฐอเมริกา

จ�ำนวนหุ้น
อายุ ที่ถือในบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ปี) (สัดส่วนการถือหุ้น)
(ณ 30 ก.ย. 60)*
87
ปริญญาเอก สาขากฎหมาย พ.ศ. 2516-ปัจจุบัน
วิ ท ยาลั ย แบ็ บ สั น ประเทศ พ.ศ. 2532-ปัจจุบัน
สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2530-ปัจจุบัน
79 24,552 (0.05%) ปริญญาตรี
พ.ศ. 2542-ม.ค. 2548
สาขาการเงินการธนาคาร
ม.ค. 2548-2550
มหาวิทยาลัยบอสตัน
พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา

72

019

นายมนตรี มังกรกนก**
กรรมการ

นายวิเชียร เตชะไพบูลย์**
กรรมการอิสระ

นายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล
กรรมการอิสระ

ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง

รายงานประจ�ำปี 2561 • บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2561 • บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

50

นายธีรชาติ วีรวรรณ**
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

181,800 (0.40%) มัธยมปลาย
โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิค
แพดดิ้ง ลอนดอน
ประเทศอังกฤษ
306,175 (0.67%) ปริญญาโท สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยแฟรลีดิกคินสัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2514-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2515-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2530-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน
7 ต.ค. 2556-ปัจจุบัน
6 ก.พ. 2557-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน

พ.ศ. 2526-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2526-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2536-ปัจจุบัน
26 ส.ค. 2549-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2551- 6 ก.พ. 2557
- กรรมการผู้จัดการ หจก. จิ้นเฮงเชียง
- กรรมการผู้จัดการ บจ. พีระศักดิ์
- กรรมการอิสระ บมจ. เอเซียไฟเบอร์
- กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเซียไฟเบอร์
- กรรมการอิสระ บมจ. เอเซียไฟเบอร์
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเซียไฟเบอร์
- กรรมการบริหาร บจ. วีรวรรณ
- กรรมการบริหาร บจ. วัลวีร์

กรรมการผู้จัดการ บจ. พรฤกษ์
กรรมการอิสระ บมจ. เอเซียไฟเบอร์
ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ สภาอุตสาหกรรมฯ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเซียไฟเบอร์

ประวัติการท�ำงาน

* เนื่องจากวันที่ 30 มิ.ย. 61 ไม่ได้เป็นวันปิดสมุดพักการโอนหุ้นและไม่มีรายงานการเปลี่ยนแปลงอื่นใด จึงใช้สมมุติฐานจ�ำนวนหุ้นที่ถือจากวันที่ 30 ก.ย. 60 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งล่าสุด
		 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่มีการเพิ่ม/ลด จ�ำนวนหุ้นที่ถือครองในช่วงปี 2551-ปัจจุบัน
** ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
*** ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
**** ผ่านการอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
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นายสมศักดิ์ ภัณธนเกษม**
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนหุ้น
อายุ ที่ถือในบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ปี) (สัดส่วนการถือหุ้น)
(ณ 30 ก.ย. 60)*
นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย**, **** 66 403,930 (0.89%) ปริญญาตรี
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา
สาขาการจัดการสิ่งทอ
และพิจารณาค่าตอบแทน /
รัฐเพนซิลเวเนีย
กรรมการตรวจสอบ
ประเทศสหรัฐอเมริกา

020

021

จ�ำนวนหุ้น
ที
่ถือในบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ต�ำแหน่ง
(ปี) (สัดส่วนการถือหุ้น)
(ณ 30 ก.ย. 60)*
นายเสถียร เตชะนรราช
70
ปริญญาตรี สาขาเคมี
ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายอนันต์ วัยวุฒิภิญโญ
70
2,240
ปริญญาตรี สาขาบัญชี
ผู้จัดการฝ่ายการค้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายช�ำนาญ ชวนะเบญจวุฒิ
55
ปริญญาโท สาขาการจัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายพิทักษ์ สุขเนียม
50
ปริญญาโท
ผู้ช่วยผู้จัดการ
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
นายนริศร์ ตลึงจิตร
70
ปริญญาตรี สาขาเคมี
ผู้จัดการฝ่ายผลิตไนลอน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ควบ ผู้จัดการฝ่ายผลิตเส้นด้าย
นายธนู ลออสิทธิภิรมย์
55
ปริญญาตรี
ผู้จัดการฝ่ายผลิตผ้าและย้อมแต่งผ้า
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาการผลิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
70
1,000
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
นายนรนิติ เวสยาสถิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมและพัฒนา
(ปริญญาตรี สาขาเคมี
คุณภาพผลิตภัณฑ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ควบผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

รายละเอียดผู ้บริหารอื่นๆ

รายงานประจ�ำปี 2561 • บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

- ผู้จัดการฝ่ายการค้า บมจ. เอเซียไฟเบอร์
- ผู้จัดการแผนกบัญชีทั่วไป
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี บมจ. เอเซียไฟเบอร์
- ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบ
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ. เอเซียไฟเบอร์
- ผู้จัดการฝ่ายผลิตไนลอน บมจ. เอเซียไฟเบอร์
- ผู้จัดการฝ่ายผลิตเส้นด้าย บมจ. เอเซียไฟเบอร์
- ผู้จัดการฝ่ายผลิตผ้าและย้อมแต่งผ้า
บมจ. เอเซียไฟเบอร์

- ผู้จัดการฝ่ายควบคุมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
บมจ. เอเซียไฟเบอร์
- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

พ.ศ. 2516-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2549-2552
ก.พ. 2552-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2538-2554
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2516-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2529-ปัจจุบัน

พ.ศ. 2514-ปัจจุบัน
มิ.ย. 2552-ปัจจุบัน

- ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน บมจ. เอเซียไฟเบอร์

พ.ศ. 2514-ปัจจุบัน

ประวัติการท�ำงาน

ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง

- ผู้จัดการฝ่ายบริหารโรงงาน

- ผู้จัดการแผนกไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บมจ. เอเซียไฟเบอร์

ประวัติการท�ำงาน

* เนื่องจากวันที่ 30 มิ.ย. 61 ไม่ได้เป็นวันปิดสมุดพักการโอนหุ้นและไม่มีรายงานการเปลี่ยนแปลงอื่นใด จึงใช้สมมุติฐานจ�ำนวนหุ้นที่ถือจากวันที่ 30 ก.ย. 60 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งล่าสุด

นายสุวัฒน์ สุวิชานิจกุล
ผู้จัดการฝ่ายบริหารโรงงาน

จ�ำนวนหุ้น
ที
่ถือในบริษัท
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ปี) (สัดส่วนการถือหุ้น)
(ณ 30 ก.ย. 60)*
46
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2548-2557
สาขาไฟฟ้าก�ำลัง
ก.ค. 2557-ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร
พ.ศ. 2516-ปัจจุบัน
65
3,648
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
สาขาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์

รายงานประจ�ำปี 2561 • บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

นายปัทมาสน์ เจนการกิจ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

022

ค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร อยู่ในรูปของค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 660,000 บาท เป็นค่าเบี้ยประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 130,000 บาท รวมทั้งสิ้น 790,000 บาท โดยค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลและการเข้าร่วมประชุม
มีรายละเอียดในตารางท้ายข้อนี้
ส�ำหรับผู้บริหาร 5 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัส รวมทั้งสิ้น 8,664,280 บาท
ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ
ตารางค่าตอบแทนกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2560/2561
ชื่อ-สกุล
1. นายมงคล มังกรกนก
2. นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง
3. นายแจง ทองไทย
4. นายเจน น�ำชัยศิริ
5. นายพีระ ศิริเกียรติสูง
6. นายวีระ ศิริเกียรติสูง
7. นายนิพนธ์ ลีละศิธร
8. นางจินตนา ธนทวี

14. นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย
15. นายสมศักดิ์ ภัณธนเกษม
16. นายธีรชาติ วีรวรรณ
รวมทั้งสิ้น / ปี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร / ผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร / รองผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร / ผู้จัดการโรงงาน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท
เลขานุการกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ 1. คณะกรรมการบริษัท ไม่ปรับค่าเบี้ยประชุมกรรมการตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่มีค่าเบี้ยประชุม

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

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

4/4

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

0/5
5/5
5/5
5/5
5/5

-

-

26,400
26,400
26,400
26,400
26,400

3/5

-

2/4

46,400

3/5
5/5

-

3/4
4/4

56,400
106,400
790,000
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9. นายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล
10. นายวิเชียร เตชะไพบูลย์
11. นายมนตรี มังกรกนก
12. นายธีระ ศิริเกียรติสูง
13. นายธเนศ คูวินิชกุล

ต�ำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ กรรมการ/ปี
บริษัท
บริหาร
ตรวจสอบ
5/5
8/8
79,200
5/5
8/8
52,800
5/5
8/8
52,800
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เลขานุการบริษัท
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คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง นางจิ น ตนา
ธนทวี ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง เป็ น เลขานุ ก ารบริ ษั ท เมื่ อ วั น ที่
20 สิงหาคม 2551 ท่านเป็นบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ งั้ ด้านคุณวุฒิ
และวัยวุฒิ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนด
ในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ หน้าที่
ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้
1. จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
• ทะเบียนกรรมการ
• หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ�ำปี
ของบริษัท
• หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น และรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้น

• เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน
โดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งส�ำเนา
รายงานมี ส ่ ว นได้ เ สี ย ตามมาตรา 89/14
ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วันที่
บริษัทได้รับรายงานนั้น
2. ด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ประกาศ
3. ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่ ต ้ อ งปฏิ บั ติ ด ้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลในการด� ำ เนิ น
กิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
4. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

การก�ำกับดูแลกิจการ
บริ ษั ท สามารถปฏิ บั ติ ต ามข้ อ พึ ง ปฏิ บั ติ ที่ ดี ส� ำ หรั บ
กรรมการบริษทั จดทะเบียน รวมทัง้ เงือ่ นไขและระเบียบต่างๆ
ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และไม่ปรากฎว่าคณะกรรมการบริษัทกระท�ำการที่ขัดต่อ
ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน
คณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แต่อย่างใด และด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีความสอดคล้อง
กับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ทีเ่ สนอโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ดังนี้

ได้รับทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่จะใช้
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์
ต่ อ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และมี จ ริ ย ธรรมในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ตลอดจนมติ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั
และผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ

นโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีการดูแลและป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์ แ ละขั้ น ตอนใน
การพิ จ ารณาอนุ มั ติ ร ายการระหว่ า งบริ ษั ท กั บ บุ ค คล
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น อย่ า งรอบคอบ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
อย่างมีเหตุผล เป็นอิสระและโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์ของ
บริ ษั ท โดยรวมเป็ น ส� ำ คั ญ และสอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์
และเงื่ อ นไขของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และ
ส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ
บริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังดูแลไม่ให้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานหรือผูเ้ กีย่ วข้องน�ำข้อมูลภายใน
ไปเปิดเผย หรือน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ในกรณีที่
ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ก�ำลังพิจารณาก็จะไม่เข้าร่วมประชุม
หรืองดออกเสียง

ภาวะผู ้น�ำและวิสัยทัศน์
สร้างสรรค์คุณค่าวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีกว่า ด้วยการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเลิศ และยึดหลักธรรมาภิบาล
จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแล
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิ
อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถใช้สิทธิ
ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนโดยการแสดงความเห็น
ให้ ข ้ อ เสนอแนะและออกเสี ย งลงมติ ใ นที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ใช้ สิ ท ธิ ร ่ ว มตั ด สิ น ใจในการเปลี่ ย นแปลงที่ ส� ำ คั ญ ต่ า งๆ
ตลอดจนการได้รับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนเท่าเทียม ทั่วถึง โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
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บริษัทได้ก�ำหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อ
พึงปฏิบตั ทิ ดี่ สี ำ� หรับกรรมการบริษทั จดทะเบียน ตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการ

สิทธิของผู ้ถือหุ้น
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คณะกรรมการบริษัท ได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การเพื่ อ เพิ่ ม ความโปร่ ง ใสและเพิ่ ม
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษทั มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามหลักการ ดังนี้
1. ปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
อย่างเป็นธรรม
2. ด� ำ เนิ น งานเป็ น ไปด้ ว ยความโปร่ ง ใส สามารถ
ตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. สนับสนุนให้ผบู้ ริหารและพนักงานปฏิบตั งิ านอย่างมี
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและ
ชอบธรรม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริ ษั ท ก� ำหนดให้ มี ก ารประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ปี ล ะ
1 ครั้ ง ภายใน 4 เดื อ นนั บ แต่ วั น สิ้ น สุ ด รอบบั ญ ชี ทั้ ง นี้
การจัดประชุมนอกจากจะมีการส่งหนังสือเชิญประชุมไปยัง
ผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคลแล้ว ยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลของ
หนังสือเชิญประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า
ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน (www.asiafiber.com)
นอกจากนี้ ยั ง เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามารถเสนอ
ขอเพิ่ ม วาระการประชุ ม หรื อ ขอเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ รั บ
การคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอ
เรื่ อ งดั ง กล่ า วไปยั ง บริ ษั ท เพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
พิ จ ารณาบรรจุ ใ ห้ เ ป็ น วาระในการประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ประจ�ำปีตามที่เห็นสมควร
ในกรณี ที่ มี ค วามจ� ำ เป็ น เร่ ง ด่ ว นต้ อ งเสนอวาระ
เป็นกรณีพิเศษที่เป็นเรื่องกระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชน์
ของผูถ้ อื หุน้ หรือเกีย่ วข้องกับเงือ่ นไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย
ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัท
จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
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สิทธิของผู ้มีส่วนได้เสีย
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
พนักงานบริษัท
ฝึกอบรมพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท
ด้ ว ยบรรยากาศ และสภาพการท� ำ งานที่มั่นคงปลอดภัย
ดูแลให้ได้รบั ผลตอบแทนสวัสดิการทีเ่ หมาะสม เป็นธรรมและ
เสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน
คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน
ให้การปฏิบตั ทิ เี่ ป็นธรรมเช่น การปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและ
ข้อก�ำหนดของสัญญาการไม่เอาเปรียบทางการค้า ไม่หาประโยชน์
โดยการใช้ขอ้ มูลเท็จ หรือปกปิดข้อความจริง ไม่ใช้วิธีการ
ที่ไม่สุจริตเพื่อท�ำลายคู่แข่งขัน
ลูกค้า
บริษัทมุ่งผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ โดย
จ�ำหน่ายในราคาทีเ่ หมาะสมด้วยความรับผิดชอบ และค�ำนึงถึง
การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นส�ำคัญ

ผู้สอบบัญชี
บริษัทให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีในการเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องและโปร่งใส
หน่วยงานของรัฐ
บริษัทมุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและ
ข้อก�ำหนดต่างๆ ของทางราชการ รวมทัง้ การให้ความร่วมมือทีด่ ี
กับหน่วยงานของรัฐ
ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม
ด�ำเนินธุรกิจโดยการเป็นพลเมืองดีที่ค�ำนึงถึงหน้าที่
และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ชุ ม ชน สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ให้ความส�ำคัญต่อสิง่ แวดล้อมด้วยการควบคุมป้องกันมลภาวะ
และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ตระหนักถึงหลักการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง
ทัว่ ถึงและทันเวลาต่อผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนโดยทัว่ ไป โดยมีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (set.or.th)
1.1 รายงานประจ�ำปี
1.2 งบการเงินของบริษัท
1.3 เอกสารแจ้งมติคณะกรรมการบริษทั และอืน่ ๆ
2. ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th)
3. กระทรวงพาณิชย์
4. หนังสือพิมพ์
5. เว็บไซต์บริษัท (www.asiafiber.com)
6. จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนโดยทั่วไป
มีข้อซักถามอื่นใดสามารถติดต่อเลขานุการบริษัท ที่โทรศัพท์
0 2632 7071 หรือทางโทรสาร 0 2236 1982

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฎชื่อตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์มีจ�ำนวน 16 ท่าน ดังนี้
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รายชื่อ
นายมงคล มังกรกนก
นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง
นายแจง ทองไทย
นายเจน น�ำชัยศิริ
นายพีระ ศิริเกียรติสูง
นายวีระ ศิริเกียรติสูง
นายนิพนธ์ ลีละศิธร
นางจินตนา ธนทวี
นายธเนศ คูวินิชกุล
นายมนตรี มังกรกนก
นายธีระ ศิริเกียรติสูง
นายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล
นายวิเชียร เตชะไพบูลย์
นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย
นายสมศักดิ์ ภัณธนเกษม
นายธีรชาติ วีรวรรณ

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท / เลขานุการกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยทุกท่าน
มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (ตลท.) ก� ำ หนด
ทุกท่านมีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการท�ำงาน
ด้านการเงินและการบัญชี
การด�ำรงต�ำแหน่งก�ำหนดวาระละ 3 ปี โดยกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้ง
ให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกได้ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
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ภายในคณะกรรมการบริษัท 16 ท่าน ได้แบ่งเป็น
คณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ดังนี้
คณะกรรมการบริหาร 8 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายมงคล มังกรกนก *
2. นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง *
3. นายแจง ทองไทย
4. นายเจน น�ำชัยศิริ *
5. นายพีระ ศิริเกียรติสูง *
6. นายวีระ ศิริเกียรติสูง
7. นายนิพนธ์ ลีละศิธร *
8. นางจินตนา ธนทวี *
* กรรมการสองในหกท่านดังกล่าว ลงลายมือชือ่
ร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัทมีผลผูกพันบริษัท

1. นายธีรชาติ วีรวรรณ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมศักดิ์ ภัณธนเกษม
กรรมการตรวจสอบ
3. นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายแจง ทองไทย
2. นายธเนศ คูวินิชกุล
3. นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย

3.

4.

อ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท
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(1) ก�ำหนดการจัดองค์การและหน้าที่การงานของ
บริษัท
(2) ก�ำหนดนโยบายกิจการค้า
(3) พิจารณาอนุมัติระเบียบการและสัญญาที่ส�ำคัญ
(4) แต่งตั้งถอดถอนพนักงานชั้นสูง
(5) พิจารณาก�ำหนดงบประมาณต่างๆ
(6) การลงทุนในบริษัทอื่น การกู้เงินจากธนาคาร
สถาบันการเงิน บริษัทหรือบุคคลใดๆ
(7) การเสนอให้จัดสรรก�ำไร
(8) การเสนอให้เพิ่มหรือลดทุน
(9) การตกลงซื้อ ขาย จ�ำน�ำ จ�ำนอง และให้เช่า
สังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท
(10) การวินิจฉัยกิจการส�ำคัญอื่นๆ
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
(1) ด�ำเนินกิจการตามนโยบายและวัตถุประสงค์
ของบริษทั ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
(รายละเอียดของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ดูจากเอกสารแนบ 1)
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน
อย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน
(internal control) และระบบการตรวจสอบ

5.

6.

