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ภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์
สร้ า งสรรค์ คุ ณ ค่ า วั น นี้ เพื่ อ อนาคตที่ ดี ก ว่ า ด้ ว ย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเลิศ และยึดหลักธรรมาภิบาล

นโยบายคุณภาพ
มุ่งมั่น
ครบเครื่อง
หลากหลาย
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รักษา
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นโยบายพลังงาน
บริษัทมุ่งมั่นสู่การประหยัดพลังงานสูงสุด ในทุกส่วน
ขององค์กร เพื่อเป้าหมายสู่มาตรฐานการจัดการพลังงาน
ISO 50001 บริษัทได้น� ำระบบการจัดการพลังงานมาใช้
ในหน่วยงาน เพื่อช่วยลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนที่ส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก และเพื่อให้เกิดประสิทธิผล
ในการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อPWเนืA่องและยั่งยืน ดังนี้
1. ด� ำ เนิ น และพั ฒ นาระบบการจั ด การพลั ง งาน$
อย่างเหมาะสม โดยก�ำหนดให้การจัดการพลังงาน
เป็นส่วนหนึ่งของการด� ำเนินงานของบริษัทให้
สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
PWA

$
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2. ด�ำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
พลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
กับปริมาณการใช้พลังงาน เทคโนโลยีที่ใช้และ
แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
3. ก�ำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
ในแต่ละปีและสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ
และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. ให้ถอื ว่าการอนุรกั ษ์พลังงานเป็นหน้าทีค่ วามรับผิด
ชอบของผู้บริหารทุกระดับและพนักงานทุกคนที่
จะให้ความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง ติดตามตรวจสอบและรายงาน
ต่อคณะผู้บริหาร
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 ในกรณีที่มี
การเปลีย่ นแปลงกระบวนการหรือระบบการจัดการ
พลังงานจะมีการทบทวนตามความเหมาะสม

นโยบายสิ่งแวดล้อม
บริ ษั ท ได้ ค� ำ นึ ง ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการรั ก ษา
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีต่อการผลิตที่ยั่งยืน จึงความตั้งใจที่จะด�ำเนินการ ดังนี้
1. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
2. มีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันมลภาวะและปรับปรุง
อย่างต่อเนือ่ ง ทีจ่ ะลดกากของเสียในกระบวนการ
ผลิต
3. มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะลดการใช้ พ ลั ง งาน และ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น�ำ้ โดยการน�ำเทคโนโลยี
สะอาดมาใช้
4. ท�ำการถ่ายทอดนโยบายนีใ้ ห้พนักงานลูกจ้าง และ
ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบ
5. จั ด ท� ำ วั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมาย ให้ บ รรลุ ต าม
นโยบายนี้อย่างมีประสิทธิผล และจัดให้มีการ
ทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายเป็นระยะๆ

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
บริษัทมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของชีวิต และ
สุขภาพอนามัยของพนักงานในการท�ำงาน และพยายาม
อย่างยิ่งที่จะให้มีการส่งเสริมสนับสนุน ให้พนักงานได้ท�ำงาน
ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีวิธีการท�ำงานที่ปลอดภัย มีสุขภาพ
อนามัย ปลอดภัยจากอุบัติเหตุและโรคจากการท�ำงาน ดังนี้
1. บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้าน
ความปลอดภัย และปรับปรุงสภาพการท�ำงานและ
สิ่งแวดล้อม
2. พนักงานทุกคนของบริษัทจะได้รับการดูแลให้
ท� ำ งานในสถานที่ ท� ำ งาน โดยได้ รั บ เครื่ อ งมื อ
อุปกรณ์และเครื่องป้องกันอันตรายที่เหมาะสม
ส�ำหรับงาน
3. พนักงานทุกคนต้องค�ำนึงถึงความปลอดภัยของ
ตนเอง และเพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของ
บริษัทเป็นส�ำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
4. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการป้องกัน
อุบตั เิ หตุ และจะต้องรักษาความสะอาด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ท�ำงาน
5. พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติงานด้วยวิธีปลอดภัย
ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานของ
บริษัทเรื่อง “ความปลอดภัยและสุขภาพ” และ
มีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสถานที่
ท�ำงาน และวิธีท�ำงานให้ปลอดภัย
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ปี 2545

ประวัติและการพัฒนาที่ส�ำคัญของบริษัท
บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งใน
ปี 2513 เพื่อท�ำการผลิตเส้นใยและด้ายยืดไนล่อนภายใต้
การส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ เป็นบริษทั แรกในประเทศไทย
ที่ท�ำการผลิตผ้าไนล่อน (Taffeta) และผ้าทอจากเส้นใย
สั ง เคราะห์ ช นิ ด อื่ น ๆ ด้ ว ยระบบการผลิ ต ที่ ล�้ ำ หน้ า ทาง
เทคโนโลยี โดยเครื่องไร้กระสวย Water Jet Looms ซึ่ง
ใช้น�้ำเป็นตัวพาด้ายพุ่ง และมีความเร็วสูง ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้
ได้รบั การยอมรับจากตลาดทัง้ ในและต่างประเทศอย่างรวดเร็ว
ปี 2518
บริษัทได้เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ปี 2536
บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด
ปี 2538

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 จาก
Det Norske Veritas Industry B.V. ได้รับหนังสือรับรอง
ผลิตภัณฑ์ดา้ ยยืดสีมคี ณ
ุ ภาพตามเกณฑ์ Öko-Tex Standard
100 จาก TESTEX Swiss Textile Testing Institute
ซึง่ เป็นการยืนยันว่าคุณภาพด้ายยืดสีตรงตามมาตรฐานสากล
ตั้งแต่ปี 2543-2545
ติดต่อกันทุกปี และบริษัทได้น�ำเทคโนโลยีการผลิต
เส้ น ใยไนล่ อ นแบบ Fully Drawn Yarn (FDY) และ
Pre-Oriented Yarn (POY) มาใช้เป็นรายแรกในภูมิภาคนี้
ซึ่ ง เทคโนโลยี ดั ง กล่ า วเป็ น กรรมวิ ธี ใ หม่ ล ่ า สุ ด ที่ ส ามารถ
ลดขัน้ ตอนการผลิตลง และผลิตได้เร็วกว่าเดิมหลายเท่า ท�ำให้
ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น ปัจจุบันบริษัทได้รับเกียรติบัตร
จากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นโรงงานทีผ่ า่ นการตรวจสอบ
ประเมินการใช้เทคโนโลยีสะอาดเบื้องต้น ตามโครงการ
เทคโนโลยีสะอาดช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9002
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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) อีกทั้ง บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์
แอนตี้แบคทีเรีย
ปี 2552
บริษัทได้ปรับเข้าสู่ระบบ ISO 9001 : 2008 และ
ISO 14001 : 2004 และในวันที่ 16 ธันวาคม 2552 บริษัท
ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้น
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
อย่างต่อเนื่อง จากที่เน้นผลิตจ�ำนวนมากมาเป็นผลิตจ�ำนวน
ทีน่ อ้ ยลง แต่เน้นคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
เพื่ อ สนองตอบความต้ อ งการของผู ้ ใ ช้ แ ละตลาดได้ ดี ขึ้ น
ในด้านกระบวนการผลิตมีการปรับปรุงประสิทธิภาพความแม่นย�ำ
โดยเฉพาะการลดความสิ้นเปลืองของวัตถุดิบ พลังงาน น�้ำ
และปัจจัยการผลิตอื่นๆ และลดปริมาณของเสียที่เกิดจาก
การผลิตอย่างได้ผล ด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น 5ส., TPM, การ
อบรมการประหยัดน�้ำและพลังงาน การอบรมและกิจกรรม
การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) เป็นต้น รวมทัง้ การ
ปรับเปลีย่ นเครือ่ งจักรใหม่ๆ ทีม่ คี วามเร็วสูงและผลิตภาพดีขนึ้
ในขณะที่ใช้พลังงานน้อยลง ในด้านการขายก็เน้นการบริการ
และตอบสนองทีร่ วดเร็ว มีการส�ำรวจความต้องการของตลาด
อยู่เสมอเพื่อน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เป็นที่ต้องการของตลาด
มาวิเคราะห์ และพัฒนาร่วมกับลูกค้า ท�ำให้ได้สินค้าที่ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ในด้านฐานะการเงิน
ก็ มี ก ารปรั บ ลดความเสี่ ย ง ทั้ ง ด้ า นความเสี่ ย งจากอั ต รา
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
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอไนล่อนของประเทศไทย

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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สารจากประธานคณะกรรมการ

บริษัทฯ ยังเดินหน้าปรับปรุ งเครื่องจักร
ที่แม้จะมีอายุ การใช้งานมานาน ให้มีความทันสมัย
และประสิทธิภาพสูงขึ้น
ด้วยการติดตั้งอุ ปกรณ์การควบคุมระบบดิจิทัล
ท�ำให้ผลิตภัณฑ์มีความแปรปรวนน้อยลง
ผลผลิตมีมาตรฐานคุณภาพที่ดีขึ้น
จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งใน
และต่างประเทศ เทียบเท่าผู ้ผลิตระดับโลกในยุ โรป

นายมงคล มังกรกนก

ประธานกรรมการ
บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ปีนนี้ บั เป็นปีแรกทีผ่ มได้มาท�ำหน้าทีป่ ระธานกรรมการ บริษทั เอเซียไฟเบอร์
จ�ำกัด (มหาชน) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และถือเป็นโอกาสที่ส�ำคัญในการสานต่อ
ภารกิจของคุณยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล ประธานกรรมการท่านที่แล้ว ในการผลักดัน
ให้บริษัทฯ ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
ผมขอเรียนต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านว่า ในการท� ำหน้าที่ของผมนั้น ผมได้รับ
ความร่วมมือจากท่านกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทุกท่าน ตลอดจนพนักงาน
ทุกคน ในความพยายามทีจ่ ะก้าวพ้นอุปสรรค และเดินหน้าในการพัฒนาในทุกด้าน
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามศักยภาพ
ที่แท้จริงในเร็ววัน
ผลประกอบการของบริษทั ฯ ในปีนถี้ อื ว่าน่าพอใจในระดับหนึง่ ทีเ่ ราสามารถ
หยุดการขาดทุนที่ต่อเนื่องมาสองปี โดยสามารถท�ำก�ำไรสุทธิได้ในปีนี้ แม้ว่า
ค่าเงินบาททีแ่ ข็งขึน้ มากในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีบญ
ั ชีของบริษทั จะท�ำให้บริษทั
ต้องประสบการขาดทุน แต่ผลก�ำไรที่ท�ำได้ในช่วงก่อนหน้านี้ก็เพียงพอที่ท�ำให้
ผลรวมทั้งปีของบริษัทฯ มีก�ำไรเล็กน้อย แสดงถึงแนวทางการบริหารของบริษัท
ยังไปในทิศทางที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการให้น�้ำหนักกับการส่งออก การเน้น
ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน การลดต้นทุน และการลดหรือเลิกการผลิต
ในผลิตภัณฑ์ที่มีการแข่งขันสูง เช่นการตัดสินใจซื้อผ้าผืนแทนการผลิตเอง เป็นต้น
ล้วนแต่ทำ� ให้อัตราก�ำไรของบริษัทฯ ดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเดินหน้าปรับปรุง
เครือ่ งจักรทีแ่ ม้จะมีอายุการใช้งานมานาน ให้มคี วามทันสมัยและประสิทธิภาพสูงขึน้
ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์การควบคุมระบบดิจิทัล ท�ำให้ผลิตภัณฑ์มีความแปรปรวน
น้อยลง ผลผลิตมีมาตรฐานคุณภาพที่ดีขึ้นจนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในและ
ต่างประเทศ เทียบเท่าผู้ผลิตระดับโลกในยุโรป
ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคน ทุกฝ่ายที่มองเห็นเป้าหมายเดียวกัน และร่วมกันระดมก�ำลังกาย
ก�ำลังสมอง ทุ่มเทท�ำหน้าที่ของตนอย่างเต็มก�ำลัง อีกทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์
อย่างดียิ่ง จากลูกค้า บริษัทคู่ค้า สถาบันการเงิน และเครือข่ายของบริษัทฯ
ตลอดจนก�ำลังใจและความเข้าใจจากผู้ถือหุ้นของเรา ผมขอถือโอกาสเป็นตัวแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

นายมงคล มังกรกนก
ประธานกรรมการ
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ข้อมู ลทางการเงิน
หน่วย : พันบาท

2560

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)

รายงานประจ�ำปี 2560

2558

811,922
548,994
67.62
19,837
21,177
11,140
1,093
8,320
0.18
129,653
177,479
1,403,354
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

859,536
597,626
69.53
23,452
24,396
18,615
34
1,780
(52,217)
(1.15)
112,151
224,466
1,194,170
(2.57)

5,315
3,451
912
2,781

3,809
3,490
932
2,597

4,889
3,849
1,133
2,550

14.37
0.17
59
25
0.64
0.74

15.68
0.15
59
34
(1.01)
(1.16)

15.72
0.15
56
40
(4.27)
(4.92)

ผลผลิต
- เม็ดไนลอน (ตัน)
- เส้นใย (ตัน)
- เส้นด้าย (ตัน)
- ผ้าทอ (‘000หลา)
อัตราส่วน
- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
- อัตราส่วนหนี้สิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
- อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (วัน)
- อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง (วัน)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
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บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุ รกิจ
โครงสร้างธุรกิจ
บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ไนล่อนทั้งชนิดเม็ดและเส้นใย
เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปั่นด้าย ทอผ้า และถักผ้า โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการหลักอยู่ 5 ประเภทด้วยกัน ดังนี้
1) เม็ดไนล่อน : ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและแหอวน
2) เส้นใยสังเคราะห์ : เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรสภาพจากเม็ดไนล่อนมีหลายประเภทและขนาดน�ำไปใช้
ในการทอผ้าใช้ในการผลิตด้ายยืด
3) เส้นด้ายยืด : เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเส้นใยสังเคราะห์ที่ผ่านการตีเกลียวหลอกให้เส้นใยแต่ละเส้นมีลักษณะฟู
และบิดเป็นเกลียวใช้ผลิตผ้าถักและถุงเท้า
4) ผ้าย้อมและตกแต่ง : เป็นผ้าที่ทอขึ้นจากเส้นใยสังเคราะห์และผ่านกระบวนการฟอกย้อมและแต่งส�ำเร็จ
5) การบริการย้อมและตกแต่งผ้า : เป็นการให้บริการย้อมและตกแต่งผ้าแก่โรงงานอื่น

โครงสร้างรายได้ของบริษัท
ผลิตภัณฑ์
มูลค่าการจ�ำหน่ายในประเทศ
- เม็ดไนล่อน		
- เส้นใย		
- เส้นด้ายยืด		
- ผ้าย้อมและตกแต่ง
- บริการ		
		
รวม
มูลค่าการจ�ำหน่ายต่างประเทศ
- เม็ดไนล่อน		
- เส้นใย		
- เส้นด้ายยืด		
- ผ้าย้อมและตกแต่ง		
		
รวม
รวมในประเทศและต่างประเทศ
- เม็ดไนล่อน		
- เส้นใย		
- เส้นด้ายยืด		
- ผ้าย้อมและตกแต่ง		
- บริการ		
		
รวม

(หน่วย : ล้านบาท)

2559/2560
ล้านบาท ร้อยละ

2558/2559
ล้านบาท ร้อยละ

2557/2558
ล้านบาท ร้อยละ

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

20
33
92
107
11
263

2.32
3.83
10.69
12.43
1.28
30.55

274
173
102
549

33.74
21.31
12.56
67.61

222
194
120
536

29.21
25.53
15.79
70.53

249
212
136
1
598

28.91
24.62
15.80
0.12
69.45

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

269
245
228
108
11
861

31.23
28.45
26.49
12.55
1.28
100.00

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ภาวะอุ ตสาหกรรมและการแข่งขัน
สภาพเศรษฐกิ จ โลกในรอบ 12 เดื อ นที่ ผ ่ า นมา
มี ก ารขยายตั ว ดี ขึ้ น กว่ า รอบที่ แ ล้ ว โดยสายตานั ก ลงทุ น
ต่างพุง่ เป้าไปทีส่ หรัฐอเมริกาเป็นหลัก เนือ่ งจากมีการเลือกตัง้
ประธานาธิบดี และการแถลงนโยบายด้านเศรษฐกิจของ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ท� ำให้เกิดความคาดหวังว่า
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะแข็งแกร่งขึ้น แม้ว่าจะมีความเสี่ยง
เรื่องการกีดกันทางการค้ากับประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ ก็ตาม
ตั ว เลขการจ้ า งงานของคนอเมริ กั น ก็ สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
แสดงถึงการลงทุนของภาคธุรกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งก็ส่งผลให้
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นในช่วงปลายปี ค.ศ. 2016
ต่อจนถึงช่วงต้นปี ค.ศ. 2017 แต่เมื่อเข้าช่วงการบริหารงาน
ตามนโยบายใหม่ กลับพบว่าประธานาธิบดีทรัมป์ ประสบปัญหา
อุปสรรคมากมาย ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการแต่งตัง้ ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
ส�ำคัญๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านสังคม การน�ำ
เครือญาติเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ เป็นต้น
ขณะเดียวกัน นโยบายทีไ่ ด้ประกาศไว้กย็ งั ไม่ประสบมรรคผล
แต่อย่างใด ส่งผลให้ความคาดหวังในเรื่องเศรษฐกิจของ
สหรัฐฯ เริ่มคลอนแคลน เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ก็เริ่มอ่อนค่าลง
ตามล�ำดับ
ส� ำ หรั บ ภู มิ ภ าคอื่ น เศรษฐกิ จ ในทวี ป ยุ โ รปเริ่ ม มี
เสถียรภาพดีขึ้น วิกฤตเศรษฐกิจในกรีก สเปน และอิตาลี
มีแนวโน้มดีขึ้น เงินยูโรจึงมีแนวโน้มความผันผวนน้อยลง
ส่วนเศรษฐกิจจีนและญี่ปุ่นก็มีแนวโน้มมีเสถียรภาพดีขึ้น
และเมื่ อ ราคาน�้ ำ มั น ดิ บ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ก็ ท� ำ ให้ เ ศรษฐกิ จ ของ
ตะวันออกกลางฟืน้ ตัวขึน้ ด้วย ความกังวลในขณะนีจ้ งึ เบนไปยัง
เรื่องการเมืองและความขัดแย้ง ทั้งระหว่างสหรัฐอเมริกา
กับรัสเซียในเรือ่ งการแทรกแซงทางการเมือง และคาบสมุทรเกาหลี
ในเรื่ องขี ป นาวุ ธของเกาหลีเ หนือ ซึ่ง อาจจะเป็นชนวนสู่
ความรุนแรงในอนาคต
ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยก็มกี ารฟืน้ ตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ตัวเลขรายได้มวลรวมของประเทศปี พ.ศ. 2559
เติบโตขึ้นสูงกว่าคาดหมายที่ระดับร้อยละ 3.2 จากระดับ 0.8
เมื่อปี พ.ศ. 2558 การส่งออกเติบโตเป็นบวกเป็นครั้งแรก
ในรอบหลายปีที่ผ่านมา และต่อเนื่องเป็นบวกมากขึ้นในช่วง
ครึง่ แรกของปี พ.ศ. 2560 รายได้จากการท่องเทีย่ วทีช่ ะลอตัวลง
ในช่วงที่มีการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญจากประเทศจีน
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ก็ ก ลั บ ฟื ้ น ตั ว ขึ้ น และยั ง เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากคุ ณ ภาพของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ สู ง ขึ้ น ผลผลิ ต ทางการเกษตรก็ ไ ด้ ผ ล
อุ ด มสมบู ร ณ์ เ นื่ อ งจากมี น�้ ำ เพี ย งพอ ส่ ง ผลรวมให้ มี ก าร
เกินดุลบัญชีเดินสะพัดโดยเฉลี่ยถึงกว่าหนึ่งพันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อเดือนในช่วงครึ่งปีแรกของ พ.ศ. 2560 การเกินดุล
บั ญ ชี เ ดิ น สะพั ด รวมกั บ กระแสเงิ น ลงทุ น ที่ ไ หลเข้ า จาก
ต่างประเทศ ประกอบกับการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างมากในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้
และแข็งค่ากว่าเงินสกุลอื่นๆ ในภูมิภาค ส่งผลให้สินค้าไทย
แพงขึ้ น ในสายตาของประเทศที่ เ ป็ น ลู ก ค้ า ของไทย ซึ่ ง
ในระยะยาวอาจส่งผลถึงความสามารถในการแข่งขันของไทย
อีกด้วย

