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■■ สารบัญ 
 
  

     

5 สารจากคณะกรรมการ   เอกสารแนบ 

   72 รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร 

6 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท 

   77 รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 การประกอบธุรกิจ  79 รายละเอียดเกีย่วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

10 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  และหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

12 ลักษณะการประกอบธุรกจิ  80 รายละเอียดเกีย่วกับการประเมนิราคาทรัพย์สนิ 

14 ปัจจยัความเสีย่ง  81 สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

15 ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ    

17 ข้อพิพาททางกฎหมาย   รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

18 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น   และงบการเงิน 

   86 รายงานของผู้สอบบัญชีรบัอนญุาต 

 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  92 งบแสดงฐานะการเงิน 

22 ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น   94 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

23 โครงสร้างการจัดการ  96 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

28 การก ากับดแูลกิจการ  98 งบกระแสเงินสด 

47 ความรับผิดชอบต่อสังคม  100 หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

50 การควบคมุภายใน และการบรหิารจัดการความเสีย่ง    

53 รายการระหว่างกัน     

     

 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน    

60 ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ  
  

61 การวิเคราะห์และอธิบายฝ่ายการจัดการ  
  

69 การรับรองความถกูต้องของข้อมูล  
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■■ สารจากคณะกรรมการ 
 

 

 

 

 

  เศรษฐกิจไทยเติบโตในปี 2561 ประมาณ 4.3% เปรียบเทียบกับที่

คาดการณ์ไว้ 4.6% สาเหตุเนื่องจากการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ลดลง 

ในไตรมาสที่ 3 ของปี ส าหรับในปี 2561 นอกเหนือจากปัญหาสงคราม

การค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีนยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องกังวลถึง 

ตัวอย่างเช่น การแยกตัวออกจาก EU ของสหราชอาณาจักร ปัญหา

ทางด้านการเงินของประเทศอิตาลี ปัญหาของการลดค่าเงินในประเทศ

เศรษฐกิจเกิดใหม่ ยกตัวอย่างเช่น ตุรกี อินโดนีเซีย ฟลิิปปินส์ และ

อินเดีย ซ่ึงทั้งหมดนี้ได้สร้างความปั่ นปว่นในตลาดการเงินทั่วโลก 

 

  ผลประกอบการของบริ ษัทฯ ในปี 2561 ออกมาไม่สู้ดีนัก 

เนื่องจากเหตุผลหลายประการตัวอย่างเช่น การแข่งขันที่รุนแรง 

เนื่องจากมีอุปทานมากกว่าอุปสงค์ ค่าเงินบาทที่แข็งเปรียบเทียบกับ

ประเทศคู่แข่งของเรา ทางบริษัทฯ จึงพยายามอย่างย่ิงที่จะปรับตัวเองใน

สถานการณ์ที่ท้าทายเพ่ือที่จะสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวข้างหน้า 

  

   

คณะกรรมการบริษัทฯ 
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■■ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงงานผ้าไทย จ ากัด (มหาชน)

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน 4  ท่าน ซ่ึงได้แก่ ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการการตรวจสอบ  นายปรีชา 

ชัยพรหมประสิทธ์ิ  นายกร เสรีโรจนสิริ  และ ผศ.ดร.ขจรวุฒิ  น าศิริกุล เป็นกรรมการตรวจสอบโดยมีนายณรงค์  พิริย

พฤนท์สกุล  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างเป็นทางการจ านวน 4 ครั้ง โดยจะมีผู้บริหาร ฝ่ายบัญชี ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต และผู้ตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง 

 

 ปี 2561 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจโลกต่อเนื่องจากปีก่อน ส่งผลต่อ

เศรษฐกิจของประเทศทุกภาคส่วน คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินการของฝ่ายบริหารโดยได้หารือ

กับฝ่ายบริหารทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  เพ่ือให้ฝ่ายบริหารได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารหลายๆ 

ด้านของบริษัทฯ 

 

คณะกรรมการการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดโดยมีวัตถุประสงค์หลักในเรื่องการควบคุมภายใน การก ากับดูแลกิจการที่ดีและความ

โปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหารของบริษัทฯ เช่นเดียวกันกับการปฏิบัติในปีก่อนๆ ซ่ึงสรุปขอบเขตและสาระส าคัญได้

ดังนี้ 

 1.  การสอบทานงบการเงิน 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินทั้งงบการเงินประจ าไตรมาส และประจ าปี เพ่ือน าเสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติโดยเชิญผู้บริหาร และฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและ

ผู้ตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดท า

ข้ึนตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ  

 เนื่องจากกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านๆ มา และ

กรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชีและการเงิน ท าให้การประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง สามารถแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เป็นสาระส าคัญในงบการเงิน และได้รับ

มอบหมายให้ผู้บริหารน าค าแนะน าที่ได้จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไปใช้ในการจัดท างบการเงิน 

 2.  การตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ตั้งระบบการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานของฝ่าย

ปฏิบัติการของบริษัท เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด และฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นต้น เพ่ือติดตามผลประกอบการ

โดยรวมของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เน้นให้ฝ่ายบริหารเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของระบบการ

ควบคุมภายในซ่ึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้ถูกพัฒนาข้ึนเรื่อยๆ เป็นล าดับ และปัจจุบันระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ 

ทั้งนี้  ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการส่งรายงานการตรวจสอบ

ภายในให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทุกๆ 3 เดือน  เพ่ือที่คณะกรรมการตรวจสอบจะได้ใช้ประกอบการประชุมประจ า

ไตรมาส 

 3.  รายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกัน โดยให้ฝ่าย

บัญชีและฝ่ายบริหารจัดท ารายงานรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกัน แล้วให้ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตแสดงความเห็นเก่ียวกับรายการเก่ียวข้องกันดังกล่าวนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง 

 จากการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรายการดังกล่าว พบว่าเป็นรายการที่เป็นปกติทางธุรกิจ โดยมี

ราคาและเงื่อนไขสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ซ่ึงได้ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลและกิจการอื่นที่ไม่ได้เก่ียวข้องกัน 

ดังรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งนี้การอนุมัติรายการและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อก าหนดหรือ

ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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 อนึ่ง  ส าหรับรายการที่เข้าเกณฑ์รายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ.2546  ใน

รอบปี 2561 มีทั้งส้ิน 1 รายการ  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสารสนเทศของการเปิดเผยรายการดังกล่าว

ด้วยความรอบคอบ  โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยและตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

ก าหนดทุกประการ   

 4.  การปฏิบัติตามข้อก าหนด 

 บริษัทฯ มีผู้รับผิดชอบในการติดตามข้อก าหนดว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่

เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ ซ่ึง

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติถูกต้องอย่างสม ่าเสมอตลอดมา 

5.  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก และเสนอช่ือผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอ เอส ที มาสเตอร์ 

จ ากัด และก าหนดค่าตอบแทน ส าหรับปี 2562 เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

6.  เรื่องอื่นๆ  

โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่ต้องก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและฝ่าย

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและให้ความเห็นในประเด็น

ต่างๆ ซ่ึงอยู่ในขอบข่ายความรับผิดชอบเท่าที่คณะกรรมการตรวจสอบจะท าได้อยู่เป็นระยะ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า โดยรวมบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและ

เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็น

สาระส าคัญต่อความถูกต้อง 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความเป็นอิสระ และมุ่งเน้นด้านการควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิด

การบริหารงานของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส เพ่ือดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่าง

เป็นธรรม 

 

   

 

 

   (ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ์)  

   ประธานกรรมการตรวจสอบ  
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 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ปจัจัยความเสี่ยง 

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ข้อมูลทั่วไปและข้อมลูส าคญัอ่ืน 
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■■ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

บรษิัทฯ ประกอบธุรกิจสิ่งทอตั้งแต่ปี 2513 โดยในระยะแรกมีการทอผ้าเพียงอย่างเดียว ต่อมาได้มีการขยายกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการทอ

ผ้านับแต่ต้นน้้าคือ ปั่นด้าย ไซ้ซิ่ง สืบด้าย ย้อมสีเส้นด้าย ทอผ้า และการ์เม้นท์ ซึ่งเท่ากับว่า ณ ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถผลิตผ้า ผืนและเสื้อ

ส้าเร็จรูปได้อย่างครบวงจร   

 ส้าหรับบริษัทยอ่ยประกอบธุรกิจปั่นด้ายเพียงอย่างเดียว โดยเส้นด้ายส่วนใหญ่ขายใหแ้ก่บริษัทแม่ มีเพียงบางส่วนขายให้แกลู่กค้าทั่วไป 

 

1.1 วสิัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ในการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

 อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงมากมาตลอด ทั้งจากภายในประเทศ และต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ คุณภาพ 

ราคาของผลิตภัณฑ์ตลอดจนเทคโนโลยใีนการผลิต เพื่อลดต้นทุนและยกระดับคุณภาพสินค้า บรษิัทฯมีหน้าที่ต้องติดตามสถานการณ์ทางตลาด ซึ่ง

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันการ ดังนั้นบริษัทฯ จึงจ้าเป็นต้องจัดหาเคร่ืองจักรอุปกรณ์ทันสมัยมา

ติดตั้งปรับปรุงในขบวนการผลิตอยู่ตลอด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน รูปแบบ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

 พ.ศ.  2512 บรษิัทโรงงานผา้ไทย จ้ากัด ได้ก่อตั้งขึน้เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2512  

   มีชื่อเป็นภาษาไทย “บรษิัท โรงงานผา้ไทย จ้ากัด”  

   ภาษาอังกฤษ“Thai Textile Industry Co., Ltd.” 

   ทุนจดทะเบียนช้าระแล้ว 20 ล้านบาท 

 พ.ศ.  2513 บรษิัทได้ซือ้กิจการจากบรษิัทไทยรุ่งเรืองการทอจ้ากัดเพื่อท้ากิจการอุตสาหกรรมทอผ้าเป็นผูผ้ลิต  

   ซือ้ขายเส้นด้ายผ้าดิบและผา้ผืนส้าเร็จรูป 

 พ.ศ.  2518 เพิ่มทุน 80 ล้านบาทรวมเป็นทุนจดทะเบียนช้าระแล้ว 100 ล้านบาทเพื่อขยายงาน 

 พ.ศ.  2522 เพิ่มทุน 50 ล้านบาทรวมเป็นทุนจดทะเบียนช้าระแล้ว 150 ล้านบาทเพื่อขยายงาน 

 พ.ศ.  2530 เพิ่มทุน 50 ล้านบาทรวมเป็นทุนจดทะเบียนช้าระแล้ว 200 ล้านบาทเพื่อขยายงาน 

   ได้รับอนุมัติเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 พ.ศ.  2532 เพิ่มจดทะเบียนอีก 300 ล้านบาทรวมเป็นทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาทนา้ออกจ้าหน่าย 150 ล้านบาท 

   เพื่อใชเ้ป็นทุนก่อตั้งโรงงานปั่นด้ายซึ่งได้รับการส่งเสรมิการลงทุนยกเว้นภาษีศุลกากรส้าหรับ   

   เคร่ืองจักรที่น้าเขา้จากต่างประเทศ 

 พ.ศ.  2545 เพิ่มทุนช้าระอีก 15 ล้านหุ้นเป็นทุนจดทะเบียนและช้าระทัง้หมด 50 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

   รวมเป็นทุนจดทะเบียนช้าระแล้ว 500 ล้านบาท 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบรษิทั 

ตารางแสดงสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบรษิัท TTI 

TTI TRT TSI RTI TTP 

ถือหุ้นใน ถือหุ้นใน ถือหุ้นใน ถือหุ้นใน ถือหุ้นใน 

TRT 87.31 % TTI -  TTI 0.50 % TTI -  TTI -  

TSI 6.67 % TSI -  TRT 1.09 % TRT 2.00 % TRT -  

RTI 8.75 % RTI -  RTI 5.25 % TSI -  TSI -  

TTP 3.57 % TTP -  TTP 1.43 % TTP -  RTI -  

 

TTI บรษิัท โรงงานผา้ไทย จ้ากัด (มหาชน) ทุนช้าระแล้ว 500 ล้านบาทแบ่งเป็น 50.0 ล้านหุ้น 

TRT บรษิัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จ้ากัด (บริษทัยอ่ย)  ทุนจดทะเบียน 600 ,, 6.0 ,, 

TSI บรษิัท ไทยสแตนดาร์ดอุตสาหกรรม จ้ากัด ,, 150 ,, 1.5 ,, 

RTI บรษิัท อุตสาหกรรมรามาเทก็ซ์ไทล์ (1988) จ้ากัด ,, 250 ,, 2.5 ,, 

TTP บรษิัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จ้ากัด (มหาชน)  ,, 350 ,, 3.5 ,, 

 

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

มีเพียงกลุ่มธุรกิจของตระกูลบุญน้าทรัพย์ซึ่งได้แก่ บริษัท ไทยวินเนอร์อุตสาหกรรม จ้ากัด และบริษัท คาสซาร์ดี ้อนิเตอร์เนชั่นแนล จ้ากัด 

ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในฐานะลูกค้าของบรษิัทฯ ส่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่อื่นๆ ไม่ได้มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ แต่อย่างใด 
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■■ 2  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

 บรษิัทฯ ประกอบธุรกิจสิ่งทอ เป็นผู้ผลิต ผู้น้าเข้าและจ้าหน่าย ฝ้ายดิบ ด้ายฝ้าย ด้ายใยผสม ด้ายใยสังเคราะห์ ผ้าผืนสีขาว ผ้าย้อมสี ผ้า

ทอลวดลาย และเสือ้ส้าเร็จรูป ตามที่ลูกค้าต้องการ ขายให้แก่ลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศภายใตเ้คร่ืองหมายการค้า “TTI” 

 บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จ้ากัด (บริษัทย่อย) ประกอบกิจการโรงงานปั่นด้าย ได้แก่ ด้ายฝ้าย ด้ายใยผสม และด้ายใยสังเคราะห์ จ้าหน่าย

ให้แก่บริษัทใหญ่ โรงงานฟอกย้อมเส้นด้าย และโรงงานทอผ้าภายในประเทศ 

 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 2561 2560 2559 

ผลิตภัณฑ์ / บรกิาร 
ด้าเนินงาน

โดย 

% การถือหุ้น 

ของบรษิัทฯ 
รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

 บริษัทฯ  -       

เสื้อส้าเร็จรูป         

ขายในประเทศ   32.75 0.83 71.99 1.67 61.39 1.61 

ขายต่างประเทศ   159.36 4.05 134.69 3.13 160.62 4.20 

ผ้าผืน          

ขายในประเทศ   724.16 18.39 612.08 14.21 702.63 18.37 

ขายต่างประเทศ   729.75 18.53 618.66 14.36 755.93 19.76 

ฝ้าย / ด้าย           

ขายในประเทศ   646.52 16.42 571.56 13.27 596.21 15.59 

ขายต่างประเทศ   273.56 6.95 218.04 5.06 205.31 5.37 

รับจ้างท้าของในประเทศ   63.02 1.60 120.52 2.80 96.96 2.54 

รายได้อ่ืนๆ ในประเทศ   31.66 0.80 679.89 15.78 17.86 0.47 

รวม 2,660.78 67.57 3,027.43 70.26 2,596.91 67.90 

 บริษัทยอ่ย 87.31       

ฝ้าย / ด้าย   1,213.78 30.82 1,110.17 25.77 1,149.79 30.06 

รับจ้างท้าของในประเทศ    31.33 0.80 44.45 1.03 44.56 1.17 

รายได้อ่ืนๆ    32.07 0.81 126.78 2.94 33.53 0.88 

รวม 1,277.18 32.43 1,281.40 29.74 1,227.88 32.10 

รวมทั้งสิ้น 3,937.96 100.00 4,308.83 100.00 3,824.79 100.00 
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2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 สินค้าส้าเร็จรูปทั้งหมด และวัตถุดิบบางส่วนได้จากโรงงานทั้ง 3 แห่งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งมีสถานที่ตั้งและก้าลังการผลิต

ดังต่อไปนี้ 

 

ล้าดับที่โรงงาน สถานที่ตัง้ 
ประเภท 

โรงงาน 

ก้าลังการผลิต 2561 

จ้านวน หน่วย 

โรงงาน 1 385  ซ.บางเมฆขาว  ต.ท้ายบ้าน  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ ทอผ้า 22,962,053 หลา 

โรงงาน 2 275  ซ.บางเมฆขาว  ต.ท้ายบ้าน  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ปั่นด้าย 6,922,455 ปอนด์ 

โรงงาน 3 595  ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ตัดเย็บเสือ้ผ้า 1,100,931 ตัว 

บรษิัทย่อย 62  ซ.วิลาลัย ต.บางโฉลง อ.บางพล ี จ.สมุทรปราการ ปั่นด้าย 27,212,590 ปอนด์ 

 

 สินค้าส้าเร็จรูปประเภทผา้ผืนที่บริษัทฯ มีไว้ขาย และเส้นด้ายที่ใชเ้ป็นวัตถุดิบในการผลิต นอกจากจะได้จากแหล่งผลิต ซึ่งเป็นโรงงานของ