ภายใน (internal audit) ที่เหมาะสม และมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท
พิ จ ารณา คั ด เลื อ ก เสนอแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลซึ่ ง มี
ความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
รวมทั้ง เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ทงั้ นี้
เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
จั ด ท� ำ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปิ ด เผยไว้ ใ นรายงานประจ� ำ ปี ข องบริ ษั ท
ซึ่ ง รายงานดั ง กล่ า วต้ อ งลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน
เป็ น ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ ข องรายงานทางการเงิ น
ของบริษัท
(ข) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความเพี ย งพอของ
ระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของ
ผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน

(ช) ความเห็ น หรื อ ข้ อ สั ง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ จากการปฏิ บั ติ
หน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ ล งทุ น
ทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท
มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
อ�ำนาจหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
1. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารในการสรรหากรรมการและ
ผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั
2. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม
เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท
อย่างโปร่งใส
3. ก�ำหนดแนวทางการพิจารณาปรับค่าตอบแทนของ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยต้องค�ำนึงถึง
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
4. หน้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
คณะกรรมการอิสระ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับของบริษัท ระบุให้มีการประชุมคณะกรรมการ 1 ครัง้ ในทุกงวด 3 เดือน และประชุมคณะกรรมการ
บริหารเดือนละครั้ง ซึ่งในปี 2560/2561 มีการประชุมคณะกรรมการตามวาระรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และคณะกรรมการ
บริหารตามวาระทั้งสิ้น 8 ครั้ง ซึ่งการประชุมแต่ละครั้ง
ใช้ เ วลาประมาณ 2 ชั่ ว โมง โดยทั่ ว ไปการประชุ ม จั ด ที่
ส�ำนักงานใหญ่ของบริษัท
ในปี 2560/2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม
ตามวาระ 4 ครั้งและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และ ได้มีการประชุมกรรมการตรวจสอบ
กับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม
ด้วย 1 ครั้ง
การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผู ้บริหารระดับ
สูงสุด
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ตามข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ษั ท
จะต้องประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และ
ไม่เกิน 28 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมด
จะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. ผู ้ ถื อ หุ ้ น คนหนึ่ ง มี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กั บ หนึ่ ง หุ ้ น
ต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่
ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือ
หลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียง
ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
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ส�ำหรับกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ เป็นกรรมการ
ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามนิ ย ามกรรมการอิ ส ระ ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กล่าวคือ
1. ไม่ถอื หุน้ เกิน 5% ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
ทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ
ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็น
ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจ�ำ
ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย หรือบริษัทในเครือ
บริษทั ร่วม หรือเป็นบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง โดย
ต้องไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้ ส่วนเสียในลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์
หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท
บริษัทในเครือ บริษัทร่ว ม หรือบุค คลที่ อ าจมี
ความขัดแย้งในลักษณะทีจ่ ะท�ำให้ขาดความเป็นอิสระ
4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในล�ำดับลงมา
มี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กั น เกิ น จ� ำ นวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็น
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
อนึ่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใด
ออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
การประเมินตนเองของกรรมการ

คอร์รัปชั น การให้และรับสินบนหรือของรางวัล
บริษัทมีนโยบายห้ามรับและจ่ายสินบนโดยเด็ดขาด
และไม่สนับสนุนของขวัญที่นอกเหนือจากประเพณีนิยม
ค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2560/2561
- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัท		
		 700,000 บาท
- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทร่วม
111,000 บาท
หมายเหตุ 1. บริษัทไม่ได้รับผิดชอบค่าสอบบัญชีให้
		 บริษัทร่วม
2. บริ ษั ท ร่ ว มมิ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จึ ง ไม่ อ ยู ่
ในข่ายที่ต้องจัดท�ำงบการเงินรายไตรมาส
เพือ่ เสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ การสอบทาน
งบการเงิ น รายไตรมาสของบริ ษั ท ร่ ว ม
เป็นไปเพือ่ อ�ำนวยความสะดวก ในการจัดท�ำ
งบการเงินรายไตรมาสของบริษัทเท่านั้น
ซึ่งการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
ของบริ ษั ท ร่ ว มท� ำ ให้ ร ายการทางบั ญ ชี
ส่ว นแบ่งก�ำไรจากบริษัทร่ว มภายใต้ วิ ธี
ส่วนได้เสียมีความถูกต้องมากขึ้น

คณะกรรมการของบริ ษั ท ยั ง มิ ไ ด้ มี ก ารจั ด ให้ มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม
การพัฒนากรรมการและผู ้บริหาร
บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมความรู้
แก่คณะกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร เป็นต้น
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
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การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม
บริ ษั ท มี ก รรมการเข้ า ไปควบคุ ม ดู แ ลอย่ า งใกล้ ชิ ด
ในบริษัทร่วม
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริ ษั ท มี น โยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลการป้ อ งกั น บุ ค คล
ทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ไม่ให้ใช้ข้อมูล
ภายในเพื่ อ ท� ำ ประโยชน์ ส ่ ว นตนรวมทั้ ง การซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ และไม่ให้เปิดเผยข้อมูลด้านการเงินแก่บคุ คลอืน่ ๆ
ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนทีจ่ ะรายงานและเผยแพร่ขอ้ มูล
ต่อนักลงทุน

(2) ค่าบริการอื่น
- ไม่มี การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในเรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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นโยบายและแนวคิด
บริษทั ได้เล็งเห็นการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนของบริษทั
ในอนาคต ต้องมีการสร้างกรอบและทิศทางของการลดต้นทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร โดยจัดให้มีการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบทั้งด้านการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน
และน�้ำ โดยค�ำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
เป็นส�ำคัญ ซึง่ ได้จดั ท�ำเป็นนโยบายและแนวคิดแยกเป็นส่วนๆ
1. การสร้ า งคุ ณ ค่ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละเพิ่ ม มู ล ค่ า
ทางเศรษฐกิจ - จัดท�ำนโยบายคุณภาพ
2. การลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คม จัดท�ำนโยบายสิ่งแวดล้อม
3. การสร้ า งคุ ณ ค่ า ทางสั ง คมและลดผลกระทบ
ต่อสุขภาพและชีวอนามัย - จัดท�ำเป็นนโยบาย
ความปลอดภัย
4. การลดภาวะโลกร้อน - จัดท�ำเป็นนโยบายพลังงาน
นโยบายต่างๆ ได้น�ำไปด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ
อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้เกิดผลดีต่อลูกค้า พนักงาน
ชุมชนฯ และ Supplier
การบริหารงานคุณภาพ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 , ISO 14001 และ
ISO 50001 เป็นรากฐานส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่กระบวนการที่
มีโครงสร้างความรับผิดชอบและเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้
เกิดผลลัพธ์ที่ดีจากการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
1. โครงสร้างการบริหารจัดการจะมีการก�ำกับดูแล
โดยผู ้ บ ริ ห ารชั้ น สู ง และมี ร ะดั บ ผู ้ จั ด การฝ่ า ย
เป็นกรรมการ โดยมีการประชุมเพื่อก�ำกับดูแล
และติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานกว่า
25 ปี ซึ่งแบ่งเป็นการก�ำกับดูแลเรื่องการตลาด
ต้ น ทุ น การจั ด การทั่ ว ไป การจั ด การคุ ณ ภาพ
และสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสะอาด การจัดการ
พลังงาน ในระยะเวลาตามความเหมาะสมทุกเดือน
ทุก 3 เดือน เป็นต้น การประชุมจะมีประเด็นทีต่ อ้ ง
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข เป็ น บทสรุ ป เพื่ อ น� ำ มาติ ด ตาม
ในการประชุมครั้งต่อไป

5. ความสอดคล้องทางกฎระเบียบและ Code of
Conduct ทีส่ ง่ ผลต่อความยัง่ ยืนในการด�ำเนินการ
ได้รบั การรับรองจากสถาบัน Swiss Testex รับรอง
ด้วย Oekotex Standard 100 ในด้านความปลอดภัย
จากเคมีสีย้อม
- องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก - ทางด้าน
Carbon Footprint การปลดปล่อยมลพิษ
ทางอากาศ
- ความสะอาดของน�ำ้ เสีย BOD จากการตรวจดิน
ทีเ่ กิดจากการบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
- ความปลอดภัยทางชีวอนามัย ในด้านสภาพแวดล้อม ของจุดปฏิบัติงาน
- การตรวจสุขภาพของพนักงาน
- การท� ำ Safety Audit และการตรวจ
ความพร้ อ มของอุ ป กรณ์ ค วามปลอดภั ย
การป้องกันอุบัติเหตุ
- การตรวจสอบสารเสพติด
จากการด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งเป็นเวลานานดังกล่าว
ท�ำให้บริษัทตระหนักถึงความขาดแคลนวัตถุดิบ พลังงาน
และน�้ำในอนาคตซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการด�ำเนินธุรกิจ
เส้นใย Nylon เพียงอย่างเดียว ได้มีการร่วมวิจัยและพัฒนา
เพื่ อ การผลิ ต แบบลดความเสี่ ย งในทางเส้ น ใยสั ง เคราะห์
ประเภทอื่น เช่น Polyester, PBT (ซึ่งน�ำขวดพลาสติก
มาท�ำเป็นเส้นใย)
PLA ซึ่งน�ำผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ เช่น ข้าวโพด
มาท�ำเป็นเส้นใย เหล่านี้จะส่งผลให้เกิดการเข้าถึงแหล่ง
วั ต ถุ ดิ บ อื่ น ๆ และเป็ น การลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ในคราวเดียวกัน
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2. ความรับผิดชอบในการด�ำเนินการ ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
จะต้องมีการพิจารณาจัดท�ำวัตถุประสงค์ ในการ
ด�ำเนินการจะต้องมีการสร้าง Key Performance
Index ที่บ่งบอกถึงความส�ำเร็จของบุคลากรที่จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
สิ่งแวดล้อม และต้นทุนที่เป็นรูปธรรม
3. เป้าหมายและผลลัพธ์จากการด�ำเนินการ จะได้รับ
พิจารณาถึงสัมฤทธิผ์ ลทีจ่ ะต้องตรงตามวัตถุประสงค์
ข้างต้น การปรับแต่งวิธกี ารผลิต วิธกี ารด�ำเนินงาน
ต่างๆ ได้รับการพัฒนามายาวนาน และจัดท�ำให้
เป็น Knowledge Management โดยให้พนักงาน
สามารถเข้าฟังข้อมูลต่างๆ ทาง Intranet ของบริษทั
4. การประเมินความเสี่ยง และการตรวจติดตาม
เป็นกลไกส�ำคัญในด้านการป้องกันและการตรวจสอบ
ทางบริษทั ได้ให้ความรู้ ด้านการประเมินความเสีย่ ง
ทั้งทางด้านการปฏิบัติการ และความปลอดภัย
อย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับความเสี่ยงจากการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบทางการเงิน การบัญชี ทาง
บริษทั ได้จดั ให้บริษทั รี-แอ้ด จ�ำกัด ท�ำการตรวจสอบ
ภายใน ทุกๆ 3 เดือน ส�ำหรับหน่วยงานทีท่ ำ� การผลิต
Core Product จะได้รับการตรวจทางคุณภาพ
และสิง่ แวดล้อม 3 ครั้งต่อปี โดยพนักงานที่ผ่าน
การฝึกอบรมอย่างดี
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านการด�ำเนินธุรกิจ (In Process)
การให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้แก่ ลูกค้า
พนั ก งานบริ ษั ท SUPPLIER ผู ้ ถื อ หุ ้ น สภาพแวดล้ อ ม
และชุมชน
กลุ่มลูกค้า บริษัทให้ความส�ำคัญด้วยการผลิตสินค้า
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยน�ำระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 มาใช้
ในการควบคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การให้
บริการบริษทั ให้บริการกับกลุม่ ลูกค้าอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ไม่แบ่งระดับว่าเป็นลูกค้ารายเล็กหรือรายใหญ่ การก�ำหนด
ราคาของผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างเป็นธรรมตามภาวะตลาด
ทั้งนี้มีการส�ำรวจความพึงพอใจด้านต่างๆ เป็นประจ�ำทุกปี
มีการรับเรื่องร้องเรียนอย่างเปิดกว้าง และน�ำข้อเสนอแนะ
จากลูกค้ามาปรับปรุงและพัฒนาการผลิตและบริการ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
ทั้ ง นี้ เ ป็ น การสอดคล้ อ งกั บ การประกอบกิ จ การ
ด้วยความเป็นธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
กลุ่มพนักงานของบริษัท การปฏิบัติต่อพนักงาน
บริษัทตระหนักถึงความเป็นอยู่ของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะพนักงานทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนาต่างจังหวัด บริษทั จึงจัดให้มี
ทีพ่ กั ส�ำหรับพนักงาน และเพือ่ อ�ำนวยความสะดวก บริษทั ได้จดั
รถรั บ -ส่ ง ส� ำ หรั บ การเดิ น ทางมาท� ำ งาน นอกจากนี้ ห าก

พนักงานเดือดร้อนเกีย่ วกับค่าใช้จา่ ยภายในครอบครัว บริษทั
จัดให้พนักงานยืมเงินได้โดยไม่คิดดอกเบี้ย ด้านการศึกษา
พัฒนาความรู้ ความสามารถ บริษัทมีการจัดส่งพนักงาน
ไปฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะอยู่เสมอ รวมทั้งให้การสนับสนุน
ทุนการศึกษาส�ำหรับพนักงานทีต่ อ้ งการศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้
ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำ แม้ว่าบริษัทจะประสบปัญหา
ขาดทุน แต่เพือ่ เป็นขวัญและก�ำลังใจแก่พนักงาน บริษทั ยังคง
จัดให้มีเงินรางวัลประจ�ำปี (โบนัส) อย่างต่อเนื่อง และในช่วง
ปัญหาดังกล่าว บริษทั ยังคงจ้างพนักงานโดยไม่มนี โยบายจ้างออก
ทั้งนี้เป็นการสอดคล้องกับหลักการเคารพสิทธิมนุ ษยชน
และการปฏิติบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
กลุ่ม SUPPLIER บริษัทให้ความส�ำคัญกับตัวแทน
หรือผู้ขายวัตถุดิบ และงานบริการต่างๆ ได้รับความชื่นชม
ในการตรงต่อเวลาในการช�ำระค่าสินค้าและบริการ โดยไม่มี
ปัญหาคงค้าง ซึง่ ถือว่าเราได้ปฏิบตั อิ ย่างสอดคล้องกับการประกอบ
กิจการที่เป็นธรรม
กลุ่มผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการประชุม และให้โอกาส
ในการซักถามผลการประกอบการอย่างทัว่ ถึง มีการเยีย่ มชม
โรงงาน ด้านการด�ำเนินการบริษัทพยายามด�ำเนินการให้เกิด
ผลก�ำไรเพื่อล้างการขาดทุนสะสม และมีผลต่อการจ่ายเงิน
ปันผลให้ผู้ถือหุ้นในเร็ววัน
สภาพแวดล้ อ มและชุ ม ชน บริ ษั ท ได้ ค� ำ นึ ง ถึ ง
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชนอันเกิดจากการผลิต จึงได้
มีการน�ำระบบมาตรฐานสากลมาเป็นแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ดูแล

5) รณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน
โดยการจัดนิทรรศการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งสามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ทบี่ า้ นได้ และจัดให้มกี ารประกวดโครงการทุกๆ ปี
6) มีการน�ำโปรแกรม Computer มาใช้ในการรับ-ส่ง
เอกสารเป็นการลดการใช้กระดาษ
7) การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ ลดผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม เช่น การผลิตเส้นใยไนลอนสีเป็นการลดการใช้
สารเคมี ลดการใช้ พ ลั ง งานและน�้ ำ ในขบวนการย้ อ ม
และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบ�ำบัดน�้ำเสียที่เกิดขึ้น
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035

รักษาสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบ ซึ่งเป็นการควบคุมและ
ป้องกันการเกิดมลภาวะอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
1) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ซึ่งมี
การประเมินทั้งด้านการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และการเกิด
มลภาวะที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมทุกขั้นตอนการท�ำงาน โดย
ก�ำหนดเป็นเป้าหมายหรือ KPI ของแต่ละหน่วยงานรวมทั้ง
จัดท�ำแผนการป้องกันให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด และไม่ให้
เกิดปัญหาซ�้ำอีก โดยมีคณะท�ำงานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (EMS) ติดตามอย่างต่อเนื่อง
2) การน�ำเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)
มาเป็นแนวทางปฏิบัติให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น
การน�ำน�้ำเสียมา Recycle กลับมาใช้ในขบวนการผลิตใหม่
การเก็บน�้ำฝนมาใช้แทนน�้ำดิบ การผลิต Demine โดยการ
ใช้ระบบ RO และมีคณะกรรมการติดตามการปล่อยของเสีย
การใช้ทรัพยากรเกินความจ�ำเป็น เพื่อหาสาเหตุและแก้ไข
ป้องกัน ทุกเดือน
3) การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานโดยให้ มี ก ารใช้ พ ลั ง งาน
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และหาแนวทางการลดการใช้พลังงาน
เช่น การใช้หลอดไฟแสงสว่างแบบประหยัดไฟ การเปลีย่ นมอเตอร์
ประสิทธิภาพสูงในขบวนการผลิต การน�ำความร้อนกลับมาใช้ใหม่
เป็นต้น มีการรับความคิดเห็นจาก Small group
4) น�ำน�้ำจากกระบวนการผลิตเม็ดไนลอนมาระเหย
เพื่อให้ได้วัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ เป็นการลดการเกิดมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านการท�ำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (After Process)
1) การสนับสนุนช่วยเหลือสังคม
- วันที่ 19 มิถนุ ายน 2560 บริษทั ร่วมท�ำดอกไม้จนั ทน์
(ดอกดารารัตน์) เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ ส�ำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมบางปู
จังหวัดสมุทรปราการ
- บริจาคผ้าขาว-ด�ำ ให้วัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี
เพื่อน�ำไปตกแต่งแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
- วันที่ 21-24 ตุลาคม 2559 บริษัทร่วมจ�ำหน่าย
ผ้าขาว-ด�ำ ราคาถูก ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
และส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่ อ รวมใจแสดงความอาลั ย ถวายแด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
- ปี 2559 บริษัทได้ให้การสนับสนุนและเข้าร่วม
กิ จ กรรมลดโลกร้ อ น Eco Products fair 2016 ณ
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
- ปี 2558 บริษัทได้ร่วมสร้างอาคารอเนกประสงค์
เป็นจ�ำนวนเงิน 555,999 บาท ณ วัดป่าภูก้อน เพื่อสาธารณะ
ประโยชน์ให้แก่ชุมชนในหมู่บ้านนาค�ำใหญ่ ต�ำบลบ้านก้อง
อ�ำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
- ปี 2558 บริษัทได้บริจาคผ้าผืนให้แก่วัดวาอาราม
อาทิ วัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี และวัดต่างๆ ในจังหวัด
สมุทรปราการ เป็นต้น เพื่อน�ำไปตัดเย็บท�ำกิจกรรมของวัด
ในเทศกาลส�ำคัญทางศาสนา
- พนักงานประจ�ำส�ำนักงานใหญ่ ร่วมบริจาคโลหิต
เป็นประจ�ำทุก 3 เดือน ณ อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชัน้ 28
- บริษทั ร่วมกับสภากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ในการ
ร่วมบริจาคโลหิต ครั้งละประมาณ 20-30 คน ทุกๆ 3 เดือน
- ในทุ ก ปี บริ ษั ท ได้ ร ่ ว มสนั บ สนุ น ค่ า โฆษณาใน
นิตยสาร วารสาร การแข่งขันกอล์ฟ และโบว์ลิ่ง ของสถาบัน
และสมาคมต่างๆ อาทิ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
สถาบั น น�้ ำ เพื่ อ ความยั่ ง ยื น สมาคมอุ ต สาหกรรมเส้ น ใยประดิษฐ์ เป็นต้น