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ส�ำหรับภาคอุตสาหกรรมก็ยงั มีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
แม้ว่าการลงทุนจะยังไม่เห็นอย่างเด่นชัดนัก เนื่องจากการใช้
ก�ำลังการผลิตยังคงอยู่ที่ระดับร้อยละ 60 แต่การปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิต การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการในระดับ
ต่างๆ มีสัญญาณดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้การส่งออก
ของไทยเพิม่ ขึน้ อย่างเห็นได้ชดั ในปีนี้ หากมีมาตรการส่งเสริม
ที่ชัดเจนจากภาครัฐในเรื่องของนวัตกรรมและการใช้ระบบ
อัตโนมัติในการผลิต ตลอดจนความร่วมมือในด้านการวิจยั
ระหว่ า งภาคอุ ต สาหกรรมกั บ ภาคการศึ ก ษา ก็ เ ชื่ อ ได้ ว ่ า
ภาคอุ ต สาหกรรมของไทยจะพั ฒ นาไปอี ก ระดั บ หนึ่ ง
เพื่อรองรับความท้าทายใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
ส� ำ หรั บ อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอยั ง คงมี ค วามคื บ หน้ า
ไม่มากนัก แม้ว่าความต้องการของตลาดจะมีความชัดเจน
มากขึ้นเรื่อยๆ ในเรื่องสิ่งทอยุคใหม่ที่มีความสามารถพิเศษ

เช่น การฆ่าเชื้อโรค การถ่ายเทความร้อน ความชื้น เป็นต้น
แต่อุตสาหกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าว
ยั ง คงมี อ ยู ่ ไ ม่ กี่ ร าย และส่ ว นใหญ่ เ ป็ น บริ ษั ท ข้ า มชาติ
ที่มีเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาอยู่ต่างประเทศ ภาครัฐ
จึ ง ควรจั ด ให้ มี ห ้ อ งทดลองและโรงงานจ� ำ ลอง เพื่ อ ใช้
ในการพัฒนาสิ่งทอชนิดใหม่ๆ และเป็นเวทีความร่วมมือ
ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาควิชาการ ให้อุตสาหกรรม
สิ่ ง ทอของไทยสามารถยื น หยั ด อยู ่ ท ่ า มกลางการแข่ ง ขั น
ทั้งในและนอกประเทศ และให้เป็นผู้ป้อนวัสดุสิ่งทอหลัก
ให้แก่อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ในภูมิภาคนี้และภูมิภาคอื่นๆ ของโลกต่อไป

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ปั จจัยความเสี่ยง
นอกจากความเสี่ยงในด้านฐานะการเงินที่ปรากฏ
ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ขอบผู ้ ส อบบั ญ ชี แ ล้ ว
ปัจจัยความเสี่ยงในเชิงธุรกิจสามารถจ�ำแนกออกได้ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ บริษัทผลิตวัสดุสังเคราะห์ไนลอน-6

ซึ่งมีต้นทุนวัตถุดิบที่แพงกว่าใยสังเคราะห์อื่นๆ
จึงมีความเสี่ยงที่จะถูกทดแทนส�ำหรับการใช้งาน
บางชนิด อย่างไรก็ดี ด้วยคุณสมบัติพิเศษของ
ไนลอน ท�ำให้ยังคงเป็นวัสดุหลักในการใช้งาน
หลายชนิด เช่น ถุงเท้า ถุงน่อง ผ้าร่ม ผ้าใบ
ผ้าเต็นท์ แห อวน เป็นต้น ประกอบกับก�ำลังการผลิต
ไนลอนทั่ ว โลกมี ไ ม่ ม ากนั ก และมี ก ารขยายตั ว
ค่อนข้างน้อย จึงยังคงมีสมดุลระหว่างอุปสงค์กับ
อุปทานพอสมควร อนึ่งการที่บริษัทยังได้มีการน�ำ
วัสดุอื่น เช่น โพลีเอสเตอร์มาใช้ร่วมในการผลิต
ของบริษทั ฯ เองบางส่วนอยูแ่ ล้ว และยังมีการวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ รวมทั้งการลงทุน
ในเครื่องจักรใหม่ๆ ที่มีความยืดหยุ่นสูง ท�ำให้
ตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดขี นึ้ ผลกระทบ
ในปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวจึงลดลง

2. วัตถุดบิ ต้นทุนวัตถุดบิ ถือเป็นสัดส่วนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ

ของใยสั ง เคราะห์ ความเคลื่ อ นไหวของราคา
วั ต ถุ ดิ บ ตลอดจนจั ง หวะการสั่ ง ซื้ อ ย่ อ มมี ผ ล
อย่างมากต่อผลประกอบการ ในระยะนี้ ราคา
วัตถุดิบคาโปรแลคตัมมีความผันผวนมาก บริษัท
จึงต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และยังคง
ยึดหลักด�ำเนินการอย่างไม่ประมาท โดยไม่ซื้อ
วัตถุดิบด้วยวิธีให้ส่งสินค้าก่อนตกลงราคาดังเช่น
ที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ ในประเทศอื่นปฏิบัติ
แต่จะตกลงราคาที่แน่นอนส�ำหรับวัตถุดิบที่สั่งซื้อ
ทุกล็อต และยังไม่เสนอราคาขายให้ลูกค้าจนกว่า
จะรู้ต้นทุนและจัดหาวัตถุดิบได้เพียงพอ ท�ำให้มี
ความมั่นใจในตัวเลขต้นทุนการผลิตของทุกสินค้า
ที่บริษัทฯ ขายไป อนึ่ง ความเสี่ยงนี้ได้ถูกกล่าวถึง
โดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ปีนี้ไว้แล้วด้วย
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บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

3. การถูกทุม่ ตลาดจากต่างประเทศเนือ่ งจาก
การปรับลดภาษีขาเข้า จากนโยบายภาครัฐ
ที่เร่งด�ำเนินการปรับโครงสร้างภาษี และลดอัตรา
ภาษีลงตามข้อผูกพัน จะท�ำให้ภาษีขาเข้าของ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกชนิดมีการอัตราลดต�่ำลง
เหลือไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งเป็นอัตราตามโครงสร้าง
อัตราดังกล่าวนี้นับว่าค่อนข้างต�่ำเมื่อเทียบกับ
ประเทศคู่แข่ง จึงเอื้อให้มีการน�ำเข้าสินค้าไนลอน
จากประเทศที่มีผู้ผลิตใหญ่ๆ ซึ่งมีศักยภาพสูงกว่า
และได้เปรียบในเชิงต้นทุน ในประเด็นนี้ บริษัท
ได้เน้นย�้ำเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
และลดการใช้ทรัพยากรลงให้นอ้ ยทีส่ ดุ เพือ่ แข่งขัน
ได้ในด้านต้นทุน ขณะเดียวกันก็เน้นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ร่วมกับลูกค้าเพื่อให้ได้สินค้า
ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า ตลอดจนให้บริการที่ใกล้ชิด สะดวก และ
รวดเร็ว ซึง่ คูแ่ ข่งในต่างประเทศไม่สามารถท�ำได้ดเี ท่า
ขณะเดียวกัน บริษัทก็ยังใช้โอกาสที่อากรลดลงนี้
พยายามเสาะหาวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางจาก
แหล่งต่างๆ ที่สามารถน�ำเข้ามาผลิตเป็นสินค้า
ส�ำเร็จรูปได้ด้วยต้นทุนที่ต�่ำลงอยู่เสมอ

4. ความเสีย่ งเรือ่ งค่าเงินบาท จากความผันผวน

ของเงินบาทอย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา ส่งผล
กระทบถึ ง อุ ต สาหกรรมหลายชนิ ด รวมทั้ ง
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า เฟอร์นิเจอร์
อาหาร ฯลฯ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น อุ ต สาหกรรม
ที่มีต้นทุนเป็นเงินบาทในสัดส่วนที่สูง ส�ำหรับ
บริษัทฯ ต้นทุนวัตถุดิบซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใหญ่นั้น
ซื้อขายกันเป็นเงินดอลลาร์ ทั้งส่วนที่น�ำเข้าและ
ส่ ว นที่ ซื้ อ ในประเทศ จึ ง มี ค วามเสี่ ย งในด้ า นนี้
ค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะบริษทั ฯ มียอดขายส่งออก
เป็ น เงิ น ดอลลาร์ ใ นระดั บ ใกล้ เ คี ย งกั บ ยอดซื้ อ
วั ต ถุ ดิ บ ในแต่ ล ะเดื อ น จึ ง แทบไม่ มี ค วามเสี่ ย ง
ในด้านนีเ้ ลย แต่บริษทั ฯ ก็มไิ ด้ประมาท โดยในช่วง
ที่มีความผันผวนมากก็จะท�ำการซื้อขายดอลลาร์

ล่วงหน้าส�ำหรับส่วนต่างระหว่างด้านรายรับและ
รายจ่ายเพื่อรักษาสมดุลในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งเป็น
มาตรการที่ได้ผล และมีค่าใช้จ่ายต�ำ่

บุคลากรรุ่นใหม่มารองรับจากภายใน ส�ำหรับ
บางหน่วยงานที่บุคลากรรุ่นใหม่ยังไม่สามารถ
สานงานต่อได้ ก็ได้ใช้วิธีต่ออายุเกษียณออกไป
ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือที่ดีจากพนักงานผู้ที่ยังมี
สุขภาพดีและพร้อมจะท�ำงานต่อ

5. ความเสี่ยงเรื่องบุคลากร ในระยะสองสามปี

ที่ผ่านมามีบุคลากรของบริษัทในระดับผู้บริหาร
ได้ถงึ ก�ำหนดเกษียณอายุหลายคน จึงเป็นประเด็น
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจ ไม่ว่า
จะเป็ น การสู ญ เสี ย ประสบการณ์ องค์ ค วามรู ้
และประสิทธิภาพการท�ำงาน อีกทั้งอุตสาหกรรม
สิง่ ทอในปัจจุบนั ไม่อาจดึงดูดบุคลากรชัน้ แนวหน้า
จากสถานศึกษาหรืออุตสาหกรรมอื่นๆ บริษัท
ตระหนักถึงความเสี่ยงในเรื่องนี้ จึงพยายามสร้าง

ความเสี่ยง

ประเภท

6. ความเสี่ยงเชิงธุรกิจ ประกอบด้วยความเสี่ยง

ต่อข้อบังคับและกฎหมาย ความเสีย่ งของตัวสินค้า
ต่อผู้บริโภค ความเสี่ยงในด้านชื่อเสียง ตลอดจน
ความเสี่ยงอื่นๆ นั้น ทางบริษัทก�ำลังศึกษาที่จะมี
ระบบการประเมินภายในเพื่อให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการลดความเสี่ยงในองค์กร

ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ ก่อน
มาตรการ

มาตรการลดความเสี่ยง

ความเสี่ยง
หลัง
มาตรการ

ผลิตภัณฑ์

ปฏิบัติการ

3

4

3x4=12 วัสดุใหม่ สินค้าใหม่

2x2=4

วัตถุดิบ

การเงิน

3

3

3x3=9

การซื้อวัตถุดิบ การเสนอราคาผลิตภัณฑ์

2x2=4

การถูกทุ่มตลาด

การเงิน

2

3

2x3=6

การติดตามข่าว การปรับปรุงต้นทุน

2x2=4

การเสนอราคาผลิตภัณฑ์
การประกันความเสี่ยง

2x2=4

4x3=12 การสร้างบุคลากรใหม่ การต่อเกษียณ

2x2=4

ค่าเงิน
การเงิน
3
3
3x3=9
(อัตราแลกเปลี่ยน)					
บุคลากร

ปฏิบัติการ

4

3

ธุรกิจ
ความสอดคล้อง
2
3
2x3=6
					

คณะกรรมการความเสี่ยง
(อยู่ระหว่างด�ำเนินการ)

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2560

2x3=6
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว

ผู้ถือหุ้น

รายนามกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วัน
หุ ้ น สามั ญ ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2560 บริ ษั ท
มี ทุ น จดทะเบี ย น 1,000 ล้ า นบาท เรี ย กช� ำ ระแล้ ว ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด 30 กันยายน 2559
455,742,660 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 45,574,266 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ล�ำดับ

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ (%)

1

กลุ่มนายพิพัฒน์ ศิริเกียรติสูง *		
15,495,565
- กลุ่มนายพิพัฒน์ ศิริเกียรติสูง
5,364,628
- กลุ่มนายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง
3,340,150
- กลุ่มนายวีระ ศิริเกียรติสูง
2,058,011
- กลุ่มนายพีระ ศิริเกียรติสูง
2,559,159
- กลุ่มนายธีระ ศิริเกียรติสูง
2,173,617		

34.00

2

กลุ่มนายน�ำชัย น�ำชัยศิริ		
- นายน�ำชัย น�ำชัยศิริ
997,456
- นางวิภา วิทยาศัย
1,509,870
- บจ. น�ำชัยศิริโฮลดิ้ง
3,866,700

6,374,026

13.99

3

นายจุล น�ำชัยศิริ		

3,213,000

7.05

4

นางแอน มาลากุล ณ อยุธยา		

1,027,866

4.45

5

กลุ่มนายช�ำนาญ วีรวรรณ		
- นายช�ำนาญ วีรวรรณ
427,829
- นายโอฬาร วีรวรรณ
20,696
- นางศิรินิล วีรวรรณ
594
- นางสาวจรัสพรรณ วีรวรรณ
214,875
- นายวรรณวิสุทธิ วีรวรรณ
213,675
- นางปิยวรรณ วีรวรรณ
2,640
- นายสัญชัย ริชาร์ด วีรวรรณ
600
- นายธีรชาติ วีรวรรณ
306,175
- นายธีรโชค วีรวรรณ
306,174
- บจ. วีรวรรณ
68,950
- บจ. สหกรรมกรกิจ
332,970

1,895,178

4.16
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บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ล�ำดับ

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ (%)

6

บริษัท วงศ์ช่างเอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด		

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		

1,185,080

2.60

Depositors

การออกหลักทรัพย์อื่น
- ไม่มี –

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 70 ของก�ำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ และ
เงินส�ำรองต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ สภาพทางธุรกิจ สภาพคล่อง และการลงทุนของบริษัท

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2560
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ผังองค์กร

(โครงสร้างการจัดการ)
คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
แผนกตรวจสอบภายใน

กรรมการและผู้จัดการใหญ่

กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่

ผู้จัดการโรงงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

ฝ่ายผลิต
ไนลอน

ฝ่ายผลิต
เส้นด้าย

ฝ่ายควบคุม
และพัฒนา
คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์

018

ฝ่ายผลิตผ้า
และ
ย้อมแต่งผ้า

ฝ่ายบริหาร
โรงงาน

ฝ่าย
วิศวกรรม

รายงานประจ�ำปี 2560

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ฝ่าย
ส�ำนักงาน
ผู้จัดการใหญ่

ฝ่าย
การค้า

ฝ่าย
จัดซื้อ

ฝ่ายการเงิน
และบัญชี

ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2560
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นายแจง ทองไทย**
กรรมการบริหาร /
กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง**
รองกรรมการ

นายมงคล มังกรกนก**
ประธานกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง

78

67

79

154,855
(0.34%)

3,340,150
(7.33%)

375,644
(0.82%)

จ�ำนวนหุ้น
ที่ถือในบริษัท
อายุ
(สัดส่วน
(ปี)
การถือหุ้น)
(ณ 30 ก.ย. 59)*

ปริญญาตรี
แพทยศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยซิดนีย์
ประเทศออสเตรเลีย

ปริญญาตรี
สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก
ประเทศสหรัฐอเมริกา

- รองประธาน บมจ. เอเซียไฟเบอร์
- กรรมการบริหาร บมจ. เอเซียไฟเบอร์
- กรรมการผู้จัดการ บจ. เอเซียการ์เม้นต์
- กรรมการผู้จัดการ บจ. โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม
- กรรมการผู้จัดการ บจ. ฟอร์จูน อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ คอมพิวเตอร์
- กรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ บมจ. เอเซียไฟเบอร์
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการ บจ. ทองไทย (1956)
- กรรมการบริหาร บมจ. เอเซียไฟเบอร์

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

- ประธานกรรมการ บมจ. เอเซียไฟเบอร์
- กรรมการบริหาร บมจ. เอเซียไฟเบอร์
- กรรมการผู้จัดการ บจ. ไทยฟาร์อีสต์
- กรรมการผู้จัดการ บจ. อุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ (1988)
- กรรมการผู้จัดการ บมจ. โรงงานผ้าไทย
- กรรมการผู้จัดการ บมจ. ยูไนเต็ดเปเปอร์

ประวัติการท�ำงาน

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2530-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2514-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2517-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2538-ปัจจุบัน

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน
ปริญญาโท
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2512-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2527-ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเปอร์ดู
ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2537-ปัจจุบัน

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา

คณะกรรมการ/คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการตรวจสอบ/
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายละเอียด

020
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บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

63

63

56

นายวีระ ศิริเกียรติสูง**
กรรมการและผู้จัดการโรงงาน

นายนิพนธ์ ลีละศิธร***
กรรมการบริหาร

61

นายพีระ ศิริเกียรติสูง**
กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่

นายเจน น�ำชัยศิริ**, ***
กรรมการและผู้จัดการใหญ่

ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง

438,660
(0.96%)

2,058,011
(4.52%)

2,559,159
(5.62%)

518,054
(1.14%)

จ�ำนวนหุ้น
ที่ถือในบริษัท
อายุ
(สัดส่วน
(ปี)
การถือหุ้น)
(ณ 30 ก.ย. 59)*

ปริญญาโท
สาขาบริหารธุรกิจ
(การจัดการ)
สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยีสิ่งทอ
มหาวิทยาลัย
รัฐนอร์ธคาโรไลน่า
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท
สาขาบริหารธุรกิจ
(การเงิน)
มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
และวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
แคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา

-

- กรรมการบริหาร และผู้จัดการโรงงาน บมจ. เอเซียไฟเบอร์
- ผู้อำ� นวยการโรงงาน บจ. โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม

- กรรมการบริหาร บมจ. เอเซียไฟเบอร์

พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2520-ปัจจุบัน

พ.ศ. 2528-ปัจจุบัน

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

- กรรมการและผู้จัดการใหญ่ บมจ. เอเซียไฟเบอร์
- กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่ บมจ. เอเซียไฟเบอร์

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

พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2527-2540

ประวัติการท�ำงาน

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2560
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60

71

นายมนตรี มังกรกนก**
กรรมการ

นายธีระ ศิริเกียรติสูง**
กรรมการ

78

2,173,617
(4.77%)

134,406
(0.29%)

24,552
(0.05%)

-

86

นายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล
กรรมการอิสระ

นายวิเชียร เตชะไพบูลย์**
กรรมการอิสระ

588,387
(1.29%)

74

นางจินตนา ธนทวี**
กรรมการบริหาร/
เลขานุการบริษัท/
เลขานุการกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนหุ้น
ที่ถือในบริษัท
อายุ
(สัดส่วน
(ปี)
การถือหุ้น)
(ณ 30 ก.ย. 59)*
พ.ศ. 2513-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน

ปริญญาตรี
สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยบอสตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2523-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ บจ. เอเซียการ์เม้นต์
- กรรมการ บมจ. เอเซียไฟเบอร์

- กรรมการผู้จัดการ บจ. วงศ์ช่าง
- กรรมการ บมจ. เอเซียไฟเบอร์

พ.ศ. 2527-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2527-ปัจจุบัน

ปริญญาโท
สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์
ประเทศสหรัฐอเมริกา

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

-

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

พ.ศ. 2530-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2542-ม.ค.2548
พ.ศ. 2548-2550
พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน

-

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

ประวัติการท�ำงาน

ปริญญาตรี
สาขาการเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยบอสตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาเอก สาขากฎหมาย พ.ศ. 2516-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2532-ปัจจุบัน
วิทยาลัยแบ็บสัน
พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน

ปริญญาตรี
สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยไต้หวัน
แห่งชาติ

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา
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บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

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

มัธยมปลาย
โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิค
แพดดิ้ง ลอนดอน
ประเทศอังกฤษ
ปริญญาโท
สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยแฟรลีดกิ คินสัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา

181,800
(0.40%)

306,175
(0.67%)

68

49

นายสมศักดิ์ ภัณธนเกษม**
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

นายธีรชาติ วีรวรรณ**
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

-

-

-

กรรมการอิสระ บมจ. เอเซียไฟเบอร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเซียไฟเบอร์
กรรมการบริหาร บริษัท วีรวรรณ จ�ำกัด
กรรมการบริหาร บริษัท วัลวีร์ จ�ำกัด

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

กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรฤกษ์ จ�ำกัด
กรรมการอิสระ บมจ. เอเซียไฟเบอร์
ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ สภาอุตสาหกรรมฯ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเซียไฟเบอร์

- กรรมการผู้จัดการ บจ. เมืองทองอุตสาหกรรมอลูมิเนียม
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการ บมจ. เอเซียไฟเบอร์

ประวัติการท�ำงาน

* เนื่องจากวันที่ 30 มิ.ย. 60 ไม่ได้เป็นวันปิดสมุดพักการโอนหุ้นและไม่มีรายงานการเปลี่ยนแปลงอื่นใด จึงใช้สมมุติฐานจ�ำนวนหุ้นที่ถือจากวันที่ 30 ก.ย. 59 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

พ.ศ. 2526-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2526-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2536-ปัจจุบัน
26 ส.ค. 2549-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2551- 6 ก.พ. 2557

ปริญญาตรี
สาขาการจัดการสิ่งทอ
รัฐเพนซิลเวเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2535-ปัจจุบัน
26 ส.ค. 2549-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2532-ปัจจุบัน

403,930
(0.89%)

ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอเมริกา,
รัฐวอชิงตัน ดี.ซี.
ประเทศสหรัฐอเมริกา