บรษิัทฯ เอง และบริษัทยอ่ยแล้วยังมีการซือ้จากผู้ผลิตรายอื่นๆ ภายในประเทศอกีด้วย ส่วนวัตถุดิบประเภทฝา้ยดิบ บริษัทฯ น้าเข้าจากต่างประเทศ

หลายๆ ประเทศด้วยกัน เช่น ประเทศจีน, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, ซูดาน, อุซเบกิสถาน เป็นต้น ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสินค้าที่ต้องการเป็น

หลัก 
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■■ 3  ปัจจัยความเสีย่ง 
 

ความเสี่ยงอันอาจเกิดผลกระทบอย่างมากต่อฐานะการเงิน และผลการด้าเนินงานของกลุ่มบริษัทไม่เห็นมีในอนาคตอันใกล้ ส่วนปัจจัย

ความเสี่ยงซึ่งอาจจะเกิดจากการด้าเนินงานธุรกิจตามปกตินั้นมีดังนี้ 

 

3.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือความเสี่ยงในการระดมทุนคือ ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทจะเผชิญความยุ่งยากในการระดมทุนให้

เพียงพอและทันเวลาต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเคร่ืองมือทางการเงิน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอาจเกิดจากการที่กิจการไม่

สามารถขายสินทรัพย์ทางการเงินได้ทันเวลาด้วยราคาที่ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 

 

3.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและการบริหารความเสี่ยง 

  ในการด้าเนินการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการตลาดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทได้ท้าสัญญาซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

สัญญาซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าใช้บันทึกส้าหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ก้าไรหรือขาดทุนจากการใช้อนุพันธ์ทาง

การเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ที่ใช้ป้องกันฐานะความ

เสี่ยง 

 

  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบรษิทัมีสินทรัพย์และหนีส้ินที่ไม่ได้ท้าการป้องกันความเสี่ยง ดังนี้ 

 สกุลเงิน จ้านวนเงิน 
เทียบเท่าเงินไทย  

(ล้านบาท) 

ลูกหนีก้ารค้า เหรียญสหรัฐอเมรกิา 2,080,594 66.98 

เจ้าหนีก้ารค้า เหรียญสหรัฐอเมรกิา 1,209,864 39.46 

 ยูโร 337,296 12.64 

 เยน 493,200 0.15 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เหรียญสหรัฐอเมรกิา 273,345 8.92 

 

3.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ 

  กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากและมีหนี้สินกับสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัท เชื่อว่าความ

ผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระส้าคัญต่อผลการด้าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ กลุ่ม

บริษัทมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินอื่นเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 

 

3.4 ความเสี่ยงด้านการให้สนิเชือ่ 

 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนีข้องกิจการ อย่างไรก็ตาม หากมีลูกหนี้ที่กลุ่มบริษัทคาดว่าอาจจะมี

ปัญหาด้านการช้าระเงินแล้วผู้บริหารของกิจการมีนโยบายที่จะบันทึกค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญให้เพียงพอกับโอกาสที่จะเกิดความสูญเสีย

ดังกล่าว 
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■■ 4 ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

ทรัพย์สินส้าคัญที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ มีการตีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2561 มีรายการส้าคัญตามที่ปรากฏในงบการเงิน

เฉพาะกิจการ และงบการเงินบริษัทยอ่ย ดังนี้ 

4.1 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (บาท) 

ที่ดิน 36,143,750.00 

ที่ดินราคาเพิ่ม 751,936,250.00 

อาคารสิ่งปลกูสรา้ง 72,780,793.00 

เคร่ืองจักรอุปกรณ์โรงงาน 561,448,283.00 

เคร่ืองตกแต่งเคร่ืองใชส้้านักงาน 1,261,531.00 

งานระหว่างก่อสรา้ง เคร่ืองจักรระหว่างติดตั้ง 81,550.00 

ยานพาหนะ 7,614,355.00 

รวม 1,431,266,512.00 

 

หมายเหตุ ในปี 2561 บรษิัทได้ประเมินราคาที่ดินใหม่โดยผู้ประเมินราคาอิสระ  โดยใชว้ิธีข้อมูลตลาด ซึ่งตีราคาที่ดินเพิ่มจ้านวนเงิน 751.93 

  ล้านบาท ท้าให้ที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ้านวน 788.07 ลา้นบาท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บรษิัทมีสินทรัพย์จ้านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

มีจ้านวน 1,270.90 ล้านบาท (2560 : 1,215.00 ล้านบาท)  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บรษิัทได้จดจ้านองเคร่ืองจักรมูลค่าตามบัญชีสุทธิจ้านวน 146.80 ล้านบาท (2560 : 83.50 ล้านบาท) 

ไว้เป็นหลักทรัพย์ค้้าประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน  

 

4.2 งบการเงินบรษิัทย่อย 

 (บาท) 

ที่ดิน 185,749,040.00 

ที่ดินราคาเพิ่ม 358,803,160.00 

อาคารสิ่งปลกูสรา้ง 147,649,058.00 

เคร่ืองจักรอุปกรณ์โรงงาน 906,640,978.00 

ระบบสาธารณูปโภค 161,266,488.00 

เคร่ืองตกแต่งเคร่ืองใชส้้านักงาน 694,928.00 

งานระหว่างก่อสรา้ง เคร่ืองจักรระหว่างติดตั้ง 19,262,854.00 

ยานพาหนะ 2,112,079.00 

รวม 1,782,178,585.00 

 

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 บรษิัทได้ประเมินราคาที่ดินใหม่โดยผู้ประเมินราคาอิสระ  โดยใชว้ิธีข้อมูลตลาด ซึ่งตีราคาที่ดินเพิ่ม

จ้านวนเงิน 119.11 ล้านบาท ท้าให้ที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ้านวน 544.55 ล้านบาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์จ้านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว  มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคา

สะสมดังกล่าวมีจ้านวน 1,221.30 ล้านบาท (2560 : 1,221.96 ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้จดจ้านองเคร่ืองจักรมูลค่าตามบัญชีสุทธิจ้านวน 565.65 ล้านบาท (2560 : 772.90 ล้าน

บาท) ไว้เป็นหลักทรัพย์ค้้าประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บรษิัทมีตน้ทุนการกู้ยืมจ้านวน 3.62 ล้านบาท (2560 : 4.80 ล้านบาท) เกิดจากเงินกู้ยืมที่ยืมมาเฉพาะ

เพื่อสรา้งเคร่ืองจักร  และได้บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวโดยรวมอยูใ่นรายการซือ้สินทรัพย์แล้ว 
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4.3 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-ที่ดิน  

มูลค่าสุทธิตามบญัชีต้นปี   719,643,000.00 บาท 
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■■ 5  ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 

ไม่มี 
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■■ 6  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ บรษิัท โรงงานผา้ไทย จ้ากัด (มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษัทเลขที ่ 0107537000441 (เดิมเลขที่ บมจ. 291) 

ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรม ปั่นด้าย ทอผ้า เสือ้ผ้าส้าเร็จรูป 

ทุนช้าระแล้ว หุ้นสามญั 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 10.- บาท 

ที่ตั้งส้านกังานใหญ ่ 385 หมู่ 1 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขมุวิท ต้าบลท้ายบ้าน อ้าเภอเมืองสมทุรปราการ 

 จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

โทรศัพท์ 0 2703 8484 

โทรสาร 0 2387 0984, +0 2387 1983 

เว็บไซต ์ http://www.tti.co.th 

อเีมล์ thaitex@tti.co.th 

 

บุคคลอ้างองิ 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บรษิัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ้ากัด 

ที่อยู่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์ 0 2009 9000  

โทรสาร 0 2009 9991 

 

ผู้สอบบัญช ี นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 218  หรือ 

 นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4334 

 บรษิัท เอเอสที มาสเตอร์ จ้ากดั 

ที่อยู่ 790/12 ทองหล่อทาวเวอร์ ซ. ทองหล่อ 18 ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  

 กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท์ 0 2185 8842-3, 0 2185 0342 

โทรสาร 0 2815 0225 

 

ที่ปรกึษากฎหมาย ส้านักงานจรัสธรรมทนายความและการบัญชี 

ที่อยู่ 281/7 หมู่ 4 ซอยสุขสวัสดิ์ 40 ถนนสขุสวัสดิ์ แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ  

 กรุงเทพมหานคร 10140 

โทรศัพท์ 0 2389 2298 

โทรสาร 0 2389 2298 
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นิติบุคคลที่บริษัทไปลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

ชื่อ นิติบุคคล บรษิัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จ้ากัด 

ที่อยู่ 62 หมู่ 11 ซอยวิลาลัย ถนนบางนา-ตราด ต้าบลบางโฉลง  อ้าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

โทรศัพท์ 0 2337 2325-6 

โทรสาร 0 2337 2829 

ประเภทธุรกิจ โรงงานปั่นด้าย 

ทุนจดทะเบียนช้าระแล้ว หุ้นสามญั 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท 

สัดส่วนการถือหุ้น 87.31% 
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      สว่นที ่2  

      การจัดการ 

      และการก ากบัดแูลกจิการ  

       

      ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น  

      โครงสร้างการจดัการ 

      การก ากับดแูลกิจการ 

      ความรับผิดชอบต่อสังคม 

      การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง 

      รายการระหว่างกัน  
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■■ 7 ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว  

 บรษิัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท เรียกช าระแล้ว 500 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 50 ล้านหุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

 กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก เปรยีบเทียบ 5 ปี 

 

ล าดับ รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ 31/12/2561 % 31/12/2560 % 31/12/2559 % 31/12/2558 % 31/12/2557 % 

1 นายก าจร  ชื่นชูจิตต์ 12,877,867 25.7 12,882,467  25.7  12,392,367  24.8  12,276,367  24.5  11,988,167  24.0  

2 นางสาวสุภทัทา บญุน าทรัพย์ 6,155,280 12.3 6,165,280  12.3  6,096,085  12.2  6,004,985  12.0  6,004,985  12.0  

3 นายธวัชชัย ไชยะภินันท์ 5,477,120 10.9 5,477,120  10.9  5,447,120  10.9  5,447,120  10.9  5,447,120  10.9  

4 บริษทั ไทยเท็กซ์ไทล์ อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด 4,128,315  8.3  4,128,315  8.3  4,128,315  8.3  4,128,315  8.3  4,128,315  8.3  

5 นายเกษม วรฤทธิชัย 2,964,945 5.9 2,964,945  5.9  2,964,945  5.9  2,964,945  5.9  2,964,945  5.9  

6 นายไพบูลย์ จรูญชัยคณากิจ 2,574,000 5.1 2,574,000  5.1  2,574,000  5.1  2,574,000  5.1  2,478,100  5.0  

7 บรษิัท เกรท ชานซ์ โฮลดิง้ จ ากัด 2,000,000 4.0 2,000,000  4.0  2,000,000  4.0  2,000,000  4.0  2,000,000  4.0  

8 บรษิัท อาร์.พ.ีที.รีซอรส์เซส จ ากัด 1,718,100 3.4 1,718,100  3.4  1,718,100  3.4  1,718,100  3.4  1,718,100  3.4  

9 บรษิัท ที.ที.รีซอรส์เซส จ ากดั 1,582,305 3.2 1,582,305  3.2  1,582,305  3.2  1,582,305  3.2  1,582,305  3.2  

10 บริษัท วงศ์ช่างเอ็นเตอร์ไพรส ์จ ากัด 1,100,000 2.2 1,100,000  2.2  1,100,000  2.2  1,100,000  2.2  1,100,000  2.2  

 

7.3 กำรออกหลักทรัพย์อื่น  

 ไม่มี 

 

7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

 บรษิัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่า 50-60% ของก าไรสุทธ ิ
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■■ 8 โครงสร้างการจัดการ 
 

8.1 กรรมกำรบริษัท 

 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 17 คน ซึ่งแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 7 คนกรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหาร 4คน กรรมการอสิระ 6 คน 

 ภายในคณะกรรมการบรษิัทฯ แบ่งเป็นกรรมการชุดยอ่ย 3 ชุด คือ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน ดังรายชื่อตอ่ไปนี้ 

1. นายบุญน า บุญน าทรัพย์  ประธานกรรมการ 

2. นายมงคล มังกรกนก กรรมการบรหิาร 

3. นายไพบูลย์ จรูญชัยคณากิจ กรรมการบรหิาร 

4. นายธวัชชัย ไชยะภินันท์ กรรมการบรหิาร กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

5. นายก าจร ชื่นชูจิตต์ กรรมการบรหิาร 

6. นายชว่ง  กุลวรรณวิจติร กรรมการบรหิาร และเลขานุการคณะกรรมการ 

7. นางศิริวรรณ บุญน าทรัพย์  กรรมการ 

8. ศ.ดร.สมศักดิ ์ ไชยะภินันท์  กรรมการ 

9. นายไพโรจน์ ชื่นชูจิตต์ กรรมการ 

10. นางสาวนฤมล วรฤทธิชัย กรรมการบรหิาร 

11. นายเกษม วรฤทธิชัย กรรมการ 

12. นายเจริญ เลาหทัย*  กรรมการ และกรรมการอสิระ 

13. นายสุชาติ จันทรานาคราช * กรรมการ และกรรมการอสิระ 

14. ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ์ * ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ กรรมการสรรหา  

   และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

15. นายปรีชา ชัยพรหมประสิทธิ์ * กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ กรรมการสรรหา และกรรมการ 

   พิจารณาค่าตอบแทน 

16. นายกร เสรโีรจนสิริ*  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

17. ผศ.ดร.ขจรวุฒิ น าศิริกุล* กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

 นายณรงค์ พิริยพฤนท์สกุล เลขานุการบรษิัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา  

   และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รวม 3 คณะ 

 

 * กรรมการอสิระ 

หมำยเหตุ  ส าหรับจ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ และจ านวนคร้ังที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุม โปรดดูที่ตารางการเข้า

ประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

. 
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 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 เมื่อวันที ่28 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบรษิัทฯได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 4 คนมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี 

ประกอบด้วยกรรมการอสิระ 4 ท่าน คือ 

1. ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ์  (ประธานกรรมการตรวจสอบ) 

2. นายปรีชา ชัยพรหมประสิทธิ ์ (กรรมการตรวจสอบ)  

3. นายกร  เสรโีรจนสิริ  (กรรมการตรวจสอบ) 

4. ผศ.ดร.ขจรวุฒิ น าศิริกุล  (กรรมการตรวจสอบ) 

คณะกรรมกำรสรรหำ และคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ คือคณะกรรมการสรรหา 

และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ในแต่ละคณะมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และ

กรรมการบรหิาร 1 ท่าน และคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ ประกอบด้วยกรรมการกลุ่มเดียวกัน คือ 

1. ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ์  (กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ) 

2. นายปรีชา ชัยพรหมประสิทธิ ์ (กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ) 

3. นายธวัชชัย ไชยะภินันท์  (กรรมการบรหิาร) 

4. นายณรงค์ พิริยพฤนท์สกุล  (เลขานุการคณะกรรมการ) 

 

8.2 ผู้บริหำร 

 

 
  

กรรมการผู้อ านวยการ  นายมงคล        มังกรกนก 

บุคคลและกฎหมาย  นายณรงค์   พิริยพฤนท์สกุล 

จัดซือ้    นายอรุณ    เจริญแสงเพชร 

ฝ่ายโรงงานและวิศวกรรม นายเฉลิม เตชวาล   

เทคโนโลยสีารสนเทศ  นางอัญชลี  ตะเภาพงษ ์

วางแผน    นายสุรศักดิ์  นามพิลา 

บัญช ี    นายช่วง  กุลวรรณวิจติร 

ขาย    นายณฐพล   จารุกิตติคุณ 

การค้า    นายธีรวัฒน์  ศรีวไิลฤทธิ์ 

 

8.3 เลขำนุกำรบรษิัทฯ 

 นายณรงค์   พิริยพฤนท์สกุล 

          

                   

   .
              

   .
       

   .
      ,         

   .
                 

   .
      

   .
     

   .
   