เปิดโอกาสให้กลุม่ คณะต่างๆ เข้ามาดูกระบวนการผลิต
ของบริษัท หรือระบบการจัดการพลังงานของบริษัท เช่น
มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีหลักสูตรการเรียน การสอนเกี่ยวกับ
การผลิตเส้นใยสังเคราะห์ เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้เห็นถึงขบวนการ
ผลิตเส้นใยสังเคราะห์ ในสถานที่การผลิตจริง กลุ่มคณะของ
สภาอุตสาหกรรมทีเ่ ข้ามาดูระบบการจัดการพลังงาน ซึง่ แต่ละ
บริษัทสามารถน�ำไปปรับใช้ในองค์กรของตนเองได้
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- ในทุกปี บริษัทให้การสนับสนุนสิ่งของในการจัด
กิจกรรมของท้องถิ่น องค์กรการกุศล สมาคมต่างๆ อาทิ
กิจกรรมงานวันเด็กของสถานีต�ำรวจบางปู งานกาชาดของ
จังหวัดสมุทรปราการ บริจาคสิง่ ของช่วยเหลือทหารชายแดนภาคใต้ให้กับสมาคมภริยาทหารเรือ สนับสนุนของช�ำร่วย
ในการแข่งขันโบว์ลิ่ง กอล์ฟ ให้กับสมาคมอัสสัมชัญ สมาคม
อุตสาหกรรมต่างๆ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น
2) การสนับสนุนด้านการศึกษา - ดูงาน
บริษัทให้การสนับสนุนด้านการศึกษาดูงาน โดยส่ง
พนักงานไปศึกษาดูกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ณ ประเทศไต้หวัน กับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา เป็นต้น
รั บ นั ก ศึ ก ษาจากสถาบั น ต่ า งๆ เข้ า มาฝึ ก เรี ย นรู ้
การปฏิบัติงานในสถานที่จริงทุกๆ ปี ทั้งระดับวิชาชีพ และ
ระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยในแต่ละปี
จะมี นั ก ศึ ก ษาเข้ า มาฝึ ก งานทั้ ง แบบทวิ ภ าคี และฝึ ก งาน
ระหว่างภาคเรียน ไม่ต�่ำกว่า 20 คน

037

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
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การพัฒนาบุคลากร
ปี 2560/2561 กิจกรรมภายในบริษัท
- จัดอบรมหลักสูตร ISO 9001 : 2015, ISO 140001 :
2015, ISO 50001 ให้แก่พนักงานทุกระดับ
- ฝึกซ้อมการป้องกันอุบัติเหตุและดับเพลิง
- ให้พนักงานทุกคนร่วมท�ำ 5 ส ทุกหน่วยงาน
- อบรมประกันสังคมให้กับพนักงานทุกระดับ
- อบรมระบบ ERP 5 ครั้ง
กิจกรรมภายนอกบริษัท
- ส่งพนักงานที่เกี่ยวข้องไปอบรมระบบ ERP
- ส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรช่างเทคนิค-ช่างฝีมือ
ต่างๆ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสมุทปราการ
- เยี่ยมชมโรงงานนอกสถานที่ อาทิ เยี่ยมชมโรงงาน
5 ส บริษัท ไทยรุ่ง จ�ำกัด เป็นต้น
- ร่ ว มออกบู ธ แสดงผลงานการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ
ในโรงงาน กับสถาบันน�้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสหากรรมฯ
ปี 2558/2559 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานด้าน
การจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011
ตัง้ แต่ปี 2554-ปัจจุบนั บริษทั ตัง้ เป้าหมายให้พนักงาน
ทุกคนจะต้องได้รบั การฝึกอบรมเรือ่ ง Lean Manufacturing
ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพือ่ ลดส่วนสูญเสียจากกระบวนการผลิตและ
การด�ำเนินการ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีผลกับ
สุขภาพของพนักงานและชุมชน ซึ่งสามารถลด Waste จาก
การผลิตและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงานจนประสบ
ผลส�ำเร็จน่าพอใจ
บริ ษั ท มี น โยบายส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพ
การท�ำงาน ให้พนักงานได้บุกเบิกเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และแสดง
ความสามารถและคุ ณ ค่ า ของตนเองผ่ า นโครงการอบรม
และปรับปรุงงานต่างๆ โดยจัดให้มีห้องสมุด ส่งพนักงาน
ไปอบรม สัมมนา เยี่ยมชมโรงงานต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และทันต่อเหตุการณ์ อีกทัง้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน
มีสว่ นร่วมแสดงความรู้ ความสามารถ อาทิ การจัดให้มรี ะบบ
suggestion และการให้รางวัล กิจกรรม Walk Rally การจัด
สัปดาห์นิทรรศการ โครงการรณรงค์ต่างๆ

การส่งเสริมความปลอดภัยในการท�ำงาน บริษทั จัดให้
มีการซ้อมหนีไฟ การดับเพลิงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการ
จัดสถานที่ท�ำงานและระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมถึง
จัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ให้เพียงพอต่อการท�ำงาน
รวมทัง้ มีการสอดส่องดูแลให้มกี ารใช้งานอย่างถูกต้อง เพือ่ ให้
พนักงานทุกคนได้รับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี
การส่งเสริมสุขภาพ จัดให้มกี ารตรวจสุขภาพประจ�ำปี
ให้กับพนักงาน และให้เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลทั้งเป็น
ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน นอกเหนือจากการมีห้องพยาบาล
ซึ่งมีแพทย์และพยาบาลประจ�ำ
ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก�ำลังกายเพือ่ สุขภาพทีด่ ี
ของพนักงาน อาทิ การแข่งขันกีฬาภายในบริษัท
ทนุบ�ำรุงศาสนา และสงเคราะห์ชุมชน ด้วยการจัด
ท�ำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีทุกปีเพื่อบ�ำรุงวัดวาอารามบริเวณ
ใกล้เคียง สงเคราะห์ชุมชน เด็กก�ำพร้า คนพิการ คนชรา อาทิ
หมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทย สมุทรปราการ มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นต้น
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การพัฒนาพืน้ ฐานจิตใจและปลูกฝังคุณธรรมด้วยการ
นิมนต์พระมาอบรมพนักงานเป็นประจ�ำ
นอกจากสวัสดิการต่างๆ ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้แล้ว
บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ แก่พนักงานนอก
เหนือจากค่าจ้าง อาทิ ค่าครองชีพ เงินบ�ำเหน็จเมื่อเกษียน
เงินรางวัลประจ�ำปี เงินรางวัลพนักงานไม่ป่วยลาขาดสาย
พนักงานดีเด่น รางวัลคิดค้นลดต้นทุน เครื่องแบบ รถรับ-ส่ง
หอพักแยกชาย-หญิงพร้อมน�้ำ-ไฟฟรี ข้าวฟรี 4 มื้อ ห้องสมุด
สนามกีฬา สโมสรพนักงาน ห้องพยาบาล เป็นต้น
การช่วยเหลือภาระ บริษทั ให้การช่วยเหลือด้านการเงิน
โดยไม่คดิ ดอกเบีย้ ให้กบั พนักงานปีละ 2 ครัง้ ต่อคนเพือ่ แบ่งเบา
ภาระให้กบั พนักงานและครอบครัว อาทิ การสมรส คลอดบุตร
ค่าเล่าเรียนบุตร เจ็บป่วย-อุบัติเหตุ อุปสมบท ถึงแก่กรรม
เป็นต้น
บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้พิการ ผู้อายุ 60 ปีขึ้นไป
เข้าท�ำงานในต�ำแหน่งทีเ่ หมาะสม เพือ่ แบ่งเบาภาระครอบครัว
และเป็นการช่วยเหลือให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่าง
มีความสุข
ด้านสวัสดิภาพ บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัย
ของพนักงานตลอด 24 ชัว่ โมง จึงจัดให้มกี ารท�ำประกันชีวติ กลุม่
และประกันอุบัติเหตุในระบบ Payroll Trust
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
บริ ษั ท ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee) ครั้งที่ 4 ในปี 2560/2561 เพื่อท�ำ
หน้าที่ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานและการบริหารของบริษัทฯ
ผลสรุปรายงานการตรวจสอบภายในอยู่ในระดับน่าพอใจ
พอสมควร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ค�ำปรึกษาชี้แจง
และแนะน�ำต่อผู้บริหาร เพื่อให้ระบบการก�ำกับดูแลภายใน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท โดยมี ค ณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครัง้ คณะกรรมการ
บริษัทได้ให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
สรุปความเห็นในเรื่องความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน กล่าวคือ บริษทั มีการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ เหมาะสม
และมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้การด�ำเนินงาน
ของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้และสอดคล้องกับ
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ปี 2560/2561 บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท รี-แอ้ด จ�ำกัด
เป็นผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายใน และได้วางแผนการตรวจสอบภายในไว้ทุกระบบ
ผูต้ รวจสอบภายในจะรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้บริหารระดับสูง ณ ปัจจุบันผลการตรวจสอบภายใน
ยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ
นอกจากนี้ การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและ
บริษัทร่วม ประจ�ำปี 2560/2561 โดยบริษัท ส�ำนักงาน
สอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ก็มไิ ด้ระบุจดุ อ่อนของระบบการควบคุมภายในทีม่ สี าระส�ำคัญ
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการด�ำเนินงานของบริษัท
แต่ประการใด
ข้อสรุ ปเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
บริ ษั ท ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ในการบริ ห าร
ความเสี่ ย ง และระบบการควบคุ ม ภายในที่ พ อเพี ย งและ
เหมาะสมกั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท สามารถ

บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถลดหรือป้องกัน
ความเสี่ยงต่างๆ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของ
บริษทั ตลอดจน การปฏิบตั ติ ามกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้
บริษัทมีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายในดังต่อไปนี้
1. การก� ำ หนดนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ไว้อย่างชัดเจน
2. การก� ำ หนดโครงสร้ า งองค์ ก รให้ ส อดคล้ อ งกั บ
เป้าหมายและลักษณะการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั
รวมทั้งมีการก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
สายการบังคับบัญชาของหน่วยงานต่างๆ ในบริษทั
3. การก�ำหนดให้มนี โยบาย ระเบียบวิธปี ฏิบตั ิ และคูม่ อื
การปฏิบตั งิ านอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร
4. การก�ำหนดอ�ำนาจในการด�ำเนินงานของผูบ้ ริหารและ
ผูป้ ฏิบตั งิ านไว้อย่างชัดเจน
5. คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาก�ำหนดกรอบ
การบริห ารความเสี่ยง นโยบายในการบริ ห าร
ความเสี่ยง การวิเคราะห์ ความเสีย่ ง ตลอดจนดูแล
และทบทวนแนวทางการบริหารความเสีย่ งเพือ่ ให้
การบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท อยู ่ ใ นระดั บ
ที่เหมาะสมตลอดจนก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบายอย่างสม�ำ่ เสมอ
6. การพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ รวมถึง
ระบบข้อมูลด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงานและ
ด้านการปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับต่างๆ
หมายเหตุ การบริ ห ารความเสี่ ย ง ดู ร ายละเอี ย ดในข้ อ 6
ปัจจัยความเสี่ยง

รายการระหว่างกัน
บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม

ลักษณะ
รายการ
ระหว่างกัน

รายการขายสินค้า

รายละเอียดระหว่างกัน
2560/2561
หน่วย ล้านบาท
-

เป็นลูกค้า

- เส้นด้ายยืด
- ผ้าย้อมและตกแต่ง
- บริการ
(ผ้าย้อมและตกแต่ง)

กิโลกรัม
หลา
หลา

-

2. บริษัท เอเซียการ์เมนต์ จ�ำกัด
มีกรรมการร่วมกันดังนี้
1. นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง
2. นายวีระ ศิริเกียรติสูง
3. นายพีระ ศิริเกียรติสูง
4. นายธีระ ศิริเกียรติสูง

เป็นลูกค้า

- เส้นด้ายยืด
- ผ้าย้อมและตกแต่ง
			

กิโลกรัม
หลา
กิโลกรัม

100.75
12,642.00
-

0.03
0.39
-

3. บริษัท โรงงานส่งเสริมไทย
อุตสาหกรรม จ�ำกัด
มีกรรมการร่วมกันดังนี้
1. นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง
2. นายวีระ ศิริเกียรติสูง
3. นายพีระ ศิริเกียรติสูง
4. นายธีระ ศิริเกียรติสูง

เป็นลูกค้า

- เส้นด้าย
- ผ้าย้อมและตกแต่ง
- บริการย้อม
และตกแต่ง

กิโลกรัม
หลา
หลา

6,002.58
60,268.00

1.17
1.36

4. บริษัท ไทยโซอิง อินดัสเทรียล จ�ำกัด
มีกรรมการร่วมกันดังนี้
1. นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง
2. นายวีระ ศิริเกียรติสูง
3. นายพีระ ศิริเกียรติสูง
4. นายธีระ ศิริเกียรติสูง

เป็นลูกค้า

- ผ้าย้อมและตกแต่ง
			

หลา
กิโลกรัม

-

-
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1. บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จ�ำกัด
มีกรรมการร่วมกันดังนี้
1. นายมงคล มังกรกนก
2. นายเจน น�ำชัยศิริ
3. นางจินตนา ธนทวี
4. นายนิพนธ์ ลีละศิธร
5. นายมนตรี มังกรกนก
6. นายธเนศ คูวินิชกุล
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บริษัทมีการขายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ได้แก่ บริษทั ไทยฟาร์อสี ต์ จ�ำกัด บริษทั เอเซียการ์เม้นท์ จ�ำกัด
บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จ�ำกัด และบริษัท
ไทยโซอิง อินดัสเทรียล จ�ำกัด โดยมีนโยบายการคิดราคา
ระหว่างกันเป็นไปตามราคาตลาด และบริษัทยังคงด�ำเนิน
นโยบายการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ กั บ บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น
ในราคาตลาดเช่นนี้ต่อไป
นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีลูกหนี้
การค้าทีค่ า้ งช�ำระเป็นเวลานาน (เกินกว่า 6 เดือน) จากบริษทั
ไทยฟาร์อีสต์ จ�ำกัด และบริษัท ที.เอฟ.อี.เทรดดิ้ง จ�ำกัด
เป็นจ�ำนวนเงิน 124.32 ล้านบาท ลูกหนีก้ ารค้าดังกล่าวมีทดี่ นิ

พร้อมสิ่งปลูกสร้างมาจ�ำนองเป็นหลักประกัน ราคาประเมิน
โดยถือตามรายงานการประเมินราคาโดยบริษทั ประเมินราคา
ทรัพย์สินอิสระลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 มีมูลค่าตลาด
จ�ำนวนเงิน 114.12 ล้านบาท และมีมูลค่าบังคับขายจ�ำนวน
68.47 ล้านบาท ตามหลักความระมัดระวังบริษัทได้ตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับลูกหนี้ดังกล่าวเป็นจ�ำนวนเงิน
74.67 ล้านบาท ฝ่ายบริหารเชื่อว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ดังกล่าวเพียงพอและเหมาะสมเนื่องจากมูลค่าบังคับขาย
มี มู ล ค่ า ครอบคลุ ม มู ล ค่ า หนี้ สิ น สุ ท ธิ ข องลู ก หนี้ ข ้ า งต้ น
และบริษทั ยังคงมีนโยบายให้ลกู หนีข้ ายทรัพย์สนิ เพือ่ ช�ำระหนี้
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ผลการด�ำเนินงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
หน่วย : พันบาท

2561

2560

ผลต่าง (%)

ยอดขายรวม

989,441

811,922

+21.86%

ยอดขายส่งออก

749,359

548,994

+36.50%

ก�ำไร (ขาดทุน) เบื้องต้น

24,159

36,395

-33.62%

ค่าใช้จ่ายในการขาย

24,781

19,837

+24.92%

ค่าใช้จ่ายบริหาร

12,780

21,302

-40.00%

รายได้อื่นๆ

10,540

9,678

+8.91%
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ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิหลังภาษี

(428)

8,320

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ/ยอดขาย

-0.04%

1.02%

ลูกหนี้การค้า

152,779

129,653

+17.84%

สินค้าคงคลัง

155,008

177,479

-12.66%

อัตราส่วนหมุนเวียน (Current Ratio)

14.81

14.10

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Quick Ratio)

11.36

10.31

หนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio)