288,630
(0.63%)
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คุณวุฒิ
ทางการศึกษา

นายธีระวัฒน์
เตชะพงศ์วรชัย**, ****
กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ

นายธเนศ คูวินิชกุล**
กรรมการ/กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนหุ้น
ที่ถือในบริษัท
อายุ
(สัดส่วน
(ปี)
การถือหุ้น)
(ณ 30 ก.ย. 59)*

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2560

023

พ.ศ. 2538-2554 - ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบ
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน - ผูช้ ่วยผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 บมจ. เอเซียไฟเบอร์
พ.ศ. 2516-ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายผลิตไนล่อน บมจ. เอเซียไฟเบอร์
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายผลิตเส้นด้าย บมจ. เอเซียไฟเบอร์
พ.ศ. 2529-ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายผลิตผ้าและย้อมแต่งผ้า
		 บมจ. เอเซียไฟเบอร์

สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท

ปริญญาตรี สาขาเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาการผลิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

-

-

-
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นายพิทักษ์ สุขเนียม
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

นายนริศร์ ตลึงจิตร
ผู้จัดการฝ่ายผลิตไนล่อน ควบ
ผู้จัดการฝ่ายผลิตเส้นด้าย

54

พ.ศ. 2549-2552 - ผู้จัดการแผนกบัญชีทั่วไป
ก.พ. 2552-ปัจจุบัน - ผูช้ ่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
		 บมจ. เอเซียไฟเบอร์

ปริญญาโท

-

54

นายช�ำนาญ ชวนะเบญจวุฒิ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
และบัญชี

นายธนู ลออสิทธิภิรมย์
ผู้จัดการฝ่ายผลิตผ้าและ
ย้อมแต่งผ้า

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

ปริญญาตรี สาขาบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2,240

69

นายอนันต์ วัยวุฒิภิญโญ
ผู้จัดการฝ่ายการค้า

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

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

ปริญญาตรี สาขาเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�ำงาน

-

คุณวุฒิทางการศึกษา
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อายุ จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
(ปี) (ณ 30 ก.ย. 59)*

นายเสถียร เตชะนรราช
ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง

รายละเอียดผู ้บริหารอื่นๆ

024

รายงานประจ�ำปี 2560

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

45

64

นายปัทมาสน์ เจนการกิจ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

นายสุวัฒน์ สุวิชานิจกุล
ผู้จัดการฝ่ายบริหารโรงงาน

พ.ศ. 2516-ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายบริหารโรงงาน

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

3,648

พ.ศ. 2514-ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายควบคุมและพัฒนาคุณภาพ
		 ผลิตภัณฑ์ บมจ. เอเซียไฟเบอร์
มิ.ย. 2552-ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
พ.ศ. 2548-2557 - ผู้จัดการแผนกไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม
ก.ค. 2557-ปัจจุบัน - ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ายวิศวกรรม บมจ. เอเซียไฟเบอร์

สาขาบริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ปริญญาตรี สาขาเคมี ม.จุฬาฯ)

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าก�ำลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ปริญญาโท

ประวัติการท�ำงาน

-

1,000

คุณวุฒิทางการศึกษา

* เนื่องจากวันที่ 30 มิ.ย. 60 ไม่ได้เป็นวันปิดสมุดพักการโอนหุ้นและไม่มีรายงานการเปลี่ยนแปลงอื่นใด จึงใช้สมมุติฐานจ�ำนวนหุ้นที่ถือจากวันที่ 30 ก.ย. 59  ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งล่าสุด
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อายุ จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
(ปี) (ณ 30 ก.ย. 59)*

นายนรนิติ เวสยาสถิต
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์
ควบผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร อยู่ในรูปของค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 668,800 บาท เป็นค่าเบี้ยประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 150,000 บาท รวมทั้งสิ้น 818,800 บาท โดยค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลและการเข้าร่วมประชุม
มีรายละเอียดในตารางท้ายข้อนี้
ส�ำหรับผู้บริหาร 5 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัส รวมทั้งสิ้น 8,880,021 บาท
ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ
ตารางค่าตอบแทนกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2559/2560
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
9. นายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล
10. นายวิเชียร เตชะไพบูลย์
11. นายมนตรี มังกรกนก
12. นายธีระ ศิริเกียรติสูง
13. นายธเนศ คูวินิชกุล
14. นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย
15. นายสมศักดิ์ ภัณธนเกษม
16. นายธีรชาติ วีรวรรณ
รวมทั้งสิ้น / ปี

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร /
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

การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ กรรมการ/ปี
บริษัท
บริหาร
ตรวจสอบ
5/5
8/8
70,400
5/5
8/8
52,800
5/5
8/8
52,800
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

1/5
5/5
5/5
5/5
5/5

-

-

44,000
26,400
26,400
26,400
26,400

4/5

-

3/4

56,400

5/5
5/5

-

4/4
4/4

66,400
106,400
818,800

หมายเหตุ 1. คณะกรรมการบริษัท ไม่ปรับค่าเบี้ยประชุมกรรมการตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่มีค่าเบี้ยประชุม

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2560

025

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางจินตนา ธนทวี ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551
ท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติทั้งด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดในมาตรา 89/15 และ
มาตรา 89/16 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการ
บริษัทมีดังนี้
1. จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
• ทะเบียนกรรมการ
• หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ�ำปีของบริษัท
• หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
• เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งส�ำเนารายงานมีส่วนได้เสีย
		 ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั
		 ได้รับรายงานนั้น
2. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศ
3. ให้ ค� ำ แนะน� ำ เกี่ ย วกั บ กฎหมาย กฎเกณฑ์ ต ่ า งๆ ที่ ต ้ อ งปฏิ บั ติ ด ้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลในการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมของ
คณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
4. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
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บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

การก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทสามารถปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งเงื่อนไขและระเบียบต่างๆ
ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการบริษัทกระท�ำการที่ขัดต่อระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด และ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีความสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ที่เสนอโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการ ดังนี้
1. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม
2. ด�ำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและชอบธรรม
ภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์
สร้างสรรค์คุณค่าวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีกว่า ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเลิศ และยึดหลักธรรมาภิบาล
จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทได้ก�ำหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทาง
ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยคณะกรรมการได้ รั บ ทราบถึ ง บทบาท หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะใช้
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจและมีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทมีการดูแลและป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยใช้หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติ
รายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอย่างมีเหตุผล เป็นอิสระและโปร่งใส
เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นส�ำคัญ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับบริษทั และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนีย้ งั ดูแลไม่ให้กรรมการ
ผู้บริหาร พนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องน�ำข้อมูลภายในไปเปิดเผย หรือน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสีย
ในเรื่องที่กำ� ลังพิจารณาก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง
สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่าง
เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนโดยการแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ
และออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญต่างๆ ตลอดจนการได้รับการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เท่าเทียม ทั่วถึง โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2560

027

บริษัทก�ำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้งภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี ทั้งนี้ การจัดประชุม
นอกจากจะมีการส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคลแล้ว ยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลของหนังสือเชิญประชุม
ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน (www.asiafiber.com)
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอขอเพิ่มวาระการประชุมหรือขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัท  ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบรรจุให้เป็น
วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ตามที่เห็นสมควร
ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษที่เป็นเรื่องกระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
หรือเกีย่ วข้องกับเงือ่ นไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับทีต่ อ้ งได้รบั การอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ แล้ว บริษทั จะเรียกประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
พนักงานบริษัท
ฝึกอบรมพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษทั ด้วยบรรยากาศและสภาพการท�ำงานทีม่ นั่ คง
		
ปลอดภัย ดูแลให้ได้รับผลตอบแทนสวัสดิการที่เหมาะสมเป็นธรรมและเสริมสร้างสัมพันธภาพ
		
อันดีต่อกัน
คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน
ให้การปฏิบตั ทิ เี่ ป็นธรรม เช่น การปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและข้อก�ำหนดของสัญญา การไม่เอาเปรียบ
		
ทางการค้า ไม่หาประโยชน์โดยการใช้ข้อมูลเท็จหรือปกปิดข้อความจริง ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต
		
เพื่อท�ำลายคู่แข่งขัน
ลูกค้า		
บริ ษั ท มุ ่ ง ผลิ ต สิ น ค้ า และให้ บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ โดยจ� ำ หน่ า ยในราคาที่ เ หมาะสมด้ ว ย
		
ความรับผิดชอบ และค�ำนึงถึงการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นส�ำคัญ
ผู้สอบบัญชี
บริษัทให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องและโปร่งใส
หน่วยงานของรัฐ
บริษัทมุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อก�ำหนดต่างๆ ของทางราชการ รวมทั้ง
		
การให้ความร่วมมือที่ดีกับหน่วยงานของรัฐ
ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ด�ำเนินธุรกิจโดยการเป็นพลเมืองดีที่คำ� นึงถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ
		
สิ่งแวดล้อม ให้ความส�ำคัญต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการควบคุมป้องกันมลภาวะและปรับปรุง
		
สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทตระหนักถึงหลักการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องทั่วถึงและทันเวลาต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนโดยทั่วไป โดยมี
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (set.or.th)
1.1 รายงานประจ�ำปี
1.2 งบการเงินของบริษัท
1.3 เอกสารแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และอื่นนและทุนช�ำระแล้วๆ
2. ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th)
3. กระทรวงพาณิชย์
4. หนังสือพิมพ์
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บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

5. เว็บไซต์บริษัท (www.asiafiber.com)
6. จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
นอกจากนีใ้ นกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ หรือผูล้ งทุนโดยทัว่ ไปมีขอ้ ซักถามอืน่ ใดสามารถติดต่อเลขานุการบริษทั ทีโ่ ทรศัพท์ 0 2632 7071
หรือทางโทรสาร 0 2236 1982

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏชื่อตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์มีจ�ำนวน 16 ท่าน ดังนี้

ล�ำดับ

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1

นายมงคล มังกรกนก

ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร

2

นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง

รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร

3 นายแจง ทองไทย
		

กรรมการบริหาร / กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4

นายเจน น�ำชัยศิริ

กรรมการบริหาร

5

นายพีระ ศิริเกียรติสูง

กรรมการบริหาร

6

นายวีระ ศิริเกียรติสูง

กรรมการบริหาร

7

นายนิพนธ์ ลีละศิธร

กรรมการบริหาร

8 นางจินตนา ธนทวี
		
9

กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท /
เลขานุการกรรมการตรวจสอบ

นายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล

กรรมการอิสระ

10

นายวิเชียร เตชะไพบูลย์

กรรมการอิสระ

11

นายมนตรี มังกรกนก

กรรมการ

12

นายธีระ ศิริเกียรติสูง

กรรมการ

13

นายธเนศ คูวินิชกุล

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

14 นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย
		

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

15

นายสมศักดิ์ ภัณธนเกษม

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

16

นายธีรชาติ วีรวรรณ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ภายในคณะกรรมการบริษัท 16 ท่าน ได้แบ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย 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 ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัทมีผลผูกพันบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระ 3 ท่ า น โดยทุ ก ท่ า นมี ค วามเป็ น อิ ส ระและมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามที่ ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ก�ำหนด ทุกท่าน
มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการท�ำงานด้านการเงินและการบัญชี
การด�ำรงต�ำแหน่งก�ำหนดวาระละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้ง
ให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกได้ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
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
อ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท
(1) ก�ำหนดการจัดองค์การและหน้าที่การงานของบริษัท
(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 และให้เช่าสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท
(10) การวินิจฉัยกิจการส�ำคัญอื่นๆ
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อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
(1) ด�ำเนินกิจการตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
(รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ดูจากเอกสารแนบ 1)
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit)
ที่ เ หมาะสม และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และพิ จ ารณาความเป็ น อิ ส ระของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิ จ ารณา คั ด เลื อ ก เสนอแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลซึ่ ง มี ค วามเป็ น อิ ส ระเพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก� ำ หนดของ
		 ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ ล งทุ น ทั่ ว ไปควรทราบภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
		 ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
อ�ำนาจหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
2. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส
3. ก� ำ หนดแนวทางการพิจ ารณาปรับ ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริห ารระดับสูง โดยต้องค� ำนึงถึงหน้ า ที่
ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
4. หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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คณะกรรมการอิสระ
ส�ำหรับกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติ
ที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ
1. ไม่ถือหุ้นเกิน 5% ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ ทั้งนี้ให้นับรวม
หุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ ผู้สอบบัญชี
ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์
หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน
และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะท�ำให้
ขาดความเป็นอิสระ
4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับของบริษทั ระบุให้มกี ารประชุมคณะกรรมการ 1 ครัง้ ในทุกงวด 3 เดือน และประชุมคณะกรรมการบริหาร
เดือนละครั้ง ซึ่งในปี 2559/2560 มีการประชุมคณะกรรมการตามวาระ รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และคณะกรรมการบริหารตามวาระ
ทั้งสิ้น 8 ครั้ง ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยทั่วไปการประชุมจัดที่ส�ำนักงานใหญ่ของบริษัท
ในปี 2559/2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม ตามวาระ 4 ครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท และ ได้มีการประชุมกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ตามข้อบังคับของบริษทั คณะกรรมการบริษทั จะต้องประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และไม่เกิน 28 คน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
อนึ่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต� ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้น
ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
การประเมินตนเองของกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทยังมิได้มีการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมความรู้แก่คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทมีกรรมการเข้าไปควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดในบริษัทร่วม

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายการก�ำกับดูแลการป้องกันบุคคลทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ไม่ให้ใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อท�ำประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ และไม่ให้เปิดเผยข้อมูลด้านการเงินแก่บุคคลอื่นๆ ในช่วงระยะเวลา
1 เดือนก่อนที่จะรายงานและเผยแพร่ข้อมูลต่อนักลงทุน

คอร์รัปชัน การให้และรับสินบนหรือของรางวัล

บริษัทมีนโยบายห้ามรับและจ่ายสินบนโดยเด็ดขาด และไม่สนับสนุนของขวัญที่นอกเหนือจากประเพณีนิยม

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2559/2560
- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัท
- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทร่วม

650,000 บาท
111,000 บาท

หมายเหตุ 1. บริษัทไม่ได้รับผิดชอบค่าสอบบัญชีให้บริษัทร่วม
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 ่ ใ นข่ า ยที่ ต ้ อ งจั ด ท� ำ งบการเงิ น
รายไตรมาสเพื่ อ เสนอต่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ การสอบทานงบการเงิ น รายไตรมาสของบริ ษั ท ร่ ว มเป็ น ไป
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการจัดท�ำงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทเท่านั้น  ซึ่งการสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสของบริ ษั ท ร่ ว มท� ำ ให้ ร ายการทางบั ญ ชี ส ่ ว นแบ่ ง ก� ำ ไรจากบริ ษั ท ร่ ว มภายใต้ วิ ธี ส ่ ว นได้ เ สี ย
มีความถูกต้องมากขึ้น

(2) ค่าบริการอื่น
- ไม่มี -

การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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การรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้เล็งเห็น
การด�ำเนินธุ รกิจอย่างยั่งยืน
ของบริษัทในอนาคต
ต้องมีการสร้างกรอบ
และทิศทางของการลดต้นทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร
โดยจัดให้มีการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบทั้งด้านการใช้วัตถุดิบ
การใช้พลังงานและน�้ำ
โดยค�ำนึงถึงผลกระทบ
ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
และชุ มชนเป็นส�ำคัญ
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บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

นโยบายและแนวคิด
บริ ษั ท ได้ เ ล็ ง เห็ น การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น ของ
บริ ษั ท ในอนาคต ต้ อ งมี ก ารสร้ า งกรอบและทิ ศ ทางของ
การลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร โดยจัด
ให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งด้านการใช้วัตถุดิบ
การใช้ พ ลั ง งานและน�้ ำ โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ผลกระทบที่ มี ต ่ อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนเป็นส�ำคัญ ซึ่งได้จัดท�ำเป็นนโยบาย
และแนวคิด แยกเป็นส่วนๆ
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 พลังงานและสิง่ แวดล้อม ได้รบั
การรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ
ISO 50001 เป็นรากฐานส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่กระบวนการ
ที่ มี โ ครงสร้ า ง ความรั บ ผิ ด ชอบ และเป้ า หมายที่ ชั ด เจน
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีจากการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
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�ำกับดูแลเรื่อง การตลาด
ต้นทุน การจัดการทั่วไป การจัดการคุณภาพและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม เทคโนโลยี ส ะอาด การจั ด การ
พลังงาน ในระยะเวลาตามความเหมาะสมทุกเดือน
ทุก 3 เดือน เป็นต้น การประชุมจะมีประเด็น
ทีต่ อ้ งปรับปรุงแก้ไข เป็นบทสรุปเพือ่ น�ำมาติดตาม
ในการประชุมครั้งต่อไป
บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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2. ความรั บ ผิ ด ชอบในการด� ำ เนิ น การ ทุ ก ฝ่ า ยที่
เกีย่ วข้องจะต้องมีการพิจารณาจัดท�ำวัตถุประสงค์
ในการด� ำ เนิ น การจะต้ อ งมี ก ารสร้ า ง Key
Performance Index ที่บ่งบอกถึงความส�ำเร็จ
ของบุคลากรที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ สิ่ง แวดล้อม และต้นทุนที่เป็น
รูปธรรม
3. เป้ า หมายและผลลั พ ธ์ จ ากการด� ำ เนิ น การ
จะได้รับพิจารณาถึงสัมฤทธิผล ที่จะต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ข้างต้น การปรับแต่งวิธีการผลิต
วิ ธี ก ารด� ำ เนิ น งานต่ า งๆ ได้ รั บ การพั ฒ นา
มายาวนาน และจั ด ท� ำ ให้ เ ป็ น Knowledge
Management โดยให้พนักงานสามารถเข้าฟัง
ข้อมูลต่างๆ ทาง Intranet ของบริษัท
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
ภายในทุกๆ 3 เดือน ส�ำหรับหน่วยงานทีท่ ำ� การผลิต
Core Product จะได้รับการตรวจทางคุณภาพ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม 3 ครั้ ง ต่ อ ปี โดยพนั ก งานที่
ผ่านการฝึกอบรมอย่างดี
5. ความสอดคล้องทางกฎระเบียบและ Code of
Conduct ทีส่ ง่ ผลต่อความยัง่ ยืนในการด�ำเนินการ
ได้ รั บ การรั บ รองจากสถาบั น Swiss Testex
รับรองด้วย Oekotex Standard 100 ในด้าน
ความปลอดภัยจากเคมีสีย้อม
-   องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก - ทางด้าน Carbon
Footprint การปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ
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-   ความสะอาดของน�้ำเสีย BOD จากการตรวจดิน
ที่เกิดจากการบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
-   ความปลอดภั ย ทางชี ว อนามั ย ในด้ า นสภาพ
แวดล้อมของจุดปฏิบัติงาน
-   การตรวจสุขภาพของพนักงาน
-   การท�ำ Safety Audit และการตรวจความพร้อม
ของอุปกรณ์ความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ
-   การตรวจสอบสารเสพติด
จากการด� ำ เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เป็ น เวลานาน
ดังกล่าว ท�ำให้บริษัทตระหนักถึงความขาดแคลนวัตถุดิบ
พลังงาน และน�้ำ ในอนาคตซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจเส้นใย Nylon เพียงอย่างเดียว ได้มีการร่วมวิจัย
และพัฒนาเพื่อการผลิตแบบลดความเสี่ยง ในทางเส้นใย
สังเคราะห์ประเภทอื่น เช่น Polyester, PBT (ซึ่งน�ำขวด
พลาสติกมาท�ำเป็นเส้นใย)
PLA ซึง่ น�ำผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ เช่น ข้าวโพดมาท�ำ
เป็นเส้นใย เหล่านีจ้ ะส่งผลให้เกิดการเข้าถึงแหล่งวัตถุดบิ อืน่ ๆ
และเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในคราวเดียวกัน

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการด�ำเนินธุรกิจ
(IN PROCESS)
การให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้แก่ ลูกค้า
พนักงานบริษัท SUPPLIER ผู้ถือหุ้น สภาพแวดล้อมและ
ชุมชน
กลุ่มลูกค้า บริษัทให้ความส�ำคัญด้วยการผลิตสินค้า
ที่มีคุณภาพ โดยน�ำระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001
มาใช้ในการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
การให้บริการบริษัทให้บริการกับกลุ่มลูกค้าอย่างเสมอภาค
เท่าเทียมกันไม่แบ่งระดับว่าเป็นลูกค้ารายเล็กหรือรายใหญ่
การก�ำหนดราคาของผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างเป็นธรรมตาม
ภาวะตลาด ทั้งนี้มีการส�ำรวจความพึงพอใจด้านต่างๆ เป็น
ประจ�ำทุกปี มีการรับเรื่องร้องเรียนอย่างเปิดกว้าง และ
น�ำข้อเสนอแนะจากลูกค้า มาปรับปรุงและพัฒนาการผลิต
และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้
มากที่สุด
ทั้งนี้เป็นการสอดคล้อง กับการประกอบกิจการด้วย
ความเป็นธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
กลุ่มพนักงานของบริษัท การปฏิบัติต่อพนักงาน
บริษัทตระหนักถึงความเป็นอยู่ของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะพนักงานที่มีภูมิล�ำเนาต่างจังหวัด บริษัทจึงจัด
ให้ มี ที่ พั ก ส� ำ หรั บ พนั ก งาน และเพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวก
บริษทั ได้จดั รถรับ-ส่ง ส�ำหรับการเดินทางมาท�ำงาน นอกจากนี้
หากพนักงานเดือดร้อนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
บริษัทจัดให้พนักงานยืมเงินได้โดยไม่คิดดอกเบี้ย ด้านการ