   .
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8.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

 ดูรายละเอยีดตารางการเข้าประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

ตารางการเข้าประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

 
การประชุมกรรมการ ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ (บาท) 

จ านวนที่เข้า / จ านวนเต็ม (เบีย้ประชุมและบ าเหน็จ) 

รายชื่อกรรมการ ต าแหนง่ 2561 2560 2561 2560 

1. นายบุญน า บุญน าทรัพย์  4/4 4/4 160,000 160,000 

2. ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์  3/4 3/4 170,000 170,000 

3. นายปรีชา ชัยพรหมประสิทธิ ์  3/4 3/4 170,000 170,000 

4. นายกร เสรโีรจนสิริ  4/4 4/4 170,000 170,000 

5. ผศ.ดร.ขจรวุฒิ น าศิริกุล  4/4 4/4 170,000 170,000 

6. นายมงคล มังกรกนก  4/4 3/4 160,000 160,000 

7. นายไพบูลย์ จรูญชัยคณากิจ  4/4 4/4 135,000 135,000 

8. นายธวัชชัย ไชยะภินันท์  4/4 4/4 135,000 135,000 

9. นายก าจร ชื่นชูจิตต์  4/4 3/4 135,000 135,000 

10. นายชว่ง กุลวรรณวิจติร  4/4 4/4 135,000 135,000 

11. นางศิริวรรณ บุญน าทรัพย์  4/4 4/4 110,000 110,000 

12. ศ.ดร.สมศักดิ ์ ไชยะภินันท์  4/4 4/4 110,000 110,000 

13. นายสุชาติ จันทรานาคราช  4/4 4/4 110,000 110,000 

14. นายไพโรจน์ ชื่นชูจิตต์  4/4 4/4 110,000 110,000 

15. นางสาวนฤมล วรฤทธิชัย  4/4 4/4 110,000 110,000 

16. นายเกษม วรฤทธิชัย  4/4 4/4 110,000 110,000 

17. นายเจริญ เลาหทัย  4/4 4/4 110,000 110,000 

 รวม 2,260,000 2,260,000 

 

 = ประธานกรรมการ   = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 = กรรมการตรวจสอบ   = กรรมการบรหิาร 

 = คณะกรรมการ   = กรรมการสรรหา 

 = กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  = กรรมการอสิระ 

 

  ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนผู้บริหาร  15   ท่าน    24,098,840.49 บาท 

 ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ านวยการ (นายมงคล  มังกรกนก) 2,050,000.00 บาท 

 ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน  ไม่มี  
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8.5 ตำรำงแสดงกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรชุดย่อย 

คณะกรรมการชุดยอ่ย สถานะกรรมการอสิระ จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ   

1. ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์  3/4 

2. นายปรีชา ชัยพรหมประสิทธิ ์  3/4 

3. นายกร เสรโีรจนสิริ  4/4 

4. ผศ.ดร.ขจรวุฒิ น าศิริกุล  4/4 

คณะกรรมกำรสรรหำ   

1. ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์  2/2 

2. นายปรีชา ชัยพรหมประสิทธิ ์  2/2 

3. นายธวัชชัย ไชยะภินันท์ - 2/2 

คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน   

1. ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์  2/2 

2. นายปรีชา ชัยพรหมประสิทธิ ์  2/2 

3. นายธวัชชัย ไชยะภินันท์ - 2/2 

 

8.6 บุคลำกร 

 บุคลากรของบรษิัทฯในหน่วยงานหลกัมีจ านวนตามรายงานก าลงัคนปี 2561  ข้างล่างนี้ 

รายงานก าลังคนป ี2561 

เดือน ปั่นด้าย ทอผ้า การ์เม้นท ์ รวม 

มกราคม 104 796 576 1,476 

กุมภาพันธ ์ 103 794 569 1,466 

มีนาคม 103 785 551 1,439 

เมษายน 102 774 514 1,390 

พฤษภาคม 101 770 491 1,362 

มิถุนายน 100 777 492 1,369 

กรกฎาคม 100 776 491 1,367 

สิงหาคม 100 767 483 1,350 

กันยายน 101 777 485 1,363 

ตุลาคม 100 776 492 1,368 

พฤศจิกายน 99 772 484 1,355 

ธันวาคม 99 761 460 1,320 

ส าหรับผลตอบแทนตลอดปี 2561 เปน็ดังนี ้

1. พนักงานส่วนปั่นด้ายเป็นเงินค่าจา้ง 27,619,713.32 บาท โบนัส     0.00 บาท 

2. พนักงานส่วนทอผ้าเป็นเงินค่าจา้ง     213,826,178.13 บาท โบนัส     0.00 บาท 

3. พนักงานส่วน GARMENT เป็นเงินค่าจา้ง 79,822,932.67 บาท โบนัส     0.00 บาท 
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 ส าหรับนโยบายในการพัฒนาพนักงาน  บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ และฝึกทักษะภายในองค์กรเป็นประจ าเช่นโครงการอบรม 

5ส., ISO 9001 และ ISO14001 เป็นต้น นอกจากนี้การฝึกอบรมและสัมมนาเฉพาะด้านก็จะมีการจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกองค์กรเป็น

ประจ าทุกปี ดังนี้ 

ที่ หลักสูตร จ านวนผูเ้ข้าอบรม (คน) ระยะเวลา 

1 ความรู้พื้นฐานระบบ ISO 9001:2015  800 1 วัน 

2 ความรู้พื้นฐานระบบ ISO 14001:2015 800 1 วัน 

3 การฝึกอบรมในหน้าที่รับผดิชอบ 155 30 วัน 

4 ระบบบรหิารคุณภาพและสิง่แวดล้อม 155 3 ชั่วโมง 

5 อบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ 767 6 ชั่วโมง 

6 การตีความข้อก าหนด ISO 14001:2015 5 2 วัน 

7 Leading the way in Sustainability and Innovation  

(เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย้อม) 

4 1 วัน 

8 ผู้ปฏิบัติการสถานทีเ่ก็บรักษาน้ ามัน 1 2 วัน 

9 คณะกรรมการความปลอดภัย 4 2 วัน 

10 Integrated Management System Internal Audit Techniques  

For ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 

32 2 วัน 

11 5 ส. เบือ้งต้น 155 3 ชั่วโมง 
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■■ 9 การก ากบัดูแลกิจการ 
 

9.1 นโยบำยเก่ียวกับกำรก ำกับดูแลกจิกำร 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงได้ยึดแนวทางตามที่

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก าหนด นอกจากนี้ยังได้ท าคู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

 คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดแูลกิจการดังต่อไปนี ้

(1) ก าหนดกรอบโครงสร้างของการก ากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โดยต้องมีความ

โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

(2) คณะกรรมการบรษิัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดร่วมกันทุกฝ่าย และยึดมั่นในนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงน าคู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจของบรษิัทฯ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

(3) ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าสิทธิประโยชน์ของ

ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างเต็มที่ 

(4) ไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ และอ านวยความสะดวกเพื่อส่งเส ริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้

สิทธิขั้นพืน้ฐานของตน นอกเหนือไปจากสิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

(5) ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เช่น ให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางการสื่อสารกับบริษัทฯ ที่

เหมาะสม 

(6) คณะกรรมการบรษิัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะยดึมั่นในจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันพร้อมทั้งดูแลสอดส่อง ควบคุม และป้องกันการตัดสินใจหรือการกระท าใดๆ ที่มีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ 

(7) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีนัยส าคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน และตรงตามก าหนดเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ 

(8) ก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่ส าคัญและจ าเปน็ต่อการด าเนินธรุกิจของบรษิัทฯ รวมถึงการวางระบบที่มีประสิทธิภาพใน

การติดตามและวัดผลการบรหิารจัดการของฝ่ายบรหิาร 

(9) พิจารณาก าหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนใช้เป็น

แนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับระเบียบข้อบังคับของบรษิัทฯ 

(10) จัดให้มีการประเมินตนเองทุกปีเพื่อใช้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

(11) คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีช่องทางที่จะสามารถสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานก ากับดูแล รวมถึงการให้ข้อมูล

สารสนเทศทั่วไปแก่ผู้ถือหุ้นและผูม้ีส่วนได้เสีย 
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 ทั้งนีค้ณะกรรมการบรษิัทฯ ตระหนักถึงการส่งเสรมิการปฏิบัติหนา้ที่และความรับผดิชอบของกรรมการผู้บริหารและพนักงานให้เป็นไปตาม

หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามที่คณะกรรมการได้ก าหนดคณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการสื่อสารนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยสื่อผ่านในหลายช่องทางดังนี้ 

- คู่มือพนักงาน 

- คู่มือ “นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี” 

- คู่มือ “จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ” 

- เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tti.co.th) 

- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบรษิัทฯ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดีในหลักสูตรปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่ของบริษัทฯ

อย่างต่อเนื่อง 

 

9.2 คณะกรรมกำรชุดย่อย 

(1) โครงสรา้งกรรมการบรษิัทฯ 

ภายในคณะกรรมการของบรษิัทฯ ทัง้ 17 คน ได้มีการแบ่งเป็นคณะกรรมการชุดยอ่ย ดังนี ้   

ก. คณะกรรมการบรหิาร 7 คน ดังนี ้

1. นายบุญน า บุญน าทรัพย์ 

2. นายมงคล มังกรกนก 

3. นายชว่ง  กุลวรรณวิจติร 

4. นายไพบูลย์ จรูญชัยคณากิจ 

5. นายธวัชชัย ไชยะภินันท์ 

6. นายก าจร ชื่นชูจิตต ์

7. นางสาวนฤมล วรฤทธิชัย 

ข. คณะกรรมการตรวจสอบ 4 คน (ดูรายชื่อหน้า 24)   

ค. คณะกรรมการสรรหา 3 คน (ดูรายชือ่หน้า 24) 

ง. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  3 คน และผู้บริหาร (ดูรายชื่อหน้า 24) 

 ส าหรับอ านาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุดนั้นเป็นดงันี้ 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ  มอี านาจหน้าที่ในประการที่ส าคัญคือ จัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมตลอดถึง 

1. การให้ความเห็นชอบในการด าเนนิงานที่ส าคญัเช่น วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และความเสี่ยง เป็นต้น 

2. การติดตามและดูแลฝา่ยจัดการด าเนนิงานตามนโยบาย 

3. การควบคมุภายในและการบรหิารความเสี่ยง 

4. การก าหนดให้มีนโยบายในการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการท าธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร และให้

ความเห็นชอบในนโยบายดังกล่าว 

5. พิจารณาเรื่องที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ   

6. ก าหนดนโยบายด้านการบรหิารความเสี่ยงให้ครอบคลมุทั้งองคก์ร  
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 คณะกรรมกำรบริหำร  มีอ านาจหนา้ที่ดังนี ้

1. มีอ านาจสั่งการวางแผนและด าเนินกิจการของบรษิัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของบรษิัทฯ ก าหนด 

2. ก าหนดกลยุทธ์ ในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ภายใตข้อบเขตวัตถุประสงค์และ/หรือแนวนโยบายของบรษิัทฯ 

3. เสนอแผนการลงทุนและ/หรือการระดมทุนของบรษิัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี 

4. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้

มอบอ านาจไว้ 

5. มีอ านาจพิจารณาก าหนดสวัสดิการให้แก่พนักงานตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี และกฎหมายที่

ใชบ้ังคับ 

6. มีอ านาจอนุมัติการซือ้ การจัดจ้าง การเช่า การเช่าซือ้ทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนมีอ านาจลงทุนและด าเนินการช าระ

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามผังอ านาจอนุมัติที่คณะกรรมการ

บรษิัทฯ ก าหนดภายในวงเงินที่คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้มอบอ านาจไว้ 

7. มีอ านาจอนุมัติการกู้ยืมเงินเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารนิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการ

ด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 

8. มีอ านาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สินหรือการช าระราคาใดๆ อันสืบเนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ตามสัญญาและ/หรือข้อตกลงกับคู่ค้าโดยมีรายละเอยีดตามผังอ านาจอนุมัติที่คณะกรรมการบรษิัทฯ ก าหนด 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1. สอบทานให้บรษิัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่เหมาะสมมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความ

เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่

รับผดิชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บรษิัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบรษิัทฯ 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

บรษิัทฯ 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว

ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษิัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมกำรสรรหำ  มีอ านาจหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่จะด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง และ

กรรมการของบริษัทฯ กล่าวคือเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมแก่การเป็นผู้บริหารระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา และ

เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบรษิัทฯ ให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นผูพ้ิจารณา 
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 คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง  มีอ านาจหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการ

จ่าย และรูปแบบของค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้รหิารเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณา

อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการนั้นจะได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาต่อไป 

(2) กรรมการตรวจสอบ  

ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสอบทานงบการเงิน คือ ผศ.ดร.ขจรวุฒิ น าศิริกุล 

 

9.3 กำรสรรหำและแต่งต้ังกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด 

 ในการสรรหากรรมการนั้น กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เว้ น

แต่ในกรณีที่คณะกรรมการใชส้ิทธิเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  อย่างไรก็ตามผู้

ถือหุ้นทุกคนก็มีสิทธิที่จะเสนอชื่อบุคคลที่ตนเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพจิารณาอนุมัติเช่นกัน 

(1) คณะกรรมการบรษิัทฯ 

ก. องค์ประกอบ และการเลือกตั้ง 

ตามข้อบังคับของบรษิัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ก าหนดจ านวนกรรมการบริษัทฯ แต่

ต้องไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่เกิน 17 คน และเลือกตั้งบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้ง

ต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนด และกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและมีจ านวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข. คุณสมบัติกรรมการบรษิัทฯ 

1. ต้องเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

3. ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระท าโดยทุจรติ 

4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

5. ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มี

มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ค. วิธีการเลือกตั้งกรรมการบรษิัทฯ 

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการข้อ 18 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะ

พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน

จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง เป็น

เสียงชีข้าด 
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ง. วาระการด ารงต าแหน่ง  

1. การออกตามวาระ 

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการข้อ 20 ก าหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุก

คร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ครบเป็นสามส่วนไม่ได้ก็

ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3  

 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบยีนบริษัทนั้นให้ใช้วธิีจับสลากกันว่าผู้ใด

จะเป็นผู้ออกส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

    กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งไปตามวาระนั้น มีสิทธิได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการใหม่ได้   

2. การออกที่มิใช่การออกตามวาระ  

 ตามข้อบังคับของบรษิัทฯหมวดที ่4 คณะกรรมการข้อ 21 ก าหนดให้นอกจากการพ้นจากต าแหนง่ตามวาระแล้ว

กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

1) ตาย 

2) ลาออก 

3) ขาดคุณสมบตัิหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 17 แหง่ข้อบงัคับนี้ 

4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมมีติให้ออกตามข้อ 25 แหง่ข้อบงัคับนี้ 

5) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

 บริษัทฯ ไม่ได้ก าหนดจ านวนวาระสูงสุดที่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันได้ ทั้งนี้ให้เป็นดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นในการ

พิจารณาเลือกตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ  

ก. องค์ประกอบและการเลือกตั้ง  

 คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คนประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ

ตรวจสอบโดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนดดังนี้ 

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบรษิทัฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ 

2. เป็นกรรมการอสิระ 

3. ไม่เป็นกรรมการที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทฯ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

4. มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ก าหนด 

5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบทั้งนี้ต้องมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความ

น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 

 ทั้งนี้หากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุนได้มี

ประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบใหม่กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศ

เปลี่ยนแปลงไปทุกประการ 

ข. วาระการด ารงต าแหน่ง 

   คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการบรษิัทฯ แต่งตั้ง  

1. การออกจากต าแหนง่ตามวาระ 



 

 รายงานประจ าปี 2561 บริษัท โรงงานผา้ไทย จ ากัด (มหาชน) 33 
 

 เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบด ารงต าแหน่งครบวาระ  ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลงทั้งนีใ้นการแต่งตั้งต้องกระท าภายใน 

2 เดือนนับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมโดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจ

ได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ 

2. การออกที่มิใช่การออกตามวาระ 

    นอกเหนือจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว  ให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  

1) พ้นจากสภาพการเป็นกรรมการบรษิัทฯ 

2) ลาออก 

3) ตาย 

4) คณะกรรมการบรษิัทฯ มีมติถอดถอนให้พน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ 

5) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ก าหนด 

 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระและยังคงเหลื อ

วาระไม่น้อยกว่า 2 เดือนให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น

กรรมการตรวจสอบแทนต าแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนดังกล่าวจะอยู่

ในต าแหน่งได้เพยีงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน 

 กรรมการตรวจสอบสามารถด ารงต าแหน่งติดต่อกันโดยไม่จ ากัดวาระ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการพิจารณา

ของคณะกรรมการบรษิัทฯ 

(3) คณะกรรมการบรหิาร 

ก. องค์ประกอบและการเลือกตั้ง  

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการให้เป็นคณะกรรมการบริหารจ านวน 7 คน ประกอบด้วยกรรมการ

ผู้อ านวยการเป็นประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการอื่นอีก 5 คน ทั้งนีก้ารแต่งตั้งได้พจิารณาจากความรู้และประสบการณ์ที่

เพียงพอแก่การท าหน้าที่บรหิารจัดการกิจการของบรษิัทฯ ได้เป็นอย่างดี 

ข. วาระการด ารงต าแหน่ง  

1. การออกตามวาระ 

ให้กรรมการบริหารแต่ละคนมีวาระการด ารงต าแหน่งตราบเท่าที่ตนยังด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ และให้

พ้นจากต าแหน่งกรรมการบรหิารเมื่อตนพ้นจากต าแหน่งกรรมการตามวาระ  

2. การออกที่มิใช่การออกตามวาระ 

นอกเหนือจากการพ้นจากต าแหนง่ตามวาระแล้ว ให้กรรมการบรหิารพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  

1) ลาออก 

2) ตาย 

3) คณะกรรมการบรษิัทฯ มีมตถิอดถอนให้พน้จากต าแหนง่ก่อนครบวาระ 

4) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาด

หลักทรัพย์ก าหนด 

 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบรหิารว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่

น้อยกว่า 2 เดือนให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการบริหารแทนต าแหน่งที่ว่าง ในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ คราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริหารดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ

กรรมการบรหิารที่ตนแทน 
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(4) กรรมการอสิระ 

 บรษิัทฯมีกรรมการอสิระจ านวน 6 คน (ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด) มีหลักเกณฑ์ในการก าหนดคุณสมบัติ