0.16

0.17

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

-105.15%
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ทางการค้า (Trade Finance) ในขณะที่ปีที่แล้วใช้วัตถุดิบ
ภายในประเทศซึ่ ง เป็ น การซื้ อ โดยช� ำ ระเงิ น ล่ ว งหน้ า
เป็นส่วนใหญ่ ส�ำหรับผลประกอบการปีนมี้ ผี ลขาดทุนเล็กน้อย
ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากก�ำไรเบื้องต้นที่ลดลงจากการแข่งขัน
ที่รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศซึ่งมีสัดส่วน
ถึงกว่าร้อยละ 75 เทียบกับปีที่แล้วที่มีสัดส่วนการส่งออก
ร้อยละ 68 แสดงถึงตลาดภายในประเทศปีที่แล้วที่ยังมี
ก�ำลังซื้ออยู่พอสมควร ต่างจากปีนี้ที่ชะลอตัวลงมาก
ทางด้านคุณภาพสินทรัพย์ปีนี้ ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
จากปีที่แล้วร้อยละ 18 เป็นการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ส่งออก
เป็นหลักเนือ่ งจากมีการขายลูกค้าประจ�ำทีซ่ อื้ ขายกันมานานด้วย
L/C ระยะ 30-60 วันมากขึ้นจากเดิมที่เป็น L/C At Sight
มาโดยตลอด เป็ น การปรั บ เงื่ อ นไขเพื่ อ ให้ ใ กล้ เ คี ย งหรื อ
เท่าเทียมกับคู่แข่งอื่นๆ โดยไม่ต้องรับความเสี่ยงไว้มาก
(ยังเป็น L/C) ส่วนสินค้าคงคลังมียอดลดลงแม้ยอดขาย
จะเพิม่ ขึน้ มาก ส่วนหนึง่ เป็นเพราะการควบคุมการซือ้ วัตถุดบิ
ใกล้ชดิ ท�ำให้วตั ถุดบิ คงคลังลดลง และอีกส่วนหนึง่ เป็นเพราะ
สิ น ค้ า ส� ำ เร็ จ รู ป คงคลั ง ที่ ล ดลงด้ ว ย ซึ่ ง ก็ เ กิ ด ขึ้ น จาก
การผลิ ต สิ น ค้ า ได้ ม าตรฐาน และตรงต่ อ ความต้ อ งการ
ของตลาดมากขึ้น
ส� ำ หรั บ โครงสร้ า งทางการเงิ น ปี นี้ ใ กล้ เ คี ย งกั บ
ปีที่แล้วมาก อัตราส่วนหมุนเวียนและอัตราส่วนสภาพคล่อง
สูงขึ้นเพียงเล็กน้อย ในขณะที่หนี้สินต่อทุนลดลงเล็กน้อย
แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของงบการเงินของบริษัท
ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญส�ำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต
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ยอดขายรวมปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วกว่าร้อยละ 20
เป็นการเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงราคาและปริมาณ โดยมีสาเหตุจาก
ราคาน�้ำมันดิบที่เพิ่มสูงขึ้นมาก จากระดับบาร์เรลละ 50
ดอลลาร์สหรัฐ ในปีที่แล้วมาเป็นระดับ 65 ดอลลาร์สหรัฐ
ในปีนี้ และภาวะการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจในภูมภิ าคก็สง่ ผลให้
ความต้องการสินค้ามีมากขึ้น ดังเห็นได้จากยอดขายส่งออก
ที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 30 ในขณะที่ยอดขายภายในประเทศ
ลดลงเล็กน้อยตามภาวะการประมงทีค่ อ่ นข้างซบเซา อย่างไรก็ดี
แม้การฟื้นตัวของตลาดส่งออกจะท�ำให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้น
แต่ ใ นด้ า นก� ำ ไรเบื้ อ งต้ น กลั บ ลดลงเนื่ อ งจากการแข่ ง ขั น
ในตลาดต่างประเทศสูงมาก บริษัทต้องแข่งขันกับผู้ผลิต
ที่มีขนาดใหญ่กว่า ครบวงจรมากกว่า และมีการผลิตวัตถุดิบ
ใช้เอง ท�ำให้บริษัทเสียเปรียบด้านต้นทุนอย่างมาก เป็นเหตุ
ให้กำ� ไรเบือ้ งต้นในปีนลี้ ดต�ำ่ กว่าปีทแี่ ล้วทัง้ ๆ ทีย่ อดขายสูงกว่า
ในด้านค่าใช้จ่ายในการขายปีนี้ก็สูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว เนื่องจาก
ปริมาณการส่งออกทีส่ งู ท�ำให้มคี า่ ใช้จา่ ยในการส่งออกสูงกว่า
ปีทแี่ ล้ว ซึง่ รวมถึงค่าระวางเรือ ค่านายหน้า เป็นต้น ส่วนค่าใช้จา่ ย
ในการบริหารปีนี้ลดต�่ำกว่าปีที่แล้วมาก สาเหตุเป็นเพราะ
ปีทแี่ ล้วมีการตัง้ ด้อยค่าสินค้าคงคลังประมาณกว่า 4 ล้านบาท
ซึง่ ในไตรมาสแรกของปีนมี้ กี ารกลับรายการด้อยค่านี้ เนือ่ งจาก
สามารถขายสินค้าที่ตั้งด้อยค่านั้นออกไปได้ที่ราคาสูงกว่า
ที่ ป ระเมิ น ไว้ ท� ำ ให้ มี ส ่ ว นต่ า งไปกลั บ รวมเป็ น ประมาณ
8 ล้ า นบาทระหว่างปีที่แล้วกับ ปีนี้ ทางด้านรายได้อื่นๆ
ปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยจากสาเหตุของราคาขายที่เพิ่มขึ้น
ตามราคาวัตถุดิบเป็นส่วนใหญ่ ส่วนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยปีนี้
มี เ ล็ ก น้ อ ยเนื่ อ งจากมี ก ารน� ำ เข้ า วั ต ถุ ดิ บ โดยใช้ สิ น เชื่ อ

$

$

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เอเชียไฟเบอร์ จ�ำกัด  (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด 3 ท่าน มีวาระ 3 ปี
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีฝา่ ยบริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นการประชุม 1 ครั้ง ที่เป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารระดับสูง
ร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำ� หน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยได้สอบทานงบการเงินทีผ่ สู้ อบบัญชี
รายงานผลการตรวจสอบ และชีแ้ จงประเด็นทีพ่ บจากการตรวจสอบ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่างบการเงินของบริษทั ได้จดั ท�ำขึน้ อย่างถูกต้อง
ตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในของผูต้ รวจสอบภายใน
พร้อมแนวทางแก้ไขปรับปรุงในประเด็นส�ำคัญๆ และการติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั มีการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ มีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุม แสดงความเห็น วิเคราะห์ผลด�ำเนินงาน
และตอบข้อซักถามในที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท และดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั และได้เสนอแนะ
ให้ด�ำเนินการและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วน ได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
และสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันทุกครั้งที่มีการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมใหญ่
ผูถ้ อื หุน้ โดยพิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบตั งิ านและประสบการณ์ของผูส้ อบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าตอบแทน
จึงได้เลือกนางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 และ/หรือ นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 5131 ในนามบริษทั ส�ำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี 2561/2562 อีกหนึง่ วาระ
และได้ก�ำหนดค่าสอบบัญชีทั้งรายไตรมาสและรายปีรวมแล้วไม่เกินจ�ำนวน 700,000 บาท
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คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการบริหารของบริษัทในประเด็นต่างๆ ที่พบจากการสอบทาน ทั้งจากรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและผูต้ รวจสอบภายใน สรุปการแก้ไขและแถลงต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ รับทราบอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัท และไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและ
เกิดความเชื่อถือแก่ทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
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ในระหว่างรอบปีบัญชี 2560/2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยได้รับความร่วมมือจาก
ผูบ้ ริหาร พนักงาน และผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบริษทั เป็นอย่างดี จึงมีความเห็นว่า บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมเพียงพอ
และไม่พบข้อบกพร่องทีม่ สี าระส�ำคัญอันอาจส่งผลกระทบต่องบการเงินของบริษทั และไม่พบการปฏิบตั งิ านใดๆ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย
หรือข้อก�ำหนดต่างๆ ของภาครัฐ แต่อย่างไรก็ตาม มีขอ้ สังเกตเกีย่ วกับลูกหนีก้ ารค้าบริษทั ทีเ่ กีย่ วโยงกันสองแห่ง (บริษทั ไทยฟาร์
อีสต์ จ�ำกัด และ บริษัท ที.เอฟ.อี.เทรดดิ้ง จ�ำกัด) ที่มีการค้างช�ำระค่าสินค้ามาเป็นเวลานานรวมเป็นจ�ำนวน 124.32 ล้านบาท
ซึ่งมีการจดจ�ำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกันหนี้ โดยถือตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทประเมิน
ราคาทรัพย์สินอิสระแห่งหนึ่ง ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีมูลค่าบังคับขายจ�ำนวน 68.47 ล้านบาท (มูลค่าตลาดจ�ำนวน
114.12 ล้านบาท) ตามหลักความระมัดระวัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เป็นจ�ำนวน 74.67
ล้านบาท โดยเชือ่ ว่าเพียงพอและเหมาะสม เนือ่ งจากมูลค่าบังคับขายมีมลู ค่าครอบคลุมมูลค่าหนีส้ นิ สุทธิ ขณะนีบ้ ริษทั มีนโยบาย
ให้ลูกหนี้ขายทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อน�ำมาช�ำระหนี้ในระยะเวลาที่เห็นสมควร

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
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(นายธีรชาติ วีรวรรณ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู ้สอบบัญชี รับอนุญาต
งบการเงิน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายงานของผู ้สอบบัญชี รับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริ ษทั เอเซี ยไฟเบอร์
จากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จที่ แสดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือ
หุ ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงิ นสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็ นว่างบการเงิ นข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2561 ผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงิ นสด
สาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของ บริ ษทั เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
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เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิด ชอบของข้าพเจ้าได้ก ล่า วไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ นในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากบริ ษทั ตามข้อกาหนด
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ น และข้าพเจ้า
ได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้า
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคื อเรื่ องต่า งๆ ที่ มี นัย ส าคัญที่ สุดตามดุ ลยพินิ จเยี่ยงผู ้ป ระกอบวิชาชี พ ของข้า พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดงั นี้

2
ค่ าเผือ่ การลดมูลค่ าสินค้ าคงเหลือ
บริ ษทั ดาเนินธุรกิจเป็ นผูผ้ ลิตและผูจ้ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไนล่อนทั้งชนิดเม็ดและเส้นใยเพื่อใช้เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปั่ น
ด้ายและทอผ้า ต้นทุนสิ นค้าต่อหน่วยมีคาโปรแลคตัมเป็ นวัตถุดิบหลัก ทั้งนี้ คาโปรแลคตัมจะมีราคาขึ้นลงตามปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้
เช่น อุปสงค์ อุปทาน ราคาน้ ามัน อัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจทัว่ โลก ปั จจัยดังกล่าวมีความเสี่ ยงต่อบริ ษทั เนื่ องจากเป็ น
สาเหตุที่ทาให้ราคาวัตถุดิบและราคาขายสิ นค้าของบริ ษทั มีความผันผวนตลอดเวลา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริ ษทั มีสินค้าคงเหลือ
จานวน 165.75 ล้านบาทและมีค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ จานวนประมาณ 10.74 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ2.3.3 การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจ เรื่ อง ค่าเผื่อลดมูลค่าสาหรั บสิ นค้าเก่ า ล้าสมัย และเสื่ อมคุ ณภาพและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ นข้อ 10 สิ นค้าคงเหลือ ซึ่ งการรั บรู ้ รายการดังกล่าวมี สาระสาคัญต่องบการเงิ นและมี ความเสี่ ยงเนื่ องจากการ
ประมาณมูลค่าดังกล่าว ขึ้ นอยู่กับดุ ลยพินิจของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โดยใช้ขอ้ สมมติฐ านหรื อข้อมูลประกอบการพิจารณาความ
เพียงพอและเหมาะสมนั้นผูบ้ ริ หารจะพิจารณาจาก
- ข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาหรื อแผนการขายสิ นค้าในอนาคต รวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับราคาของวัตถุดิบหลัก-คาโปร
แลคตัม
- ระยะเวลาในการจัดเก็บสิ นค้าประกอบกับวงจรอายุของสิ นค้า
- สิ นค้าที่ไม่เคลื่อนไหวเกินกว่านโยบายที่บริ ษทั กาหนดไว้
- รายงานเปรี ยบเทียบราคาทุนกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ และ/หรื อ รายงานสิ นค้าที่ไม่เคลื่อนไหว
วิธีการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้กาหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างเหมาะสมจากการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารในการประมาณ
ความเพียงพอและเหมาะสมของค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือในงบการเงินของบริ ษทั ดังนี้
- ทาการวิเคราะห์และประเมินกาไร(ขาดทุน)ขั้นต้นจากการขายสิ นค้า
- ทาความเข้าใจนโยบาย และประเมินข้อสมมติฐานในการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั
- สังเกตการณ์ตรวจนับสิ นค้าคงเหลือเพื่อให้แน่ใจว่า สิ นค้ามีอยูจ่ ริ ง บริ ษทั มีการแยกสิ นค้าที่ดี และสิ นค้าที่ใช้ไม่ได้
หรื อสิ นค้าเสื่ อมสภาพออกจากกัน
- ทดสอบความถูกต้องของรายงานที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
- สอบทานนโยบายการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั ว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

049

ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจาปี ของบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้ง
ที่ มีสาระสาคัญกับงบการเงิ นหรื อกับความรู ้ ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อปรากฎว่าข้อมูลอื่ นแสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่ อ ข้า พเจ้า ได้อ่ า นรายงานประจาปี ของบริ ษ ัท ตามที่ ก ล่ าวข้า งต้น แล้ว และหากสรุ ป ได้ว่า มี ก ารแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดาเนิ นการแก้ไขที่
เหมาะสมต่อไป
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ข้ อมูลอืน่
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ อง
ที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมี
ความตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ ง
รวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคื อความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรั บประกันว่าการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
- ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิ น ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจ
เกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทาความเข้าใจในระบบการควบคุ มภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของบริ ษทั
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
- สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่
มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึ งการเปิ ดเผยข้อมูลในงบ
การเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้า
ขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง

4
- ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ที่ทาให้การนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั หรื อกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
บริ ษทั เพื่ อ แสดงความเห็ น ต่ องบการเงิ น ข้า พเจ้า รั บผิ ดชอบต่ อการก าหนดแนวทาง การควบคุ ม ดู แ ล การปฏิ บัติง าน
ตรวจสอบบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อเพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่ สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องกับความ
เป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ น
อิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่กากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน
ในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมาย
หรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้นข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสาร
เรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

บริ ษทั สานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จากัด

(นางจินตนา เตชะมนตรี กลุ )
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5131
รายงานประจ�ำปี 2561 • บริษัท เอเชี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

5

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 30 มิถุนายน 2561
งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
30 มิถุนายน 2560
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561

052

รายงานประจ�ำปี 2561 • บริษัท เอเชี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั�วคราว
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
สินค้าคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอื�น
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
ส่วนของหนี�สินระยะยาวที�ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ�งปี
รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน
หนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หนี�สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี�สิน

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2561
30 มิถุนายน 2560

7
8
9
10

90,550,181.27
251,084,645.35
167,347,553.05
155,008,465.09
663,990,844.76

145,120,630.85
198,544,116.23
139,015,725.45
177,479,361.81
660,159,834.34

90,550,181.27
251,084,645.35
167,347,553.05
155,008,465.09
663,990,844.76

145,120,630.85
198,544,116.23
139,015,725.45
177,479,361.81
660,159,834.34

12
11
13
14

29,967,310.92
500,000.00
10.00
716,015,875.98
8,521.00
666,901.30
747,158,619.20
1,411,149,463.96

29,774,783.19
500,000.00
10.00
717,504,631.70
12,868.00
401,829.09
748,194,121.98
1,408,353,956.32

28,500,000.00
500,000.00
10.00
716,015,875.98
8,521.00
666,901.30
745,691,308.28
1,409,682,153.04

28,500,000.00
500,000.00
10.00
717,504,631.70
12,868.00
401,829.09
746,919,338.79
1,407,079,173.13

15

43,766,952.87

45,763,800.02

43,766,952.87

45,763,800.02

16

172,190.16
43,939,143.03

163,421.84
45,927,221.86

172,190.16
43,939,143.03

163,421.84
45,927,221.86

16
17
18

174,728.00
109,015,291.97
39,908,118.64
909,901.26
150,008,039.87
193,947,182.90

346,918.16
106,520,052.68
46,243,348.00
909,901.26
154,020,220.10
199,947,441.96

174,728.00
109,015,291.97
39,908,118.64
909,901.26
150,008,039.87
193,947,182.90

346,918.16
106,520,052.68
46,243,348.00
909,901.26
154,020,220.10
199,947,441.96

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

6

บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 30 มิถุนายน 2561
งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
30 มิถุนายน 2561
30 มิถุนายน 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที�ออกจําหน่ายและชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 45,574,266 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กําไร(ขาดทุน)สะสม
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2561
30 มิถุนายน 2560

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

455,742,660.00
276,119,017.15

455,742,660.00
276,119,017.15

455,742,660.00
276,119,017.15

455,742,660.00
276,119,017.15

(61,145,550.80)
546,486,154.71
1,217,202,281.06
1,411,149,463.96

(67,908,894.20)
544,453,731.41
1,208,406,514.36
1,408,353,956.32

(61,420,061.72)
545,293,354.71
1,215,734,970.14
1,409,682,153.04

(67,990,877.39)
543,260,931.41
1,207,131,731.17
1,407,079,173.13

รายงานประจ�ำปี 2561 • บริษัท เอเชี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

053

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561
หมายเหตุ

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ
ต้นทุนขายหรือการให้บริการ
กําไร(ขาดทุน)ขั�นต้น
รายได้อื�น
กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

12

17,19

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2560
989,440,936.73
811,921,770.26
(957,481,722.13) (775,998,092.33)
31,959,214.60
35,923,677.93
13,552,867.92
11,139,884.98
45,512,082.52
47,063,562.91
(24,781,004.81) (19,837,055.35)
(21,130,810.50) (21,177,402.85)
(45,911,815.31) (41,014,458.20)
(399,732.79)
192,527.73
(207,205.06)
(32,003.43)
(239,208.49)
(189,196.40)
(428,404.89)

6,049,104.71
888,576.79
6,937,681.50
(31.07)
6,937,650.43
1,382,009.84
8,319,660.27

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2560
989,440,936.73
811,921,770.26
(957,481,722.13) (775,998,092.33)
31,959,214.60
35,923,677.93
13,552,867.92
11,139,884.98
45,512,082.52
47,063,562.91
(24,781,004.81) (19,837,055.35)
(21,130,810.50) (21,177,402.85)
(45,911,815.31) (41,014,458.20)
(399,732.79)
(399,732.79)
(32,003.43)
(431,736.22)
(189,196.40)
(620,932.62)

6,049,104.71
6,049,104.71
(31.07)
6,049,073.64
1,382,009.84
7,431,083.48

054

รายงานประจ�ำปี 2561 • บริษัท เอเชี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

กําไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับปี

7

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
8

บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2560

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น :
รายการที�จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง

18
14
12

8,989,685.36
-

(591,515.00)
210,600,000.00
1,192,800.00

8,989,685.36
-

(591,515.00)
210,600,000.00
-

17,19

(1,797,937.07)

(42,001,697.00)

(1,797,937.07)

(42,001,697.00)

8

2,540,529.12

2,373,097.53

2,540,529.12

2,373,097.53

17,19

(508,105.82)
9,224,171.59
8,795,766.70

(474,619.51)
171,098,066.02
179,417,726.29

(508,105.82)
9,224,171.59
8,603,238.97

(474,619.51)
169,905,266.02
177,336,349.50

(0.01)

0.18

(0.01)

0.16

13

055

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

รายงานประจ�ำปี 2561 • บริษัท เอเชี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
กําไรจากการตีมูลค่าที�ดิน
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
ภาษีเงินได้เกี�ยวกับองค์ประกอบ
ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รายการที�จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื�อขาย
ภาษีเงินได้เกี�ยวกับองค์ประกอบของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี-สุทธิจากภาษี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

รายงานประจ�ำปี 2561 • บริษัท เอเชี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2560
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้เกี�ยวกับองค์ประกอบของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จํากัด (มหาชน)

จากการเปลี�ยนแปลง

กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง

-

17,19
455,742,660.00

-

18

(61,145,550.80)

(1,797,937.07)
(428,404.89)

8,989,685.36

535,554,210.12

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

276,119,017.15

-

-

9,739,144.59

(508,105.82)
2,540,529.12

-

(หน่วย : บาท)