ศึกษาพัฒนาความรู้ ความสามารถ บริษทั มีการจัดส่งพนักงาน
ไปฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะอยู่เสมอ รวมทั้งให้การสนับสนุน
ทุนการศึกษาส�ำหรับพนักงานที่ต้องการศึกษาต่อในระดับ
ทีส่ งู ขึน้ ในช่วงทีภ่ าวะเศรษฐกิจตกต�ำ่ แม้วา่ บริษทั จะประสบ
ปัญหาขาดทุน แต่เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจแก่พนักงาน
บริษัทยังคงจัดให้มีเงินรางวัลประจ�ำปี (โบนัส) อย่างต่อเนื่อง
และในช่วงปัญหาดังกล่าว บริษัทยังคงจ้างพนักงานโดย
ไม่มีนโยบายจ้างออก ทั้งนี้เป็นการสอดคล้องกับหลักการ
เคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็น
ธรรม
กลุ่ม SUPPLIER บริษัทให้ความส�ำคัญกับตัวแทน
หรือผู้ขายวัตถุดิบ และงานบริการต่างๆ ได้รับความชื่นชม
ในการตรงต่อเวลาในการช�ำระค่าสินค้าและบริการ โดย
ไม่มีปัญหาคงค้าง ซึ่งถือว่าเราได้ปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับ
การประกอบกิจการที่เป็นธรรม
กลุ ่ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น บริ ษั ท จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม และให้
โอกาสในการซักถามผลการประกอบการอย่างทั่วถึง มีการ
เยี่ยมชมโรงงานเพื่อดูการผลิต อย่างสม�่ำเสมอทุกปี ด้านการ
ด�ำเนินการบริษัทพยายามด�ำเนินการให้เกิดผลก�ำไรเพื่อล้าง
การขาดทุนสะสม และมีผลต่อการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น
ในเร็ววัน
สภาพแวดล้อมและชุมชน บริษทั ได้คำ� นึงถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอันเกิดจากการผลิต จึงได้มีการน�ำ
ระบบมาตรฐานสากลมาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อดูแลรักษา
สิง่ แวดล้อมและลดผลกระทบ ซึง่ เป็นการควบคุมและป้องกัน
การเกิดมลภาวะ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่
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1) ระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม (ISO 14001)
ซึ่ ง มี ก ารประเมิ น ทั้ ง ด้ า นการใช้ ท รั พ ยากรให้ คุ ้ ม ค่ า และ
การเกิ ด มลภาวะที่ มี ผ ลต่ อ สภาพแวดล้ อ มทุ ก ขั้ น ตอน
การท�ำงาน โดยก�ำหนดเป็นเป้าหมายหรือ KPI ของแต่ละ
หน่วยงานรวมทั้งจัดท�ำแผนการป้องกันให้เกิดผลกระทบ
น้ อยที่ สุ ด และไม่ใ ห้เ กิดปัญ หาซ�้ำ อีก โดยมีคณะท� ำงาน
ด้านระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม (EMS) ติดตามอย่างต่อเนือ่ ง
2) การน�ำเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)
มาเป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ใ ห้ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งคุ ้ ม ค่ า
เช่น การน�ำน�้ำเสียมา Recycle กลับมาใช้ในขบวนการ
ผลิตใหม่ การเก็บน�้ำฝนมาใช้แทนน�้ำดิบ การผลิต Demine
โดยการใช้ระบบ RO และมีคณะกรรมการติดตามการปล่อย
ของเสีย-การใช้ทรัพยากรเกินความจ�ำเป็น เพือ่ หาสาเหตุและ
แก้ไขป้องกัน ทุกเดือน
3) การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานโดยให้ มี ก ารใช้ พ ลั ง งาน
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และหาแนวทางการลดการใช้
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พลังงาน เช่น การใช้หลอดไฟแสงสว่างแบบประหยัดไฟ
การเปลี่ ย นมอร์ เ ตอร์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในขบวนการผลิ ต
การน�ำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น มีการรับความคิดเห็น
จาก Small group
4) น�ำน�้ำจากกระบวนการผลิตเม็ดไนล่อนมาระเหย
เพื่อให้ได้วัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ เป็นการลดการเกิดมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า
5) รณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน
โดยการจัดนิทรรศการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งสามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ทบี่ า้ นได้ และจัดให้มกี ารประกวดโครงการทุกๆ ปี
6) มีการน�ำโปรแกรรม Computer มาใช้ในการ
รับ - ส่งเอกสาร เป็นการลดการใช้กระดาษ
7) การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ ลดผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม เช่น การผลิตเส้นใยไนล่อนสีเป็นการลดการใช้
สารเคมีลดการใช้พลังงานและน�้ำในขบวนการย้อม และช่วย
ลดค่าใช้จ่ายในการบ�ำบัดน�ำ้ เสียที่เกิดขึ้น
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ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการท�ำกิจกรรม
เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(After Process)
1) การสนับสนุนช่วยเหลือสังคม
- วันที่ 19 มิถนุ ายน 2560 บริษทั ร่วมท�ำดอกไม้จนั ทน์
(ดารารัตน์) เพื่อถวายพระเพลิง ร.9 ณ ส�ำนักงานการนิคม
อุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
- บริจาคผ้าขาว-ด�ำ ให้วัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี
เพื่อน�ำไปตกแต่งแสดงความอาลัย ร.9
- วันที่ 21 – 24 ตุลาคม 2559 บริษัทร่วมจ�ำหน่าย
ผ้าขาว-ด�ำ ราคาถูก ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
และส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อรวมใจแสดงความอาลัย ร.9
- ปี 2559 บริษัทได้ให้การสนับสนุนและเข้าร่วม
กิจกรรมลดโลกร้อน Eco Products fair 2016 ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค 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
ชั้น 28
- บริษัทร่วมกับสภากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ
ในการร่วมบริจาคโลหิต 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 ใย
ประดิษฐ์ เป็นต้น
- ในทุกปี บริษัทให้การสนับสนุนสิ่งของในการจัด
กิจกรรมของท้องถิ่น องค์กรการกุศล สมาคมต่างๆ อาทิ
กิจกรรมงานวันเด็กของสถานีต�ำรวจบางปู งานกาชาดของ

จังหวัดสมุทรปราการ บริจาคสิง่ ของช่วยเหลือทหารชายแดน
ภาคใต้ให้กับสมาคมภริยาทหารเรือ สนับสนุนของช�ำร่วย
ในการแข่งขันโบว์ลิ่ง กอล์ฟ ให้กับสมาคมอัสสัมชัญ สมาคม
อุตสาหกรรมต่างๆ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น
2) การสนับสนุนด้านการศึกษา - ดูงาน

บริษทั ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาโดยรับนักศึกษา
จากสถาบันต่างๆ เข้ามาฝึกเรียนรู้การปฏิบัติงานในสถานที่
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จริ ง ทุ ก ๆ ปี ทั้ ง ระดั บ วิ ช าชี พ และระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจาก
สถาบันการศึกษาต่างๆ โดยในแต่ละปีจะมีนักศึกษาเข้ามา
ฝึกงานทัง้ แบบทวิภาคี และฝึกงานระหว่างภาคเรียนไม่ตำ�่ กว่า
20 คน และในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทได้ร่วมโครงการ
การศึกษาทวิภาคีในสถานประกอบการของสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา
ท�ำเนียบองคมนตรี จ�ำนวน 10 คน รวมทั้งเปิดโอกาสให้
กลุ ่ ม คณะต่ า งๆ เข้ า มาดู ข บวนการผลิ ต ของบริ ษั ท หรื อ
ระบบการจัดการพลังงานของบริษัท เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ
ทีม่ หี ลักสูตรการเรียน การสอนเกีย่ วกับการผลิตเส้นใยสังเคราะห์
เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้เห็นถึงขบวนการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ในสถานที่
การผลิตจริง กลุ่มคณะของสภาอุตสาหกรรมที่เข้ามาดูระบบ
การจัดการพลังงาน ซึ่งแต่ละบริษัทสามารถน�ำไปปรับใช้
ในองค์กรของตนเองได้

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
การพัฒนาบุคลากร
ปี 2559/2560
กิจกรรมภายในบริษัท
- จัดอบรมหลักสูตร ISO 9001 : 2015, ISO 140001 : 2015
ให้แก่พนักงานทุกระดับ
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- ฝึกซ้อมการป้องกันอุบัติเหตุและดับเพลิง
- ให้พนักงานทุกคนร่วมท�ำ 5 ส. ทุกหน่วยงาน
- อบรมประกันสังคมให้กับพนักงานทุกระดับ
- อบรมระบบ ERP 5 ครั้ง
กิจกรรมภายนอกบริษัท
- ส่งพนักงานที่เกี่ยวข้องไปอบรมระบบ ERP
- ส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรช่างเทคนิค-ช่างฝีมือ
ต่างๆ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ
- เยี่ยมชมโรงงานนอกสถานที่ อาทิ เยี่ยมชมโรงงาน
5 ส. บริษัท ไทยรุ่ง จ�ำกัด เป็นต้น
- ร่ ว มออกบู ธ แสดงผลงานการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ
ในโรงงาน กับสถาบันน�ำ้ เพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมฯ
ปี 2558/2559 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน
ด้านการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011
ปี 2554/2555 บริษัทตั้งเป้าหมายให้พนักงานทุกคน
จะต้องได้รับการฝึกอบรมเรื่อง Lean Manufacturing
ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อลดส่วนสูญเสียจากกระบวนการผลิต
และการด�ำเนินการ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีผล
กับสุขภาพของพนักงานและชุมชน ซึ่งสามารถลด Waste
จากการผลิ ต และปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งาน
จนประสบผลส�ำเร็จน่าพอใจ
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บริ ษั ท มี น โยบายส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพการ
ท�ำงาน ให้พนักงานได้บุกเบิกเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และแสดง
ความสามารถและคุ ณ ค่ า ของตนเองผ่ า นโครงการอบรม
และปรับปรุงงานต่างๆ โดยจัดให้มีห้องสมุด ส่งพนักงานไป
อบรม สัมมนา เยี่ยมชมโรงงานต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน
มีส่วนร่วมแสดงความรู้ ความสามารถ อาทิ การจัดให้มี
ระบบ suggestion และการให้รางวัล กิจกรรม Walk Rally
การจัดสัปดาห์นิทรรศการ โครงการรณรงค์ต่างๆ
การพั ฒ นาพื้ น ฐานจิ ต ใจและปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม
ด้วยการนิมนต์พระมาอบรมพนักงานเป็นประจ�ำ
นอกจากสวั ส ดิ ก ารต่ า งๆ ตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนด
ไว้แล้ว บริษทั ได้จดั ให้มสี วัสดิการในรูปแบบต่างๆ แก่พนักงาน
นอกเหนื อ จากค่ า จ้ า ง อาทิ ค่ า ครองชี พ เงิ น บ� ำ เหน็ จ

เมื่อเกษียณ เงินรางวัลประจ�ำปี เงินรางวัลพนักงานไม่ป่วย
ลา ขาด สาย พนักงานดีเด่น รางวัลคิดค้นลดต้นทุน เครือ่ งแบบ
รถรับ-ส่ง หอพักแยกชาย-หญิง พร้อมน�ำ้ -ไฟฟรี ข้าวฟรี 4 มือ้
ห้องสมุด สนามกีฬา สโมสรพนักงาน ห้องพยาบาล เป็นต้น
การช่ ว ยเหลื อ ภาระ บริ ษั ท ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ด้ า น
การเงิ น โดยไม่ คิ ด ดอกเบี้ ย ให้ กั บ พนั ก งานปี ล ะ 2 ครั้ ง
ต่ อ คนเพื่ อ แบ่ ง เบาภาระให้ กั บ พนั ก งานและครอบครั ว
อาทิ การสมรส คลอดบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร เจ็บป่วย-อุบตั เิ หตุ
อุปสมบท ถึงแก่กรรม เป็นต้น
บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้พิการ ผู้อายุ 60 ปีขึ้นไป
เข้าท�ำงานในต�ำแหน่งทีเ่ หมาะสม เพือ่ แบ่งเบาภาระครอบครัว
และเป็ น การช่ ว ยเหลื อ ให้ ส ามารถอยู ่ ร ่ ว มกั บ สั ง คมได้
อย่างมีความสุข
ด้านสวัสดิภาพ บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยของ

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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พนักงานตลอด 24 ชั่วโมง จึงจัดให้มีการท�ำประกันชีวิตกลุ่ม
และประกันอุบัติเหตุในระบบ Payroll Trust
การส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย ในการท� ำ งาน บริ ษั ท
จัดให้มีการซ้อมหนีไฟ ดับเพลิงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
มีการจัดสถานที่ท�ำงานและระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ให้เพียงพอ
ต่อการท�ำงาน รวมทั้งมีการสอดส่องดูแลให้มีการใช้งาน
อย่างถูกต้อง เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับความปลอดภัย
และสุขอนามัยที่ดี
การส่งเสริมสุขภาพ จัดให้มกี ารตรวจสุขภาพประจ�ำปี
ให้กับพนักงาน และให้เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลทั้งเป็น
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ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน นอกเหนือจากการมีห้องพยาบาล
ซึ่งมีแพทย์และพยาบาลประจ�ำ
ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ
ที่ดีของพนักงาน อาทิ การแข่งขันกีฬาภายในบริษัท
ทะนุบ�ำรุงศาสนา และสงเคราะห์ชุมชน ด้วยการ
จั ด ท� ำ บุ ญ ทอดผ้ า ป่ า สามั ค คี ทุ ก ปี เ พื่ อ บ� ำ รุ ง วั ด วาอาราม
บริเวณใกล้เคียง สงเคราะห์ชุมชน เด็กก�ำพร้า คนพิการ
คนชรา อาทิ หมูบ่ า้ นเด็กโสสะแห่งประเทศไทย สมุทรปราการ
มูลนิธสิ ริ วิ ฒ
ั นาเชสเชียร์ในพระบรมราชินปู ถัมภ์ สถานสงเคราะห์
เด็กอ่อน รังสิต มูลนิธิปอเต็กเซียงตึ้ง เป็นต้น

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

การควบคุมภายใน

และการบริหารความเสี่ยง
บริ ษั ท ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee) ครัง้ ที่ 4 ในปี 2559/2560 เพือ่ ท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานและการบริหารของบริษทั ฯ ผลสรุป
รายงานการตรวจสอบภายในอยู่ในระดับน่าพอใจพอสมควร
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำ� ปรึกษาชีแ้ จงและแนะน�ำ
ต่อผูบ้ ริหาร เพือ่ ให้ระบบการก�ำกับดูแลภายในมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งคณะกรรมการบริษัท
ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบตามที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบสรุ ป
ความเห็นในเรื่องความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
กล่าวคือ บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม
และมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ให้การด�ำเนินงานของ
บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ ที่ ก� ำ หนดไว้ แ ละสอดคล้ อ งกั บ
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ปี 2559/2560 บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท รี-แอ้ด จ�ำกัด
เป็นผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายใน และได้วางแผนการตรวจสอบภายในไว้ทุกระบบ
ผูต้ รวจสอบภายในจะรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้บริหารระดับสูง ณ ปัจจุบันผลการตรวจสอบภายใน
ยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ
นอกจากนี้ การตรวจสอบงบการเงิ น ของบริ ษั ท
และบริษัทร่วม ประจ�ำปี 2559/2560 โดยบริษัท ส�ำนักงาน
สอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ก็มไิ ด้ระบุจดุ อ่อนของระบบการควบคุมภายในทีม่ สี าระส�ำคัญ
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการด�ำเนินงานของบริษัท
แต่ประการใด

เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ ให้บริษทั สามารถบริหารงาน
ได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถลดหรือป้องกันความเสีย่ งต่างๆ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจน
การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง นี้ บริ ษั ท
มีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ดังต่อไปนี้
1. การก� ำ หนดนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ไว้อย่างชัดเจน
2. การก�ำหนดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและลักษณะการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั
รวมทั้งมีการก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
สายการบั ง คั บ บั ญ ชาของหน่ ว ยงานต่ า งๆ
ในบริษัท
3. การก�ำหนดให้มีนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ และ
คู่มือการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
4. การก�ำหนดอ�ำนาจในการด�ำเนินงานของผูบ้ ริหาร
และผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน
5. คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาก�ำหนดกรอบ
การบริหารความเสี่ยง นโยบายในการบริหาร
ความเสี่ยง การวิเคราะห์ ความเสี่ยง ตลอดจน
ดูแลและทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยง
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท อยู ่ ใ น
ระดั บ ที่ เ หมาะสมตลอดจนก� ำ กั บ ดู แ ลให้ มี
การปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม�ำ่ เสมอ
6. การพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
รวมถึ ง ระบบข้ อ มู ล ด้ า นการเงิ น ด้ า นการ
ปฏิ บั ติ ง านและด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
ข้อบังคับต่างๆ

ข้อสรุปเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

หมายเหตุ การบริหารความเสีย่ ง ดูรายละเอียดในข้อ 6 ปัจจัยความเสีย่ ง

บริ ษั ท ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ในการบริ ห าร
ความเสี่ ย งและระบบการควบคุ ม ภายในที่ พ อเพี ย งและ

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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บุ คคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
และรายการระหว่างกัน

ลักษณะ
รายการ
ระหว่างกัน

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
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
2. บริษัท เอเซียการ์เมนต์ จ�ำกัด
มีกรรมการร่วมกันดังนี้
1. นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง
2. นายวีระ ศิริเกียรติสูง
3. นายพีระ ศิริเกียรติสูง
4. นายธีระ ศิริเกียรติสูง
3. บริษัท โรงงานส่งเสริมไทย
อุตสาหกรรม จ�ำกัด
มีกรรมการร่วมกันดังนี้
1. นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง
2. นายวีระ ศิริเกียรติสูง
3. นายพีระ ศิริเกียรติสูง
4. นายธีระ ศิริเกียรติสูง
4. บริษัท ไทยโซอิง อินดัสเทรียล จ�ำกัด
มีกรรมการร่วมกันดังนี้
1. นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง
2. นายวีระ ศิริเกียรติสูง
3. นายพีระ ศิริเกียรติสูง
4. นายธีระ ศิริเกียรติสูง
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รายละเอียดระหว่างกัน
2559/2560
หน่วย   ล้านบาท

รายการขายสินค้า

เป็นลูกค้า

- เส้นด้ายยืด
กิโลกรัม
- ผ้าย้อมและตกแต่ง หลา
- บริการ
หลา
(ผ้าย้อมและตกแต่ง)		

เป็นลูกค้า

- เส้นด้ายยืด
- ผ้าย้อมและตกแต่ง
			

กิโลกรัม
หลา
กิโลกรัม

เป็นลูกค้า

เป็นลูกค้า

-

-

6,628.00
-

0.27
-

- เส้นด้าย
- ผ้าย้อมและตกแต่ง
- บริการย้อม
และตกแต่ง

กิโลกรัม 2,650.00
หลา
หลา
60,046.00		

0.55
1.45

- ผ้าย้อมและตกแต่ง
			

หลา
กิโลกรัม

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

-

-

บริษัทมีการขายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ได้แก่ บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จ�ำกัด บริษัท เอเซียการ์เม้นท์
จ�ำกัด บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จ�ำกัด และ
บริ ษั ท ไทย โซอิ ง อิ น ดั ส เทรี ย ล จ� ำ กั ด โดยมี น โยบาย
การคิดราคาระหว่างกันเป็นไปตามราคาตลาด และบริษัท
ยังคงด�ำเนินนโยบายการขายผลิตภัณฑ์ให้กบั บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ในราคาตลาดเช่นนี้ต่อไป
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 บริษัท
มีลูกหนี้การค้าที่ค้างช�ำระเป็นเวลานาน (เกินกว่า 6 เดือน)
จากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันสองแห่ง (บริษทั ไทยฟาร์อสี ต์ จ�ำกัด
และ บริษัท ที.เอฟ.อี. เทรดดิ้ง จ�ำกัด) เป็นจ�ำนวนเงินรวม
124.32 ล้ า นบาท และ 124.32 ล้ า นบาท ตามล� ำ ดั บ
(ยอดหนี้จากบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
และ 2559 มี จ� ำ นวนเงิ น รวม 124.32 ล้ า นบาท และ