และกระบวนการสรรหาดังนี้ 

ก. คุณสมบัติกรรมการอสิระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบรษิัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้

มีอ านาจควบคุมของบรษิัทฯ ทั้งนีไ้ด้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอสิระแต่ละรายแล้ว 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี

อ านาจควบคุมของบริษัทฯ บรษิัทย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัทฯ 

3. ไมเ่ป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา 

คูสมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่

จะไดรั้บการเสนอให้เป็นผู้บรหิารหรือผู้มีอ านาจควบคมของบริษัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บรษิัทย่อยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทั้งไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 

หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบรษิัทฯ 

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ

การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง

การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้ รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง

เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ  หรือคู่สัญญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์

ที่มีตวัตนสุทธิของบรษิัทฯ หรือตั้งแต่ย่ีสิบล้านบาทขึ้นไป แลว แต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้การค านวณภาระหนี้

ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบรษิัทฯ บริษัทยอ่ย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และ

ไมเ่ป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัท

ย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปจีากบรษิัทฯ บริษัทยอ่ยผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิารทางวิชาชีพนั้นด้วย  

7. ไมเ่ป็นกรรมการที่ไดรั้บการแต่งตั้งขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบรษิัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง

เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่

รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ

กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

9. ไมม่ีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไมสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบรษิัทฯ  

 ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9 แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 

(Collective Decision) ได้ 
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ข. ระบวนการสรรหากรรมการอสิระ 

 คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น และมีประสบการณ์เข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ของบรษิัทฯ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เสนอให้คณะกรรมการบรษิัทฯ ร่วมกันพิจารณาเพื่อเสนอต่อ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติอีกคร้ังหนึ่ง 

(5) การแต่งตัง้กรรมการผู้อ านวยการ 

แต่งตัง้โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

(6) การแต่งตัง้ผู้บริหารรายอื่นๆ  

กรรมการสรรหามีอ านาจเสนอชื่อบุคคลอื่นๆ ที่เป็นพนักงานบริษัทฯ ให้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิาร 

 

9.4 กำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย 

บริษัทฯ มีกลไกในการก ากับดูแลที่ท าให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษา

ผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบรษิัทฯ ดังนี้ 

(1) บรษิัทฯ มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบรษิัทฯ ไปเป็นกรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทดังกล่าวตามสัดส่วน

การถือหุ้นโดยบุคคลที่จัดส่งไปนั้นจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ 

(2) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดียวกันให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อเป็นกลไกในการก ากับ

ดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือ

จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการท ารายการส าคัญอื่นใดของบริษัทย่อยให้ครบถ้วนถูกต้อง  และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ

เปิดเผยข้อมูล และการท ารายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในท านองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบรษิัทฯ 

 

9.5 กำรก ำกับกำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

บรษิัทฯ ก าหนดมาตรการควบคุมดูแลไม่ให้กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารใชป้ระโยชน์จากข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วน

ตน รวมทั้งเพื่อการซือ้ขายหลักทรัพย์ ดังนี้ 

 กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดเผย

ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตอันมีนัยส าคัญและมีผลกระทบต่อบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้อ านวยการเสียก่อน

แต่ถ้าข้อมูลใดที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุนต้องผา่นความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ 

 นโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการน าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนั้น บริษัทฯ  มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็น

ผู้ดูแลและพิจารณาตัดสินความผิดในกรณีที่มีกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารมีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยมอบหมายให้กรรมการ

ผู้อ านวยการเป็นผู้พิจารณาความผิดตามมาตรการการลงโทษที่เป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ หากพนักงานของบริษัทฯ 

กระท าความผิดดังกล่าว 

 นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดท าเป็นข้อปฏิบัติว่าคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ห้ามท าการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 

เดือนก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนและต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์

ของบรษิัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว 

 ส าหรับนโยบายและวิธีการติดตามดูแลการใช้ข้อมูลภายในไปใช้เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ได้ก าหนดให้เลขานุการบริษัทฯ  เป็นผู้ย่ืนแบบ

รายงานการซือ้ขายหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ของกรรมการทุกคนในทุกคร้ังที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ และรายงานให้ประธานกรรมการทราบทุก

คร้ัง 
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นโยบายการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบรษิัทฯ ให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ในทุกระดับการปฏิบัติงานมีระบบการ

ควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมการประเมินความเสี่ยงกิจกรรมการควบคุมข้อมูลและการ

สื่อสารและการติดตามรวมถึงการด าเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับระเบียบที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและ

ถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบรษิัทฯอยู่เสมอ 

 คณะกรรมการบรษิัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน และรายงาน

ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ทั้งนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนายณรงค์ พริิยพฤนท์สกุล ให้ท าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบท ารายงานในด้านต่างๆ เช่น ด้าน

การผลิต การใช้ทรัพยากรบุคคล การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย และน าเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบใชเ้ป็นข้อมูลในการประชุมเป็นประจ าทุกไตรมาส  

 

9.6 ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญช ี

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีคร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ได้มีมติให้แต่งตั้งนายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 218 และนางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากัด 

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบรษิัทฯ บุคคลทั้งสองสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ

โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย บุคคลทั้งสองมีประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนดังนี้ 

 ประวัติการเป็นผู้สอบบัญช ี

นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข์ เป็นผู้สอบบัญชีตัง้แต่ป ี 2549 - 2553 และ 2556 - 2561 

นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก ” 2550 - 2561 

 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 ปี 2560 ปี 2561 

ประเภทค่าตอบแทน บรษิัทฯ บรษิัทย่อย บรษิัทฯ บรษิัทย่อย 

ค่าสอบบญัชีส าหรับป ี 430,000 300,000 430,000 300,000 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)  250,000 220,000 250,000 220,000 

ค่าสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส 70,000 - 70,000 - 

ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม 50,000 - 50,000 - 

รวม 800,000 520,000 800,000 520,000 

 

9.7 กำรปฏิบัตติำมหลักกำรก ำกับดูแลกจิกำรที่ดีในเรื่องอืน่ๆ 

 ไม่เพียงบริษัทฯ จะยึดหลักการตามกฎหมาย และหลักธรรมาภิบาลในการก ากับดูแลกิจการเท่านั้น หากแต่ยังได้ยึดหลักการและหลัก

ปฏิบัติที่ดีตามแนวทางที่แนะน าโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and 

Development หรือ OECD) 

 นอกจากนีบ้รษิัทฯ ยังได้วางแนวทางในการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

ได้ก าหนดไว้ โดยแบ่งแนวทางการปฏิบัติออกเป็น 5 หมวด ดังนี ้ 

(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 

(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

(3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

(5) ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
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 หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบรษิัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ

และทันท่วงที รวมทั้งสนับสนุนให้ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อ

สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการจึงได้ก าหนดนโยบายในการอ านวยความสะดวกและส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ได้มีส่วนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือ

หุ้น ดังนี้ 

นโยบำยกำรอ ำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

1. ก าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ าทุกปี ภายในระยะเวลา 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ 

(ประชุมภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี) และหากมีกรณีจ าเป็นเร่งด่วนก็จะเรยีกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป 

2. จัดท าและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งรายละเอยีดระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลส าคัญและจ าเป็นที่ผู้ถือ

หุ้นจ าต้องใช้ประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

รายงานประจ าปี หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.และแบบ ข. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด และระบุวิธีการมอบฉันทะ 

พร้อมทั้งระบุสถานที่ วัน เวลา และแผนที่แสดงสถานที่ประชุม โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งประกาศลงในหนังสือพมิพ์ฉบับภาษาไทยเป็น

เวลา 3 วัน ติดต่อกันก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ

เอกสารที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์อีกด้วย 

3. ได้อ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกันโดยมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสาร

และลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอทั้งนี้บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียนและนับ

คะแนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความรวดเร็วและได้มีการจัดเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับปิดใบมอบฉันทะ นอกจากนี้

สถานที่จัดประชุมมีขนาดที่ เพียงพอกับจ านวนผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมและเป็นสถานที่ภายในโรงแรมในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งสะดวกแก่การเดินทางของผู้ถือหุ้น 

4. บรษิัทฯ ไม่กระท าการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจ ากัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้า

ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ตลอดระยะเวลาที่การประชุมยังไม่แล้วเสร็จ 

5. ก่อนเริ่มการประชุมทุกคร้ังประธานกรรมการจะเป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม  อาทิวิธีการลงคะแนน

และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติตามล าดับในแต่ละวาระเป็นต้น ในการนับคะแนนเสียงบริษัทฯ จะ

ด าเนินการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเรียงตามล าดับวาระการประชุม และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

อย่างชัดเจนในห้องประชุม 

6. การด าเนินการนับคะแนนเสียงบริษัทฯ จัดให้มีบุคคลเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น 

พร้อมทั้งเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบและบันทึกไวใ้นรายงานการประชุม 

7. ประธานกรรมการ จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอและด าเนินการประชุมอย่างเหมาะสม และโปร่งใสโดย

ระหว่างการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารว่มประชุมสามารถใช้สิทธิในการซักถามแสดงความเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

ใชส้ิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่ส าคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท อาทิเช่น การแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ การ

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอสิระ การอนุมัติผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การก าหนด

หรือการแก้ไขข้อบังคับบริคณห์สนธิ เป็นต้น 

8. ประธานกรรมการ กรรมการ และผูบ้รหิารที่เกี่ยวข้องมีความรับผดิชอบในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค าถามแก่

ผู้ถือหุ้น 

9. ไม่ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะด าเนินไปถึงระเบียบวาระใด แต่หากประธานยังมิได้กล่าวปิดประชุม ก็จะให้สิทธิผู้ถือหุ้น

สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา และยัง

ไม่ได้มีการลงมติ 
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10. บรษิัทฯ ได้ระบุการมีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และหากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียหรือ

มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาในวาระนั้น

พร้อมทั้งให้กรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาในวาระนั้นจะแล้วเสร็จ 

11. บริษัทฯ ท าการเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้นในวันท าการถัดไปบนเว็บไซต์ของ

บรษิัทฯ 

12. บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน  14 วัน และแจ้งต่อนาย

ทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด (1 เดือนนับแต่วันประชุม) พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ

บรษิัทฯ 

 

หมวดท่ี 2 กำรปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุ้นอย่ำงเท่ำเทยีมกัน 

1. บรษิัทฯ ให้ความส าคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจ าปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

และเผยแพร่หลักเกณฑ์การใช้สิทธิดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์

ของบรษิัทฯ ด้วย 

2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทน และเมื่อได้ย่ืนหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้ว

ย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผูถ้ือหุ้นทุกประการ 

3. บรษิัทฯ ได้เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ ไม่สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดได้ 

จะได้ยังสามารถรักษาสิทธิของตนโดยมอบฉันทะใหแ้กก่รรมการอสิระเป็นผู้ใช้สิทธิในการออกเสียงและลงคะแนนแทนตน

ได ้

4. ด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล าดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระ

ในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ 

5. ประธานกรรมการ กรรมการ และผูบ้รหิารที่เกี่ยวข้องมีความรับผดิชอบในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถาม

ของผู้ถือหุ้นรวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่ส าคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ

ตรวจสอบได ้

6. จัดท าบัตรลงคะแนนระบบบาร์โค้ดโดยแยกตามวาระๆละ 1 แผ่น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้โดยสะดวกไม่เกิด

ความสับสนและสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง และบริษัทฯจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็น

ระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันลงคะแนนเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ 

7. เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารส าคัญของบริษัทฯ ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงรวมถึงสารสนเทศที่บรษิัทฯ เปิดเผยตามข้อก าหนดต่างๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

แล้วจะน าข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบรษิัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่าง

บรษิัทฯ กับผูถ้ือหุ้นในเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามและได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียม 

8. ก าหนดให้กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงจะต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

รับทราบทุกคร้ัง 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายส าคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานอาศัยต าแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหา

ผลประโยชน์โดยมิชอบคณะกรรมการบรษิัทฯ จึงก าหนดข้อปฏิบัติให้บุคคลดังกล่าวหลีกเลี่ยงการท ารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง

ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และในกรณีที่จ าเป็นจะต้องท ารายการดังกล่าวต้องกระท าโดยมีราคา

และเงื่อนไขเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอกและกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนใน
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การพิจารณาอนุมัติ หากรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใตป้ระกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้อง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วธิีการและการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบรษิัทฯ จดทะเบียนอย่างเคร่งครัด 

 

หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มสี่วนได้เสีย 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในได้แก่ผู้ถือหุ้น  

พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ สิ่งแวดล้อมและสังคมโดยมีรายละเอยีด ดังนี้ 

 ผู้ถือหุ้น: บรษิัทฯ ยดึถือผู้ถือหุ้นเป็นผูม้ีส่วนได้เสียและเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ดังนั้นจึงได้มีการ

วางเป็นข้อส าคัญในการก ากับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ ได้มีการก าหนดเป็นหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้แยกเป็นหมวดเฉพาะถึง 

2 หมวด คือ หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังที่ไดก้ล่าวไวข้้างต้น 

  พนักงำน: บรษิัทฯ ให้ความส าคัญกับพนักงานทุกคนซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบรษิัทฯ จึงได้ก าหนดเป็นนโยบายว่า ไม่เพียงแต่จะ

ปฏิบัติตามที่กฎหมายแรงงานทุกฉบับก าหนดเท่านั้น หากแต่ยังจะต้องค านึงถึงสวัสดิการด้านต่างๆ การละเมิดสิทธิมนุษยชน และความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการท างานอีกด้วย ดังนี ้  

1. นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าย่ิง บริษัทฯ จะด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างาน ควบคู่ไปกับหน้าที่ประจ าของพนักงานจึงได้ก าหนดนโยบายดังนี้ 

1) ความปลอดภัยในการท างานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อ

ตนเองและผูอ้ื่น 

2) ความปลอดภัยในการท างานเป็นความรับผดิชอบของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น 

3) บรษิัทฯ จะส่งเสรมิให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัยตลอดจนการใชอุ้ปกรณ์ป้องกัน

อันตรายที่เหมาะสม 

4) บริษัทฯ จะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และ/หรือมาตรฐานความปลอดภัยในการท างานที่ราชการ

ก าหนด 

5) บรษิัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเป็นผู้ก าหนด

แผนงานโครงการด้านความปลอดภัย 

6) บริษัทฯ จะจัดให้มีการติดตามผล และการประเมินผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยตามนโยบายเพื่อ

ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 ในรอบปี 2561 มีพนักงานประสบอุบัติเหตุจนต้องหยุดงานเกินกว่า 3 วัน จ านวนเพียง 6 คน จากจ านวนพนักงานทั้งสิ้น

ประมาณ 1,320 คน 

2. นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน  

1) บรษิัทฯ จัดให้มีการจา้งงานที่ยุติธรรมและให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม 

2) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสมและสร้าง

แรงกระตุ้นในการท างานทั้งในรูปแบบของค่าจ้างรายวันและรายเดือน ค่าจ้างเหมา เงินรางวัลประจ าเดือนและ

ประจ าปี เงินโบนัส และค่าล่วงเวลา 

3) บรษิัทฯ พิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนการท างานของพนักงานอย่างทัดเทียมกลุ่มธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

ตามความเหมาะสมกับต าแหน่งงาน ประสบการณ์ คุณวุฒิ และคุณสมบัติของพนักงาน ทั้งนี้การก าหนด

ค่าตอบแทนของพนักงานนอกจากจะขึ้นอยู่กับตัวพนักงานแล้วยังต้องพิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ ใน

แต่ละปีเป็นองค์ประกอบส าคัญด้วย  
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4) บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของพนักงานอาทิเช่นที่พัก รถรับ-ส่ง การตรวจสุขภาพ

ประจ าปี ชุดฟอร์มพนักงานเงินช่วยเหลือพนักงานด้านต่างๆ เป็นต้น 

3. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

   บรษิัทฯ ได้มีการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานมาตั้งแต่ปี 2554  

4. นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

บรษิัทฯ ยดึถือเป็นนโยบายวา่ การพัฒนาในทุกๆ ด้านโดยเฉพาะในด้านบุคลากรจะท าให้บริษัทฯสามารถแข่งขันและอยู่

รอดได้  ดังนั้นจึงมีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับชั้น ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ก าหนด  

ในรอบปี 2561 มีการจัดอบรมหลักสูตรพื้นฐาน  

5. ช่องทางการร้องเรียนของพนักงาน 

 บริษัทฯ ก าหนดช่องทางให้พนักงานสามารถร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระท าความผิดผ่านทางผู้จัดการฝ่ายบุคคลและ

กฎหมาย  นอกจากนี้หากมีความประสงค์ที่จะร้องทุกข์กล่าวโทษโดยตรงต่อกรรมการบริษัทฯ โดยไม่ประสงค์จะออกนาม ก็

สามารถกระท าได้โดยผ่านกล่องรับความคิดเห็นและเร่ืองร้องเรียนภายในบริษัทฯและกรรมการผู้จัดการเท่านั้นที่มีกุญแจสามารถ