9

1,192,800.00

-

-

546,486,154.71

(508,105.82)
2,540,529.12

-

10

1,217,202,281.06

(2,306,042.90)
2,112,124.23

8,989,685.36

ส่วนแบ่ง
กําไรขาดทุน รวมองค์ประกอบ
เบ็ดเสร็จอื�น
อื�นของส่วน
รวมส่วน
จากบริษัทร่วม
ของผู้ถือหุน้
ของผู้ถือหุ้น
1,192,800.00 544,453,731.41 1,208,406,514.36

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

กําไร(ขาดทุน)สะสม ส่วนเกินทุนจาก มูลค่ายุติธรรมของ
ทุนที�ออก
หมายเหตุ และชําระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ยังไม่ได้จัดสรร การตีราคาที�ดิน เงินลงทุนเผื�อขาย
455,742,660.00 276,119,017.15 (67,908,894.20) 535,554,210.12
7,706,721.29

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู ้ถือหุ้น

บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

056

057

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2559
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้เกี�ยวกับองค์ประกอบของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จํากัด (มหาชน)

จากการเปลี�ยนแปลง

กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง

17,19

18

(67,908,894.20)

118,303.00
8,319,660.27

(591,515.00)

535,554,210.12

(42,120,000.00)
210,600,000.00

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

276,119,017.15

-

455,742,660.00

-

-

7,706,721.29

(474,619.51)
2,373,097.53

-

1,192,800.00

1,192,800.00

-

ส่วนแบ่ง
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น
จากบริษัทร่วม
-

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

กําไร(ขาดทุน)สะสม ส่วนเกินทุนจาก มูลค่ายุติธรรมของ
ทุนที�ออก
หมายเหตุ และชําระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ยังไม่ได้จัดสรร การตีราคาที�ดิน เงินลงทุนเผื�อขาย
455,742,660.00 276,119,017.15 (75,755,342.47) 367,074,210.12
5,808,243.27

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู ้ถือหุ้น

บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2561 • บริษัท เอเชี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

544,453,731.41

(42,594,619.51)
214,165,897.53

-

1,208,406,514.36

(42,476,316.51)
222,485,557.80

(591,515.00)

รวมองค์ประกอบ
อื�นของส่วน
รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น
ของผู้ถือหุ้น
372,882,453.39 1,028,988,788.07

(หน่วย : บาท)

รายงานประจ�ำปี 2561 • บริษัท เอเชี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2560
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้เกี�ยวกับองค์ประกอบของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
-

17,19
276,119,017.15

-

-

(61,420,061.72)

(1,797,937.07)
(620,932.62)

8,989,685.36

กําไร(ขาดทุน)สะสม
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ยังไม่ได้จัดสรร
276,119,017.15
(67,990,877.39)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จํากัด (มหาชน)

กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง

535,554,210.12

-

-

9,739,144.59

(508,105.82)
2,540,529.12

-

545,293,354.71

(508,105.82)
2,540,529.12

-

รวมองค์ประกอบ
อื�นของส่วน
ของผู้ถือหุ้น
543,260,931.41

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
จากการเปลี�ยนแปลง
ส่วนเกินทุนจาก มูลค่ายุติธรรมของ
การตีราคาที�ดิน
เงินลงทุนเผื�อขาย
535,554,210.12
7,706,721.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

455,742,660.00

-

ทุนที�ออก
และชําระแล้ว
455,742,660.00

18

หมายเหตุ

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู ้ถือหุ้น

บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

058

12

1,215,734,970.14

(2,306,042.90)
1,919,596.50

8,989,685.36

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น
1,207,131,731.17

(หน่วย : บาท)

11

059

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2559
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้เกี�ยวกับองค์ประกอบของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
17,19

18

หมายเหตุ

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

(67,990,877.39)

118,303.00
7,431,083.48

(591,515.00)

กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง

535,554,210.12

(42,120,000.00)
210,600,000.00

-

7,706,721.29

(474,619.51)
2,373,097.53

-

543,260,931.41

(42,594,619.51)
212,973,097.53

-

รวมองค์ประกอบ
อื�นของส่วน
ของผู้ถือหุ้น
372,882,453.39

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
จากการเปลี�ยนแปลง
ส่วนเกินทุนจาก มูลค่ายุติธรรมของ
การตีราคาที�ดิน
เงินลงทุนเผื�อขาย
367,074,210.12
5,808,243.27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

276,119,017.15

-

455,742,660.00

-

กําไร(ขาดทุน)สะสม
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ยังไม่ได้จัดสรร
276,119,017.15
(74,948,748.87)

-

ทุนที�ออก
และชําระแล้ว
455,742,660.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู ้ถือหุ้น

บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2561 • บริษัท เอเชี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

1,207,131,731.17

(42,476,316.51)
220,404,181.01

(591,515.00)

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น
1,029,795,381.67

(หน่วย : บาท)

บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
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ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)สุทธิ
เป็นเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินค้า(โอนกลับ)
ค่าเผื�ออะไหล่และวัสดุโรงงานเคลื�อนไหวช้า (โอนกลับ)
ค่าเผื�อการด้อยค่าของอะไหล่เครื�องจักร (โอนกลับ)
ส่วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(กําไร)ขาดทุนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากสัญญาซื�อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงาน(เพิ�มขึ�น)ลดลง
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
เจ้าหนี�ตามสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี�ย
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดรับภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน

(หน่วย : บาท)
งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2560
(239,208.49)

6,937,650.43

(431,736.22)

6,049,073.64

2,025,684.00
10.00
(3,898,023.81)
(32,379.20)
(192,527.73)

2,711,132.93
(369,464.98)
3,446,618.15
189,594.89
535,790.83
(888,576.79)

2,025,684.00
10.00
(3,898,023.81)
(32,379.20)
-

2,711,132.93
(369,464.98)
3,446,618.15
189,594.89
535,790.83
-

(1,596,915.33)
4,067,199.00
32,003.43

127,037.22
323,846.58
3,350,133.00
31.07

(1,596,915.33)
4,067,199.00
32,003.43

127,037.22
323,846.58
3,350,133.00
31.07

165,841.87

16,363,793.33

165,841.87

16,363,793.33

(26,751,662.40)
27,460,939.99
(16,000.00)

7,840,295.47
(28,689,048.70)
-

(26,751,662.40)
27,460,939.99
(16,000.00)

7,840,295.47
(28,689,048.70)
-

(1,778,518.73)

4,324,948.53

(1,778,518.73)

4,324,948.53

(127,037.22)
(1,046,436.49)
(32,003.43)
(1,412,743.00)
(497,001.79)
174,650.90
(2,813,533.81)

(160,011.37)
(31.07)
(2,924,593.00)
(423,723.11)
(3,508,358.55)

(127,037.22)
(1,046,436.49)
(32,003.43)
(1,412,743.00)
(497,001.79)
174,650.90
(2,813,533.81)

(160,011.37)
(31.07)
(2,924,593.00)
(423,723.11)
(3,508,358.55)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561
งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุน
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายชําระในหนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยนในเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี

(1,592,231.54)
(50,000,000.00)
(51,592,231.54)

(4,203,386.92)
369,485.98
(3,833,900.94)

(1,592,231.54)
(50,000,000.00)
(51,592,231.54)

(4,203,386.92)
369,485.98
(3,833,900.94)

(163,421.84)
(163,421.84)

(74,660.00)
(74,660.00)

(163,421.84)
(163,421.84)

(74,660.00)
(74,660.00)

(1,262.39)
(54,570,449.58)
145,120,630.85
90,550,181.27

(1,878.37)
(7,418,797.86)
152,539,428.71
145,120,630.85

(1,262.39)
(54,570,449.58)
145,120,630.85
90,550,181.27

(1,878.37)
(7,418,797.86)
152,539,428.71
145,120,630.85

รายงานประจ�ำปี 2561 • บริษัท เอเชี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
1. ข้อมูลทั�วไป

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จํากัด (มหาชน) จัดตั�งขึ�นในประเทศไทยเมื�อวันที� 10 มีนาคม 2513 และเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื�อวันที� 22 กันยายน 2518 บริษัทดําเนินธุรกิจเกี�ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ไนล่อน
ที�ตั�งสํานักงานและโรงงานของบริษัท คือ
สํานักงาน ชั�น 27 อาคารวอล์ลสตรีททาวเวอร์ เลขที� 33/133-136 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โรงงาน เลขที� 406-7 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท กม.33.5 ตําบลบางปูใหม่ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ
งบการเงินจัดทําขึ�นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที�กําหนด ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ�งหมายความ
ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
งบการเงินได้จัดทําขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นรายการบาง
ประเภทซึ�งใช้มูลค่ายุติธรรมตามที�อธิบายในนโยบายบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ�นตามกฎหมายที�เป็นภาษาไทยในกรณีที�มีความหมายขัดแย้งกันหรือมีความ
แตกต่างกันในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
2.2 สกุลเงินที�นําเสนองบการเงิน
งบการเงินจัดทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาท

062
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2.3 การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจ
การจัดทํางบการเงินนี�เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจการประมาณ และข้อ
สมมติฐานหลายประการ ซึ�งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที�เกี�ยวกับ สินทรัพย์
หนี�สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างจากที�ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที�ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื�อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที�ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที�ได้รับผลกระทบ
ข้อมูลเกี�ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที�สําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชีมีผลกระทบ
ต่อการรับรู้จํานวนเงินในงบการเงิน และรวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีดังนี�
2.3.1 สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประเมินเงื�อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื�อพิจารณาว่าบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี�ยงและ
ผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที�เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
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2.3.2 ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี�
ในการประมาณค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี� ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากลูกหนี�แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี�ที�คงค้างและ
สภาวะเศรษฐกิจที�เป็นอยู่ในขณะนั�น
2.3.3 ค่าเผื�อลดมูลค่าสําหรับสินค้าเก่า ล้าสมัย และเสื�อมคุณภาพ
บริษัทได้ประมาณการค่าเผื�อลดมูลค่าสําหรับสินค้าเก่า ล้าสมัย และเสื�อมคุณภาพเพื�อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของ
สินค้าคงเหลือ โดยการประมาณการนั�นจะพิจารณาจากการการหมุนเวียนและเสื�อมสภาพของสินค้าคงเหลือประเภทต่างๆ
2.3.4 ค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์
บริษัทจะตั�งค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื�อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญ
หรือเมื�อมีข้อบ่งชี�ของการด้อยค่า การที�จะสรุปว่าสินทรัพย์ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญหรือไม่นั�นจําเป็นต้อง
ใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
2.3.5 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ที�ถือครองเพื�อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที�เพิ�มขึ�น
หรือทั�งสองอย่าง ทั�งนี�ไม่ได้มีไว้เพื�อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการ
บริหารงาน
2.3.6 อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื�อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่
หากมีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น
นอกจากนี�ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนตํ�ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั�นในการนี�ฝ่ายบริหารจําเป็น
ต้องใช้ดุลยพินิจที�เกี�ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ�งเกี�ยวเนื�องกับสินทรัพย์นั�น
2.3.7 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื�อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะมีกําไรทาง
บริษัทควรรับรู้จํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรที�คาดว่าจะ
เกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
2.3.8 ผลประโยชน์พนักงานเมื�อเกษียณอายุ
บริษัทมีข้อผูกมัดในการให้ประโยชน์แก่พนักงานหลังเกษียณอายุ โดยหนี�ที�มีต่อพนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน
ไทย ประมาณการหนี�สินที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานที�
คํานวณด้วยวิธีคณิตศาสตร์ประกันภัยจากหลายสมมติฐาน สมมติฐานที�ใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
สุทธิประจํางวดได้รวมถึงอัตราคิดลด อัตราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปลี�ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
และอื�น ๆ การเปลี�ยนแปลงในอัตราเหล่านี�มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิ
ในทุกปีบริษัทจะมีการทบทวนสมมติฐานดังกล่าว เช่น อัตราคิดลดที�เหมาะสม ซึ�งควรสะท้อนถึงอัตราดอกเบี�ยที�ควรนํามา
อัตราคิดลดที�เหมาะสม บริษัทจะพิจารณาโดยเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี�ยของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
3.1 มาตรฐานการบัญชีใหม่ที�เริ�มมีผลบังคับใช้ในระหว่างปี
กิจการได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) และฉบับใหม่ที�ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ�งมี
ผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ�มในหรือหลังวันที� 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
การปรับปรุงถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี�ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของกิจการ
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ�งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้
ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ�งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ�มในหรือ
หลังวันที� 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี�ยวกับการเปิดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ�งมีรายละเอียดดังนี�
วันที�มีผลบังคับใช้
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มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที� 1 (ปรับปรุง 2560)

การนําเสนองบการเงิน

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 2 (ปรับปรุง 2560)

สินค้าคงเหลือ

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 7 (ปรับปรุง 2560)

งบกระแสเงินสด

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 8 (ปรับปรุง 2560)

นโยบายการบัญชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 10 (ปรับปรุง 2560)

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 11 (ปรับปรุง 2560)

สัญญาก่อสร้าง

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 12 (ปรับปรุง 2560)

ภาษีเงินได้

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 16 (ปรับปรุง 2560)

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 17 (ปรับปรุง 2560)

สัญญาเช่า

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 18 (ปรับปรุง 2560)

รายได้

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 19 (ปรับปรุง 2560)

ผลประโยชน์ของพนักงาน

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 20 (ปรับปรุง 2560)

การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล

1 มกราคม 2561

เกี�ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที� 21 (ปรับปรุง 2560)

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 23 (ปรับปรุง 2560)

ต้นทุนการกู้ยืม

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 24 (ปรับปรุง 2560)

การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 26 (ปรับปรุง 2560)

การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื�อออกจากงาน

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 27 (ปรับปรุง 2560)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 28 (ปรับปรุง 2560)

เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 29 (ปรับปรุง 2560)

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�เงินเฟ้อรุนแรง

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 33 (ปรับปรุง 2560)

กําไรต่อหุ้น

1 มกราคม 2561
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ�งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี

วันที�มีผลบังคับใช้

ฉบับที� 34 (ปรับปรุง 2560)

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 36 (ปรับปรุง 2560)

การด้อยค่าของสินทรัพย์

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 37 (ปรับปรุง 2560)

ประมาณการหนี�สิน หนี�สินที�อาจเกิดขึ�น และสินทรัพย์ที�อาจเกิดขึ�น

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 38 (ปรับปรุง 2560)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 40 (ปรับปรุง 2560)

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 41 (ปรับปรุง 2560)

เกษตรกรรม

1 มกราคม 2561

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 2 (ปรับปรุง 2560)

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 3 (ปรับปรุง 2560)

การรวมธุรกิจ

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 4 (ปรับปรุง 2560)

สัญญาประกันภัย

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 5 (ปรับปรุง 2560)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�ถือไว้เพื�อขายและการดําเนินงานที�ยกเลิก

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 6 (ปรับปรุง 2560)

การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 8 (ปรับปรุง 2560)

ส่วนงานดําเนินงาน

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 10 (ปรับปรุง 2560)

งบการเงินรวม

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 11 (ปรับปรุง 2560)

การร่วมการงาน

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 12 (ปรับปรุง 2560)

การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื�น

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 13 (ปรับปรุง 2560)

การวัดมูลค่ายุติธรรม

1 มกราคม 2561

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที�ไม่มีความเกี�ยวข้องอย่าง

1 มกราคม 2561

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที� 10 (ปรับปรุง 2560)

เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที� 15 (ปรับปรุง 2560)

สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ�งจูงใจที�ให้แก่ผู้เช่า

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 25 (ปรับปรุง 2560)

ภาษีเงินได้-การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ

1 มกราคม 2561

ของผู้ถือหุ้น
การประเมินเนื�อหาสัญญาเช่าที�ทําขึ�นตามรูปแบบกฎหมาย

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 29 (ปรับปรุง 2560)

การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 31 (ปรับปรุง 2560)

รายได้-รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกับบริการโฆษณา

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 32 (ปรับปรุง 2560)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

1 มกราคม 2561

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 1 (ปรับปรุง 2560)

การเปลี�ยนแปลงในหนี�สินที�เกิดขึ�นจากการรื�อถอน การบูรณะ

1 มกราคม 2561

และหนี�สินที�มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที� 4 (ปรับปรุง 2560)

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

1 มกราคม 2561

รายงานประจ�ำปี 2561 • บริษัท เอเชี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ฉบับที� 27 (ปรับปรุง 2560)

065
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ�งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ)

วันที�มีผลบังคับใช้

ฉบับที� 5 (ปรับปรุง 2560)

1 มกราคม 2561

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื�อถอน การบูรณะและการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ฉบับที� 7 (ปรับปรุง 2560)

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 29

1 มกราคม 2561

(ปรับปรุง 2560) เรื�องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที�เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที� 10 (ปรับปรุง 2560)

การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 12 (ปรับปรุง 2560)

ข้อตกลงสัมปทานบริการ

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 13 (ปรับปรุง 2560)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 14 (ปรับปรุง 2560)

ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุน

1 มกราคม 2561

ขั�นตํ�าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี� สําหรับมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที� 19 เรื�อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที� 15 (ปรับปรุง 2560)

สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 17 (ปรับปรุง 2560)

การจ่ายสินทรัพย์ที�ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 18 (ปรับปรุง 2560)

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 20 (ปรับปรุง 2560)

ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน

1 มกราคม 2561

ฉบับที� 21 (ปรับปรุง 2560)

เงินที�นําส่งรัฐ

1 มกราคม 2561

ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื�อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื�อนํามาถือปฏิบัติ
4. นโยบายการบัญชี
4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากการขายและบริการที�ให้กับลูกค้าเป็นจํานวนสุทธิจากภาษีขาย การรับคืนและส่วนลด รายได้จากการขายสินค้า

066

รายงานประจ�ำปี 2561 • บริษัท เอเชี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