124.32 ล้านบาท ตามล�ำดับ) ลูกหนี้การค้าดังกล่าวมีที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างมาจ�ำนองเป็นหลักประกัน ราคาประเมิน
โดยถือตามรายงานการประเมินราคาโดยบริษทั ประเมินราคา
ทรัพย์สินอิสระลงวันที่ 23 มีนาคม 2558 มีมูลค่าตลาด
จ� ำ นวนเงิ น 106.69 ล้ า นบาท และมี มู ล ค่ า บั ง คั บ ขาย
จ�ำนวนเงิน 64.01 ล้านบาท ตามหลักความระมัด ระวั ง
บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับลูกหนี้ดังกล่าวเป็น
จ�ำนวนเงิน 74.67 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 :
74.67 ล้านบาท) ฝ่ายบริหารเชื่อว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ดังกล่าวเพียงพอและเหมาะสม เนื่องจากมูลค่าบังคับขาย
มีมูลค่าครอบคลุมมูลค่าหนี้สินสุทธิของลูกหนี้ข้างต้น และ
บริษัทยังคงมีนโยบายให้ลูกหนี้ขายหรือโอนทรัพย์สินเพื่อ
ช�ำระหนี้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2560

045

ผลการด�ำเนินงาน
และการวิเคราะห์
หน่วย : พันบาท
ยอดขายรวม
ยอดขายส่งออก
ก�ำไร (ขาดทุน) เบื้องต้น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายบริหาร
รายได้อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิหลังภาษี
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ/ยอดขาย
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงคลัง
อัตราส่วนหมุนเวียน (Current Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Quick Ratio)
หนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio)
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2560

2559

ผลต่าง (%)

811,922
548,994
36,395
19,837
21,302
9,678
0
8,320
1.02%
129,653
177,479
14.10
10.31
0.17

759,188
535,686
22,119
21,445
23,586
9,521
25
(11,949)
-1.57%
136,379
152,427
14.65
10.79
0.15

+6.95%
+2.48%
+64.54%
-7.50%
-9.68%
+1.65%
-99.99%
+169.63%

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

-4.93%
+16.44%

ยอดขายรวมปีนี้กระเตื้องขึ้นกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย
โดยที่ ส ่ วนใหญ่ เ ป็นการเพิ่มของยอดขายภายในประเทศ
ขณะที่ยอดขายส่งออกเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ดี
ด้ ว ยต้ น ทุ น วั ต ถุ ดิ บ ที่ ค ่ อ นข้ า งนิ่ ง และการปรั บ การผลิ ต
ในบางผลิตภัณฑ์ ท�ำให้ตน้ ทุนการผลิตลดลง ก�ำไรเบือ้ งต้นปีนี้
จึงสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วค่อนข้างมาก ขณะเดียวกัน ค่าใช้จ่าย
ในการขายและค่าใช้จา่ ยบริหารก็ลดลงจากปีทแี่ ล้วพอสมควร
ส่วนใหญ่เป็นเพราะค่าระวางเรือที่ลดลง และการควบคุม
ค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รายได้อื่นๆ ใกล้เคียงกับ
ปีที่แล้วมาก ในขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยปีนี้แทบจะไม่มีเลย
ทัง้ หมดจึงส่งผลให้บริษทั มีกำ� ไรสุทธิเล็กน้อยเทียบกับปีทแี่ ล้ว
ที่มีผลขาดทุน
ทางด้านคุณภาพของสินทรัพย์ปีนี้ ลูกหนี้การค้ามี
ยอดลดลงเล็กน้อยแม้ว่ายอดขายสูงขึ้นแสดงถึงการเก็บหนี้
ที่รวดเร็วขึ้น แต่สินค้าคงคลังปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วพอสมควร
มีสาเหตุมาจากระดับราคาวัตถุดิบ ณ สิ้นปีนี้สูงกว่าเมื่อ
สิ้นปีที่แล้วพอสมควรส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะมี
การปรั บ เปลี่ ย นผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ม็ ด ไนลอนให้ มี คุ ณ ภาพดี ขึ้ น

แต่ลูกค้าบางรายยังต้องการคุณภาพแบบเดิมระยะหนึ่งก่อน
จึงต้องมีการตุนสินค้าเพื่อขายในช่วงรอยต่อ สินค้าคงคลัง
ทีเ่ ป็นสินค้าส�ำเร็จรูปจึงมีมลู ค่าสูงขึน้ แต่สนิ ค้าระหว่างผลิตปีนี้
ลดต�่ำลงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากการปรับกระบวนการผลิต ซึ่ง
ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการผลิตและกระแสเงินสดอีกด้วย
ส�ำหรับโครงสร้างทางการเงินปีนกี้ ใ็ กล้เคียงกับปีทแี่ ล้ว
ในด้านสภาพคล่อง แต่ในด้านอัตราส่วนหนี้สินมีเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย ซึง่ เกิดขึน้ จากการปรับยอดทางบัญชีดา้ นภาษีเงินได้
รอตัดจ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับราคาประเมิน
ที่ดินโรงงานของบริษัทเพิ่มขึ้นตามราคาตลาดในปีนี้ ไม่ได้
เกิดจากการใช้สินเชื่อเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด
โดยรวมถื อ ว่ า ปี นี้ ผ ลประกอบการดี ก ว่ า ปี ที่ แ ล้ ว
เล็กน้อย ซึ่งเป็นผลของภาวะตลาดที่ดีขึ้น และราคาวัตถุดิบ
ที่ มี เ สถี ย รภาพมากขึ้ น ประกอบกั บ มี ก ารปรั บ การผลิ ต
ให้มีต้นทุนต�่ำลง การควบคุมต้นทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และยั ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ของคณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด 3 ท่าน มีวาระ 3 ปี
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีฝ่ายบริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
รั บ อนุ ญ าตเข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ครั้ ง ยกเว้ น การประชุ ม 1 ครั้ ง ที่ เ ป็ น การประชุ ม ร่ ว มกั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต
โดยไม่มีฝ่ายบริหารระดับสูงร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ท� ำ หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท โดยได้ ส อบทานงบการเงิ น
ที่ผู้สอบบัญชีรายงานผลการตรวจสอบ และชี้แจงประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัท
ได้จดั ท�ำขึน้ อย่างถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ของผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมแนวทางแก้ไขปรับปรุงในประเด็นส�ำคัญๆ และการติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่า
บริษทั มีการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ มีผบู้ ริหารระดับสูงของบริษทั เข้าร่วมประชุมแสดงความเห็น
วิเคราะห์ผลด�ำเนินงาน และตอบข้อซักถามในที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท และดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั และได้เสนอแนะ
ให้ด�ำเนินการและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วน ได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
และสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันทุกครั้งที่มีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการบริหารของบริษัทในประเด็นต่างๆ ที่พบจากการสอบทาน ทั้งจากรายงาน
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบภายใน สรุปการแก้ไขและแถลงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษทั และไม่ขดั กับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
และเกิดความเชื่อถือแก่ทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู ้ ส อบบั ญ ชี แ ละเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ขออนุ มั ติ ต ่ อ
ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น โดยพิ จ ารณาความเป็ น อิ ส ระ ผลการปฏิ บั ติ ง านและประสบการณ์ ข องผู ้ ส อบบั ญ ชี ตลอดจน
ความเหมาะสมของค่าตอบแทน จึงได้เลือกนางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 และ/หรือ
นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131 ในนามบริษัท ส�ำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จ�ำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2560/2561 อีกหนึ่งวาระ และได้ก�ำหนดค่าสอบบัญชีทั้งรายไตรมาสและรายปีรวมแล้วไม่เกิน
จ�ำนวน 700,000 บาท
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บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ในระหว่างรอบปีบัญชี 2559/2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยได้รับความร่วมมือ
จากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเป็นอย่างดี จึงมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
เพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระส�ำคัญอันอาจส่งผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท และไม่พบการปฏิบัติงานใดๆ
ที่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อก�ำหนดต่างๆ ของภาครัฐ แต่อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตเกี่ยวกับลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน
สองแห่ง (บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จ�ำกัด และ บริษัท ที.เอฟ.อี.เทรดดิ้ง จ�ำกัด) ที่มีการค้างช�ำระค่าสินค้ามาเป็นเวลานาน
รวมเป็นจ�ำนวน 124.32 ล้านบาท ซึ่งมีการจดจ� ำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกันหนี้ โดยถือตามรายงาน
การประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินอิสระแห่งหนึ่ง ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558 ซึ่งมีมูลค่าบังคับขาย
จ�ำนวน 64.01 ล้านบาท (มูลค่าตลาดจ�ำนวน 106.69 ล้านบาท) ตามหลักความระมัดระวัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
บริ ษั ท ได้ ตั้ ง ค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ไว้ เ ป็ น จ� ำ นวน 74.67 ล้ า นบาท โดยเชื่ อ ว่ า เพี ย งพอและเหมาะสม เนื่ อ งจากมู ล ค่ า
บังคับขายมีมูลค่าครอบคลุมมูลค่าหนี้สินสุทธิ ขณะนี้บริษัทมีนโยบายให้ลูกหนี้ขายหรือโอนทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อน�ำมา
ช�ำระหนี้ในระยะเวลาที่เห็นสมควร
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายธีรชาติ วีรวรรณ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ของผู ้สอบบัญชี รับอนุญาตรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสี ยและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ บริ ษทั เอเซี ยไฟเบอร์
จำกัด (มหำชน) ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสี ยและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 และงบกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จที่ แสดงเงิ นลงทุ นตำมวิธีส่วนได้เสี ยและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพำะ
กิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสี ย และงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือ
หุ ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสี ย และงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร สำหรับปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
ข้ำพเจ้ำเห็ นว่ำงบกำรเงิ นข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงิ น ณ วันที่ 30 มิ ถุนำยน 2560 ผลกำรดำเนิ นงำน และกระแสเงิ นสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันเดียวกันของ บริ ษทั เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิ บัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญ ชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในส่ วนของควำม
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิ นในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำกบริ ษทั ตำมข้อกำหนด
จรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบ
กำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตำมข้อกำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำร
สอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ อ งส ำคัญ ในกำรตรวจสอบคื อ เรื่ อ งต่ ำงๆ ที่ มี นัย สำคัญ ที่ สุด ตำมดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ยงผู ้ป ระกอบวิชำชี พ ของข้ำพเจ้ำในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยรวมและใน
กำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ขำ้ พเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับเรื่ องเหล่ำนี้
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบมีดงั นี้
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ค่ าเผื่อการลดมูลค่ าสินค้ าคงเหลือ
บริ ษทั ดำเนิ นธุรกิจเป็ นผูผ้ ลิตและผูจ้ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ไนล่อนทั้งชนิดเม็ดและเส้นใยเพื่อใช้เป็ นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปั่ น
ด้ำยและทอผ้ำ ต้นทุนสิ นค้ำต่อหน่ วยมีคำโปรแลคตัมเป็ นวัตถุดิบหลัก ทั้งนี้ คำโปรแลคตัมจะมีรำคำขึ้นลงตำมปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้
เช่น รำคำน้ ำมัน อัตรำแลกเปลี่ยน รวมทั้งสภำพเศรษฐกิ จทัว่ โลก ปั จจัยดังกล่ำวมีควำมเสี่ ยงต่อบริ ษทั เนื่ องจำกเป็ นสำเหตุที่ทำให้
รำคำวัตถุดิบ และรำคำขำยสิ นค้ำของบริ ษทั มี ควำมผันผวนตลอดเวลำ ณ วัน ที่ 30 มิ ถุนำยน 2560 บริ ษทั มี สินค้ำคงเหลือ จำนวน
192.13 ล้ำนบำทและมีค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ จำนวนประมำณ 14.65 ล้ำนบำท ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ2.3.3
เรื่ อง ค่ำเผื่อลดมูลค่ำสำหรับสิ นค้ำเก่ำ ล้ำสมัย และเสื่ อมคุณภำพและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 10 สิ นค้ำคงเหลือ ซึ่ งกำรรับรู ้
รำยกำรดังกล่ำวมีสำระสำคัญต่องบกำรเงินและมีควำมเสี่ ยงเนื่ องจำกกำรประมำณมูลค่ำดังกล่ำว ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หำรของ
บริ ษทั โดยใช้ขอ้ สมมติฐำนหรื อข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำควำมเพียงพอและเหมำะสมนั้นผูบ้ ริ หำรจะพิจำรณำจำก
- ข้อมูลในอดีตที่ผ่ำนมำหรื อแผนกำรขำยสิ นค้ำในอนำคต รวมถึงข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับรำคำของวัตถุดิบหลัก-คำโปร
แลคตัม
- ระยะเวลำในกำรจัดเก็บสิ นค้ำประกอบกับวงจรอำยุของสิ นค้ำ
- สิ นค้ำที่ไม่เคลื่อนไหวเกินกว่ำนโยบำยที่บริ ษทั กำหนดไว้
- รำยงำนเปรี ยบเทียบรำคำทุนกับมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รับ และ/หรื อ รำยงำนสิ นค้ำที่ไม่เคลื่อนไหว
วิธีกำรตรวจสอบ
ข้ำพเจ้ำได้กำหนดวิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงเหมำะสมจำกกำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หำรในกำรประมำณ
ควำมเพียงพอและเหมำะสมของค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำคงเหลือในงบกำรเงินของบริ ษทั ดังนี้
- ทำกำรวิเครำะห์และประเมินกำไร(ขำดทุน)ขั้นต้นจำกกำรขำยสิ นค้ำ
- ทำควำมเข้ำใจนโยบำย และประเมินข้อสมมติฐำนในกำรตั้งค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือของบริ ษทั
- สังเกตกำรณ์ตรวจนับสิ นค้ำคงเหลือเพื่อให้แน่ใจว่ำ สิ นค้ำมีอยูจ่ ริ ง บริ ษทั มีกำรแยกสิ นค้ำที่ดี และสิ นค้ำที่ใช้ไม่ได้
หรื อสิ นค้ำเสื่ อมสภำพออกจำกกัน
- ทดสอบควำมถูกต้องของรำยงำนที่ใช้ในกำรตั้งค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ
- สอบทำนนโยบำยกำรตั้งค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือของบริ ษทั ว่ำถูกต้องตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ข้ อมูลอื่น

ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและ
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรำยงำนนั้น) ซึ่งคำดว่ำจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้ำพเจ้ำภำยหลังวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้นมีควำมขัดแย้ง
ที่ มีสำระสำคัญ กับงบกำรเงิ น หรื อกับควำมรู ้ ที่ได้รับ จำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรื อไม่ หรื อปรำกฎว่ำข้อมู ลอื่ นแสดงขัดต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
เมื่ อ ข้ำพเจ้ำได้อ่ ำนรำยงำนประจ ำปี ของบริ ษ ัท ตำมที่ ก ล่ ำวข้ำงต้น แล้ว และหำกสรุ ป ได้ว่ำมี ก ำรแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำ จะสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวให้ผูม้ ี หน้ำที่ ในกำรกำกับดูแลทรำบเพื่อให้มีกำรดำเนิ นกำรแก้ไขที่
เหมำะสมต่อไป
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริ ษทั ในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ อง
ที่เกี่ยวกับกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชี สำหรับกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หำรมี
ควำมตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถดำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ ง
รวมควำมเห็ นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกัน ว่ำกำร
ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงิน
เหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง
- ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำร
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำน
กำรสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็ นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญซึ่งเป็ นผลมำจำกกำรทุจริ ตจะสูงกว่ำควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริ ตอำจ
เกี่ ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ ไม่ตรงตำม
ข้อเท็จจริ งหรื อกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
- ทำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุ มภำยในที่ เกี่ ยวข้องกับ กำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่ เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิ ทธิผลของกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั
- ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชี ที่ผูบ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี และกำร
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผูบ้ ริ หำร
- สรุ ปเกี่ ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หำรจำกหลักฐำนกำรสอบ
บัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของบริ ษทั ในกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มี
สำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรื อถ้ำ
กำรเปิ ดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็ นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กบั หลักฐำนกำรสอบ
บัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ น
เหตุให้บริ ษทั ต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
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4
- ประเมิ น กำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้ อหำของงบกำรเงิ น โดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยว่ำงบกำรเงิ น แสดงรำยกำรและ
เหตุกำรณ์ที่ทำให้กำรนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมที่ควร
- ได้รับหลักฐำนกำรสอบบัญชี ที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของบริ ษทั หรื อกิจกรรมทำงธุรกิ จภำยใน
บริ ษ ัท เพื่ อ แสดงควำมเห็ น ต่ อ งบกำรเงิ น ข้ำพเจ้ำรั บ ผิด ชอบต่ อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุ ม ดู แ ล กำรปฏิ บัติ งำน
ตรวจสอบบริ ษทั ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อเพียงผูเ้ ดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ี หน้ำที่ ในกำรกำกับ ดู แลเกี่ ยวกับ ขอบเขตและช่ วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ ได้วำงแผนไว้
ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในซึ่งข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำง
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ ยวข้องกับควำม
เป็ นอิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ ในกำรกำกับดูแลเกี่ ยวกับควำมสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำมีเหตุผลที่
บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ขำ้ พเจ้ำใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ น
อิสระ
จำกเรื่ องที่สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่กำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่ องต่ำงๆ ที่มีนยั สำคัญมำกที่สุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
ในงวดปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่ องเหล่ำนี้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมำย
หรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่ำว หรื อในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้นข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่ อสำร
เรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบ
มำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสำธำรณะจำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว

บริ ษทั สำนักงำนสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด

(นำงจินตนำ เตชะมนตรี กลุ )
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 5131
กรุ งเทพมหำนคร : วันที่ 24 สิ งหำคม 2560

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงินบริษทั เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559

7
8
9
10

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

152,539,428.71
196,171,018.70
146,795,442.33
152,426,526.15
647,932,415.89

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

152,539,428.71
196,171,018.70
146,795,442.33
152,426,526.15
647,932,415.89

12
11
13
14

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

27,693,406.40
500,000.00
505,357,064.54
19,003.00
360,652.78
533,930,126.72
1,181,862,542.61

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

28,500,000.00
500,000.00
505,357,064.54
19,003.00
360,652.78
534,736,720.32
1,182,669,136.21

15

45,763,800.02

41,311,814.27

45,763,800.02

41,311,814.27

16

163,421.84
45,927,221.86

41,311,814.27

163,421.84
45,927,221.86

41,311,814.27

16
17
18

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

65,425,746.01
45,226,293.00
909,901.26
111,561,940.27
152,873,754.54

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

65,425,746.01
45,226,293.00
909,901.26
111,561,940.27
152,873,754.54

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงินบริษทั เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

6

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 100,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 45,574,266 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไร(ขาดทุน)สะสม
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

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

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

(75,755,342.47)
372,882,453.39
1,028,988,788.07
1,181,862,542.61

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

(74,948,748.87)
372,882,453.39
1,029,795,381.67
1,182,669,136.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็บริจษทั เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)

7

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
หมายเหตุ

รายได้จากการขายหรื อการให้บริ การ
ต้นทุนขายหรื อการให้บริ การ
กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้ น
รายได้อื่น
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนส่ วนแบ่ งกาไร(ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิสาหรับปี

12

17,19

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย

30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
811,921,770.26 759,187,946.83
(775,998,092.33) (740,017,882.25)
35,923,677.93
19,170,064.58
11,139,884.98
9,956,921.71
47,063,562.91
29,126,986.29
(19,837,055.35) (21,444,513.32)
(21,177,402.85) (21,036,621.93)
(41,014,458.20) (42,481,135.25)
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

(13,354,148.96)
(523,517.63)
(13,877,666.59)
(24,816.09)
(13,902,482.68)
1,953,107.94
(11,949,374.74)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
811,921,770.26 759,187,946.83
(775,998,092.33) (740,017,882.25)
35,923,677.93
19,170,064.58
11,139,884.98
9,956,921.71
47,063,562.91
29,126,986.29
(19,837,055.35) (21,444,513.32)
(21,177,402.85) (21,036,621.93)
(41,014,458.20) (42,481,135.25)
6,049,104.71
6,049,104.71
(31.07)
6,049,073.64
1,382,009.84
7,431,083.48

(13,354,148.96)
(13,354,148.96)
(24,816.09)
(13,378,965.05)
1,953,107.94
(11,425,857.11)

บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็บริจษทั เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)

8

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะไม่ จัดประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ในกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยสาหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
18
กาไรจากการตีมูลค่าที่ดิน
14
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ของบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสีย
12
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
17,19
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ในกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี -สุ ทธิจากภาษี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น (บาท)
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

(591,515.00)
210,600,000.00

8,369.00
-

1,192,800.00

-

(591,515.00)
210,600,000.00
-

8,369.00
-

(42,001,697.00)

(1,673.80)

(42,001,697.00)

(1,673.80)

8

2,373,097.53

2,600,361.32

2,373,097.53

2,600,361.32

17,19

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

(520,072.26)
2,086,984.26
(9,862,390.48)

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

(520,072.26)
2,086,984.26
(9,338,872.85)

0.18

(0.26)

0.16

(0.25)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2560

057

058

รายงานประจ�ำปี 2560

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษทั เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสาหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย

(หน่ วย : บาท)

9

17,19

18
455,742,660.00

-

-

118,303.00 (42,120,000.00)
8,319,660.27 210,600,000.00
(67,908,894.20) 535,554,210.12