เปิดกล่องร้องเรียนได้ 

6. การเคารพสิทธิมนุษยชนสากล 

 คณะกรรมการตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชนสากล  โดยประการแรกจะก าหนดให้แรงงาน 3  สัญชาติ (พม่า ลาว และ

กัมพูชา) มีศักดิ์และสิทธิเท่าเทียมกับแรงงานสัญชาติไทยทุกประการ ทั้งค่าตอบแทนในการท างานอันได้แก่ ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา 

ค่าท างานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด เงินรางวัลประจ าเดือนและเงินรางวัลประจ าปี เงินโบนัส เป็นต้น นอกจากนี้ยัง

ก าหนดให้สิทธิของแรงงานชายและแรงงานหญิงเท่าเทียมกันทุกประการ ในส่วนที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ และไม่มี

การใชแ้รงงานหญิงท างานที่มีลักษณะต้องห้าม และงดการใชแ้รงงานเด็กโดยเด็ดขาด 

 ลูกค้ำ: บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิต และจ าหน่ายสินค้าแก่ลูกค้าตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001: 2015 มีการ

ตรวจสอบคุณภาพสินค้าการจัดส่งที่ถูกต้องและทันเวลาปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน  พร้อมกับ

การเอาใจใส่กับความต้องการในรูปแบบต่างๆ ของลูกค้าโดยมีหน่วยงานที่ติดต่อกับลูกค้าพร้อมให้ค าแนะน าและรับฟังข้อเสนอแนะหรือ

ข้อคิดเห็นของลูกค้ารวมถึงในเร่ืองการรักษาความลับของลูกค้าโดยมีระเบียบและแนวปฏิบัติมีดังนี้ 

1. จัดให้มีระบบการดูแลรักษาปกป้องและคุ้มครองทรัพย์สินที่ลูกค้ามอบหมายให้อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ อย่างรัดกุม

และเหมาะสม 

2. ด ารงไว้ซึ่งสินทรัพย์ประเภทต่างๆให้เพียงพอตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ทางการก าหนดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของ

ลูกค้า 

3. ไม่เรียกร้องขอหรือรับเงินของขวัญหรือรางวัลหรือสิ่งตอบแทนอื่นใดจากลูกค้าหรือบุคคลอื่นเว้นแต่เป็นการรับอัน

เนื่องจากการให้ตามประเพณีนยิม 

4. ยึดถือและด ารงความซื่อสัตยส์ุจรติเป็นหลักในการด าเนินธุรกิจ 

5. ปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ อันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

6. ด าเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อก าหนดของทางการ และจะไม่ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมหรือสนับสนุน

กิจกรรมและธุรกรรมใดๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมาย 

7. จัดเก็บรักษาและดูแลข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของลูกค้าซึ่งเป็นความลับของลูกค้าอย่างรัดกุมเหมาะสม 

 คู่แข่ง : การแข่งขันทางการค้าถือเป็นกรณีปกติ แต่บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรมและ

ตั้งอยู่บนพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงวิธีการที่ฉ้อฉลและไม่สุจริตเพื่อท าลายคู่แข่งขันทางการค้า

และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมและไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

ด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจากข้อมูลความจริง 
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 คู่ค้ำ: บรษิัทฯ ค านึงถึงความส าคญักบัคู่คา้ในการสั่งซือ้สินคา้และรับบริการจากคู่คา้ต้องเป็นไปตามเงือ่นไขทางการค้า รวมตลอด

ถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความส าคัญในเร่ืองของการช าระค่าสินค้าตามก าหนดเวลาทั้งนี้บริษัทฯ มีระบบก ารคัดเลือกคู่ค้าที่มี

ความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ตามที่ก าหนด โดยมีแนวทางปฏิบัติมีดังนี้ 

1. ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่มตี่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัดในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย และ/หรือ เกิดปัญหาในกระบวนการผลิตจนเป็น

เหตุให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อตกลงได้ จะต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าอีกฝ่ายหนึ่งทราบโดยทันทีเพื่อ

ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล 

2. ควบคุมดูแลหรือป้องกันในกรณีที่เกิดหรืออาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

อย่างเหมาะสมและจะไม่แสวงหาประโยชน์ใดๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อข้อก าหนดของทางราชการ 

3. ไม่ด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและ

ทรัพย์สินของบรษิัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ใชส้ินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนการใชส้ินค้าหรือบรกิารที่

เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

 เจ้ำหนี้: ในการด าเนินโครงการต่างๆ คณะกรรมการจะวางแผนด้านการเงินและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างรัดกุม โดย

จะวางแผนการบรหิารเงินทุนโดยกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเป็นหลัก และมีเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นบางส่วน ในการกู้ยืมเงิน

จากสถาบันการเงินจะมีการค้ าประกันเงินกู้โดยการจดทะเบียนจ านองเคร่ืองจักร ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบรษิัทฯ ไม่เคยผิดนัดช าระหนี้ แต่

อย่างไรก็ตามหากเกิดเหตุสุดวิสัยจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ทันตามก าหนด บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจากประวัติการช าระหนี้จะท าให้

สามารถเจรจากับเจ้าหนี้สถาบันการเงินได้  อีกทั้งที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ทุกแปลงปราศจากภาระติดพันใดๆ จึง น่าที่จะได้รับ

ความเชื่อถือจากสถาบันการเงินในอันที่จะผ่อนระยะเวลาการช าระหนีใ้ห้แก่บริษัทฯ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยดังกล่าวได้ 

  ทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์: คณะกรรมการมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือ

ลิขสิทธิ์โดยการน าผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ไดรั้บมาหรือที่จะน ามาใช้ภายในบริษัทฯ นั้นจะต้องตรวจสอบเพื่อให้

มั่นใจวา่จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 

 กำรต่อต้ำนทุจริต คอร์รัปชั่นและห้ำมจ่ำยสินบน : คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหารและ

พนักงานทุกระดับด าเนินกิจการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ต่อตา้นการทุจรติคอร์รัปชั่น และห้ามจ่ายสินบนโดยห้ามมิให้พนักงานเรียกหรือ

รับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ เพื่อเป็นการจูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรืออาจท าให้บริษัทฯ เสียประโยชน์อัน

ชอบธรรมรวมทั้งให้พนักงานละเว้นการเสนอหรือให้ประโยชน์หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระท าหรือละเว้นการ

กระท าใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบ 

 ชุมชนและสังคม: บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อชุมชนและสังคมโดยรอบบริเวณที่ตั้งบริษัทฯ จะมีหน่วยงานมวลชนสัมพันธ์ด้าน

สิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อท าหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนที่

อาศัยอยู่โดยรอบและใกล้เคียงบรษิัทฯ และรับข้อร้องทุกข์ของชาวบ้านที่อยู่โดยรอบ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ให้การสนับสนุนแก่ชุมชนใน

การบรจิาคเงินและสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา สนับสนุนกิจกรรมเด็กนักเรียนและผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างย่ิงการให้สถานที่แก่

คนพิการในการจ าหน่ายสินค้าในบริเวณบรษิัทฯ 

  กำรร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม: จากที่บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อชุมชนและสังคมว่าจะเป็นรากฐานส าคัญอย่างหนึ่งในการ

พัฒนาอย่างย่ังยืนของกิจการบรษิัทฯ ดังนั้นบรษิัทฯ จึงก าหนดมาตรการในการป้องกันผลกระทบที่มีต่อชุมชนรวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วม

และสนับสนุนกิจกรรมในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างย่ิงบริษัทฯ ได้ยึดแนวทางและการด าเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมตามหลักของ 

CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้สถานประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุข

อย่างย่ังยืน (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR-DIW) โดยโครงการนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้

ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการด าเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่
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ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development) ร่วมทั้งเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

สามารถด าเนินกิจการร่วมกับชุมชนและได้รับการยอมรับจากชุมชนรอบข้าง อันจะเป็นการเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่ งขัน และ

สรา้งการเติบโตอย่างย่ังยืนให้เกิดขึน้กับภาคธุรกิจ ทั้งภายในประเทศและระดับสากล 

 ทั้งนีบ้รษิัทฯ จัดให้มีกิจกรรมและส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้นกิจกรรมด้านต่างๆ ดังนี ้

1. กิจกรรมสนับสนุนด้านการศึกษา  

2. กิจกรรมส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 

3. กิจกรรมเพื่อส่งเสรมิการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการส่งเสรมิอาชีพคนพิการ 

4. กิจกรรมส่งเสรมิการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  

5. กิจกรรมส่งเสรมิพระพุทธศาสนา 

 สิ่งแวดล้อม: บรษิัทฯ ประกอบกิจการปั่นด้าย ย้อมสีเส้นด้าย ลงแป้งเส้นด้าย และทอผ้า ท าให้ในขั้นตอนการผลิตไอน้ าจ าต้องใช้

หม้อไอน้ าพลังงานถ่านหิน อันอาจก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศได้ ส าหรับในขั้นตอนการย้อมสีเส้นด้ายและลงแป้งเส้นด้ายก็อาจก่อให้เกิด

มลภาวะทางน้ าอกีทางหนึ่ง อย่างไรก็ตามบรษิัทฯ ได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันมลพิษทางอากาศ และมลพิษน้ า พร้อมทั้งการก าจัด

กากของเสียที่เกิดขึน้จากระบบบ าบัดดังกล่าวอีกด้วย โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

 ระบบป้องกันมลพิษจำกหม้อไอน้ ำพลังงำนถ่ำนหนิ  ในระหว่างการขนส่งถ่านหินจากผู้ผลิตมายังโรงงานจะขนส่งโดย

รถบรรทุกที่ปิดมิดชิดป้องกันการฟุ้งกระจาย และเมื่อมาถึงบรษิัทฯจะถูกเก็บในโรงเก็บถ่านหินที่มีลักษณะปิดมิดชิดไม่สามารถฟุ้ง

กระจายออกสู่ภายนอกได้ ส าหรับมลพิษที่อาจเกิดในระหว่างเผาไหม้ถ่านหินเพื่อให้เกิดพลังงานความร้อนนั้น จะใช้ระบบบ าบัด

มลพิษอากาศ  (Cyclone & Ventury Scrubber) โดยมีพนักงานควบคุมตลอด 24 ชั่วโมง และจากผลการตรวจวัดอากาศที่ระบาย

ออกจากปล่องหม้อไอน้ าพบค่ามลพิษเป็นปกติไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่สิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด 

 ระบบป้องกันมลพิษน้ ำจำกกระบวนกำรย้อมสีเส้นด้ำยและลงแป้งเส้นด้ำย  น้ าเสียจากกระบวนการผลิตดังกล่าว

จะมีประมาณ 1,065 ลูกบาศก์เมตร/วัน แต่ขนาดของบ่อบ าบัดน้ าเสียของบริษัทฯ สามารถรองรับน้ าเสียได้ถึง 1,500 ลูกบาศก์

เมตร/วัน  จึงไม่มีข้อน่ากังวลในกระบวนการบ าบัดน้ าเสียแต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างย่ิงการตรวจผลการบ าบัดน้ าเสียนั้นได้มี

ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบโดยผ่านระบบ  COD – ONLINE ซึ่งเป็นระบบที่กรมโรงงานฯ 

ติดตั้งที่จุดปล่อยน้ าที่บ าบัดแล้วของบรษิัทฯ เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานฯ เพื่อตรวจสอบผลการบ าบัดน้ าว่ามี

ค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่อย่างไร ทั้งนีน้ับแต่ที่มีการติดตั้งมาตั้งแต่เมื่อปี 2555 จนถึงปัจจุบัน   ผลการบ าบัดน้ า

เสียของบรษิัทฯ เป็นไปโดยชอบด้วยมาตรฐานของกรมโรงงานฯ มาโดยตลอด 

 ระบบกำรทิ้งและก ำจัดกำกอุตสำหกรรมของบริษัทฯ อันได้แก่ ขี้เถ้าถ่านหิน ตะกอนจากบ่อบ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น ได้มี

การว่าจา้งผู้ประกอบการที่ไดรั้บอนุญาตจากส่วนราชการให้เป็นผู้มีหน้าที่ในการรับก าจัดกากอุตสาหกรรมเป็นผู้ด าเนินการให้แก่

บรษิัทฯ ตามที่กฎหมายก าหนด 

   นโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจ ภำยใต้มำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม 

   การประกอบกิจการของบรษิัทฯ ต้องมีความรับผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักการดังนี้ 

- ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดและมาตรฐานสากลในด้านการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

- การพัฒนากระบวนการผลิตต้องควบคู่ไปกับมาตรฐานการดูแลสิ่งแวดล้อม 

- ปลูกฝังและส่งเสรมิพนักงานรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องให้มีความรับผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

 ทั้งนีใ้นปี 2561 บรษิัทฯได้จัดให้มีการให้ความรู้และการฝึกอบรมในเร่ืองสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้ง

ในรูปแบบของการอบรม ISO 14001:2015 โดยเน้นให้ความรู้ในเร่ืองของมาตรการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและมาตรฐาน

ความรับผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อม  
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 นอกจากนี้บริษัทฯ มีการจัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่นฝุ่นน้ าเสียงอากาศเป็น

ประจ าทุก 3 เดือนซึ่งในปี 2561 ค่าการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังกล่าวของบริษัทฯอยู่ในเกณฑ์ตามที่มาตรฐาน

ก าหนด 

 บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานมวลชนสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อท าหน้ าที่ประสานกับชุมชนในการ

บรหิารจัดการสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งดูแลปัญหาข้อร้องเรียนของชุมชน 

 

 กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

   เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชท้รัพยากรจึงได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 

- ก าหนดแผนการใชท้รัพยากรและแผนการน าน้ าที่ใช้แล้วกลับมาใชซ้้ าในขั้นตอนอื่น 

- ก าหนดแผนและกิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานถ่านหิน น้ าและไฟฟ้า 

- ก าหนดแผนการลดใชก้ระดาษ และโครงการใชก้ระดาษหน้า 2  

- จัดกิจกรรมส่งเสรมิการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึก 

 

นโยบำยกำรแจ้งเบำะแสและมำตรกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส 

 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการทีดีในการให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสีย  

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงก าหนดช่องทางส าหรับการสื่อสารกับกรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบทางไปรษณีย์หรือ

อีเมล์ ทั้งนี้เพื่อกรรมการดังกล่าวจะได้สามารถรับทราบข้อเท็จจริงและจะได้ด าเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูลตาม

กระบวนการเพื่อด าเนินการให้ถูกต้องต่อไป  

 ข้อร้องเรียนแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับความถูกของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่องการละเมิด

สิทธิหรือการผิดจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงานสามารถร้องเรียนได้ทางจดหมายลงทะเบียน ดังนี้ 

เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ์ 

 บรษิัท โรงงานผา้ไทย จ ากัด (มหาชน)  

385 หมู่ 1 ซอยบางเมฆขาว  ถนนสุขุมวิท ต าบลท้ายบ้าน  

     อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280  

 ทั้งนีข้้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆจะได้รับการพิจารณาและด าเนินการตามความเหมาะสมโดยไม่เปิดเผย

ชื่อผู้แจ้งเบาะแสรวมทั้งด าเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับและมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อให้ผู้

แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแส  และร้องเรียนดังกล่าวทั้งนี้หากกรณีที่

บรษิัทฯ มีความจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล บรษิัทฯ จะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลที่จ าเป็นเท่านั้น โดยค านึงถึงความปลอดภัยและ

ความเสียหายของผู้ร้องเรียนและผูแ้จ้งเบาะแส 

    ในป ีพ.ศ. 2561 ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียรายใดแจ้งข้อมูลผา่นทางช่องทางสื่อสารกับกรรมการตรวจสอบ   

ช่องทำงกำรตดิต่อกับบริษัทฯ 

 E-mail   โทรศัพท์ 

กรรมการผู้อ านวยการ mongkol@tti.co.th - 

ประธานกรรมการตรวจสอบ chin@unionpaper.co.th    - 

เลขานุการบรษิัทฯ narongp@tti.co.th 0 2389 2298 

แผนกผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร rattanaporn@tti.co.th 0 2389 2298 

 



44 รายงานประจ าปี 2561 บริษัท โรงงานผา้ไทย จ ากัด (มหาชน)  
 

หมวดท่ี 4 กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส 

 คณะกรรมการบรษิัทฯ ให้ความส าคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศที่มี หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนในราคาหลักทรัพย์ของ

บริษัทฯ หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้นจึงก าหนดให้มีการเปิดเผย

ข้อมูลด้วยความโปร่งใสตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์และส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด โดยแบ่งเป็น 

1. สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี (56-1) และรายงาน

ประจ าปี (56-2)  

2. สารสนเทศที่มีการรายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น / วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) / 

วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน การเปลี่ยนแปลง

โครงสรา้งการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นต้น 

 นอกจากการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว ยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวใน www.tti.co.th  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

และหากมีข้อสงสัยก็ยังสามารถสอบถามได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ 0 2389 2298 ได้อีกทางหนึ่ง  

 และบริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใชป้ระโยชน์จากข้อมูลภายในโดยมิชอบ  จึงก าหนดให้พนักงานทุกระดับจะต้องไม่น าข้อมูลที่

เป็นความลับไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองและผูอ้ื่น เช่นข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้าเป็นต้น พนักงาน

ที่เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่ส าคัญของบรษิัทฯ ออกสู่บุคคลภายนอกโดยมิได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้อ านวยการจะถูกพิจารณา

บทลงโทษตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของบรษิัทฯ และอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมายอกีด้วย 

 

หมวดท่ี 5 ควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการบรษิัทฯ ประกอบด้วยบุคคลส่วนใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับสิ่งทออีกส่วนหนึ่งเป็นนักวิชาการที่มีความรู้

ความเข้าใจในการบรหิารจัดการกิจการของบรษิัทฯ ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้บริษัทฯ มีจ านวนคณะกรรมการ

บริษัทฯ ทั้งหมด 17 ท่านซึ่งเป็นจ านวนที่เหมาะสมกับบริษัทฯ และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบของ

บรษิัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการอสิระมีจ านวนทั้งสิ้น 4 ท่าน 

 คณะกรรมการบรษิัทฯ เป็นผู้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบายทิศทางการด าเนินงาน แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงาน

และงบประมาณประจ าปีของบรษิัทฯ โดยมีฝ่ายบรหิารเป็นผู้ด าเนินการทั้งนี้คณะกรรมการได้ก าหนดให้มีการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์

และพันธกิจของบรษิัทฯ เป็นประจ าทุกปี 

 ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการจะยึดหลักความโปร่งใสและซื่อสตัย์โดยอยู่ภายใตข้้อกฎหมาย ข้อก าหนด ข้อบงัคับของบรษิัทฯ 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบรษิัทฯ มีก าหนดการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหนา้เพื่อจะสามารถจดั

เวลาเข้าร่วมการประชุมโดยก าหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการสามัญอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ังและมีการประชุมวิสามัญ

เพิ่มตามความจ าเป็นโดยมีการก าหนดวาระการประชุมชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า

โดยมีการจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้า  7 วันเพื่อให้

คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมทั้งนีเ้ลขานุการบริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม

ของคณะกรรมการบรษิัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับสถาน

ประกอบการอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ และค่าตอบแทนนั้นได้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว 
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กำรประเมนิการปฏิบัตงิำนตนเองของกรรมกำร 

 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการเป็นประจ าทุกปีโดยจัดให้มีการประเมินเป็น

รูปแบบคือ 1) รายบุคคล 2) ทั้งคณะและ 3) คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและ

อุปสรรคในการด าเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมาเพื่อให้น ามาแก้ ไขและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานโดยการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมและคณะกรรมการชุดย่อยได้ใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและน ามาปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ โดยการประเมินแบ่งตามหัวข้อ 6 หัวข้อได้แก่ 

1) โครงสรา้งและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 

2) บทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

3) การประชุมคณะกรรมการ 

4) การท าหน้าทีข่องกรรมการ 

5) ความสัมพันธ์กับฝา่ยจัดการ  

6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาของผู้บริหาร 

กำรถ่วงดุลของกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบรษิัทมีจ านวน 17 ท่านประกอบด้วย 

1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 7 ท่าน 

2) กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่ได้เป็นกรรมการอสิระจ านวน 4 ท่าน 

3) กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอสิระจ านวน 6 ท่าน 

 จากจ านวนกรรมการดังกล่าวข้างต้น เห็นได้ว่ามีจ านวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 11 คน จากจ านวนกรรมการ

ทั้งสิ้น 17 คน  

กำรรวมหรือแยกต ำแหน่ง 

 คณะกรรมการบรษิัทฯ ก าหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานกรรมการบริหารเพื่อสร้างดุลยภาพ

ระหว่างการบรหิารและการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

  กำรพัฒนำควำมรู้ของกรรมกำร 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาความรู้ของกรรมการคณะกรรมการบริษัทฯ  จึงได้สนับสนุนให้มีการ

ส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกให้กรรมการได้รับการศึกษาและอบรมความรู้ตา่งๆ เพิ่มเติมจากหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องโดยคณะกรรมการบรษิัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบรษิัทฯ เป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้ง

หลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ 

 ทั้งนีใ้นปี 2558 มีกรรมการเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการในการบริหารงาน

ให้มีประสิทธิภาพดังนี้ 

1) ศ.ดร.สมศักดิ์ ไชยะภินันท์ กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จัดโดยสมาคม

ส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

2) นายไพโรจน์ ชื่นชูจิตต์ กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคม

ส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

3) นายเกษม วรฤทธิชัย กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคม

ส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

4) นางสาวนฤมล วรฤทธิชัย กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคม

ส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
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 ปัจจุบันกรรมการบริษัทฯ ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการทั้งหมด 10 ท่านโดย

ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือ Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว

จัดโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคนโดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้

ประสานงานเพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับ

ดูแลกิจการของบรษิัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงานและการบริหารความเสี่ยงรวมถึงการเย่ียม

ชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่างๆ ของบรษิัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 

นโยบำยกำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นของกรรมกำร กรรมกำรผู้อ ำนวยกำร และผู้บริหำรระดับสูง 

 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและข้อแนะน าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคณะกรรมการ

บรษิัทฯจึงได้ก าหนดนโยบายการจ ากัดจ านวนการไปด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ

กรรมการได้จ านวนไม่เกิน 5 แห่งทั้งนีป้ัจจุบันกรรมการบรษิัททั้ง 17 ท่านด ารงต าแหน่งในบริษัทฯ อื่นที่เป็นบริษัทฯ จดทะเบียนไม่

เกิน 5 แห่ง 

 นอกจากนั้นคณะกรรมการบรษิัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการผู้จัดการและผูบ้รหิารระดับสูงสามารถรับต าแหน่งกรรมการที่

บริษัทฯ อื่นได้ตามความจ าเป็นและไม่ท าให้มีผลลกระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทฯ  โดยต้องได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิัทฯ หรือผู้มีอ านาจอนุมัติก่อน 

กำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย 

 คณะกรรมการได้ก าหนดแนวปฏิบัติเร่ืองการรายงานการมีส่วนได้mเสียของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทฯ เพื่อความ

โปร่งใสและป้องกันปัญหาที่อาจจะก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังนี้ 

1) กรรมการหรือผู้บริหารรวมถึงบุคคลในครอบครัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะต้องจัดท าและ

จัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียให้กับบริษัทฯ โดยที่กรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านจะต้องจัดท ารายงานการมี

ส่วนได้เสียนับตั้งแต่วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 

2) คณะกรรมการก าหนดให้มีการทบทวนรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวเป็นประจ าทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี

หรือภายใน 7 วันหลังจากทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

3) กรรมการหรือผู้บริหารมีหน้าที่จัดท าและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบรษิัทฯ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ

ถือครองหลักทรัพย์ตอ่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันนับ

จากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง (แบบ 59-1 และ แบบ 59-2) 

4) คณะกรรมการมอบหมายให้เลขานุการบรษิัทฯ เป็นผู้จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสีย 
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■■ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 ควำมรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

บรษิัทฯ ด าเนินธุรกิจด้านสิ่งทอตั้งแต่ป ี2513 โดยยึดมั่นว่าความมั่นคงของบรษิัทฯ จะต้องควบคู่ไปกับผูม้ีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการจึงได้ก าหนดความรับผิดชอบต่อสังคมให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติในทุกขั้นตอนของการประกอบกิจการโดยมีสาระส าคัญเป็น

ล าดับดังนี้ 

 

10.1 นโยบำยภำพรวม 

 คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม  เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานส าหรับ

ผู้บริหารและพนักงานดังนี้ 

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

ผลตอบแทนของบริษัทฯ จะต้องเกิดจากการประกอบกิจการที่ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตลอดจนสังคมและ

สิ่งแวดล้อม และหลีกเลี่ยงการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  

(2) การต่อตา้นการทุจรติคอร์รัปชั่น 

ไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามข้อตกลงทางการค้า หากพบข้อมูลว่ามีการเรียก รับ หรือ

การจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึน้ บริษัทฯ จะร่วมกันกับคู่ค้าตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

หลีกเลี่ยงการกระท าที่อาจก่อให้เกิดการลิดรอนหรือละเมิดสิทธิ  รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท างาน รวมถึงดูแลเอา

ใจใส่ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึง และสม่ าเสมอ  

ตลอดจนให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผดิชอบ และผลการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างย่ิงการจ้างแรงงาน

ต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และพม่า) ต้องด าเนินการภายใตห้ลักแห่งความเป็นธรรมอย่างเข้มงวด 

(5) ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

ผลิต ส่งมอบ และให้บริการด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานตรงตามความต้องการหรือสูงกว่า รวมถึงมีหน่วยงาน ระบบ หรือ

กระบวนการปฏิบัติงานในการรับฟังข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับตัวสินค้า หรือการบริการอื่นๆ โดยบริษัทฯ จะน าเร่ืองราว

ดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุง และด าเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วภายในเวลาที่สมควร 

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และข้อก าหนดทีเ่กี่ยวข้อง ไมส่นับสนุนให้ผู้มสี่วนได้เสียกับบริษัทฯ ท าลายธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาชุมชน 
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(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานทีม่ีความรับผดิชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการท างานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึน้ รวมถึงการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และลดความสูญเสียโดยไม่จ าเป็น 

 

10.2 กำรด ำเนินงำนและกำรจัดท ำรำยงำน 

(1) กระบวนการจัดท ารายงาน 

บริษัทฯ มีปณิธานอย่างแน่วแน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถด าเนิน

ธุรกิจอย่างต่อเนื่องมั่นคง  ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้น ากรอบการรายงาน CSR ของสถาบันไทยพัฒน์มาใช้เป็น แนวทางในการจัดท ารายงาน

ความรับผดิชอบต่อสังคม ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

ในการชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสีย  บริษัทฯ ได้ประเมินผลกระทบและผลประโยชน์ที่เกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้งทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้ น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชนสังคมและ

สิ่งแวดล้อมโดยรอบบริษัทฯ 

 

(2) การด าเนินงาน 

บรษิัทฯ ได้ระบุแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังที่ไดก้ล่าวข้างต้น พร้อมทั้งก าหนดกลยุทธ์ในการปฏิบัติไว้ดังนี้ 

ผู้มีส่วนได้เสีย แนวปฏิบัตแิละกลยุทธ ์

พนักงาน   ก าหนดนโยบายการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพของพนักงานรวมทั้งปฏิบัติโดย

    ยึดหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

ผู้ถือหุ้น  ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและเท่าเทียมกันด้วยสิทธิขั้นพืน้ฐาน 

ลูกค้า    ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพรวมถึงการบรกิารที่ไดม้าตรฐานพรอ้มทั้งพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อตอบสนอง

    ความต้องการของลูกค้า 

คู่ค้า    ปฏิบัติตามกฎและสัญญาอย่างยุติธรรมโปร่งใสและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า 

คู่แข่ง    ปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรมหลีกเลี่ยงวิธีการทุจรติเพื่อท าลายคู่แข่งทางการค้า 

เจ้าหนี ้    ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครัด 

ชุมชนและสังคม   ก าหนดมาตรการในการป้องกันผลกระทบที่มีต่อชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ

    พัฒนาชุมชน 

สิ่งแวดล้อม   ส่งเสรมิการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

(รายละเอยีดที่เกี่ยวข้องกับความรับผดิชอบต่อบุคคลข้างต้นอยู่ในหมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หนา้ที ่39-43) 

 

10.3 กำรด ำเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อควำมรับผดิชอบต่อสังคม 

(1) บรษิัทฯ ไม่มีเรื่องถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ว่าการด าเนินงานของบริษัทฯ มีการฝ่า

ฝืนกฎหมายในเร่ืองเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ อย่างมีนัยส าคัญ 

(2) การด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ไม่มีส่วนหรือถูกกล่าวหาว่า มีผลกระทบด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือไม่เป็นไปตามหลักการ 8 

ข้อโดยเฉพาะกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน และเป็นกรณีที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถอื 

ของบรษิัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 
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10.4 ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บรษิัทฯ ได้มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิง่แวดล้อมโดยสรุป  ดังนี้ 

- ร่วมกันบริจาคสิ่งของช่วยเหลือวัดพระบาทน้ าพุ จังหวัดสระบุรี 

- ร่วมกันบริจาคสิ่งของใหก้ับมลูนิธิวัดสวนแก้ว และสถานสงเคราะหบ์้านบางปะกง 

- ร่วมกับชุมชนในการเขา้ร่วมกิจกรรม Bike อุน่ไอรัก 

- จัดกิจกรรม Big Cleaning Day รวมถึงการก าจัดยุง แมลงบรเิวณรอบโรงงาน หอพัก และโรงอาหาร 

- จัดกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างบรษิัท กับบริษัทในเครือเดียวกัน  

- ซ่อมแซมถนนในซอยที่ใชร่้วมกับชุมชน 

 

10.5 กำรป้องกันกำรมีส่วนเก่ียวข้องกับกำรคอร์รัปชั่น 

(1) นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวขอ้งกับการคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจตามค่านิยม “คุณธรรมและคุณภาพ” กล่าวคือ การกระท าที่อยู่ในกรอบแห่งคุณธรรมย่อม

ก่อให้เกิดสินค้าที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีการบรหิารจัดการที่ดี มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตยไ์ม่ทุจริตคอร์รัปชั่น 

(2) การด าเนินการ 

คณะกรรมการบรษิัทฯ มีเจตนารมณ์ให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

ก. ส่งเสริม ปลูกฝังค่านิยม และก าหนดให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่กรรมการ ผู้บริหาร  และพนักงาน  ต้อง

รับทราบ ท าความเข้าใจ โดยการสื่อสารและฝึกอบรม และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

ข. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม   เพื่อป้องกันมิให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการทุจรติคอร์รัปชั่น 

ค. จัดให้มีระบบตรวจสอบภายใน  เพื่อติดตามดูแลให้มีการตรวจสอบเป็นการประจ า และรายงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและ/หรือกรรมการผู้อ านวยการ  ทั้งนี้ได้ก าหนดให้การตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 

เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบภายใน 

ง. น าหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

ทุจริต (CAC) มาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมแก่การใช้เป็นคู่มือแก่ทุกฝ่ายในการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ

จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับพนักงาน เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและครอบคลุมมากขึน้ 
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■■ 11  การควบคุมภายในและการบรหิารจัดการความเส่ียง 
 

11.1 สรุปควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เก่ียวกับระบบกำรควบคุมภำยใน 

 คณะกรรมการวางแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในโดยใช้แนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) ก าหนด  และพิจารณาข้อมูลของฝ่ายบริหารและรายงานของกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มี

ความเพียงพอและเหมาะสมในระดับที่น่าพอใจตามหลักการประเมิน 5 ด้าน ดังนี้ 

(1) การควบคมุภายในองคก์ร 

 มีผู้ตรวจสอบภายในจัดท ารายงานการตรวจสอบภายในเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุก 3 เดือน  โดยในรายงาน

การตรวจสอบนั้นจัดท าขึน้โดยการประชุมหารือกับฝา่ยบรหิารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆ เช่น การตรวจสอบ

การด าเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบ  การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (ด้านการใชท้รัพยากรบุคคลและด้านการผลิต)  การตรวจสอบ

ทางการเงิน  และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ  

 โครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัทฯ ได้ก าหนดสายการบังคับบัญชาไว้อย่างชัดเจน  มีการจัดท าเป็นระเบียบปฏิบัติ  คู่มือการ

ท างาน  และใบพรรณนาลักษณะงานของพนักงานแต่ละหน่วยงาน  ทั้งนี ้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่และความรับผดิชอบการบริหารงาน

บุคคล  ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม  การจัดหา  พัฒนา  และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม  รวมถึงการสื่อสาร  การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน  การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี  และการจัดท าแผนการพัฒนาและสืบทอด

ต าแหน่งงาน 

(2) การประเมินความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงหลักของบรษิัทได้แก่ ราคาฝ้าย และอัตราแลกเปลี่ยน ในประเด็นราคาฝ้ายนั้นฝ่ายบริหารจะรับผิดชอบดูแลและมีการ

ติดตามสถานการณ์ราคาฝ้ายอย่างใกล้ชดิตลอดเวลา และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส  

 ส าหรับอัตราแลกเปลี่ยนนั้น  เนื่องจากบรษิัทฯ มีการส่งออกผา้ในจ านวนเงินที่ใกล้เคียงกับการน าเข้าฝ้ายของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อย ดังนั้น ความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจึงไม่มีข้อน่ากังวลแต่อย่างใด ดังตารางการน าเข้าและส่งออกของบริษัทฯ

และบริษัทยอ่ยของปี 2561 ดังนี้ 

รายการ น าเข้าและ ส่งออก (TTI + TRT ) 

สกุลเงิน น ำเข้ำ ส่งออก 

USD 32,709,812.84 36,192,859.56 

EURO 1,001,457.95  4,858.00 

CHF 79,802.40  - 

JPY 10,804,632.00  - 

  TTI  หมายถึง บรษิัท โรงงานผา้ไทย จ ากัด (มหาชน) 