รับรู้เมื�อมีการส่งมอบและผู้ซื�อยอมรับสินค้า โดยผู้ซื�อได้รับโอนความเสี�ยงและผลตอบแทนที�เป็นสาระสําคัญของความเป็น
เจ้าของสินค้าได้โอนไปยังผู้ซื�อแล้ว
บริษัทรับรู้รายได้จากการให้บริการเมื�อได้ให้บริการลูกค้าแล้ว
บริษัทรับรู้ดอกเบี�ยรับบันทึกเป็นรายได้ตามระยะเวลาที�พึงรับ และรายได้อื�นตามเกณฑ์คงค้าง
บริษัทรับรู้ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนและประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝาก
ธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม หรือเงินลงทุนระยะสั�นอื�นที�มีสภาพคล่องสูงในการเปลี�ยนมือซึ�งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
นับจากวันที�ได้มาและไม่ติดภาระคํ�าประกัน
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4. นโยบายการบัญชี (ต่อ)
4.3 ลูกหนี�การค้าและค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ
ลูกหนี�การค้ารับรู้เริ�มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี� และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจํานวนเงินที�เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื�อหนี�สงสัย
จะสูญซึ�งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ�นงวด ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตาม
บัญชีของลูกหนี�การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี�การค้า หนี�สูญสงสัยจะสูญ /หนี�สูญที�เกิดขึ�นจะรับรู้ไว้
ในกําไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ�งของค่าใช้จ่ายในการขาย
4.4 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ�ากว่า บริษัทประมาณมูลค่าสุทธิที�คาด
ว่าจะได้รับจากราคาที�คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที�จําเป็นต้องจ่ายเพื�อการขายสินค้านั�นได้
ต้นทุนของสินค้าที�ซื�อประกอบด้วยราคาซื�อรวมค่าใช้จ่ายอื�นทุกประเภทที�เกี�ยวข้องโดยตรงกับการซื�อสินค้านั�น ต้นทุน
ของสินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และโสหุ้ยการผลิต โดยราคาทุนของสินค้า
คงเหลือ คํานวณโดยใช้วิธีต้นทุนถัวเฉลี�ยเคลื�อนที�ส่วนสินค้าระหว่างทางบันทึกด้วยราคาทุน
บริษัทตั�งค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยการประมาณของฝ่ายบริหารของบริษัท
4.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที�แสดงอยู่ในงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที�แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
เงินลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทอื�น (เงินลงทุนทั�วไป) ซึ�งถือเป็นเงินลงทุนระยะยาวบันทึกในราคาทุน กําไรหรือขาดทุน
จะบันทึกบัญชีเมื�อมีการจําหน่ายหุ้นทุนนั�นแล้ว ต้นทุนของเงินลงทุนที�จําหน่ายในระหว่างปีคํานวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี�ย
ถ่วงนํ�าหนัก
เงินลงทุนชั�วคราวจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมถือเป็นเงินลงทุนเผื�อขาย แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที�ที�วัดมูลค่า
บริษัทจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื�อมีข้อบ่งชี�ว่าเงินลงทุนนั�นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ�น หากราคาตามบัญชีของ
เงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับ บริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่าไว้ในงบกําไรขาดทุน
การจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที�ได้รับจากการจําหน่ายเมื�อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของ
เงินลงทุนนั�นจะบันทึกรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุน กรณีที�จําหน่ายเงินลงทุนที�ถือไว้ในตราสารหนี�หรือตราสารทุนชนิดเดียวกัน

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
บริษัทบันทึกมูลค่าเริ�มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนในราคาทุนซึ�งรวมต้นทุนการทํารายการ หลังจากนั�นบริษัทจะ
บันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการด้อยค่า
ค่าเสื�อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี�
ปี
อาคาร

20

ขาดทุนในปีที�ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนออกจากบัญชี

067

บริษัทบันทึกค่าเสื�อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนเป็นค่าใช้จ่ายประจํางวด
บริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินที�ได้รับสุทธิจากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกําไรหรือ
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ออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที�จําหน่ายจะใช้วิธีถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักด้วยราคาตามบัญชีจากจํานวนทั�งหมดที�ถือไว้
บริษัทใช้วิธีถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักในการคํานวณ ต้นทุนของเงินลงทุน
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4. นโยบายการบัญชี (ต่อ)
4.7 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที�ดินแสดงในราคาประเมิน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสม และค่าเผื�อการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ (ถ้ามี)
ต้นทุนที�เกิดขึ�นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ�งตามความเหมาะสม
เมื�อต้นทุนนั�นเกิดขึ�นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษัทและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่าง
น่าเชื�อถือ และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ�นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาอื�นๆ บริษัทจะรับรู้
ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น
ค่าเสื�อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรง เพื�อลดราคาตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์แต่ละชนิดตามอายุการ
ใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์
อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี�
ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

10 - 20

เครื�องจักรและอุปกรณ์

5 - 10

เครื�องตกแต่ง ติดตั�งและเครื�องใช้สํานักงาน

5 - 10

ยานพาหนะ

5-8

บริษัทไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสําหรับที�ดินและส่วนปรับปรุงที�ดิน
บริษัทบันทึกค่าเสื�อมราคาเป็นค่าใช้จ่ายประจํางวด
มูลค่าคงเหลือ และอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ได้ทบทวนและแก้ไขตามความเหมาะสม ณ ทุกสิ�นรอบ
ระยะเวลารายงาน
ในกรณีที�ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนทันที
ผลกําไรหรือขาดทุนที�เกิดจากการจําหน่ายสินทรัพย์คํานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ�งตอบแทนสุทธิที�ได้รับจากการจําหน่าย
สินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชี และรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนอื�นสุทธิในกําไรหรือขาดทุน
4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

068
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยที�ซื�อมาบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยต้นทุนในการได้มาและการดําเนินการ
ให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั�นสามารถนํามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณเป็นระยะเวลา 5 ปี
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน บันทึกด้วยราคาทุนและจะไม่มีการตีราคาเพิ�ม แต่จะทบทวนราคาตามบัญชีใหม่ในแต่ละปีและ
ปรับปรุงหากมีการด้อยค่า
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4. นโยบายการบัญชี (ต่อ)
4.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัทจะได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที�ในงบแสดงฐานะการเงินว่ามีข้อบ่งชี�เรื�องการ
ด้อยค่าหรือไม่ในกรณีที�มีข้อบ่งชี�จะทําการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที�คาดว่าจะได้รับคืน
การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า เมื�อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิด
เงินสดสูงกว่ามูลค่าที�จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกําไรขาดทุน
การคํานวณมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ แล้วแต่มูลค่าใดจะ
สูงกว่าในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์เกิดจากประมาณการกระแสเงินสดที�จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคํานวณภาษีเงินได้เพื�อให้สะท้อนมูลค่าที�อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ�งแปรไปตามเวลาและ
ความเสี�ยงที�มีต่อสินทรัพย์ สําหรับสินทรัพย์ที�ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับซึ�งส่วนใหญ่เป็นหน่วยแยกอิสระจากสินทรัพย์อื�น
ให้พิจารณามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสดที�สินทรัพย์นั�นมีความเกี�ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
บริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าหากมีการเปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใช้ในการคํานวณมูลค่าที�คาดว่า
จะได้รับคืน
บริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื�อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี
ภายหลังหักค่าเสื�อมราคาหรือค่าตัดจําหน่าย เช่นเดียวกับในกรณีที�ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
4.10 สัญญาเช่าระยะยาว – กรณีบริษัทเป็นผู้เช่า
สัญญาเช่าระยะยาวที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที�เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงิน
ที�ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ�ากว่า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี�สินระยะยาวส่วนดอกเบี�ยจ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน
สินทรัพย์ที�ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื�อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที�เช่า แต่หากมีความไม่
แน่นอนในสิทธิการเป็นเจ้าของเมื�อสัญญาสิ�นสุดจะคํานวณค่าเสื�อมราคาตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที�เช่าหรืออายุของ
สัญญาระยะยาวเพื�อเช่าสินทรัพย์โดยที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ ส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้เช่า
จะจัดเป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินที�ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงาน (สุทธิจากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ได้รับจากผู้ให้เช่า)
จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่านั�น
ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดําเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี�ยปรับที�ต้องจ่ายให้กับผู้ให้เช่าจะ
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที�การยกเลิกนั�นเกิดขึ�น
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สัญญาแล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํ�ากว่า
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4. นโยบายการบัญชี (ต่อ)
4.11 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั�น
เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์ที�กําหนดไว้)
บริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยที�ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ�งบริษัทถือว่าเงินชดเชย
ดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริษัทคํานวณหนี�สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการ
ไว้ (Projected Unit Credit Cost Method) โดยผู้เชี�ยวชาญอิสระได้ทําการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย ซึ�งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติที�หลากหลายรวมถึงข้อสมมติเกี�ยวกับอัตราคิดลดอัตราการขึ�น
เงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี�ยนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟ้อ
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานทั�งหมดที�เกิดขึ�นจะรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
4.12 ประมาณการหนี�สิน
บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี�สิน เมื�อเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฏหมายหรือโดยอนุมานจากผลสืบเนื�องมาจาก
เหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องใช้ทรัพยากรเพื�อจ่ายชําระตามภาระผูกพันและสามารถประมาณ
การจํานวนที�ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื�อถือ เมื�อได้จ่ายชําระประมาณการหนี�สินไปแล้วหากแน่ใจว่าจะได้รับคืนอย่างแน่นอนให้
บันทึกรายจ่ายที�จะได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก
4.13 เครื�องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี�การค้า
หนี�สินทางการเงินที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เจ้าหนี�การค้า นโยบายบัญชีเฉพาะสําหรับแต่ละรายการ
ได้แสดงเปิดเผยไว้ในแต่ละหัวข้อที�เกี�ยวข้อง
4.14 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
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สกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินที�ใช้นําเสนองบการเงิน
รายการที�รวมในงบการเงินของบริษัทถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที�กิจการดําเนินงาน
อยู่ (สกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ�งเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินที�ใช้
นําเสนองบการเงินของบริษัท
รายการและยอดคงเหลือ
รายการที�เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี�ยน ณ วันที�เกิด
รายการและแปลงค่าสินทรัพย์และหนี�สินเป็นตัวเงิน ซึ�งเป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี�ยน ณ วันที�
ในงบแสดงฐานะการเงินรายการกําไรและรายการขาดทุนที�เกิดจากการรับหรือจ่ายชําระที�เป็นเงินตราต่างประเทศ และที�เกิดจาก
การแปลงค่าสินทรัพย์และหนี�สินที�เป็นตัวเงินซึ�งเป็นเงินตราต่างประเทศ ได้บันทึกไว้ในกําไรหรือขาดทุน
4.15 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น คํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวดบัญชีด้วยจํานวนถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของหุ้น
สามัญตามระยะเวลาที�ออกและชําระแล้ว
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4. นโยบายการบัญชี (ต่อ)
4.16 สํารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี
ส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสํารองนี�จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็น
เงินปันผลได้
4.17 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจํานวนที�คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที�กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี�สิน ณ วันสิ�น
รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี�สินที�เกี�ยวข้องนั�น โดยใช้อัตราภาษีที�มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ�นรอบระยะ
เวลารายงาน หรือที�คาดได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ�นรอบระยะเวลาบัญชี
บริษัทรับรู้หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั�วคราวที�ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษี รวมทั�งผลขาดทุนทางภาษีที�ยังไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที�มีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ที�บริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีที�ยังไม่ได้ใช้นั�น
บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงานและจะทําการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะไม่มีกําไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั�งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที�เกิดขึ�นเกี�ยวข้องกับรายการที�ได้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื�อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที�จะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี�สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี�
ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่วยภาษี
ต่างกันนั�น กิจการมีความตั�งใจจะจ่ายชําระหนี�สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั�งใจจะรับคืน
สินทรัพย์และจ่ายชําระหนี�สินในเวลาเดียวกัน
4.18 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหารนี�เป็นผลประโยชน์ที�จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงิน ได้แก่
เงินเดือนและผลประโยชน์ที�เกี�ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื�น ทั�งนี�ผู้บริหารของบริษัท หมายถึง บุคคลที�
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บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
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4. นโยบายการบัญชี (ต่อ)
4.19 การนําเสนอข้อมูลส่วนงานดําเนินงาน
ส่วนงานดําเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที�นําเสนอให้ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดําเนินงาน ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานหมายถึงบุคคลที�มีหน้าที�ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดําเนินงาน
4.20 มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม คือ ราคาที�คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือราคาที�จะต้องจ่ายเพื�อโอนหนี�สินให้แก่ผู้อื�นโดยเป็นรายการ
ที�เกิดขึ�นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด (market participants) ณ วันที�วัดมูลค่า
บริษัทใช้วิธีราคาตลาด (Market approach) เป็นเทคนิคในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี�สิน ยกเว้นในกรณีที�ไม่มี
ตลาดที�มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได้ กลุ่มกิจการจะใช้วิธีเทคนิคทางการเงินเป็น
เทคนิคในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี�สินแทน
ลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม
การวัดมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี�ถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที�ต่างกันของลําดับชั�นมูลค่ายุติธรรมตาม
ข้อมูลที�ใช้ในการประเมินมูลค่า นิยามของระดับต่างๆ มีดังนี�
ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี�สินอย่างเดียวกันและกิจการ
สามารถเข้าถึงตลาดนั�น ณ วันที�วัดมูลค่า
ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื�นที�สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสําหรับสินทรัพย์นั�นหรือหนี�สินนั�นนอกเหนือจาก
ราคาเสนอซื�อขายซึ�งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้สําหรับสินทรัพย์นั�นหรือหนี�สินนั�น
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5. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอํานาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่า
จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท
นอกจากนี�บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที�มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ซึ�งทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญต่อบริษัท ผู้บริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที�มีอํานาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดําเนินงานของบริษัท
บริษัทมีรายการทางธุรกิจที�เกิดขึ�นกับบุคคลหรือบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที�สําคัญกับบุคคลหรือ
บริษัทที�เกี�ยวข้องกันได้แสดงไว้ในงบการเงินโดยใช้ราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดหรือราคาที�เทียบเคียงกับราคาตลาด
ทั�วไปหรือเป็นไปตามสัญญาที�ตกลงร่วมกันไว้
รายละเอียดความสัมพันธ์ที�บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที�มีอํานาจควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรือทางอ้อมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทมีดังนี�
บริษัท
ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะความเกี�ยวข้อง
บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จํากัด
บริษัท ที.เอฟ.อี.เทรดดิ�ง จํากัด
บริษัท ไทยโซอิง อินดัสเทรียล จํากัด
บริษัท เอเซียการ์เมนต์ จํากัด
บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท ครัยโอไทย จํากัด

บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน
บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน
บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน
บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน
บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน
บริษัทร่วม

มีผู้บริหารร่วมกัน
มีผู้บริหารร่วมกัน
มีผู้บริหารร่วมกัน
มีผู้บริหารร่วมกัน
มีผู้บริหารร่วมกัน
บริษัทร่วมและมีกรรมการผู้มีอํานาจร่วมกัน
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5. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน (ต่อ)
5.1 สินทรัพย์ระหว่างกัน มีดังนี�
(หน่วย : บาท)
ณ วันที�
30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2560
ลูกหนี�การค้า
บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จํากัด
บริษัท ที.เอฟ.อี.เทรดดิ�ง จํากัด
บริษัท เอเซียการ์เมนต์ จํากัด
บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จํากัด
ค่าปรับจากการที�ลูกค้าจ่ายชําระล่าช้าค้างรับ
บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จํากัด
บริษัท ที.เอฟ.อี.เทรดดิ�ง จํากัด

105,390,648.44
18,929,488.96
336,974.03
480,103.65

105,390,648.44
18,929,488.96
174,350.08
-

4,037,224.11
703,530.52

4,037,224.11
703,530.52

5.2 รายได้ระหว่างกัน มีดังนี�

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตลาด
รายได้จากการขาย
บริษัท เอเซียการ์เมนต์ จํากัด
บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จํากัด

(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ�นสุดวันที�
30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2560

417,089.50
2,526,533.09

212,096.00
1,867,785.00

5.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

6. ข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับงบกระแสเงินสด
บริษัทมีรายการที�ไม่เกี�ยวกับเงินสดในงบกระแสเงินสดที�มีสาระสําคัญ ได้แก่

รายการตีราคาที�ดินเพิ�มขึ�น

(หน่วย : ล้านบาท)
สําหรับปี สิ�นสุดวันที�
30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2560
210.60
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ผลประโยชน์ระยะสั�น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ�นสุดวันที�
30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2560
9,345,320.00
9,066,831.00
184,258.00
176,906.00
9,529,578.00
9,243,737.00
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย : บาท)
ณ วันที�
30 มิถุนายน 2561

30 มิถุนายน 2560

249,543.34

219,246.84

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์

81,585,496.40

132,812,517.56

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
รวม

8,715,141.53
90,550,181.27

12,088,866.45
145,120,630.85

เงินสด

เงินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบี�ยตามที�ธนาคารกําหนด
8. เงินลงทุนชั�วคราว
(หน่วย : บาท)
ณ วันที�
ราคาทุนเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขายต้นปี
บวก ซื�อเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

30 มิถุนายน 2561

30 มิถุนายน 2560

188,910,715.53

188,910,715.53

50,000,000.00

-

ราคาทุนเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขายปลายปี

238,910,715.53

188,910,715.53

ค่าเผื�อมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขายต้นปี

9,633,400.70

7,260,303.17

บวก ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย

2,540,529.12

2,373,097.53

12,173,929.82
251,084,645.35

9,633,400.70
198,544,116.23

ค่าเผื�อมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขายปลายปี
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย-สุทธิ
บริษัทมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 3 แห่ง ดังนี�

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
(NAV : UNIT)
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ณ วันที�
ชื�อกองทุน
1. กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี�

ผู้จัดการกองทุน

30 มิถุนายน 2561

30 มิถุนายน 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

11.6280

11.5070

11.3250

11.2756

13.2553

13.1157

ยูโอบี (ไทย) จํากัด
2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารรัฐตลาดเงิน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จํากัด

3. กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ธนชาต จํากัด
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9. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
(หน่วย : บาท)
ณ วันที�
30 มิถุนายน 2561

30 มิถุนายน 2560

50,466,926.40

49,824,198.80

4,740,754.63

4,740,754.63

ลูกหนี�การค้า

102,312,220.27

79,828,650.84

ลูกหนี�อื�น
รวม

9,827,651.75
167,347,553.05

4,622,121.18
139,015,725.45

กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ลูกหนี�การค้า
ลูกหนี�อื�น
กิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกัน

การวิเคราะห์อายุลูกหนี�การค้า - มีดังนี�
(หน่วย : บาท)
ณ วันที�
30 มิถุนายน 2561

30 มิถุนายน 2560

817,077.68

174,350.08

124,320,137.40

124,320,137.40

125,137,215.08

124,494,487.48

(74,670,288.68)
50,466,926.40

(74,670,288.68)
49,824,198.80

ลูกหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ปัจจุบันถึง 3 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน-สุทธิ

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษัทมีลูกหนี�การค้าที�ค้างชําระเป็นเวลานาน (เกินกว่า 6 เดือน) จากบริษัทที�เกี�ยวข้องกันสองแห่ง
(บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จํากัด และ บริษัท ที.เอฟ.อี. เทรดดิ�ง จํากัด) เป็นจํานวนเงินรวม 124.32 ล้านบาท และ 124.32 ล้านบาท ตามลําดับ
ลูกหนี�การค้าดังกล่าวมีที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างมาจํานองเป็นหลักประกัน ราคาประเมินซึ�งถือตามรายงานการประเมินราคาโดยบริษัท
ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระลงวันที� 8 พฤษภาคม 2561 มีมูลค่าตลาด จํานวนเงิน 114.12 ล้านบาท และมีมูลค่าบังคับขายจํานวนเงิน 68.47
ล้านบาท
หนี�สินสุทธิของลูกหนี�ข้างต้น และบริษัทยังคงมีนโยบายให้ลูกหนี�ขายทรัพย์สินเพื�อชําระหนี�ภายในระยะเวลาที�เหมาะสม