(591,515.00)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

276,119,017.15

-

(474,619.51)
2,373,097.53
7,706,721.29

-

1,192,800.00
1,192,800.00

-

(591,515.00)
(42,594,619.51) (42,476,316.51)
214,165,897.53 222,485,557.80
544,453,731.41 1,208,406,514.36

-

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรทีย่ งั ไม่ เกิดขึน้ จริง
ส่ วนแบ่ ง
จากการเปลี่ยนแปลง กาไรขาดทุน รวมองค์ ประกอบ
กาไร(ขาดทุน)สะสม ส่ วนเกินทุนจาก มูลค่ ายุตธิ รรมของ
เบ็ดเสร็จอื่น
อื่นของส่ วน
รวมส่ วน
ทุนที่ออก
ของผู้ถือหุ้น
ของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ และชาระแล้ ว ส่ วนเกินมูลค่าหุ้น ยังไม่ ได้ จัดสรร การตีราคาที่ดิน เงินลงทุนเผื่อขาย จากบริษทั ร่ วม
455,742,660.00 276,119,017.15 (75,755,342.47) 367,074,210.12
5,808,243.27
372,882,453.39 1,028,988,788.07

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู ้ถือหุ้น

บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2560

059

บริษทั เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสาหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย

(หน่ วย : บาท)

10

17,19

18
455,742,660.00

-

-

(1,673.80)
(11,949,374.74)
(75,755,342.47) 367,074,210.12

8,369.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

276,119,017.15

-

(520,072.26)
2,600,361.32
5,808,243.27

-

-

-

8,369.00
(520,072.26)
(521,746.06)
2,600,361.32
(9,349,013.42)
372,882,453.39 1,028,988,788.07

-

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรทีย่ งั ไม่ เกิดขึน้ จริง
ส่ วนแบ่ ง
จากการเปลี่ยนแปลง กาไรขาดทุน รวมองค์ ประกอบ
กาไร(ขาดทุน)สะสม ส่ วนเกินทุนจาก มูลค่ ายุตธิ รรมของ
เบ็ดเสร็จอื่น
อื่นของส่ วน
รวมส่ วน
ทุนที่ออก
ของผู้ถือหุ้น
ของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ และชาระแล้ ว ส่ วนเกินมูลค่าหุ้น ยังไม่ ได้ จัดสรร การตีราคาที่ดิน เงินลงทุนเผื่อขาย จากบริษทั ร่ วม
455,742,660.00 276,119,017.15 (63,812,662.93) 367,074,210.12
3,727,954.21
370,802,164.33 1,038,851,178.55

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู ้ถือหุ้น

บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

060

รายงานประจ�ำปี 2560

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยสาหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
17,19

18

หมายเหตุ

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

บริษทั เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

276,119,017.15

-

ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
276,119,017.15

118,303.00
7,431,083.48
(67,990,877.39)

(591,515.00)

ยังไม่ได้ จัดสรร
(74,948,748.87)

กาไร(ขาดทุน)สะสม

(42,120,000.00)
210,600,000.00
535,554,210.12

-

(474,619.51)
2,373,097.53
7,706,721.29

-

(591,515.00)

รวมส่ วน
ของผู้ถือหุ้น
1,029,795,381.67

(หน่ วย : บาท)

11

(42,594,619.51) (42,476,316.51)
212,973,097.53
220,404,181.01
543,260,931.41 1,207,131,731.17

-

อื่นของส่ วน
ของผู้ถือหุ้น
372,882,453.39

จากการเปลี่ยนแปลง รวมองค์ ประกอบ

กาไรทีย่ งั ไม่ เกิดขึน้ จริง

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่ วนเกินทุนจาก มูลค่ ายุติธรรมของ
การตีราคาที่ดิน เงินลงทุนเผื่อขาย
367,074,210.12
5,808,243.27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

455,742,660.00

-

ทุนที่ออก
และชาระแล้ ว
455,742,660.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู ้ถือหุ้น

บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2560

061

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสาหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
17,19

18

หมายเหตุ

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

บริษทั เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

276,119,017.15

-

ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
276,119,017.15

(1,673.80)
(11,425,857.11)
(74,948,748.87)

8,369.00

ยังไม่ ได้ จัดสรร
(63,529,586.96)

กาไร(ขาดทุน)สะสม

367,074,210.12

-

(520,072.26)
2,600,361.32
5,808,243.27

-

8,369.00

รวมส่ วน
ของผู้ถือหุ้น
1,039,134,254.52

(หน่ วย : บาท)

12

(520,072.26)
(521,746.06)
2,600,361.32
(8,825,495.79)
372,882,453.39 1,029,795,381.67

-

อื่นของส่ วน
ของผู้ถือหุ้น
370,802,164.33

จากการเปลี่ยนแปลง รวมองค์ ประกอบ

กาไรทีย่ งั ไม่ เกิดขึน้ จริง

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่ วนเกินทุนจาก มูลค่ ายุติธรรมของ
การตีราคาที่ดิน เงินลงทุนเผื่อขาย
367,074,210.12
3,727,954.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

455,742,660.00

-

ทุนที่ออก
และชาระแล้ ว
455,742,660.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู ้ถือหุ้น

บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับสิ้นปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

บริษทั เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)
2560 งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดกาไร(ขาดทุน)สุทธิ
เป็ นเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
กาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า(โอนกลับ)
ค่าเผื่ออะไหล่และวัสดุโรงงานเคลื่อนไหวช้า (โอนกลับ)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอะไหล่เครื่ องจักร (โอนกลับ)
ส่วนแบ่ง(กาไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(กาไร)ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากสัญญาซื้ อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนีส้ ิ นดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
หนี้สินดาเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า
เงินสดรับ(จ่ าย)จากการดาเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมดาเนินงาน

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
6,937,650.43

(13,902,482.68)

6,049,073.64

(13,378,965.05)

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

5,380,161.56
(44,988.89)
(477,642.26)
3,257,613.79
3,725,660.01
523,517.63

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

5,380,161.56
(44,988.89)
(477,642.26)
3,257,613.79
3,725,660.01
-

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

216,996.27
3,431,766.00
24,816.09

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

216,996.27
3,431,766.00
24,816.09

16,363,793.33

2,135,417.52

16,363,793.33

2,135,417.52

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

(16,950,578.75)
69,259,416.95

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

(16,950,578.75)
69,259,416.95

4,324,948.53

2,469,174.35

4,324,948.53

2,469,174.35

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

(1,142,338.35)
55,771,091.72
(24,816.09)
(4,313,402.00)
(41,176.31)
51,391,697.32

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

(1,142,338.35)
55,771,091.72
(24,816.09)
(4,313,402.00)
(41,176.31)
51,391,697.32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับสิ้นปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

14
บริษทั เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)
2560 งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้ อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระในหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายปี

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

(258,393.68)
45,000.00
(213,393.68)

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

(258,393.68)
45,000.00
(213,393.68)

(74,660.00)
(74,660.00)

(1,450,362.15)
(1,450,362.15)

(74,660.00)
(74,660.00)

(1,450,362.15)
(1,450,362.15)

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

2,168.98
49,730,110.47
102,809,318.24
152,539,428.71

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

2,168.98
49,730,110.47
102,809,318.24
152,539,428.71

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษทั เอเซี
ยไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่วันที่ 30 มิถุนายน 2560

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

1. ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2513 และเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2518 บริ ษทั ดาเนิ นธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ไนล่อน
ที่ต้ งั สานักงานและโรงงานของบริ ษทั คือ
สานักงาน ชั้น 27 อาคารวอล์ลสตรี ททาวเวอร์ เลขที่ 33/133-136 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
โรงงาน เลขที่ 406-7 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท กม.33.5 ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
2. เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
2.1 เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงินจัดทาขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที่กาหนด ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายความ
ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
งบการเงินได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นรายการบาง
ประเภทซึ่ งใช้มูลค่ายุติธรรมตามที่อธิบายในนโยบายบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทยในกรณี ที่มีความหมายขัดแย้งกันหรื อมีความ
แตกต่างกันในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
2.2 สกุลเงินที่นาเสนองบการเงิน
งบการเงินจัดทาและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นสกุลเงินบาท
2.3 การประมาณการและการใช้ ดุลยพินิจ
การจัดทางบการเงินนี้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจการประมาณ และข้อ
สมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจานวนเงินที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์
หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชี จะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สาคัญในการกาหนดนโยบายการบัญชีมีผลกระทบ
ต่อการรับรู ้จานวนเงินในงบการเงิน และรวมอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีดงั นี้
2.3.1 สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือ่ พิจารณาว่าบริ ษทั ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและ
ผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
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16
2.3.2 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดี ต อายุของหนี้ที่คงค้างและ
สภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น
2.3.3 ค่าเผื่อลดมูลค่าสาหรับสิ นค้าเก่า ล้าสมัย และเสื่ อมคุณภาพ
บริ ษทั ได้ประมาณการค่าเผื่อลดมูลค่าสาหรับสินค้าเก่า ล้าสมัย และเสื่ อมคุณภาพเพือ่ ให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของ
สิ นค้าคงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการการหมุนเวียนและเสื่ อมสภาพของสิ นค้าคงเหลือประเภทต่างๆ
2.3.4 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
บริ ษทั จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์เมื่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดงั กล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสาคัญ
หรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุ ปว่าสินทรัพย์ดงั กล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสาคัญหรื อไม่น้ นั จาเป็ นต้อง
ใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
2.3.5 อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุนได้แก่อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองเพือ่ หาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากมูลค่าที่เพิม่ ขึ้น
หรื อทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพือ่ ขายตามปกติธุรกิจหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การหรื อใช้ในการ
บริ หารงาน
2.3.6 อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่
หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ น
ต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
2.3.7 สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั จะมีกาไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้น้ นั ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่า
บริ ษทั ควรรับรู้จานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรที่คาดว่าจะ
เกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
2.3.8 ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
บริ ษทั มีขอ้ ผูกมัดในการให้ประโยชน์แก่พนักงานหลังเกษียณอายุ โดยหนี้ที่มีต่อพนักงานเป็ นไปตามกฎหมายแรงงาน
ไทย ประมาณการหนี้สินที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินเป็ นมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานที่
คานวณด้วยวิธีคณิตศาสตร์ ประกันภัยจากหลายสมมติฐาน สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
สุทธิ ประจางวดได้รวมถึงอัตราคิดลด อัตราการเพิม่ ขึ้นของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน
และอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิ
ในทุกปี บริ ษทั จะมีการทบทวนสมมติฐานดังกล่าว เช่น อัตราคิดลดที่เหมาะสม ซึ่ งควรสะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ยที่ควรนามา
ใช้ในการคานวณมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ ของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะต้องจ่ายให้กบั พนักงาน ในการประเมิน
อัตราคิดลดที่เหมาะสม บริ ษทั จะพิจารณาโดยเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในระหว่างปี
บริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2558) และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี
ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพือ่ ให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วแต่ ยงั ไม่ มผี ลบังคับใช้
ในระหว่างปี ปัจจุบนั สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพือ่ ให้มีเนื้อหาเท่าเทียม
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี
วันที่มผี ลบังคับใช้
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559) การนาเสนองบการเงิน
1 มกราคม 2560
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559) สิ นค้าคงเหลือ
1 มกราคม 2560
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559) งบกระแสเงินสด
1 มกราคม 2560
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
1 มกราคม 2560
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
1 มกราคม 2560
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559) สัญญาก่อสร้าง
1 มกราคม 2560
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559) ภาษีเงินได้
1 มกราคม 2560
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
1 มกราคม 2560
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559) สัญญาเช่า
1 มกราคม 2560
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559) รายได้
1 มกราคม 2560
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559) ผลประโยชน์ของพนักงาน
1 มกราคม 2560
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559) การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูล
1 มกราคม 2560
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
1 มกราคม 2560
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
1 มกราคม 2560
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2559) ต้นทุนการกูย้ มื
1 มกราคม 2560
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559) การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2559) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม 2560
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559) เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
1 มกราคม 2560
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
1 มกราคม 2560
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2559) กาไรต่อหุน้
1 มกราคม 2560
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559) การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
1 มกราคม 2560
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วแต่ ยงั ไม่ มผี ลบังคับใช้ (ต่ อ)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2559) การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2559) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559) สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2559) อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2559) เกษตรกรรม
ฉบับที่ 104 (ปรับปรุ ง 2559) การบัญชีสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
ฉบับที่ 105 (ปรับปรุ ง 2559) การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
ฉบับที่ 107 (ปรับปรุ ง 2559) การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559) การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2559) การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559) สัญญาประกันภัย
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559) สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2559) การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559) ส่วนงานดาเนินงาน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559) งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559) การร่ วมการงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559) การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559) การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนิ นงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559) สัญญาเช่าดาเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2559) ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อ
ของผูถ้ ือหุน้
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559) การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2559) รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2559) สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559) การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

วันที่มผี ลบังคับใช้
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วแต่ ยงั ไม่ มผี ลบังคับใช้ (ต่ อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่ อ)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559) สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559) การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2559) เรื่ องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟ้อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559) การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559) ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559) โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2559) ข้อจากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกาหนดเงินทุน
ขั้นต่าและปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ สาหรับมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559) สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559) การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559) การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559) ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559) เงินที่นาส่งรัฐ
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุ ง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ

วันที่มผี ลบังคับใช้
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560

1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560

1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560

4. นโยบายการบัญชี
4.1 การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้จากการขายและบริ การที่ให้กบั ลูกค้าเป็ นจานวนสุทธิจากภาษีขาย การรับคืนและส่วนลด รายได้จากการขายสิ นค้า
รับรู ้เมื่อมีการส่งมอบและผูซ้ ้ื อยอมรับสินค้า โดยผูซ้ ้ื อได้รับโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสาคัญของความเป็ น
เจ้าของสิ นค้าได้โอนไปยังผูซ้ ้ื อแล้ว
บริ ษทั รับรู้รายได้จากการให้บริ การเมื่อได้ให้บริ การลูกค้าแล้ว
บริ ษทั รับรู้ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็ นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ และรายได้อื่นตามเกณฑ์คงค้าง
บริ ษทั รับรู้ตน้ ทุนขาย และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนและประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝาก
ธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรื อเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงในการเปลี่ยนมือซึ่ งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
นับจากวันที่ได้มาและไม่ติดภาระค้าประกัน
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4.3 ลูกหนีก้ ารค้ าและค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้ารับรู ้เริ่ มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจานวนเงินที่เหลืออยูห่ กั ด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญซึ่ งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวด ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตาม
บัญชี ของลูกหนี้การค้าเปรี ยบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญสงสัยจะสูญ /หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู ้ไว้
ในกาไรหรื อขาดทุนโดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการขาย
4.4 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิ ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า บริ ษทั ประมาณมูลค่าสุทธิที่คาด
ว่าจะได้รับจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นต้องจ่ายเพือ่ การขายสิ นค้านั้นได้
ต้นทุนของสินค้าที่ซ้ื อประกอบด้วยราคาซื้ อรวมค่าใช้จ่ายอื่นทุกประเภทที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้ อสินค้านั้น ต้นทุน
ของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิต ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และโสหุย้ การผลิต โดยราคาทุนของสินค้า
คงเหลือ คานวณโดยใช้วิธีตน้ ทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ส่วนสินค้าระหว่างทางบันทึกด้วยราคาทุน
บริ ษทั ตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยการประมาณของฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
4.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
เงินลงทุนในหุน้ ทุนของบริ ษทั อื่น (เงินลงทุนทัว่ ไป) ซึ่ งถือเป็ นเงินลงทุนระยะยาวบันทึกในราคาทุน กาไรหรื อขาดทุน
จะบันทึกบัญชีเมื่อมีการจาหน่ายหุน้ ทุนนั้นแล้ว ต้นทุนของเงินลงทุนที่จาหน่ายในระหว่างปี คานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก
เงินลงทุนชัว่ คราวจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมถือเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ที่วดั มูลค่า
บริ ษทั จะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ เงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชี ของ
เงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ บริ ษทั จะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่าไว้ในงบกาไรขาดทุน
การจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาตามบัญชีของ
เงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน กรณีที่จาหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรื อตราสารทุนชนิดเดียวกัน
ออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จาหน่ายจะใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักด้วยราคาตามบัญชีจากจานวนทั้งหมดที่ถือไว้
บริ ษทั ใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการคานวณ ต้นทุนของเงินลงทุน
4.6 อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
บริ ษทั บันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุนในราคาทุนซึ่ งรวมต้นทุนการทารายการ หลังจากนั้นบริ ษทั จะ
บันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า
ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุนคานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
ปี
อาคาร
20
บริ ษทั บันทึกค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุนเป็ นค่าใช้จ่ายประจางวด
บริ ษทั รับรู้ผลต่างระหว่างจานวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ในส่วนของกาไรหรื อ
ขาดทุนในปี ที่ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุนออกจากบัญชี
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4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงในราคาประเมิน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรื อรับรู ้แยกเป็ นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม
เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริ ษทั และต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่าง
น่าเชื่ อถือ และจะตัดมูลค่าตามบัญชี ของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก สาหรับค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษาอื่นๆ บริ ษทั จะรับรู ้
ต้นทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่ อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรง เพือ่ ลดราคาตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์แต่ละชนิ ดตามอายุการ
ใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์
อายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ ดังนี้
ปี
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
10 - 20
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
5 - 10
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สานักงาน
5 - 10
ยานพาหนะ
5-8
บริ ษทั ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน
บริ ษทั บันทึกค่าเสื่ อมราคาเป็ นค่าใช้จ่ายประจางวด
มูลค่าคงเหลือ และอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ได้ทบทวนและแก้ไขตามความเหมาะสม ณ ทุกสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน
ในกรณี ที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที
ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์คานวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิ่ งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจาหน่าย
สิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชี และรับรู้ผลกาไรหรื อขาดทุนอื่นสุทธิในกาไรหรื อขาดทุน
4.8 สิ นทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยที่ซ้ื อมาบันทึกเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนด้วยต้นทุนในการได้มาและการดาเนินการ
ให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ นั สามารถนามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจาหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณเป็ นระยะเวลา 5 ปี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน บันทึกด้วยราคาทุนและจะไม่มีการตีราคาเพิม่ แต่จะทบทวนราคาตามบัญชีใหม่ในแต่ละปี และ
ปรับปรุ งหากมีการด้อยค่า
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4.9 การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริ ษทั จะได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการ
ด้อยค่าหรื อไม่ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทาการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรื อมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกาไรขาดทุน
การคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์ หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ แล้วแต่มูลค่าใดจะ
สูงกว่าในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์เกิดจากประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่า
ปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานวณภาษีเงินได้เพือ่ ให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและ
ความเสี่ ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สาหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับซึ่ งส่วนใหญ่เป็ นหน่วยแยกอิสระจากสินทรัพย์อื่น
ให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั มีความเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
บริ ษทั จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืน
บริ ษทั จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพือ่ ให้มูลค่าตามบัญชี ของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี
ภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่าย เช่นเดียวกับในกรณีที่ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
4.10 สั ญญาเช่ าระยะยาว – กรณีบริษทั เป็ นผู้เช่ า
สัญญาเช่าระยะยาวที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงิน
ที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาวส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกาไรขาดทุน
สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า แต่หากมีความไม่
แน่นอนในสิทธิ การเป็ นเจ้าของเมื่อสัญญาสิ้ นสุดจะคานวณค่าเสื่ อมราคาตามอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื ออายุของ
สัญญาแล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ากว่า
สัญญาระยะยาวเพือ่ เช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของ ส่วนใหญ่ตกอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่า
จะจัดเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงาน (สุทธิจากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผูใ้ ห้เช่า)
จะบันทึกในงบกาไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ตอ้ งจ่ายให้กบั ผูใ้ ห้เช่าจะ
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
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4.11 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้ น
เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้ )
บริ ษทั มีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชย
ดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
บริ ษทั คานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการ
ไว้ (Projected Unit Credit Cost Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระได้ทาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ขอ้ สมมติที่หลากหลายรวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดอัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟ้อ
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สาหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.12 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้สิน เมื่อเกิดภาระผูกพันในปัจจุบนั ตามกฏหมายหรื อโดยอนุมานจากผลสืบเนื่องมาจาก
เหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ตอ้ งใช้ทรัพยากรเพือ่ จ่ายชาระตามภาระผูกพันและสามารถประมาณ
การจานวนที่ตอ้ งจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ เมื่อได้จ่ายชาระประมาณการหนี้สินไปแล้วหากแน่ใจว่าจะได้รับคืนอย่างแน่นอนให้
บันทึกรายจ่ายที่จะได้รับคืนเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหาก
4.13 เครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า
หนี้สินทางการเงินที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า นโยบายบัญชีเฉพาะสาหรับแต่ละรายการ
ได้แสดงเปิ ดเผยไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
4.14 การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานและสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของบริ ษทั ถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที่กิจการดาเนินงาน
อยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานและสกุลเงินที่ใช้
นาเสนองบการเงินของบริ ษทั
รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการและแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินเป็ นตัวเงิน ซึ่ งเป็ นเงินตราต่างประเทศให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
ในงบแสดงฐานะการเงินรายการกาไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรื อจ่ายชาระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจาก
การแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งเป็ นเงินตราต่างประเทศ ได้บนั ทึกไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
4.15 กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ คานวณโดยการหารกาไร(ขาดทุน)สุทธิ สาหรับงวดบัญชีดว้ ยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้
สามัญตามระยะเวลาที่ออกและชาระแล้ว
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4.16 สารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเป็ น
เงินปั นผลได้
4.17 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคานวณจากกาไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะ
เวลารายงาน หรื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี
บริ ษทั รับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงานและจะทาการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั จะไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้ หากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้
บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้น้ ี
ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดี ยวกันสาหรับหน่วยภาษีเดี ยวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน สาหรับหน่วยภาษี
ต่างกันนั้น กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุทธิหรื อตั้งใจจะรับคืน
สินทรัพย์และจ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดี ยวกัน
4.18 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารนี้เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ได้แก่
เงินเดื อนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปอื่น ทั้งนี้ผบู้ ริ หารของบริ ษทั หมายถึง บุคคลที่
กาหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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4.19 การนาเสนอข้ อมูลส่ วนงานดาเนินงาน
ส่วนงานดาเนิ นงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดี ยวกับรายงานภายในที่นาเสนอให้ผมู ้ ีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดาเนิ นงาน ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสูงสุดด้านการดาเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมิน
ผลการปฏิบตั ิงานของส่วนงานดาเนินงาน
4.20 มูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม คือ ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรื อราคาที่จะต้องจ่ายเพือ่ โอนหนี้สินให้แก่ผอู ้ ื่นโดยเป็ นรายการ
ที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด (market participants) ณ วันที่วดั มูลค่า
บริ ษทั ใช้วิธีราคาตลาด (Market approach) เป็ นเทคนิคในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน ยกเว้นในกรณีที่ไม่มี
ตลาดที่มีสภาพคล่อง หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มกิจการจะใช้วิธีเทคนิ คทางการเงินเป็ น
เทคนิคในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินแทน
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
การวัดมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้ถูกจัดประเภทอยูใ่ นระดับที่ต่างกันของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรมตาม
ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า นิยามของระดับต่างๆ มีดงั นี้
ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการ
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สามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนื อจาก
ราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสินทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
5. รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่
จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดี ยวกันกับบริ ษทั
นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่มีสิทธิ ออกเสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ซึ่ งทาให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ที่มีอานาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดาเนิ นงานของบริ ษทั
บริ ษทั มีรายการทางธุรกิจที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สาคัญกับบุคคลหรื อ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันได้แสดงไว้ในงบการเงินโดยใช้ราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดหรื อราคาที่เทียบเคียงกับราคาตลาด
ทัว่ ไปหรื อเป็ นไปตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกันไว้
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริ ษทั มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั ไม่วา่ จะโดยทางตรง
หรื อทางอ้อมหรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับเป็ นบริ ษทั มีดงั นี้
บริษทั
ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะความเกี่ยวข้ อง
บริ ษทั ไทยฟาร์อีสต์ จากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
มีผบู้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ที.เอฟ.อี.เทรดดิ้ง จากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
มีผบู้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ไทยโซอิง อินดัสเทรี ยล จากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
มีผบู้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั เอเซียการ์เมนต์ จากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
มีผบู้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั โรงงานส่งเสริ มไทยอุตสาหกรรม จากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
มีผบู้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ครัยโอไทย จากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วมและมีกรรมการผูม้ ีอานาจร่ วมกัน
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บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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5. รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่ อ)
5.1 สิ นทรัพย์ ระหว่างกัน มีดังนี้