  TRT  หมายถึง  บรษิัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จ ากัด (บรษิัทย่อย)  

(3) การควบคมุการปฏิบัตงิาน 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกคร้ัง จะมีกรรมการบริหารซึ่งดูแลในด้านการผลิต  ด้านบัญชีและการเงินรายงาน

ข้อเท็จจริงให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ  นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีและผูต้รวจสอบภายในก็มีหน้าที่ต้องน าส่งข้อมูลแก่คณะกรรมการ

ตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน  คณะกรรมตรวจสอบจะมีการประชุมทุก 3 เดือน  เพื่อก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่าย

บรหิารให้เป็นไปตามแผนงานของคณะกรรมการบรษิัทฯ 
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 ในรอบปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  

นอกจากการท าธุรกรรมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท

ผลประโยชน์ 

(4) ระบบการสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

บรษิัทฯ ให้ความส าคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้

ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยทั้งหมดขององค์ประกอบหลักที่จ าเป็นในการควบคุมภายในนั้น ระบบสารสนเทศและการ

สื่อสารข้อมูลถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้องค์ประกอบหลักทั้ง 5 ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  

การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชง้าน มีองค์ประกอบส าคญั 3 ประการ ดังนี ้

ก. ระบบประมวลผล 

 ปัจจุบันบริษัทฯ มีระบบการบริหารทรัพยากรและควบคุมการผลิต (ERP) ระบบบัญชี ระบบติดตามการท างานของ

เคร่ืองจักร (Machine Monitoring) ระบบลงเวลาท างานด้วยการยืนยันตัวตน (Finger Scan) การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบ

อเิล็กทรอนิกส์ (Image Document) เป็นต้น ซึ่งข้อมูลจากระบบดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งาน

ต่อได้ทันที  

 ความซับซ้อนในการปฏิบัติงานและความต้องการใชข้้อมูลที่หลากหลาย ท าให้การจัดการและการประมวลผลข้อมูลด้วย

มือ ไม่สะดวก ช้า และอาจผิดพลาด บริษัทฯ จึงต้องท าการจัดเก็บและการประมวลผลข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนในการจัดการข้อมูล เพื่อให้การท างานถูกต้องและรวดเร็วขึ้น 

ข. ระบบสื่อสาร  

 การสื่อสารข้อมูลเป็นเร่ืองส าคัญส าหรับการจัดการและประมวลผล ตลอดจนการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ ระบบ

สารสนเทศที่ดีตอ้งประยุกต์เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ

ผู้ใช้ที่อยู่ห่างกัน ให้สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 บริษัทฯ มีการเชื่อมต่อข้อมูลภายใน และระหว่างสาขา โดยใช้อินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง(Air fiber) ใยแก้วน าแสง 

(Fiber optic) มีระบบการจัดการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ มีการรักษาความ

ปลอดภัยของข้อมูลโดยใช ้Firewall โปรแกรม Anti-virus 

ค. การจัดการข้อมูล 

 การบริหารข้อมูลอย่างเป็นระบบ เป็นการก าหนดเป้าหมายและทิศทางการจัดการของบริษัทฯ ต้องมีการวางแผน 

ก าหนดการ และจัดการทรัพยากรภายในให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของบรษิัทฯ 

 บริษัทฯ จึงมีการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และมีแผนการส ารองข้อมูล (Backup plan) 

อย่างเป็นระบบ มีแผนส ารองฉุกเฉินในการกู้คืนข้อมูล มีการก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล (Information Authorize Access) 

 เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีทุกรูปแบบที่น ามาประยุกต์ ในการประมวลผล การจัดเก็บ การสื่อสาร และการ

ส่งผ่านสารสนเทศด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ตดิต่อสื่อสาร และระบบเครือข่าย  

 กล่าวคือ การน าเอาข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ภายในบริษัทฯ มารวบรวม วิเคราะห์ วางรูปแบบ และตรวจสอบ รวมถึง การ

ควบคุมการท างานทั้งในส่วนของการบรหิารงานและการผลิตโดยใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ และการจัดการสารสนเทศเข้ามาช่วย 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน และการน าข้อมูลที่ส าคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องต่างๆ มีความครบถ้วน

ถูกต้องอยา่งเพียงพอในเวลาที่เหมาะสม  
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(5) ระบบการติดตาม 

บรษิัทฯ มีการรายงานผลการด าเนินธุรกิจทุกเดือนต่อกรรมการบริหารและในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุก 3 เดือนทั้ง

ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ  ต้องชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเสนอแนวการแก้ไขในกรณีที่ผลการ

ด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย   

บริษัทฯ มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพลัน  ในกรณีที่เกิ ดเหตุการณ์ หรือสงสัยว่ามี

เหตุการณ์ทุจริตร้ายแรง  มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระท าที่ผิดปกติ  ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ 

อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งในปี 2561 ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าว 

บรษิัทฯ ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  เพื่อพจิารณาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบรหิารและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ ในทุกไตรมาส 

 

11.2 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อระบบกำรควบคุมภำยใน 

 ในรอบปี 2561  คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมหารือร่วมกับฝ่ายบริหารรวม 4 คร้ัง โดยในแต่ละคร้ังจะมีการพิจารณาและ

ติดตาม ทั้งด้านการผลิต ด้านทรัพยากรบุคคล การบัญชีและการเงิน ตลอดจนการท ารายการเกี่ยวโยงกันที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน นอกจากนี้ยังได้

มีการตรวจสอบจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายในไม่พบว่ามีรายการผิดปกติใดๆ  

 นอกจากนี ้ยังได้มีการหารือกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารอยู่ร่วมหารือด้วย ก็พบว่ารายการต่างๆ มีความถูกต้องไม่มีความผิดปกติ

 คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบรษิัทฯ มีความเพียงพอต่อการบรหิารจัดการของบรษิัทฯ 
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■■ 12 รายการระหว่างกัน  
 

12.1 รำยกำรบัญชีกับบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน  

(1) ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการก าหนดราคา  

 ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการก าหนดราคาระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี ้ 

 ลักษณะความสัมพันธ ์

บรษิัทย่อย  

บจ. ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล ์ ถือหุ้นโดยบริษัท และมีกรรมการร่วมกัน 

บรษิัทที่เกี่ยวข้องกัน  

บจ. ไทยสแตนดาร์ดอุตสาหกรรม ถือหุ้นโดยบริษัท และมีกรรมการร่วมกัน 

บมจ. โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย  ถือหุ้นโดยบริษัท และมีกรรมการร่วมกัน 

บจ. อุตสาหกรรมรามาเทก็ซ์ไทล์ (1988) ถือหุ้นโดยบริษัท และมีกรรมการร่วมกัน 

บมจ.ไทยยูนิคเท็กซ์ไทล ์ กรรมการร่วมกัน 

บจ. ปิคคา อินเตอร์ กรรมการร่วมกัน 

บจ. พัฒนาผา้ไทย กรรมการร่วมกัน 

บจ. คาสซาร์ดีอ้นิเตอรเ์นชั่นแนล กรรมการร่วมกัน 

บจ. ปราจีนแลนด ์ กรรมการร่วมกัน 

บมจ. ยูไนเต็ด เปเปอร์ กรรมการและผูถ้ือหุ้นร่วมกัน 

บจ. วินเนอร์เท็คซ์ไทล ์ กรรมการและผูถ้ือหุ้นร่วมกัน 

บจ. นิด้าเทรดดิง้ (1997) ผู้ถือหุ้นบริษัทยอ่ย 

บจ. ไทยเท็กซ์ไทล์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรรมการร่วมกัน 

บจ. อาร์.พ.ีที.รีชอร์สเซส กรรมการร่วมกัน 

บจ. ที.ที.รีชอร์สเซส กรรมการร่วมกัน 

บจ. อาร์.พ.ีที โฮลดิ้ง กรรมการร่วมกัน 

บจ. บี.เอ็ม.เค.โฮลดิ้ง กรรมการร่วมกัน 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการและผูถ้ือหุ้นบริษัทและบริษทัยอ่ยและญาติสนิทของ 

ผู้ถือหุ้นบริษัทยอ่ย 
  

นโยบายในการก าหนดราคาระหว่างบรษิัทกับบริษัทยอ่ย บุคคลและบริษทัที่เกี่ยวข้องกัน 

 นโยบายราคา 

ขายสินค้าและวัตถุดบิ ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

รายได้จากการให้บรกิาร ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

รายได้อ่ืน ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

รายได้ค่าเช่า ราคาตามสัญญา 

ซือ้สินค้า ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

ค่าบริการ ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

ซือ้สินทรัพย์ ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

ค่าเช่า ราคาตามสัญญา 

เงินกู้ยืม อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 4.25 - 4.50 ต่อปี  
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(2) ยอดคงเหลือระหว่างบรษิัทกับบริษัทยอ่ย บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 

  บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561 2560 2561 2560 

ลูกหนี้กำรค้ำ     

 บรษิัทที่เกี่ยวข้องกัน 40,028,182 64,100,724 7,357,432 28,293,619 

เจ้ำหนี้กำรค้ำ     

 บรษิัทย่อย - - 55,000,522 46,225,579 

 บรษิัทที่เกี่ยวข้องกัน 24,444,674 14,917,137 24,444,674 14,917,137 

 รวม 24,444,674 14,917,137 79,445,196 61,142,716 

ซื้อสินทรัพย ์     

 บรษิัทที่เกี่ยวข้องกัน 82,975,900 - 82,975,900 - 

      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการเปลี่ยนแปลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันส าหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุปได้ดังนี ้

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที ่ การเปลี่ยนแปลง ยอดคงเหลือ ณ วันที ่

 1 มกราคม 2561 เพิ่มขึน้ ลดลง 31 ธันวาคม 2561 

งบการเงินรวม 
    

บรษิัทที่เกี่ยวข้องกัน 317,000,000 592,500,000 (512,000,000) 397,500,000 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 774,700,000 229,500,000 (560,500,000) 443,700,000 

รวม 1,091,700,000 822,000,000 (1,072,500,000) 841,200,000 
     

(3) รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบรษิัทกับบริษัทยอ่ย บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2561 และ

2560 มีดังนี้ 
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  บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561 2560 2561 2560 

ขำยสินค้ำและวัตถุดิบ     

 บรษิัทย่อย - - 14,929,377 7,696,594 

 บรษิัทที่เกี่ยวข้องกัน 1,127,702,830 914,328,412 756,807,401 577,220,664 

 รวม 1,127,702,830 914,328,412 771,736,778 584,917,258 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร     

 บรษิัทที่เกี่ยวข้องกัน 23,929,249 15,356,528 22,236,299 14,208,746 

รำยได้อืน่     

 บรษิัทย่อย - - 513,756 525,072 

 บรษิัทที่เกี่ยวข้องกัน 1,415,886 1,518,611 1,415,886 1,518,611 

 รวม 1,415,886 1,518,611 1,929,642 2,043,683 

รำยได้ค่ำเช่ำ     

 บรษิัทที่เกี่ยวข้องกัน 1,980,000 1,740,000 1,980,000 1,740,000 

เงินปันผลรบั     

 บรษิัทย่อย  - - 52,387,760 26,193,880 

 บรษิัทที่เกี่ยวข้องกัน  2,187,500 2,625,000 2,187,500 2,625,000 

 รวม 2,187,500 2,625,000 54,575,260 28,818,880 

ซื้อสินค้ำ     

 บรษิัทย่อย - - 593,972,926 536,721,864 

 บรษิัทที่เกี่ยวข้องกัน 767,598,586 461,045,273 767,598,586 461,045,273 

 รวม 767,598,586 461,045,273 1,361,571,512 997,767,137 

ค่ำบริกำร     

 บรษิัทย่อย - - 630,831 158,897 

 บรษิัทที่เกี่ยวข้องกัน 195,298,131 164,861,214 195,298,131 164,861,214 

 รวม 195,298,131 164,861,214 195,928,962 165,020,111 

ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด     

 บรษิัทย่อย - - 228,122 689,631 

 บรษิัทที่เกี่ยวข้องกัน 2,278,612 943,416 2,097,543 942,645 

 รวม 2,278,612 943,416 2,325,665 1,632,276 

ค่ำเช่ำ      

 บรษิัทที่เกี่ยวข้องกัน 1,440,000 1,320,000 1,440,000 1,320,000 

ดอกเบีย้จ่ำย     

 บรษิัทที่เกี่ยวข้องกัน 11,951,075 13,536,473 - - 

 บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 24,771,678 30,819,195 - - 

 รวม 36,722,753 44,355,668 - - 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร     

 ผลประโยชน์ระยะสั้น 30,036,879 31,460,459 22,940,939 23,487,739 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 669,895 832,327 669,895 623,089 

 รวม 30,706,774 32,292,786 23,610,834 24,110,828 
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12.2 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 

  บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีก้ารค้า-บรษิัทที่เกี่ยวข้องกัน  40,028,182 64,100,724 7,357,432 28,293,619 

 

ลูกหนีก้ารค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แยกตามอายุหนีท้ี่ค้างช าระได้ดังนี้ 

  บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีก้ารค้า-บรษิัทที่เกี่ยวข้องกัน     

 ยังไม่ครบก าหนดช าระ 37,631,669 62,285,275 4,960,919 26,672,938 

 เกินก าหนดช าระ-น้อยกว่า 3 เดือน 2,396,513 1,815,449 2,396,513 1,620,681 

รวมลูกหนีก้ารค้า-บรษิัทที่เกี่ยวข้องกัน 40,028,182 64,100,724 7,357,432 28,293,619 

 

12.3 เงินลงทุนระยะยำวอื่น 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 

  สัดส่วน บาท 

ชื่อบริษัท ทุนช าระแล้ว เงินลงทุน  เงินปันผลรับ 

(ประเภทกิจการ) (พันบาท) (ร้อยละ) วิธีราคาทุน 2561 2560 

เงินลงทุนในบริษัทท่ีเกี่ยวขอ้งกัน      

  บจ.ไทยสแตนดาร์ดอุตสาหกรรม      

  (ธุรกิจ:ทอผ้า) 150,000 6.67 12,500,000 - - 

บมจ.โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย      

  (ธุรกิจ:พิมพ์และยอ้มผา้) 350,000 3.57 12,500,000 - - 

บจ.อุตสาหกรรมรามาเทก็ซ์ไทล์ (1988)      

  (ธุรกิจ:ย้อมและขายเส้นด้าย) 250,000 8.75 23,750,000 2,187,500 2,625,000 

รวม   48,750,000 2,187,500 2,625,000 

   

12.4 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 

  บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561 2560 2561 2560 

เจ้าหนีก้ารค้า-บรษิัทที่เกี่ยวข้องกัน 24,444,674 14,917,137 79,445,196 61,142,716 
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สว่นที ่3 

ฐานะการเงนิและผลการ

ด าเนนิงาน 

  ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

  การวิเคราะห์และอธิบายฝา่ยการจัดการ 

  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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■■ 13 ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
 

 ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

 งบการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2561 2560 2559 2561 2560 2559 

ฐานะการเงิน        

สินทรัพย์หมุนเวียน (ล้านบาท) 1,643.2 1,653.7 1,679.2 982.1 959.8 1,084.2 

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 5,655.0 4,772.8 3,915.5 3,763.2 3,042.3 2,625.9 

หนีส้ินหมุนเวียน (ล้านบาท) 2,346.5 2,278.0 2,167.7 1,102.1 1,033.7 1,094.1 

หนีส้ินรวม (ล้านบาท) 2,815.1 2,646.5 2,299.5 1,379.6 1,166.7 1,170.7 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 2,839.9 2,126.4 1,616.0 2,383.6 1,875.6 1,455.2 

ผลการด าเนินงาน        

รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท) 3,874.2 3,502.2 3,773.4 2,644.0 2,355.2 2,579.6 

รายได้รวม (ล้านบาท) 3,938.0 4,308.8 3,824.8 2,728.6 3,063.6 2,598.0 

ก าไรขั้นต้น (ล้านบาท) 104.3 183.5       253.5 25.1 73.7 151.4 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (ล้านบาท) (109.6) 524.8 (24.1) (80.6) 445.4 (58.2) 

อัตราส่วนทางการเงิน        

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ/หุ้น (บาท) (2.19) 10.50 (0.48) (1.61) 8.91 (1.16) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.70 0.73        0.77 0.89 0.93 0.99 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุน้ (%) (4.65) 30.08 (1.57) (3.78) 27.72 (3.89) 

ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวม (%) (2.10) 11.72 (0.59) (2.37) 16.21 (2.16) 

หนีส้ินรวม/ส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.99 1.24 1.42 0.58 0.62 0.80 

เงินปันผล/หุ้น (บาท) - 0.50 0.50 - 0.50 0.50 

มูลค่าตามบัญช/ีหุ้น (บาท) 54.01 40.26 30.26 47.67 37.51 29.10 
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■■ 14 การวิเคราะห์และอธิบายฝ่ายการจัดการ 
 

การวเิคราะห์ และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 

14.1 ภาพรวม 

 สรุปภาพรวมการด าเนินงานและปัจจยัที่ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงส าคญั 