รายงานประจ�ำปี 2561 • บริษัท เอเชี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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9. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (ต่อ)
9.1 ลูกหนี�การค้า
การวิเคราะห์อายุลูกหนี�การค้า - มีดังนี�
(หน่วย : บาท)
ณ วันที�
30 มิถุนายน 2561

30 มิถุนายน 2560

6,613,307.23

11,238,672.29

35,105.78

35,053.20

1,301,813.74

1,301,813.74

95,470,471.10

67,824,584.86

193,336.16

730,340.49

103,614,034.01

81,130,464.58

(1,301,813.74)
102,312,220.27

(1,301,813.74)
79,828,650.84

ลูกหนี�การค้า - กิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกัน
ตั�วเงินรับ
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
ลูกหนี�การค้า
ปัจจุบันถึง 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี�การค้า - กิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกัน-สุทธิ

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญมีจํานวนเงิน 1.30 ล้านบาท ฝ่ายบริหารเชื�อว่า
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญดังกล่าวเพียงพอสําหรับผลขาดทุนที�อาจเกิดขึ�นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี�ไม่ได้
9.2 ลูกหนี�อื�น
ลูกหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
(หน่วย : บาท)
ณ วันที�
30 มิถุนายน 2561

30 มิถุนายน 2560

บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จํากัด

4,037,224.11

4,037,224.11

บริษัท ที.เอฟ.อี.เทรดดิ�ง จํากัด
รวม

703,530.52
4,740,754.63

703,530.52
4,740,754.63
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9.2 ลูกหนี�อื�น (ต่อ)
ลูกหนี�อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกัน
(หน่วย : บาท)
ณ วันที�
บัตรภาษี
เงินชดเชยการส่งออกค้างรับ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
อื�น ๆ
รวม

30 มิถุนายน 2561

30 มิถุนายน 2560

420,076.27
1,026,944.32

543,149.04
1,301,908.21

679,437.84

276,934.90

7,701,193.32
9,827,651.75

2,500,129.03
4,622,121.18

10. สินค้าคงเหลือ
(หน่วย : บาท)
ณ วันที�
30 มิถุนายน 2561

30 มิถุนายน 2560

สินค้าสําเร็จรูป

51,391,281.20

73,470,730.08

สินค้าระหว่างผลิต

66,625,606.72

65,977,980.61

วัตถุดิบ

17,930,851.84

23,005,501.15

อะไหล่และวัสดุโรงงาน

28,294,221.22

29,058,785.43

1,510,929.20

617,356.82

165,752,890.18
(4,510,906.50)

192,130,354.09
(8,408,930.31)

(6,233,518.59)
155,008,465.09

(6,242,061.97)
177,479,361.81

สินค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ค่าเผื�ออะไหล่และวัสดุโรงงานเคลื�อนไหวช้า
สุทธิ
11. เงินลงทุนระยะยาวอื�น

ณ วันที�
บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเซีย) จํากัด (มหาชน)
รวม

30 มิถุนายน 2561

30 มิถุนายน 2560

500,000.00
500,000.00

500,000.00
500,000.00

รายงานประจ�ำปี 2561 • บริษัท เอเชี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
12.1 กระทบยอดเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(หน่วย : บาท)

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ต้นปี
บวก/(หัก ) ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
บวก/(หัก ) ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
จากบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทร่วม ปลายปี

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที�

ณ วันที�

30 มิถุนายน 2561

30 มิถุนายน 2560

30 มิถุนายน 2561

30 มิถุนายน 2560

29,774,783.19

27,693,406.40

28,500,000.00

28,500,000.00

192,527.73

888,576.79

29,967,310.92

1,192,800.00
29,774,783.19

-

-

28,500,000.00

28,500,000.00

12.2 รายละเอียดการลงทุน ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากบริษัทร่วม และส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นจากบริษัทร่วม
บริษัทร่วมจัดตั�งในประเทศไทยมีรายละเอียดดังนี�
(หน่วย : บาท)

ประเภทธุรกิจ

ชื�อบริษัท
บริษัท ครัยโอไทย จํากัด

ผลิตและจําหน่ายเครื�อง
ถ่ายเทความร้อนเพื�อ
จําหน่ายภายในประเทศ
รับจ้างผลิต จําหน่ายก๊าซ
เหลว และให้เช่ารถขนส่ง

อัตราร้อยละการถือหุ้น

ทุนที�ชําระแล้ว

ณ วันที�

ณ วันที�

30 มิถุนายน 2561

30 มิถุนายน 2560

30 มิถุนายน 2561

30 มิถุนายน 2560

15%

15%

190,000,000.00

190,000,000.00

190,000,000.00

190,000,000.00
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รวม

(หน่วย : บาท)

ชื�อบริษัท
บริษัท ครัยโอไทย จํากัด

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย

มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน

ณ วันที�

ณ วันที�

30 มิถุนายน 2561

30 มิถุนายน 2560

30 มิถุนายน 2561

30 มิถุนายน 2560

29,967,310.92
29,967,310.92

29,774,783.19
29,774,783.19

28,500,000.00
28,500,000.00

28,500,000.00
28,500,000.00
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12.2 รายละเอียดการลงทุน ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากบริษัทร่วม และส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นจากบริษัทร่วม (ต่อ)
(หน่วย : บาท)

ชื�อบริษัท
บริษัท ครัยโอไทย จํากัด

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
จากบริษัทร่วม
จากบริษัทร่วม
สําหรับปี สิ�นสุดวันที�
สําหรับปี สิ�นสุดวันที�
30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2560
192,527.73
888,576.79
1,192,800.00
192,527.73
888,576.79
1,192,800.00

รวม

บริษัทร่วมไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่มีราคาที�ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะชน
บริษัทมีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการของ บริษัท ครัยโอไทย จํากัด โดยได้รับแต่งตั�งจากบริษัทร่วมให้เป็นกรรมการผู้มีอํานาจ
ของบริษัท
ณ วันที� 3 กันยายน 2550 และสัญญาแก้ไขเพิ�มเติมสัญญาจ้างผลิต LNG ลงวันที� 28 เมษายน 2553 และ 30 มิถุนายน 2559
บริษัท ครัยโอไทย จํากัด ได้ทําสัญญากับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เพื�อรับจ้างผลิต LNG (Liquefied natural gas) จากแหล่งผลิต
หนองตูม-เอ จังหวัดสุโขทัยกําหนดระยะเวลา 10 ปี นับตั�งแต่วันที�เริ�มรับมอบผลิตภัณฑ์ LNG และ HC เป็นต้นไป
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 ของบริษัทร่วม คํานวณจากงบการเงินสําหรับปี
สิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 โดยบริษัทจะรับรู้ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)ดังกล่าวเฉพาะสัดส่วนการถือหุ้นที�บริษัทมีส่วน
ได้เสียซึ�งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบบัญชีของบริษัทดังกล่าวแล้ว
12.3 ข้อมูลทางการเงินภายใต้งบการเงินของบริษัทร่วม
รายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

( หน่วย : บาท)

ชื�อบริษัท
บริษัท ครัยโอไทย จํากัด

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2561
สินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หนี�สินหมุนเวียน หนี�สินไม่หมุนเวียน
206,719,396.83
287,197,621.43
260,264,674.56
44,154,342.74

ชื�อบริษัท
บริษัท ครัยโอไทย จํากัด

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2560
สินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หนี�สินหมุนเวียน หนี�สินไม่หมุนเวียน
201,659,548.86
309,115,470.13
260,568,533.12
61,992,003.14

สินทรัพย์สุทธิ
189,498,000.96
(หน่วย : บาท)
สินทรัพย์สุทธิ
188,214,482.73

(หน่วย : บาท)
บริษัท ครัยโอไทย จํากัด
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน
2561
2560
รายได้
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานต่อเนื�อง
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

176,062,517.36
1,283,518.23
1,283,518.23

187,143,165.57
5,923,845.29
7,952,000.00
13,875,845.29
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รายละเอียดกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
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12.3 ข้อมูลทางการเงินภายใต้งบการเงินของบริษัทร่วม (ต่อ)
รายละเอียดส่วนได้เสียของบริษัทในสินทรัพย์สุทธิของผู้ถูกลงทุน
(หน่วย : บาท)
บริษัท ครัยโอไทย จํากัด
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน

080
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2561

2560

ส่วนได้เสียของบริษัทในสินทรัพย์สุทธิของผู้ถูกลงทุน ณ วันต้นปี
บวก/หัก กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส่วนที�เป็นของบริษัท

29,774,783.19

27,693,406.40

192,527.73

2,081,376.79

ส่วนได้เสียของบริษัทในสินทรัพย์สุทธิของผู้ถูกลงทุน ณ วันปลายปี
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในผู้ถูกลงทุน ณ วันปลายปี

29,967,310.92
29,967,310.92

29,774,783.19
29,774,783.19
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13. อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน ณ วันที� 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี�
(หน่วย : บาท)
ณ วันที�
30 มิถุนายน 2561

30 มิถุนายน 2560

ราคาทุน

22,858,909.44

22,858,909.44

หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

(22,858,899.44)
10.00

(22,858,899.44)
10.00

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนสําหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี�
(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ�นสุดวันที�
30 มิถุนายน 2561
มูลค่าตามบัญชีต้นปี
รับโอนจากบัญชีที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

30 มิถุนายน 2560

10.00

-

-

10.00

10.00

10.00

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน ณ วันที� 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี�
(หน่วย : บาท)
มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที�
อาคารคลังสินค้าให้เช่า

30 มิถุนายน 2561

30 มิถุนายน 2560

42,330,000.00

42,330,000.00

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน ณ วันที� 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 ถือตามรายงานการประเมินราคา โดยบริษัท
ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ลงวันที� 3 พฤษภาคม 2560 ซึ�งใช้วิธีการประเมินทรัพย์สินตามวิธีคิดต้นทุน (Cost Approach)โดยการหามูลค่า
รายงานประจ�ำปี 2561 • บริษัท เอเชี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ราคาทุน / ราคาประเมิน :
30 มิถุนายน 2560
ซื�อเพิ�ม
รายการตัดบัญชี
โอนเข้า(ออก)
30 มิถุนายน 2561
ค่าเสื�อมราคาสะสม :
30 มิถุนายน 2560
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี
รายการตัดบัญชี
30 มิถุนายน 2561
ค่าเผื�อการด้อยค่าของอะไหล่เครื�องจักร :
30 มิถุนายน 2560
ตั�งเพิ�ม(โอนกลับ)
30 มิถุนายน 2561
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :
30 มิถุนายน 2561
30 มิถุนายน 2560
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี
สิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561
สิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2560

2,021,337.00
2,538,074.21

684,450,000.00
684,450,000.00

1,904,646.92
1,934,347.19

-

357,768,234.17
344,700.27
358,112,934.44

359,702,581.36
315,000.00
360,017,581.36

684,450,000.00
684,450,000.00
-

ส่วนปรับปรุงอาคาร

อาคารและ

ที�ดินและ
ส่วนปรับปรุงที�ดิน

มูลค่าตามราคาประเมิน

สินทรัพย์ซึ�งแสดง

รายงานประจ�ำปี 2561 • บริษัท เอเชี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

14. ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
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7,142,466.20
4,791,854.36

-

1,962,063,305.33
1,288,143.16
(814,990.00)
1,962,536,458.49

1,966,855,159.69
138,765.00
(815,000.00)
3,500,000.00
1,969,678,924.69

เครื�องจักรและ
อุปกรณ์

20,827,727.51
21,887,367.77

11,142,997.52
(23,835.82)
11,119,161.70

-

33,030,365.29
(1,083,476.08)
31,946,889.21

อะไหล่เครื�องจักร

291,283.69
326,933.90

-

15,472,842.15
144,370.75
15,617,212.90

15,799,776.05
108,720.54
15,908,496.59

และเครื�องใช้สํานักงาน

เครื�องตกแต่งติดตั�ง

สินทรัพย์ซึ�งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

ได้รบั จากคุณภัชนี 25.08.61

1,399,751.66
964,128.48

-

4,783,314.04
244,122.82
5,027,436.86

5,747,442.52
679,746.00
6,427,188.52

ยานพาหนะ

รวม

3,150,000.00

-

-

716,015,875.98
717,504,631.70

11,142,997.52
(23,835.82)
11,119,161.70

2,340,087,695.69
2,021,337.00
(814,990.00)
2,341,294,042.69

3,150,000.00 3,068,735,324.91
350,000.00
1,592,231.54
(1,898,476.08)
(3,500,000.00)
3,068,429,080.37

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

(หน่วย : บาท)
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14. ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ณ วันที� 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษัทได้บันทึกที�ดินในราคาประเมิน โดยถือตามรายงานการประเมินราคา โดยบริษัท
ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ซึ�งใช้วิธีการประเมินแบบเปรียบเทียบราคาตลาด ลงวันที� 3 พฤษภาคม 2560 ราคาประเมินจํานวนเงิน
684.45 ล้านบาท ซึ�งสูงกว่าราคาทุนเดิมจํานวนเงิน 669.44 ล้านบาท ได้แสดงไว้ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดิน” ภายใต้
“ส่วนของผู้ถือหุ้น” ในงบแสดงฐานะการเงินซึ�งส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดินนี�จะนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
การวัดมูลค่าของที�ดินของบริษัทวัดค่าโดยใช้วิธีราคาที�ตีใหม่ทุก 3 ปี ทั�งนี�ในการวัดมูลค่าโดยวิธีตีราคาใหม่ข้างต้น บริษัทจะ
วัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเพื�อรับรู้รายการของสินทรัพย์ข้างต้น ซึ�งมูลค่าดังกล่าวประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ภายใต้วิธีราคาทุนที�ดินมีมูลค่าเท่ากับ 15.01 ล้านบาท ณ วันที� 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 และมีส่วนเกินทุนจากการตีราคาจํานวน
เท่ากับ 669.44 ล้านบาท
ข้อมูลการวัดมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 13 เรื�อง การวัดมูลค่ายุติธรรม แสดงได้ดังนี�
การจัดลําดับชั�นการวัดมูลค่ายุติธรรม
(หน่วย : บาท)
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที� 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 โดยใช้

ข้อมูลระดับ 1
ที�ดิน

-

ข้อมูลระดับ 2

ข้อมูลระดับ 3

684,450,000.00

-

เทคนิคการประเมินมูลค่าสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที� 2
ที�ดินคํานวณจากวิธีเปรียบเทียบราคาขาย ราคาขายของสินทรัพย์ที�คล้ายกันในบริเวณใกล้เคียงได้ถูกปรับปรุงสําหรับความแตกต่างใน
คุณลักษณะที�สําคัณ เช่น ทําเลที�ตั�ง สภาพแวดล้อม ความเจริญ ระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น ข้อมูลที�เป็นสาระสําคัญสําหรับการประเมิน
มูลค่าคือราคาต่อตารางเมตร
ไม่มีการเปลี�ยนแปลงสําหรับวิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรมระหว่างงวด
15. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
(หน่วย : บาท)
ณ วันที�
30 มิถุนายน 2560

เจ้าหนี�การค้า

21,703,193.13

28,123,867.12

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

18,421,956.17

15,254,887.38

เจ้าหนี�ตามสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
อื�น ๆ
รวม

3,641,803.57
43,766,952.87

127,037.22
2,258,008.30
45,763,800.02

รายงานประจ�ำปี 2561 • บริษัท เอเชี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

30 มิถุนายน 2561
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16. หนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
(หน่วย : บาท)
ณ วันที�
30 มิถุนายน 2561

30 มิถุนายน 2560

ไม่เกิน 1 ปี

172,190.16

163,421.84

ครบกําหนดภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

174,728.00

346,918.16

346,918.16

510,340.00

346,918.16

510,340.00

(172,190.16)
174,728.00

(163,421.84)
346,918.16

รวม
มูลค่าปัจจุบันของหนี�สินที�ถูกรับรู้
ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หัก หนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที�ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ�งปี
หนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน -สุทธิ

บริษัทได้ทําสัญญาเช่าการเงินกับบริษัท คีย์สโตนโฮลดิ�ง จํากัด โดยกําหนดชําระคืนเป็นงวดทุกเดือน จํานวน 36 งวดๆ ละ
16,160.00 บาท โดยกรรมสิทธิ�ในสินทรัพย์จะโอนเป็นของบริษัทเมื�อได้จ่ายชําระค่างวดครบถ้วนแล้ว และไม่มีหลักทรัพย์คํ�าประกัน
17. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (หนี�สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี)
(หน่วย : บาท)
ณ วันที�
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

084
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หนี�สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สุทธิ

30 มิถุนายน 2561

30 มิถุนายน 2560

27,548,761.57

29,601,888.05

(136,564,053.54)
(109,015,291.97)

(136,121,940.73)
(106,520,052.68)
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17. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (หนี�สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี) (ต่อ)
รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพย์และหนี�สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที�เกิดขึ�นในระหว่างปี สิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561
และ 2560 มีดังนี�
(หน่วย : บาท)
ณ วันที�
30 มิถุนายน 2560

การเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ�น(ลดลง)
กําไรหรือขาดทุน

ณ วันที�

กําไรเบ็ดเสร็จอื�น

30 มิถุนายน 2561

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ - ลูกหนี�การค้า
ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม

15,194,420.49

-

5,158,797.96

(786,080.61)

9,248,669.60
29,601,888.05

530,891.20
(255,189.41)

-

15,194,420.49

-

4,372,717.35

(1,797,937.07)
(1,797,937.07)

7,981,623.73
27,548,761.57

หนี�สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดิน

133,888,552.53

-

-

133,888,552.53

กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากการเปลี�ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื�อขาย
หนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินชดเชยการส่งออกค้างรับ
รวม
สุทธิ

1,926,680.33

-

46,326.24

(11,000.24)

260,381.63
136,121,940.73
(106,520,052.68)

(54,992.77)
(65,993.01)
(189,196.40)

508,105.82
508,105.82
(2,306,042.89)

2,434,786.15
35,326.00
205,388.86
136,564,053.54
(109,015,291.97)
(หน่วย : บาท)

ณ วันที� 30
มิถุนายน 2559

ณ วันที� 30

การเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ�น(ลดลง)
กําไรหรือขาดทุน

กําไรเบ็ดเสร็จอื�น

มิถุนายน 2560

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ - ลูกหนี�การค้า
ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

-

4,324,397.20

834,400.76

9,045,258.60
28,564,076.29

85,108.00
919,508.76

-

15,194,420.49

-

5,158,797.96

118,303.00
118,303.00

9,248,669.60
29,601,888.05

หนี�สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดิน

91,768,552.53

-

42,120,000.00

133,888,552.53

1,452,060.82

-

474,619.51

1,926,680.33

กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากการเปลี�ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื�อขาย
หนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินชดเชยการส่งออกค้างรับ
รวม
สุทธิ

65,695.56

(19,369.32)

703,513.39
93,989,822.30
(65,425,746.01)

(443,131.76)
(462,501.08)
1,382,009.84

42,594,619.51
(42,476,316.51)

46,326.24
260,381.63
136,121,940.73
(106,520,052.68)

รายงานประจ�ำปี 2561 • บริษัท เอเชี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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17. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (หนี�สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี) (ต่อ)
(หน่วย : บาท)
ณ วันที�
30 มิถุนายน 2561