(หน่ วย : บาท)

ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั ไทยฟาร์อีสต์ จากัด
บริ ษทั ที.เอฟ.อี.เทรดดิ้ง จากัด
บริ ษทั เอเซียการ์ เมนต์ จากัด
ค่าปรับจากการที่ลูกค้าจ่ายชาระล่าช้าค้างรับ
บริ ษทั ไทยฟาร์อีสต์ จากัด
บริ ษทั ที.เอฟ.อี.เทรดดิ้ง จากัด
5.2 รายได้ ระหว่างกัน มีดังนี้

นโยบายการกาหนดราคา
ราคาตลาด
รายได้จากการขาย
บริ ษทั เอเซียการ์ เมนต์ จากัด
บริ ษทั โรงงานส่งเสริ มไทยอุตสาหกรรม จากัด

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

105,390,648.44
18,929,488.96
108,266.88

4,037,224.11
703,530.52

4,037,224.11
703,530.52

(หน่ วย : บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559

212,096.00
1,867,785.00

5.3 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร

307,527.51
1,433,566.65

(หน่ วย : บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
9,066,831.00
8,813,571.00
176,906.00
262,772.00
9,243,737.00
9,076,343.00

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
6. ข้ อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด
บริ ษทั มีรายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดในงบกระแสเงินสดที่มีสาระสาคัญ ได้แก่

(หน่ วย : ล้ านบาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2560
210.60

รายการตีราคาที่ดินเพิม่ ขึ้น

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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30 มิถุนายน 2559
-
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
เงินสด
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
รวม

219,246.84
132,812,517.56
12,088,866.45
145,120,630.85

209,648.11
142,314,263.37
10,015,517.23
152,539,428.71

เงินฝากธนาคารมีอตั ราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกาหนด
8. เงินลงทุนชั่วคราว
(หน่ วย : บาท)

ราคาทุนเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายต้นปี
บวก ซื้ อเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ราคาทุนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผื่อขายปลายปี
ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายต้นปี
บวก ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ค่ าเผื่อมูลค่ าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผื่อขายปลายปี
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผื่อขาย-สุ ทธิ

ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
188,910,715.53
188,910,715.53
188,910,715.53
188,910,715.53
7,260,303.17
4,659,941.85
2,373,097.53
2,600,361.32
9,633,400.70
7,260,303.17
198,544,116.23
196,171,018.70

บริ ษทั มีเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 3 แห่ง ดังนี้

ชื่ อกองทุน
1. กองทุนเปิ ด ยูโอบี อินคัม เดลี่
2. กองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์ ตราสารรัฐตลาดเงิน
3. กองทุนเปิ ดธนชาตบริ หารเงิน
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ผู้จัดการกองทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ยูโอบี (ไทย) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ไทยพาณิ ชย์ จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ธนชาต จากัด

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

มูลค่ าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่ วย
(NAV : UNIT)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
11.5070
11.3675
11.2756

11.2022

13.1157

12.9616
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9. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
รวม

49,824,198.80
4,740,754.63

49,758,115.60
4,740,754.63

79,828,650.84
4,622,121.18
139,015,725.45

86,620,638.21
5,675,933.89
146,795,442.33

การวิเคราะห์อายุลูกหนี้การค้า - มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ปั จจุบนั ถึง 3 เดื อน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

174,350.08
124,320,137.40
124,494,487.48
(74,670,288.68)
49,824,198.80

รวมลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน-สุ ทธิ

108,266.88
124,320,137.40
124,428,404.28
(74,670,288.68)
49,758,115.60

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 บริ ษทั มีลูกหนี้การค้าที่คา้ งชาระเป็ นเวลานาน (เกินกว่า 6 เดือน) จากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
สองแห่ง (บริ ษทั ไทยฟาร์อีสต์ จากัด และ บริ ษทั ที .เอฟ.อี. เทรดดิ้ง จากัด) เป็ นจานวนเงินรวม 124.32 ล้านบาท และ124.32 ล้านบาท
ตามลาดับ ลูกหนี้การค้าดังกล่าวมีที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างมาจานองเป็ นหลักประกัน ราคาประเมินซึ่ งถือตามรายงานการประเมินราคา
โดยบริ ษทั ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระลงวันที่ 23 มีนาคม 2558 มีมูลค่าตลาดจานวนเงิน 106.69 ล้านบาท และมีมูลค่าบังคับขาย
จานวนเงิน 64.01 ล้านบาท
ฝ่ ายบริ หารเชื่ อว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญข้างต้นเพียงพอและเหมาะสมเนื่องจากมูลค่าบังคับขายมีมูลค่าครอบคลุมมูลค่าหนี้สิน
สุทธิ ของลูกหนี้ขา้ งต้น และบริ ษทั ยังคงมีนโยบายให้ลูกหนี้ขายหรื อโอนทรัพย์สินเพือ่ ชาระหนี้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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9. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น (ต่ อ)
9.1 ลูกหนีก้ ารค้ า
การวิเคราะห์อายุลูกหนี้การค้า - มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ตัว๋ เงินรับ
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดื อน
มากกว่า 12 เดือน
ลูกหนี้การค้า
ปั จจุบนั ถึง 3 เดือน
มากกว่า 3 เดื อนถึง 6 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการที่ไม่ เกี่ยวข้ องกัน-สุ ทธิ

11,238,672.29
35,053.20
1,301,813.74

9,276,515.14
1,301,813.74

67,824,584.86
730,340.49
81,130,464.58
(1,301,813.74)
79,828,650.84

76,252,835.09
1,091,287.98
87,922,451.95
(1,301,813.74)
86,620,638.21

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีจานวนเงิน 1.30 ล้านบาท ฝ่ ายบริ หารเชื่ อว่า
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวเพียงพอสาหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้
9.2 ลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
ค่ าปรับจากการที่ลูกค้ าจ่ ายชาระล่ าช้ าค้ างรับ
บริ ษทั ไทยฟาร์ อีสต์ จากัด
บริ ษทั ที.เอฟ.อี.เทรดดิ้ง จากัด
รวม
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4,037,224.11
703,530.52
4,740,754.63

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

4,037,224.11
703,530.52
4,740,754.63
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9.2 ลูกหนีอ้ ื่น (ต่ อ)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
บัตรภาษี
เงินชดเชยการส่งออกค้างรับ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
อื่น ๆ
รวม

543,149.04
1,301,908.21
276,934.90
2,500,129.03
4,622,121.18

226,167.28
3,517,566.99
336,841.50
1,595,358.12
5,675,933.89

10. สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ค่าเผื่ออะไหล่และวัสดุโรงงานเคลื่อนไหวช้า
สุ ทธิ

73,470,730.08
65,977,980.61
23,005,501.15
29,058,785.43
617,356.82
192,130,354.09
(8,408,930.31)
(6,242,061.97)
177,479,361.81

45,490,800.02
72,274,380.21
15,247,956.08
27,964,781.60
2,463,387.48
163,441,305.39
(4,962,312.16)
(6,052,467.08)
152,426,526.15

11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
บริ ษทั อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเซีย) จากัด (มหาชน)
รวม

500,000.00
500,000.00

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2560

500,000.00
500,000.00
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12. เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
12.1 กระทบยอดเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย

ณ วันที่
เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม ต้ นปี
บวก/(หัก ) ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
บวก/(หัก ) ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ตามวิ
จากบริธีสษ่วทั นได้
ร่ วมเสีย
เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม ปลายปี

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่

30 มิถุนายน 2560

30 มิถุนายน 2559

30 มิถุนายน 2560

30 มิถุนายน 2559

27,693,406.40

28,216,924.03

28,500,000.00

28,500,000.00

888,576.79

(523,517.63)

1,192,800.00
29,774,783.19

27,693,406.40

28,500,000.00

28,500,000.00

12.2 รายละเอียดการลงทุน ส่ วนแบ่ งกาไร(ขาดทุน)จากบริษทั ร่ วม และส่ วนแบ่ งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วมจัดตั้งในประเทศไทยมีรายละเอียดดังนี้
อัตราร้ อยละการถือหุ้น
ณ วันที่
ชื่ อบริษทั
บริ ษทั ครัยโอไทย จากัด

ประเภทธุรกิจ 30 มิถุนายน 2560
ผลิตและจาหน่าย
15%
เครื่ องถ่ายเท
ความร้อนเพือ่
จาหน่าย
ภายในประเทศ
รวม

30 มิถุนายน 2559

30 มิถุนายน 2560

30 มิถุนายน 2559

15%

190,000,000.00

190,000,000.00

190,000,000.00

190,000,000.00

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย

มูลค่ าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้ เสีย
ณ วันที่
ชื่ อบริษทั
บริ ษทั ครัยโอไทย จากัด
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(หน่ วย : บาท)
ทุนที่ชาระแล้ ว
ณ วันที่

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน
ณ วันที่

30 มิถุนายน 2560

30 มิถุนายน 2559

30 มิถุนายน 2560

30 มิถุนายน 2559

29,774,783.19
29,774,783.19

27,693,406.40
27,693,406.40

28,500,000.00
28,500,000.00

28,500,000.00
28,500,000.00

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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12.2 รายละเอียดการลงทุน ส่ วนแบ่ งกาไร(ขาดทุน)จากบริษทั ร่ วม และส่ วนแบ่ งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษทั ร่ วม (ต่ อ)
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
ส่ วนแบ่ งกาไร(ขาดทุน)
ส่ วนแบ่ งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จากบริษทั ร่ วม
จากบริษทั ร่ วม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
ชื่ อบริษทั
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
บริ ษทั ครัยโอไทย จากัด
888,576.79
(523,517.63)
1,192,800.00
รวม
888,576.79
(523,517.63)
1,192,800.00
บริ ษทั ร่ วมไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่มีราคาที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
บริ ษทั มีตวั แทนอยูใ่ นคณะกรรมการของ บริ ษทั ครัยโอไทย จากัด โดยได้รับแต่งตั้งจากบริ ษทั ร่ วมให้เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจ
ของบริ ษทั
ณ วันที่ 3 กันยายน 2550 และสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาจ้างผลิต LNG ลงวันที่ 28 เมษายน 2553 และ 30 มิถุนายน 2559
บริ ษทั ครัยโอไทย จากัด ได้ทาสัญญากับ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) เพือ่ รับจ้างผลิต LNG (Liquefied natural gas) จากแหล่งผลิต
หนองตูม-เอ จังหวัดสุโขทัยกาหนดระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มรับมอบผลิตภัณฑ์ LNG และ HC เป็ นต้นไป
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 ของบริ ษทั ร่ วม คานวณจากงบการเงินสาหรับปี
สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 โดยบริ ษทั จะรับรู้ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)ดังกล่าวเฉพาะสัดส่วนการถือหุน้ ที่บริ ษทั มีส่วน
ได้เสี ยซึ่ งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ดังกล่าวแล้ว
12.3 ข้ อมูลทางการเงินภายใต้ งบการเงินของบริษทั ร่ วม
รายละเอียดสิ นทรัพย์สุทธิ

( หน่ วย : บาท)

ชื่ อบริษทั
บริ ษทั ครัยโอไทย จากัด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
สินทรัพย์ หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หนีส้ ิ นหมุนเวียน หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
201,659,548.86 309,115,470.13 260,568,533.12
61,992,003.14

ชื่ อบริษทั
บริ ษทั ครัยโอไทย จากัด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
สินทรัพย์ หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หนีส้ ิ นหมุนเวียน หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
291,702,128.44 321,808,906.28 380,230,477.49
58,941,919.79

รายละเอียดกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม

สินทรัพย์สุทธิ
188,214,482.73
(หน่ วย : บาท)
สินทรัพย์สุทธิ
174,338,637.44

(หน่ วย : บาท)
บริษทั ครัยโอไทย จากัด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559
187,143,165.57 206,190,021.48
5,923,845.29
(3,490,117.52)
7,952,000.00
13,875,845.29
(3,490,117.52)

รายได้
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2560
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12.3 ข้ อมูลทางการเงินภายใต้ งบการเงินของบริษทั ร่ วม (ต่ อ)
รายละเอียดส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ในสินทรัพย์สุทธิของผูถ้ ูกลงทุน

ส่ วนได้ เสี ยของบริษทั ในสินทรัพย์สุทธิของผู้ถูกลงทุน ณ วันต้ นปี
บวก/หัก กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมส่วนที่เป็ นของบริ ษทั
ส่ วนได้ เสี ยของบริษทั ในสินทรัพย์สุทธิของผู้ถูกลงทุน ณ วันปลายปี
มูลค่ าตามบัญชี ของส่ วนได้ เสี ยในผู้ถูกลงทุน ณ วันปลายปี
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บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

(หน่ วย : บาท)
บริษทั ครัยโอไทย จากัด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559
27,693,406.40
28,216,924.03
2,081,376.79
(523,517.63)
29,774,783.19
27,693,406.40
29,774,783.19
27,693,406.40
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13. อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
มูลค่าตามบัญชี ของอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 แสดงได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่ าตามบัญชี - สุ ทธิ

22,858,909.44
(22,858,899.44)
10.00

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชี ของอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุนสาหรับปี 2560 แสดงได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
มูลค่าตามบัญชี ตน้ ปี
รับโอนจากบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
มูลค่ าตามบัญชี ปลายปี

10.00
10.00

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 แสดงได้ดงั นี้
(หน่ วย : ล้ านบาท)
มูลค่ ายุติธรรม
2560
42,330,000.00

อาคารคลังสิ นค้าให้เช่า

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ถือตามรายงานการประเมินราคา โดยบริ ษทั ประเมิน
ราคาทรัพย์สินอิสระ ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ซึ่ งใช้วิธีการประเมินทรัพย์สินตามวิธีคิดต้นทุน(Cost Approach)โดยการหามูลค่าทดแทน
แล้วหักค่าเสื่ อมราคาตามอายุและสภาพการใช้งาน รวมถึงค่าความนิยมหรื อความต้องการของตลาดที่มีต่อทรัพย์สินนั้น

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2560
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บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ส่ วนปรับปรุ งทีด่ นิ

ที่ดินและ

มูลค่ าตามราคาประเมิน

สินทรัพย์ซึ่งแสดง

473,850,000.00
210,600,000.00
โอนไปยังบัญชี อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
30 มิถุนายน 2560
684,450,000.00
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม :
30 มิถุนายน 2559
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย
โอนไปยังบัญชี อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
30 มิถุนายน 2560
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของอะไหล่ เครื่ องจักร :
30 มิถุนายน 2559
ตั้งเพิม่ (โอนกลับ)
30 มิถุนายน 2560
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :
30 มิถุนายน 2560
684,450,000.00
30 มิถุนายน 2559
473,850,000.00
ค่ าเสื่ อมราคาสาหรับปี
สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
2,538,074.21
สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
5,193,460.04

ราคาทุน / ราคาประเมิน :
30 มิถุนายน 2559
ซื้ อเพิม่
รายการตัดบัญชี
จาหน่าย
ตีราคา

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

1,934,347.19
1,819,272.44

4,791,854.36
6,217,006.33

-

380,226,018.36 1,963,548,416.34
401,115.25
1,918,131.97
(3,403,242.98)
(22,858,899.44)
1,962,063,305.33
357,768,234.17

382,045,290.80 1,969,765,422.67
88,700.00
493,000.00
(3,403,262.98)
(22,431,409.44)
359,702,581.36 1,966,855,159.69

ส่ วนปรับปรุงอาคาร

อาคารและ

21,887,367.77
22,590,082.32

10,607,206.69
535,790.83
11,142,997.52

-

33,197,289.01
(166,923.72)
33,030,365.29

อะไหล่ เครื่ องจักร

326,933.90
287,366.68

-

15,516,222.45
4,618.70
(47,999.00)
15,472,842.15

15,803,589.13
44,186.92
(48,000.00)
15,799,776.05

และเครื่ องใช้ สานักงาน

เครื่ องตกแต่ งติดตั้ง

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่ าตามราคาทุน

964,128.48
593,336.77

-

4,569,105.75
214,208.29
4,783,314.04

5,162,442.52
585,000.00
5,747,442.52

ยานพาหนะ

รวม

3,150,000.00
-

-

-

717,504,631.70
505,357,064.54

10,607,206.69
535,790.83
11,142,997.52

2,340,087,695.69

2,538,074.21
(3,451,241.98)
(22,858,899.44)

2,363,859,762.90

2,879,824,034.13
3,577,500.00
4,788,386.92
(427,500.00)
(594,423.72)
(3,451,262.98)
210,600,000.00
(22,431,409.44)
3,150,000.00 3,068,735,324.91