30 มิถุนายน 2560

ผลขาดทุนทางภาษีที�ยังไม่ได้รับรู้
56,141,031.25
58,482,288.21
บริษัทยังไม่รับรู้ผลขาดทุนทางภาษีเงินได้ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื�องจากผู้บริหารของบริษัทประเมิน
ว่าผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทมีปัจจัยเสี�ยงจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจ จึงทําให้อาจไม่สามารถประมาณผลการดําเนินงาน
ที�แน่นอนได้ ดังนั�นบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที�เกิดจากผลขาดทุนทางภาษีที�สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้เมื�อมี
ภาระภาษีที�เกิดจริง
18. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
(หน่วย : บาท)
ณ วันที�
30 มิถุนายน 2561

30 มิถุนายน 2560

46,243,348.00

45,226,293.00

2,846,831.00

2,184,905.00

1,220,368.00

1,165,228.00

หัก ผลประโยชน์พนักงานที�จ่ายระหว่างปี

(1,412,743.00)

(2,924,593.00)

บวก(หัก) ผล(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายปี

(8,989,685.36)
39,908,118.64

591,515.00
46,243,348.00

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี
บวก ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี
ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี�ยจ่าย) ระหว่างปี

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561 และ 2560
จํานวน 4.07 ล้านบาท และ 3.35 ล้านบาท ตามลําดับ
กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที�รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น เกิดขึ�นจาก
(หน่วย : บาท)
ณ วันที�
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30 มิถุนายน 2561
สมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
สมมติฐานทางการเงิน
การปรับปรุงจากประสบการณ์
รวม

30 มิถุนายน 2560

(4,380,668.49)

-

110,935.27

-

(4,719,952.14)
(8,989,685.36)

591,515.00
591,515.00
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18. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
สมมติฐานที�สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี�
(หน่วย : ร้อยละ)
ณ วันที� 30 มิถุนายน
2561

2560

อัตราคิดลด

2.59

2.63

อัตราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต

3.00

3.00

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

1.91 - 22.92

0 - 35.00

จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สําหรับปีปัจจุบันและ 4 ปี ย้อนหลังแสดงได้ดังนี�
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
ปี 2561

39,908,118.64

ปี 2560

46,243,348.00

ปี 2559

45,226,293.00

ปี 2558

46,116,298.00

ปี 2557

50,485,913.01

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี�ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที�เกี�ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที�อาจเป็นไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วันที�รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื�นๆ คงที� จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที�กําหนดไว้เป็น
จํานวนเงินดังต่อไปนี�
(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561
เพิ�มขึ�น

ลดลง

38,736,087.00

41,156,118.00

การเพิ�มขึ�นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1)

42,449,066.00

37,622,017.00

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 20)

38,741,590.00

41,160,325.00
(หน่วย : บาท)

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2560
เพิ�มขึ�น

ลดลง

อัตราคิดลด (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1)

43,693,207.00

50,514,014.00

การเพิ�มขึ�นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1)

51,625,573.00

42,687,847.00

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1)

43,551,774.00

47,917,979.00
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19. รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปีคํานวณขึ�นจากกําไรก่อนภาษีเงินได้สําหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษีเฉลี�ยทั�งปีที�ประมาณการไว้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ สรุปได้ดังนี�
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน
2561

2560

2561

2560

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันสําหรับกําไรทางภาษี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

-

-

-

-

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชั�วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั�วคราว
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ที�แสดงอยู่ใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(189,196.40)

1,382,009.84

(189,196.40)

1,382,009.84

(189,196.40)

1,382,009.84

(189,196.40)

1,382,009.84

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที�ใช้ สามารถแสดงได้
ได้ดังนี�
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน
2561

2560

2561

2560

(239,208.49)

6,937,650.43

(431,736.22)

6,049,073.64

20%

20%

20%

20%

(47,841.70)

1,387,530.09

(86,347.24)

1,209,814.73

85,616.65

(92,604.03)

ค่าใช้จ่ายที�มีสิทธิ�หักได้เพิ�มขึ�น

(213,209.86)

(207,271.15)

124,122.19
(213,209.86)

85,111.33
(207,271.15)

ขาดทุนทางภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที�แสดงอยู่ใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

364,631.31

(2,469,664.75)

364,631.31

(2,469,664.75)

189,196.40

(1,382,009.84)

189,196.40

(1,382,009.84)

กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อน
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19. รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ (ต่อ)
จํานวนภาษีเงินได้ที�เกี�ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสรุปได้ดังนี�
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน
2561

2560

(508,105.82)

(474,619.51)

(1,797,937.07)

118,303.00

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี�ยวกับ
- กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย
- ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
- กําไรจากการตีมูลค่าที�ดิน
รวม

(2,306,042.89)

(42,120,000.00)
(42,476,316.51)

20. เครื�องมือทางการเงิน
บริษัทไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื�อการเก็งกําไรหรือเพื�อการค้า
20.1 ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี�ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากปัญหาในการเพิ�มทุนให้มีจํานวนเพียงพอและทันเวลาเพื�อจ่ายชําระหนี�สําหรับภาระ
ผูกพันตามที�กําหนดไว้ในงบการเงิน จากการประเมินฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน รวมทั�งประมาณการข้อมูลทาง
การเงินของบริษัท ฝ่ายบริหารเชื�อว่าในปัจจุบันบริษัทไม่มีความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง
20.2 ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ
ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อเกิดจากการที�คู่สัญญาไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะปฏิบัติตามข้อตกลงที�ให้ไว้กับบริษัท
บริษัทได้มีนโยบายในการป้องกันความเสี�ยงนี�โดยการจํากัดการอนุมัติวงเงินสินเชื�อและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่ค้า
ราคาตามบัญชีของลูกหนี�ที�บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิจากค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ เป็นมูลค่าสูงสุดของความ
เสี�ยงทางด้านการให้สินเชื�อ
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20.3 ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ย
ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ย คือ ความเสี�ยงที�การเปลี�ยนแปลงของอัตราดอกเบี�ยในตลาดในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี�ยงจาก
อัตราดอกเบี�ยที�สําคัญอันเกี�ยวเนื�องกับเงินฝากสถาบันการเงิน ดังนั�นบริษัทจึงมีความเสี�ยงเกี�ยวกับความผันผวนของอัตราดอกเบี�ยในอนาคต
ณ วันที� 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สินทรัพย์และหนี�สินทางการเงินที�สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี�ยในส่วนที�เป็นสาระสําคัญ ดังนี�
งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
(หน่วย : ล้านบาท)
อัตราดอกเบี�ยปรับขึ�นลง
ตามอัตราตลาด
มีอัตราดอกเบี�ยคงที�
ไม่มีอัตราดอกเบี�ย
รวม
2561
2560
2561
2560
2561
2560
2561
2560
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
81.59
132.81
8.96
12.31
90.55
145.12
เงินลงทุนชั�วคราว
251.08
198.54
251.08
198.54
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
167.35
139.02
167.35
139.02
หนี�สินทางการเงิน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
43.74
45.76
43.74
45.76

090

-

0.125-0.530
-

อัตราดอกเบี�ย
ร้อยละต่อปี

(หน่วย : %)
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20.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี�สินทางการเงินมีราคาตามบัญชีที�ใกล้เคียงกับราคาตลาด เนื�องจากเครื�องมือทางการเงินโดย
ส่วนใหญ่จะครบกําหนดในเวลาอันสั�น รวมถึงเงินสดและเงินฝากธนาคารซึ�งมีอัตราดอกเบี�ยใกล้เคียงกับสภาวะตลาดเป็นผลให้
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวสะท้อนมูลค่ายุติธรรมแล้ว
บริษัทมีสินทรัพย์ที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี�
(หน่วย : บาท)
ณ วันที� 30 มิถุนายน 2561
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
-

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน

251,084,645.35

-

251,084,645.35
(หน่วย : บาท)

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2560
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน

-

198,544,116.23

-

198,544,116.23

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที�ใช้สําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที�ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน
ในระหว่างงวด บริษัทไม่มีการโอนรายการระหว่างระดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม
20.5 ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน
ณ วันที� 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี�สินทางการเงินที�เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ มีดังนี�
ณ วันที�
รายการ

สกุลเงิน ( ล้าน)

30 มิถุนายน 2561

30 มิถุนายน 2560

ลูกหนี�การค้าต่างประเทศ

ดอลลาร์สหรัฐ

1.89

1.10

เจ้าหนี�การค้าต่างประเทศ

ดอลลาร์สหรัฐ

0.84

0.19

เจ้าหนี�อื�นต่างประเทศ

ดอลลาร์สหรัฐ

2.11

0.06

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายงานประจ�ำปี 2561 • บริษัท เอเชี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

หนี�สินทางการเงิน
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21. ภาระผูกพันและหนี�สินที�อาจจะเกิดขึ�นในอนาคต
21.1 การคํ�าประกัน
ณ วันที� 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษัทมีหนังสือคํ�าประกันที�ธนาคารในประเทศแห่งหนึ�งออกให้กรมศุลกากร
จํานวนเงิน 1 ล้านบาท
21.2 การทําเลตเตอร์ออฟเครดิต
ณ วันที� 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มี Letter of credit จํานวนเงิน 0.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ 0.01 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตามลําดับ
21.3 สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงิน ดังนี�
ณ วันที�
สกุลเงิน ( ล้าน)
มูลค่าสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
กําไร(ขาดทุน)จากมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าสัญญาซื�อขาย

30 มิถุนายน 2561

30 มิถุนายน 2560

ดอลลาร์สหรัฐ

-

0.20

บาท

-

0.13

เงินตราต่างประเทศ
สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศ ซึ�งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับ 2 การวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นจะคํานวณโดยการใช้เทคนิค
และแบบจําลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ�งตัวแปรที�ใช้ในแบบจําลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที�มีอยู่ในตลาด
โดยคํานึงถึงข้อมูลความสัมพันธ์ของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราการคิดลด ระยะเวลาที�จะถึงกําหนด และ
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22. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน
ผู้มีอํานาจในการตัดสินใจด้านการดําเนินงานของบริษัท ได้แก่ กรรมการผู้จัดการซึ�งมีหน้าที�ในการสอบทานรายงานของ
บริษัทอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อประเมินผลการดําเนินงานและจัดสรรทรัพยากรให้แต่ละส่วนดําเนินงานอย่างเหมาะสม เกณฑ์การ
ประเมินผลที�บริษัทเลือกใช้ ได้แก่ กําไรขาดทุนแยกตามส่วนงานซึ�งใช้มาตรฐานในการวัดผลเดียวกับการจัดทํางบการเงิน
บริษัทจําแนกส่วนงานตามผลิตภัณฑ์หลักที�ขายออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
1) ผลิตภัณฑ์เม็ดไนล่อน
2) ผลิตภัณฑ์เส้นใยสังเคราะห์
3) ผลิตภัณฑ์เส้นด้ายยืด
4) อื�น ๆ ได้แก่ การขายผลิตภัณฑ์ผ้าทอและผ้าย้อม และบริการอื�น ๆ
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามกลุ่มธุรกิจสําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดังนี�
(หน่วย : บาท)

เม็ดไนล่อน
(Chip)
รายได้จากการขาย
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รายได้จากการให้บริการ
รวม
ต้นทุนขาย
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ต้นทุนการให้บริการ
รวม
กําไร(ขาดทุน)ขั�นต้น

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561
เส้นใยสังเคราะห์
เส้นด้ายยืด
(Filament yan)
(Textured yan)
อื�น ๆ

รวม

34,634,777.74
237,551,569.00
272,186,346.74

71,477,262.40
78,889,514.46
150,366,776.86

102,069,420.00
18,346,458.85
120,415,878.85

221,735,816.14
749,358,661.74
18,346,458.85
989,440,936.73

12,516,180.90
420,187,514.40
432,703,695.30
13,768,238.98

20,371,756.01
241,398,403.71
261,770,159.72
10,416,187.02

66,989,754.08
80,354,688.08
147,344,442.16
3,022,334.70

80,447,039.72
35,216,385.23
115,663,424.95
4,752,453.90

180,324,730.71
741,940,606.19
35,216,385.23
957,481,722.13
31,959,214.60

240,452.53
1,077,504.87
ค่าเสื�อมราคา
รายได้และค่าใช้จ่ายที�ไม่ได้ปันส่วน :
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

187,404.23

127,481.80

1,632,843.43
192,527.73
(189,196.40)
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22. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ)
(หน่วย : บาท)

เม็ดไนล่อน
(Chip)
รายได้จากการขาย
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รายได้จากการให้บริการ
รวม
ต้นทุนขาย
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ต้นทุนการให้บริการ
รวม
กําไร(ขาดทุน)ขั�นต้น

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2560
เส้นใยสังเคราะห์
เส้นด้ายยืด
(Filament yan)
(Textured yan)
อื�น ๆ

รวม

12,752,748.00
273,864,710.79
286,617,458.79

30,183,630.06
173,376,200.33
203,559,830.39

82,755,706.27
101,752,933.82
184,508,640.09

118,489,382.70
18,746,458.29
137,235,840.99

244,181,467.03
548,993,844.94
18,746,458.29
811,921,770.26

9,253,613.32
269,014,822.98
278,268,436.29
8,349,022.50

25,398,094.81
179,168,333.81
204,566,428.63
(1,006,598.24)

77,920,960.76
89,437,986.50
167,358,947.26
17,149,692.83

92,302,063.23
33,502,216.92
125,804,280.15
11,431,560.84

204,874,732.12
537,621,143.29
33,502,216.92
775,998,092.33
35,923,677.93

106,740.66

71,937.03

115,696.91

401,115.25

106,740.66
ค่าเสื�อมราคา
รายได้และค่าใช้จ่ายที�ไม่ได้ปันส่วน :
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

888,576.79
1,382,009.84

การกระทบยอดผลรวมของรายการที�มีสาระสําคัญอื�นที�เปิดเผยแยกตามส่วนงานที�รายงานกับยอดรวมของกิจการ
(หน่วย : บาท)
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งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน

ค่าเสื�อม
ราคา

ผลรวมของทุก
ส่วนงานที�รายงาน

2561
ส่วนที�ไม่ได้รายงาน
แยกตามส่วนงาน

1,632,843.43

388,493.57

ยอดรวมของ
กิจการ
2,021,337.00

ผลรวมของทุก
ส่วนงานที�รายงาน

2560
ส่วนที�ไม่ได้รายงาน
แยกตามส่วนงาน

401,115.25

2,136,958.96

ยอดรวมของ
กิจการ
2,538,074.21
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22. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ)
สินทรัพย์ส่วนงาน
(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ของส่วนงาน

เม็ดไนล่อน
(Chip)
20,490,511.69

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ณ วันที� 30 มิถุนายน 2561
เส้นใยสังเคราะห์
เส้นด้ายยืด
(Filament yan)
(Textured yan)
อื�น ๆ
17,757,912.48
11,066,409.05
6,414,670.87

รวม
55,729,504.09
(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ของส่วนงาน

เม็ดไนล่อน
(Chip)
22,883,868.14

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ณ วันที� 30 มิถุนายน 2560
เส้นใยสังเคราะห์
เส้นด้ายยืด
(Filament yan)
(Textured yan)
อื�น ๆ
29,086,924.40
11,814,714.21
6,175,163.66

รวม
69,960,670.41

การกระทบยอดผลรวมของสินทรัพย์ของส่วนงานที�รายงานกับสินทรัพย์รวมของกิจการ
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที�แสดงตามวิธีส่วนได้เสีย
ณ วันที�
สินทรัพย์
ผลรวมของสินทรัพย์ของทุกส่วนงานที�รายงาน
รายการที�ไม่ได้ปันส่วนอื�น
สินทรัพย์รวมของกิจการ

30 มิถุนายน 2561

30 มิถุนายน 2560

55,729,504.09
1,355,419,959.87
1,411,149,463.96

69,960,670.41
1,338,393,285.91
1,408,353,956.32
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23. ข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับค่าใช้จ่ายจําแนกตามลักษณะ
การจําแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายสําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน มีดังนี�

การเปลี�ยนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทํา
วัตถุดิบและวัสดุสิ�นเปลืองใช้ไป
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับพนักงาน
ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื�น
รวมค่าใช้จ่าย
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24. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี�ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้วเมื�อวันที� 23 สิงหาคม 2561

2561
17,528,830.79
710,694,170.25
9,529,578.00
120,284,602.52
2,032,927.42
143,323,428.46
1,003,393,537.44

(หน่วย : บาท)
2560
(17,488,630.47)
570,622,829.63
9,243,737.00
119,934,695.40
2,719,577.35
131,980,341.62
817,012,550.53

ข้อมู ลทั่วไป
ชื่อบริษัท

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)		

เลขทะเบียนบริษัท

0107536001630

ส�ำนักงาน

33/133-136 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : +66 2632 7071 โทรสาร : +66 2236 1982
โฮมเพจ : http://www.asiafiber.com
อีเมล์ : sales@asiafiber.com

โรงงาน

406-7 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท กม. 33.5 ต�ำบลบางปูใหม่
อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : +66 2323 9692 โทรสาร : +66 2323 9577

ประเภทธุรกิจ

1. เม็ดไนลอน
2. เส้นใยไนลอน
3. เส้นด้ายไนลอนยืดทั้งชนิดขาว/ย้อมสี
4. ผ้าทอจากเส้นใยสังเคราะห์ทั้งชนิดที่เป็นผ้าดิบ/ผ้าย้อมสี/
		 ผ้าตกแต่งส�ำเร็จ
จ�ำนวนพนักงาน

439 คน

จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว

หุ้นสามัญที่ออกและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว 45,574,266 หุ้น
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บุ คคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียน

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2009 9000 โทรสาร 0 2009 9992

ผู้สอบบัญชี

บริษัท ส�ำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จ�ำกัด
53 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0 2678 0750-4 โทรสาร : 0 2678 0661					
ผู้สอบบัญชี : นางสาวจินตนา มหาวนิช, นางจินตนา เตชะมนตรีกุล
ทะเบียนเลขที่ : 4687, 5131

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท เอแอลดีที่ปรึกษากฎหมายและนักสืบ จ�ำกัด
111/93 ราชด�ำเนินคอนโดมิเนียม ถนนนครสวรรค์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 0 2629 9917
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รายงานประจ�ำปี 2561 • บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

นิติบุคคลที่บริษัทไปลงทุนตัง้ แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว
ชื่อนิติบุคคล

บริษัท ครัยโอไทย จ�ำกัด

ที่อยู่

60/12 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์

0 2901 3700-4 		

โทรสาร

0 2901 3705

ประเภทธุรกิจ

พลังงาน

ทุนช�ำระแล้ว

190,000,000.00 บาท

สัดส่วนการถือหุ้น

15%

บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานใหญ่

33/133-136 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : +66 2632 7071
โทรสาร : +66 2236 1982
โรงงาน

406-7 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท กม. 33.5 ต�ำบลบางปูใหม่
อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : +66 2323 9692
โทรสาร : +66 2323 9577

www.asiafiber.com