งานระหว่าง
ก่ อสร้ าง

(หน่ วย : บาท)
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14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 บริ ษทั ได้บนั ทึกที่ดินในราคาประเมิน โดยถือตามรายงานการประเมินราคา โดยบริ ษทั ประเมิน
ราคาทรัพย์สินอิสระ ซึ่ งใช้วิธีการประเมินแบบเปรี ยบเทียบราคาตลาด ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ตามลาดับ
ราคาประเมินจานวนเงิน 684.45 ล้านบาท และ 473.85 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งสูงกว่าราคาทุนเดิ มจานวนเงิน 669.44 ล้านบาท และ
458.84 ล้านบาท ตามลาดับ ได้แสดงไว้ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” ภายใต้ “ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
ซึ่ งส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
การวัดมูลค่าของที่ดินของบริ ษทั วัดค่าโดยใช้วิธีราคาที่ตีใหม่ทุก 3 ปี ทั้งนี้ในการวัดมูลค่าโดยวิธีตีราคาใหม่ขา้ งต้น บริ ษทั จะ
วัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเพือ่ รับรู้รายการของสิ นทรัพย์ขา้ งต้น ซึ่ งมูลค่าดังกล่าวประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ
ภายใต้วิธีราคาทุนที่ดินมีมูลค่าเท่ากับ 15.01 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 และมีส่วนเกินทุนจากการตีราคาจานวน
เท่ากับ 669.44 ล้านบาท และ 458.84 ล้านบาท ตามลาดับ
ข้อมูลการวัดมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม แสดงได้ดงั นี้
การจัดลาดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม
(หน่ วย : บาท)
การวัดมูลค่ ายุติธรรม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ข้ อมูลระดับ 1
ข้ อมูลระดับ 2
ข้ อมูลระดับ 3
ที่ดิน

-

684,450,000.00

-

(หน่ วย : บาท)
การวัดมูลค่ ายุติธรรม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
ข้ อมูลระดับ 1
ข้ อมูลระดับ 2
ข้ อมูลระดับ 3
ที่ดิน

-

473,850,000.00

-

เทคนิ คการประเมินมูลค่าสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 2
ที่ดินคานวณจากวิธีเปรี ยบเทียบราคาขาย ราคาขายของสิ นทรัพย์ที่คล้ายกันในบริ เวณใกล้เคียงได้ถูกปรับปรุ งสาหรับความ
แตกต่างในคุณลักษณะที่สาคัณ เช่น ทาเลที่ต้ งั สภาพแวดล้อม ความเจริ ญ ระบบสาธารณูปโภค เป็ นต้น ข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญ
สาหรับการประเมินมูลค่าคือราคาต่อตารางเมตร
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาหรับวิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรมระหว่างงวด
15. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
(หน่ วย : บาท)

เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
อื่น ๆ
รวม

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
28,123,867.12
24,048,754.16
15,254,887.38
13,956,503.63
127,037.22
2,258,008.30
3,306,556.48
45,763,800.02
41,311,814.27

รายงานประจ�ำปี 2560
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16. หนีส้ ิ นตามสัญญาเช่ าทางการเงิน
(หน่ วย : บาท)

ไม่เกิน 1 ปี
ครบกาหนดภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม
มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สินที่ถูกรับรู้
ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หัก หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าทางการเงิน-สุ ทธิ

ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
163,421.84
346,918.16
510,340.00
510,340.00

-

(163,421.84)
346,918.16

-

บริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่าการเงินกับบริ ษทั คียส์ โตนโฮลดิ้ง จากัด โดยกาหนดชาระคืนเป็ นงวดทุกเดื อน จานวน 36 งวดๆ ละ
16,160.00 บาท โดยกรรมสิ ทธิ์ ในสินทรัพย์จะโอนเป็ นของบริ ษทั เมื่อได้จ่ายชาระค่างวดครบถ้วนแล้ว และไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษทั มีสินทรัพย์ที่เกิดจากการทาสัญญาเช่าทางการเงินซึ่ งบันทึกเป็ นยานพาหนะ จานวน 0.59 ล้านบาท
17. สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี (หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี )
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
29,601,888.05
28,564,076.29
(136,121,940.73)
(93,989,822.30)
(106,520,052.68)
(65,425,746.01)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สุ ทธิ

086
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บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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17. สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี (หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี ) (ต่ อ)
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
และ 2559 มีดงั นี้
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2559
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินชดเชยการส่งออกค้างรับ
รวม
สุ ทธิ

15,194,420.49
4,324,397.20
9,045,258.60
28,564,076.29
91,768,552.53
1,452,060.82
65,695.56
703,513.39
93,989,822.30
(65,425,746.01)

ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2558
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินชดเชยการส่งออกค้างรับ
รวม
สุ ทธิ

15,194,420.49
3,023,270.89
9,223,259.60
27,440,950.98
91,768,552.53
931,988.56
86,380.19
1,511,137.59
94,298,058.87
(66,857,107.89)

การเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
กาไรหรื อขาดทุน กาไรเบ็ดเสร็จอื่น
834,400.76
85,108.00
919,508.76
(19,369.32)
(443,131.76)
(462,501.08)
1,382,009.84

(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560

118,303.00
118,303.00

5,158,797.96
9,248,669.60
29,601,888.05

42,120,000.00

133,888,552.53

474,619.51
42,594,619.51
(42,476,316.51)

1,926,680.33
46,326.24
260,381.63
136,121,940.73
(106,520,052.68)

การเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
กาไรหรื อขาดทุน กาไรเบ็ดเสร็จอื่น
1,301,126.31
(176,327.20)
1,124,799.11
(20,684.63)
(807,624.20)
(828,308.83)
1,953,107.94

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

15,194,420.49

(1,673.80)
(1,673.80)
520,072.26
520,072.26
(521,746.06)

รายงานประจ�ำปี 2560

(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2559
15,194,420.49
4,324,397.20
9,045,258.60
28,564,076.29
91,768,552.53
1,452,060.82
65,695.56
703,513.39
93,989,822.30
(65,425,746.01)
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17. สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี (หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี ) (ต่ อ)
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้รับรู้
58,482,288.21
71,437,097.03
บริ ษทั ยังไม่รับรู้ผลขาดทุนทางภาษีเงินได้ดงั กล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ประเมิน
ว่าผลการดาเนินงานในอนาคตของบริ ษทั มีปัจจัยเสี่ ยงจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจ จึงทาให้อาจไม่สามารถประมาณผลการดาเนินงาน
ที่แน่นอนได้ ดังนั้นบริ ษทั จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลขาดทุนทางภาษีที่สามารถใช้สิทธิ ประโยชน์ได้เมื่อมี
ภาระภาษีที่เกิดจริ ง
18. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
(หน่ วย : บาท)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี
บวก ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี
ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย) ระหว่างปี
หัก ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายระหว่างปี
บวก(หัก) ผล(กาไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานปลายปี

ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
45,226,293.00
46,116,298.00
2,184,905.00
2,249,287.00
1,165,228.00
(2,924,593.00)
591,515.00
46,243,348.00

1,182,479.00
(4,313,402.00)
(8,369.00)
45,226,293.00

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยูใ่ นกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559
จานวน 3.35 ล้านบาท และ 3.43 ล้านบาท ตามลาดับ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 กาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย สาหรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานรวมอยูใ่ นกาไรขาดทุนซึ่ งรับรู ้ในงบการเงินจานวน (0.59) ล้านบาท
และ 0.01 ล้านบาท ตามลาดับ
สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย :ร้ อยละ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
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2.63
3.00
0 - 35.00

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

2.63
3.00
0 - 35.00
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18. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่ อ)
จานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สาหรับปี ปัจจุบนั และ 4 ปี ย้อนหลังแสดงได้ดงั นี้
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
ปี 2560
46,243,348.00
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556

45,226,293.00
46,116,298.00
50,485,913.01
48,603,621.00

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ น
จานวนเงินดังต่อไปนี้
(หน่ วย : บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
เพิม่ ขึน้
ลดลง
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิม่ ขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

43,693,207.00
51,625,573.00
43,551,774.00

50,514,014.00
42,687,847.00
47,917,979.00

(หน่ วย : บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
เพิม่ ขึน้
ลดลง
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิม่ ขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

42,762,829.00
50,236,046.00
42,622,624.00

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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19. รายได้ (ค่ าใช้ จ่าย)ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี คานวณขึ้นจากกาไรก่อนภาษีเงินได้สาหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษีเฉลี่ยทั้งปี ที่ประมาณการไว้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559
2560
2559
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน :
ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั สาหรับกาไรทางภาษี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
รายได้ (ค่ าใช้ จ่าย)ภาษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ใน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

-

-

-

-

1,382,009.84

1,953,107.94

1,382,009.84

1,953,107.94

1,382,009.84

1,953,107.94

1,382,009.84

1,953,107.94

รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกาไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้ สามารถแสดงได้
ได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559
2560
2559
กาไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

6,937,650.43

(13,902,482.68)

6,049,073.64

(13,378,965.05)

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ :
ค่าใช้จ่ายหรื อรายได้ที่ไม่สามารถหักภาษีได้
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์หกั ได้เพิม่ ขึ้น
ขาดทุนทางภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

20%

20%

20%

20%

1,387,530.09

(2,780,496.54)

1,209,814.73

(2,675,793.01)

(92,604.03)
(207,271.15)
(2,469,664.75)

168,319.31
(216,340.39)
875,409.68

85,111.33
(207,271.15)
(2,469,664.75)

63,615.78
(216,340.39)

(1,382,009.84)

(1,953,107.94)

(1,382,009.84)

(1,953,107.94)
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19. รายได้ (ค่ าใช้ จ่าย)ภาษีเงินได้ (ต่ อ)
จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เกี่ยวกับ
- กาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
- ผลกาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
- กาไรจากการตีมูลค่าที่ดิน
รวม

(474,619.51)

(520,072.26)

118,303.00
(42,120,000.00)

(1,673.80)
-

(42,476,316.51)

(521,746.06)

20. เครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษทั ไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพือ่ การเก็งกาไรหรื อเพือ่ การค้า
20.1 ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากปั ญหาในการเพิม่ ทุนให้มีจานวนเพียงพอและทันเวลาเพือ่ จ่ายชาระหนี้สาหรับภาระ
ผูกพันตามที่กาหนดไว้ในงบการเงิน จากการประเมินฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน รวมทั้งประมาณการข้อมูลทาง
การเงินของบริ ษทั ฝ่ ายบริ หารเชื่ อว่าในปัจจุบนั บริ ษทั ไม่มีความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
20.2 ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อเกิดจากการที่คู่สญ
ั ญาไม่สามารถหรื อไม่ประสงค์จะปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ให้ไว้กบั บริ ษทั
บริ ษทั ได้มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ ยงนี้โดยการจากัดการอนุมตั ิวงเงินสินเชื่อและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่คา้
ราคาตามบัญชีของลูกหนี้ที่บนั ทึกในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็ นมูลค่าสูงสุดของความ
เสี่ ยงทางด้านการให้สินเชื่ อ

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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20.3 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ ยงที่การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั บริ ษทั มีความเสี่ ยงจาก
อัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน ดังนั้นบริ ษทั จึงมีความเสี่ ยงเกี่ยวกับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ ดังนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
(หน่ วย : ล้ านบาท)
(หน่ วย : %)
อัตราดอกเบีย้ ปรับขึน้ ลง
ตามอัตราตลาด
มีอัตราดอกเบีย้ คงที่
ไม่มอี ัตราดอกเบีย้
รวม
อัตราดอกเบีย้
2560
2559
2560
2559
2560
2559
2560
2559
ร้ อยละต่ อปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
132.81
142.31
12.31
10.22
145.12
152.53 0.125-0.530
เงินลงทุนชัว่ คราว
198.54
196.17
198.54
196.17
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
139.02
146.80
139.02
146.80
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
45.76
41.31
45.76
41.31
-
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20.4 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินมีราคาตามบัญชีที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด เนื่องจากเครื่ องมือทางการเงินโดย
ส่วนใหญ่จะครบกาหนดในเวลาอันสั้น รวมถึงเงินสดและเงินฝากธนาคารซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับสภาวะตลาดเป็ นผลให้
สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวสะท้อนมูลค่ายุติธรรมแล้ว
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 บริ ษทั มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
2560
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
198,544,116.23
198,544,116.23
(หน่ วย : บาท)
2559
ระดับ 1
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน

ระดับ 2
-

ระดับ 3

196,171,018.70

รวม
-

196,171,018.70

เทคนิ คการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ไม่มีการโอนรายการระหว่างระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
20.5 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 บริ ษทั มีบริ ษทั มีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เป็ น
สกุลเงินตราต่างประเทศ มีดงั นี้
รายการ
สินทรัพย์ ทางการเงิน
ลูกหนี้การค้าต่างประเทศ
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ
เจ้าหนี้อื่นต่างประเทศ

สกุลเงิน ( ล้ าน)

ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559

ดอลลาร์ สหรัฐ

1.10

1.33

ดอลลาร์ สหรัฐ
ดอลลาร์ สหรัฐ

0.19
0.06

0.04
-

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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21. ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต
21.1 การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 บริ ษทั มีหนังสือค้าประกันที่ธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่งออกให้กรมศุลกากร
จานวนเงิน 1 ล้านบาท
21.2 การทาเลตเตอร์ ออฟเครดิต
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มี Letter of credit จานวนเงิน 0.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา และ 0.18 ล้าน
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ตามลาดับ
21.3 สั ญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
บริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงิน ดังนี้

มูลค่าสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

สกุลเงิน ( ล้ าน)
ดอลลาร์ สหรัฐ

ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560
0.20

บาท
0.13
กาไร(ขาดทุน)จากมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับ 2 การวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นจะคานวณโดยการใช้เทคนิ ค
และแบบจาลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่ งตัวแปรที่ใช้ในแบบจาลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูใ่ นตลาด
โดยคานึ งถึงข้อมูลความสัมพันธ์ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราการคิดลด ระยะเวลาที่จะถึงกาหนด และ
ความผันผวนของมูลค่าอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวถูกคานวณจากสถาบันการเงินที่บริ ษทั ทาธุรกรรมด้วย

94

รายงานประจ�ำปี 2560

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

46
22. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ผูม้ ีอานาจในการตัดสิ นใจด้านการดาเนินงานของบริ ษทั ได้แก่ กรรมการผูจ้ ดั การซึ่ งมีหน้าที่ในการสอบทานรายงานของ
บริ ษทั อย่างสม่าเสมอ เพือ่ ประเมินผลการดาเนินงานและจัดสรรทรัพยากรให้แต่ละส่วนดาเนิ นงานอย่างเหมาะสม เกณฑ์การ
ประเมินผลที่บริ ษทั เลือกใช้ ได้แก่ กาไรขาดทุนแยกตามส่วนงานซึ่ งใช้มาตรฐานในการวัดผลเดียวกับการจัดทางบการเงิน
บริ ษทั จาแนกส่วนงานตามผลิตภัณฑ์หลักที่ขายออกเป็ น 4 ส่วน ได้แก่
1) ผลิตภัณฑ์เม็ดไนล่อน
2) ผลิตภัณฑ์เส้นใยสังเคราะห์
3) ผลิตภัณฑ์เส้นด้ายยืด
4) อื่น ๆ ได้แก่ การขายผลิตภัณฑ์ผา้ ทอและผ้าย้อม และบริ การอื่น ๆ
ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามกลุ่มธุรกิจสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
เม็ดไนล่ อน
เส้ นใยสังเคราะห์
เส้ นด้ ายยืด
(Chip)
(Filament yan)
(Textured yan)
อื่น ๆ
รวม
รายได้จากการขาย
ในประเทศ
12,752,748.00
30,183,630.06
82,755,706.27
118,489,382.70
244,181,467.03
ต่างประเทศ
273,864,710.79
173,376,200.33
101,752,933.82
548,993,844.94
รายได้จากการให้บริ การ
18,746,458.29
18,746,458.29
รวม
286,617,458.79
203,559,830.39
184,508,640.09
137,235,840.99
811,921,770.26
ต้นทุนขาย
ในประเทศ
9,253,613.32
25,398,094.81
77,920,960.76
92,302,063.23
204,874,732.12
ต่างประเทศ
269,014,822.98
179,168,333.81
89,437,986.50
537,621,143.29
ต้นทุนการให้บริ การ
33,502,216.92
33,502,216.92
รวม
278,268,436.29
204,566,428.63
167,358,947.26
125,804,280.15
775,998,092.33
กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้ น
8,349,022.50
(1,006,598.24)
17,149,692.83
11,431,560.84
35,923,677.93
ค่าเสื่ อมราคา
106,740.66
106,740.66
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน :
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

71,937.03

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

115,696.91

401,115.25
888,576.79
1,382,009.84

รายงานประจ�ำปี 2560

95

47
22. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน (ต่ อ)
(หน่ วย : บาท)

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

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
เส้ นใยสังเคราะห์
เส้ นด้ ายยืด
(Filament yan)
(Textured yan)
อื่น ๆ

รวม

4,590,264.00
221,888,390.86
226,478,654.86

29,742,326.52
193,701,055.60
223,443,382.12

72,040,396.14
120,096,690.03
192,137,086.17

106,282,977.37
10,845,846.31
117,128,823.68

212,655,964.03
535,686,136.49
10,845,846.31
759,187,946.83

3,718,582.14
228,326,244.33
232,044,826.47
(5,566,171.61)

20,803,658.19
195,676,310.67
216,479,968.86
6,963,413.26

65,721,462.37
107,789,500.36
173,510,962.73
18,626,123.44

93,474,514.76
24,507,609.43
117,982,124.19
(853,300.51)

183,718,217.46
531,792,055.36
24,507,609.43
740,017,882.25
19,170,064.58

ค่าเสื่ อมราคา
115,730.48
115,730.48
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน :
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

1,037,448.28

145,960.42

1,414,869.66
(523,517.63)
1,953,107.94

การกระทบยอดผลรวมของรายการที่มสี าระสาคัญอื่นที่เปิ ดเผยแยกตามส่ วนงานที่รายงานกับยอดรวมของกิจการ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
ผลรวมของทุก ส่ วนที่ไม่ได้ รายงาน
ส่ วนงานที่รายงาน แยกตามส่ วนงาน
ค่าเสื่ อม
ราคา
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401,115.25

รายงานประจ�ำปี 2560

2,136,958.96

ยอดรวมของ
กิจการ
2,538,074.21

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

2559
ผลรวมของทุก ส่ วนที่ไม่ได้ รายงาน
ส่ วนงานที่รายงาน แยกตามส่ วนงาน
1,414,869.66

3,778,590.38

ยอดรวมของ
กิจการ
5,193,460.04
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22. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน (ต่ อ)
สิ นทรัพย์ ส่วนงาน
(หน่ วย : บาท)

สิ นทรัพย์ของส่วนงาน

เม็ดไนล่ อน
(Chip)
22,883,868.14

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
เส้ นใยสังเคราะห์
เส้ นด้ ายยืด
(Filament yan)
(Textured yan)
อื่น ๆ
29,086,924.40
11,814,714.21
6,175,163.66

รวม
69,960,670.41
(หน่ วย : บาท)

สิ นทรัพย์ของส่วนงาน

เม็ดไนล่ อน
(Chip)
7,111,304.16

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
เส้ นใยสังเคราะห์
เส้ นด้ ายยืด
(Filament yan)
(Textured yan)
อื่น ๆ
17,734,134.80
14,609,150.53
9,227,193.42

รวม
48,681,782.90

การกระทบยอดผลรวมของสินทรัพย์ของส่ วนงานที่รายงานกับสินทรัพย์รวมของกิจการ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงตามวิธีส่วนได้ เสี ย
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559

สิ นทรัพย์
ผลรวมของสินทรัพย์ของทุกส่วนงานที่รายงาน
รายการที่ไม่ได้ปันส่วนอื่น
สิ นทรัพย์ รวมของกิจการ

69,960,670.41
1,338,393,285.91
1,408,353,956.32

48,681,782.90
1,133,180,759.71
1,181,862,542.61

ข้ อมูลเกี่ยวกับลูกค้ ารายใหญ่
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559
จานวนเงิน
อัตราร้ อยละของ
จานวนเงิน
อัตราร้ อยละของ
(ล้ านบาท)
รายได้ สุทธิ (%)
(ล้ านบาท)
รายได้ สุทธิ (%)
บริ ษทั มีรายได้จากการขายจากลูกค้ารายใหญ่
รายได้จากการขายรวม
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั มีลูกค้ารายใหญ่จานวน 1 ราย

-

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

90.64

รายงานประจ�ำปี 2560

11.94
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23. ข้ อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับค่ าใช้ จ่ายจาแนกตามลักษณะ
การจาแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน มีดงั นี้
2560
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทา
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
24. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั แล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560
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รายงานประจ�ำปี 2560

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

(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

(หน่ วย : บาท)
2559
72,565,077.89
440,870,438.27
9,076,343.00
118,260,424.12
5,174,221.90
136,552,512.32
782,499,017.50

ข้อมู ลทั่วไป
ข้อมู ลทั่วไป
ชื่อบริษัท

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท

0107536001630

ส�ำนักงาน

33/133-136 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : +66 2632 7071  โทรสาร +66 2236 1982
โฮมเพจ : http://www.asiafiber.com
อี-เมล์   : 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.
2.
3.
4.
  

จ�ำนวนพนักงาน

451 คน

จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว

หุ้นสามัญที่ออกและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว 45,574,266 หุ้น  

เม็ดไนล่อน
เส้นใยไนล่อน
เส้นด้ายไนล่อนยืดทั้งชนิดขาว/ย้อมสี
ผ้าทอจากเส้นใยสังเคราะห์ทั้งชนิดที่เป็นผ้าดิบ/ผ้าย้อมสี/
ผ้าตกแต่งส�ำเร็จ

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2560
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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 
กรุงเทพมหานคร 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

นิติบุคคลที่บริษัทไปลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 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%

100

รายงานประจ�ำปี 2560

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

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

โรงงาน

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

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