 ปี 2561 เป็นปีที่ภาคการเงินและภาคอุตสาหกรรมการผลิตโดยรวมของโลกยังอยู่ในวังวนความผันผวนอย่างต่อเนื่องจากปี 2 560 

เนื่องจากปัญหา และความขัดแย้งของเหล่าประเทศมหาอ านาจ 

 ปฏิบัติการสงครามการค้าภายใต้ นโยบายทีแ่ข็งกร้าวของสหรัฐอเมรกิา ภายใตก้ารน าของประธานาธิบดีโดนัลล์ ทรัมป์  ต่อประชาคมโลก

เพื่อลดปัญหาการขาดดุลการค้าของประเทศ โดยเฉพาะกับการประกาศขึน้ภาษีกับสินค้าทีน่ าเข้าจากประเทศจีนได้เกดิเป็นรูปธรรมจริง ซึ่งประเทศ

จีนประกาศตอบโต้การขึน้ภาษีกับสินค้าที่จีนน าเข้าจากสหรัฐอเมรกิาทันที 

 การที่สหรัฐฯ ประกาศถอนตัวกะทันหันจากข้อตกลงที่ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของ UN กับ ประเทศอิหร่านพร้อมประกาศมาตรการคว่ าบาตร

ทางการค้า ท าให้ภาคธุรกิจในตะวันออกกลางตึงเครียดและหยุดชะงัก 

ความไม่ชัดเจนทางการเมืองภายในของสหราชอาณาจักร เกี่ยวกับข้อตกลงที่รัฐบาลจะเสนอให้สภาผู้แทนรับรองความเห็นชอบเพื่อน าไป

เจรจาต่อรองกับสหภาพยุโรป (EU) ในการขอแยกตัว 

 เหตุการณ์เหล่านี้คือบางตัวอย่างของสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ซึ่งสะท้อนข้อขัดแย้ง และปัญหาที่ทวี

ความรุนแรงขึ้นในเร่ืองความแตกแยกทางความคิดทั้งทางสังคม และทางเศรษฐกิจ ส าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผู้ประกอบการรายใหญ่ใน

อุตสาหกรรมสิ่งทอภายในประเทศไทยค่อยๆ ถอนตัวเนื่องจากต้นทุนการผลิตภายในประเทศสูงกว่าประเทศคู่แข่งเพื่อนบ้าน บรษิัทฯ เองใช้นโยบาย

แข่งขันด้านราคา ท าให้ตัวเลขการขายโดยรวมเติบโตกว่าปีที่ผ่านมา แต่ผลด าเนินการติดลบเช่นเดียวกับผูป้ระกอบการในสินค้าประเภทเดียวกันทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ นับเป็นปีที่ตกต่ าที่สุดของวงการอุตสาหกรรมสิ่งทอนับจากวิกฤติทางการเงินในปี 2540 
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14.2 แยกตามสายผลติภัณฑ์ 

 รายได้หลักของบรษิัทฯ คือผ้าผืน เส้นด้าย เสื้อผ้าส าเร็จรูป ที่จ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส าหรับบริษัทยอ่ยรายได้หลักเกิดจาก

การขายฝ้ายและเส้นด้าย  ปรากฏรายละเอยีดตามตารางข้างล่างนี้ 

หน่วย: ล้านบาท 

ผลิตภัณฑ์ / บรกิาร 
2561 2560 2559 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

บริษัทฯ       

เสื้อส าเร็จรูป       

ขายในประเทศ 32.75 0.83 71.99 1.67 61.39 1.61 

ขายต่างประเทศ 159.36 4.05 134.69 3.13 160.62 4.20 

ผ้าผืน       

ขายในประเทศ 724.16 18.39 612.08 14.21 702.63 18.37 

ขายต่างประเทศ 729.75 18.53 618.66 14.36 755.93 19.76 

ฝ้าย / ด้าย       

ขายในประเทศ 646.52 16.42 571.56 13.27 596.21 15.59 

ขายต่างประเทศ 273.56 6.95 218.04 5.06 205.31 5.37 

รับจ้างท าของในประเทศ 63.02 1.60 120.52 2.80 96.96 2.54 

รายได้อ่ืนๆ ในประเทศ 31.66 0.80 679.89 15.78 17.86 0.47 

รวม 2,660.78 67.57 3,027.43 70.26 2,596.91 67.90 

บริษัทยอ่ย       

ฝ้าย / ด้าย ขายในประเทศ 1,213.78 30.82 1,110.17 25.77 1,149.79 30.06 

รับจ้างท าของในประเทศ 31.33 0.80 44.45 1.03 44.56 1.17 

รายได้อ่ืนๆ 32.07 0.81 126.78 2.94 33.53 0.88 

รวม 1,277.18 32.43 1,281.40 29.74 1,227.88 32.10 

รวมท้ังสิ้น 3,937.96 100.00 4,308.83 100.00 3,824.79 100.00 

 

เทยีบกับประมาณการ หรือที่เคยเปิดเผยไว้  

 โดยที่บรษิัทฯได้ก าหนดเป็นนโยบายให้เดินเคร่ืองจักรทุกเคร่ืองเต็มก าลังการผลิต  ท าให้ปริมาณการผลิตในแต่ละเดือนใกล้เคียง

กัน กล่าวคือ ในส่วนของบริษัทฯจะสามารถทอผ้าผืนได้ประมาณ 1.91 ล้านหลา/เดือน ปั่นด้ายได้ประมาณ 5.7 แสนปอนด์/เดือน และเสื้อ

ส าเร็จรูปประมาณ 9.1 หมื่นตัว/เดือน ส าหรับบริษัทยอ่ยสามารถปั่นเส้นด้ายได้ประมาณ 2.2 ล้านปอนด์/เดือน    

สาเหตุหรือการด าเนินการ กรณผีู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบมเีงื่อนไข/ ไม่แสดงความเห็น/ มขี้อสังเกตท่ีส าคัญ 

  ไม่มีเงื่อนไข  

 การเลือกหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เปลี่ยนแปลงการวัดมูลค่าที่ดินจากวิธีราคาทุนเป็น  วิธีตี

ราคาใหม่ (ราคายุติธรรม) โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นต้นไป โดยให้ประเมินที่ดินเพื่อการลงทุนทุก 1 ปี และ

ประเมินราคาที่ดินที่ใช้ประกอบกิจการทุก 5 ปี  

 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวนี้เพื่อให้งบการเงินที่น าเสนอให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสะท้อนต่อฐานะการเงินและผล

การด าเนินงานของกลุ่มบรษิัทได้ดีย่ิงขึน้ 
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1 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดิน 

การวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดิน จากเดิมที่เลือกใช้การวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนเปลี่ยนเป็นการวัด

มูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม ตามที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้ให้

ทางเลือกในการวัดมูลค่าไว้ กลุ่มบริษัทได้ปรับยอ้นหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบเพื่อสะท้อนผลของการเปลี่ยนแปลง

ข้างต้น  ทั้งนีก้ลุ่มบริษัทไม่ได้ปรับปรุงก าไรสะสมยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 และน าเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 

มกราคม 2560 เนื่องจากผู้ประเมินราคาอิสระไม่สามารถหามูลค่ายุติธรรมของที่ดินดังกล่าวส าหรับปี 2559 ได้อย่างน่าเชื่อถือ 

2. การวัดมูลค่าที่ดินที่จัดประเภทเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการวัดมูลค่าที่ดินด้วยราคาทุนเปลี่ยนเป็นการวัดมูลค่า

ด้วยราคาที่ตีใหม่ (มูลค่ายุติธรรม) ตามที่มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้ให้

ทางเลือกในการวัดมูลค่าไว้ โดยใช้วธิีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป 

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

 ผลสะสมต่อก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ส าหรับการวัดมูลค่า

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดิน และมีการปรับย้อนหลังงบการเงินตามมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระส าหรับ

มูลค่าที่ดินตามรายงานการประเมิน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 มีดังนี้ 

   บาท 

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชสีุทธิภาษีเงินได้เกี่ยวกับการวัดมูลค่า 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – ที่ดิน 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 537,136,979 

 

จ านวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็นดังนี ้

 บาท 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน       

เฉพาะกิจการ 

งบการเงินรวมและ           

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2561 2560 

งบแสดงฐานะการเงิน:    

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ-ที่ดินเพิ่มขึน้ 671,421,224 671,421,224 671,421,224 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์เพิ่มขึน้ 1,036,629,773 751,936,250 - 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึน้ 341,610,200 284,671,495 134,284,245 

ก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึน้ 537,136,979 537,136,979 537,136,979 

ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์ - สุทธิจากภาษีเงินได ้    800,408,412 601,549,000 - 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม    

ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์ - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 28,895,406 - - 

การเปลี่ยนแปลงนีม้ีผลกระทบต่อรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้ 
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 บาท 

 2561 2560 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน       

เฉพาะกิจการ 

งบการเงินรวมและ       

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ :    

ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ

ลงทุนเพิ่มขึน้ - - 671,421,224 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิม่ขึน้ - - 134,284,245 

ก าไรส าหรับปีเพิ่มขึน้ - - 537,136,979 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    

การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - สุทธิ เพิ่มขึน้ 829,303,818 601,549,000 - 

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    

     ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึน้ 800,408,412 601,549,000 537,136,979 

     ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมเพิ่มขึน้ 28,895,406 - - 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐานเพิ่มขึน้ - - 10.74 

 

14.3 ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการท าก าไร 

 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาบรษิัทฯ มีผลการด าเนินงาน และความสามารถในการท าก าไรปรากฏตามตารางข้างล่างนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

หน่วย: ล้านบาท 2561 2560 2559 2558 2557 2561 2560 2559 2558 2557 

ฐานะการเงิน  

สินทรัพย์หมุนเวียน  1,643.2 1,653.7 1,679.2 1,919.1 1,847.6 982.1 959.8 1,084.2 1,187.4 1,198.2 

สินทรัพย์รวม  5,655.0 4,772.8 3,915.5 4,218.5 4,305.3 3,763.2 3,042.3 2,625.9 2,755.6 2,796.4 

หนีส้ินหมุนเวียน  2,346.5 2,278.0 2,167.7 2,352.9 2,234.1 1,102.1 1,033.7 1,094.1 1,140.6 1,102.4 

หนีส้ินรวม  2,815.1 2,646.5 2,299.5 2,558.6 2,600.4 1,379.6 1,166.7 1,170.7 1,217.2 1,211.7 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  2,839.9 2,126.4 1,616.0 1,659.9 1,704.9 2,383.6 1,875.6 1,455.2 1,538.4 1,584.6 

ผลการด าเนินงาน  

รายได้จากการขายและบริการ 3,874.2 3,502.2 3,773.4 3,946.0 3,931.7 2,644.0 2,355.2 2,579.6 2,800.5 2,817.0 

รายได้รวม  3,938.0 4,308.8 3,824.8 3,992.0 4,089.9 2,728.6 3,063.6 2,598.0 2,830.3 3,026.5 

ก าไรขั้นต้น  104.3 183.5 253.5 334.8 158.4 25.1 73.7 151.4 258.8 164.8 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ  (109.6) 524.8 (24.1) 6.7 (59.6) (80.6) 445.4 (58.2) 6.9 82.1 

อัตราส่วนทางการเงิน  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ/หุ้น (บาท) (2.19) 10.50 (0.48) 0.13 (1.19) (1.61) 8.91 (1.16) 0.14 1.64 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.70 0.73 0.77 0.82 0.83 0.89 0.93 0.99 1.04 1.09 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุน้ (%) (4.65) 30.08 (1.57) 0.42 (3.61) (3.78) 27.72 (3.89) 0.44 5.28 

ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวม (%) (2.10) 11.72 (0.59) 0.16 (1.40) (2.37) 16.21 (2.16) 0.25 2.79 

หนีส้ินรวม/ส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.99 1.24 1.42 1.54 1.53 0.58 0.62 0.80 0.79 0.76 

เงินปันผล/หุ้น (บาท) - 0.50 0.50 1.00 0.50 - 0.50 0.50 1.00 0.50 

มูลค่าตามบัญช/ีหุ้น (บาท) 54.01 40.26 30.26 31.25 32.15 47.67 37.51 29.10 30.77 31.69 
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รายได ้

 ในปี 2561 และปี 2560 กลุ่มบรษิัทมีรายได้รวม 3,938 ล้านบาท และ 4,309 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 371 ล้านบาท หรือคิด

เป็น 9% สาเหตุหลักมาจากในปี 2560 มีการบันทึกก าไรจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีส าหรับการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ

การลงทุน-ที่ดินจากวิธีราคาทุนเป็นราคาที่ตีใหม่ (มูลค่ายุติธรรม) จ านวน 671 ล้านบาท  ส าหรับรายได้จากการขายและบริการมีจ านวน 

3,874 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปีก่อน 372 ล้านบาท รายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึน้เป็นผลมาจากค าสั่งซือ้ที่เพิ่มขึน้ 

ต้นทุนขาย 

ในป ี2561 และปี 2560 กลุ่มบรษิัทมีตน้ทุนขายและบริการจ านวน 3,770 ล้านบาท และ 3,319 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 451 

ล้านบาท หรือคิดเป็น 14% สาเหตุหลักที่ท าให้ต้นทุนขายและบริการเพิ่มขึน้เนื่องมาจากยอดขายที่เพิ่มขึน้ตามที่ไดก้ล่าวแล้วข้างต้น 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงประมาณ 3 ล้านบาท  หรือคิดเป็น 1%  

ต้นทุนทางการเงิน 

กลุ่มบรษิัทมีตน้ทุนทางการเงินเพิ่มขึน้ 7 ล้านบาท  หรือคิดเป็น 8% ต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึน้เนื่องมาจากเงินกู้ที่เพิ่มขึน้ 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

ในปี 2561 กลุ่มบรษิัทมีขาดทุนส าหรับปี 106 ล้านบาท  เทียบกับก าไรส าหรับปี 539 ล้านบาท ในปี 2560 โดยเป็นขาดทุนส าหรับ

บรษิัทใหญ่ 110 ล้านบาท  เทียบกับก าไรส าหรับบริษัทใหญ่ 525 ล้านบาท  ในปี 2560 สาเหตุตามที่ไดก้ล่าวแล้วข้างต้น 

สินทรัพย ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบรษิัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึน้ 882 ล้านบาท  โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 10 ล้านบาท  ซึ่งเป็นผล

มาจากลูกหนีก้ารค้า  ลูกหนีอ้ื่น  และสินค้าคงเหลือที่ลดลง  ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 892 ล้านบาท  ซึ่งเป็นผลมาจากการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในการวัดมูลค่าที่ดินจากวิธีราคาทุนเป็นราคาที่ตีใหม่ (มูลค่ายุติธรรม) 

หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบรษิัทมีหนี้สินเพิ่มขึ้น 169 ล้านบาท  โดยมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 69 ล้านบาท  และหนี้สินไม่

หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังที่กล่าวข้างต้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ านวนเพิ่มขึน้ 714 ล้านบาท 
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14.4 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 

(1)   คุณภาพลูกหนี ้การวิเคราะห์อายุของลูกหนี ้การตั้งส ารองและความเพียงพอของค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

 ลูกหนีก้ารค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แยกตามอายุหนีท้ี่ค้างช าระได้ดังนี้ 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีก้ารค้า  - บรษิัทที่เกี่ยวข้องกัน     

ยังไม่ครบก าหนดช าระ 37,631,669 62,285,275 4,960,919 26,672,938 

เกินก าหนดช าระ - น้อยกว่า 3 เดือน 2,396,513 1,815,449 2,396,513 1,620,681 

รวมลูกหนีก้ารค้า - บรษิัทที่เกี่ยวข้องกัน 40,028,182 64,100,724 7,357,432 28,293,619 

ลูกหนีก้ารค้า - บรษิัทอื่น     

ยังไม่ครบก าหนดช าระ 220,993,310 242,200,485 122,637,867 160,809,598 

เกินก าหนดช าระ      

น้อยกว่า 3 เดือน 62,018,623 46,867,726 33,918,239 24,114,663 

3 - 6 เดือน 3,540,304 7,244,007 1,188,890 5,884,494 

6 - 12 เดือน 1,935,091 1,708,576 1,935,091 1,708,576 

มากกว่า 12 เดือน 26,614,275 25,604,327 26,436,363 25,426,415 

รวมลูกหนีก้ารค้า-บรษิัทอื่น 315,101,603 323,625,121 186,116,450 217,943,746 

หักค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (27,533,203) (25,246,143) (27,355,291) (25,068,231) 

ลูกหนีก้ารค้า - บรษิัทอื่น - สุทธิ 287,568,400 298,378,978 158,761,159 192,875,515 

     

 ลูกหนี้ส่วนที่เกินก าหนดช าระมากกว่า 12 เดือน ได้มีการตั้งส ารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญหมดทั้งจ านวน ส าหรับหนี้ที่เกินก าหนดช าระ

มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน ได้มีการตั้งส ารองบางส่วน อย่างไรก็ดีหนี้ซึ่งเกินก าหนดช าระที่ยังไม่ได้มีการตั้งส ารองทางกลุ่มบริษัทมีความ

เชื่อมั่นว่าจะสามารถติดตามหนีไ้ด้ทัง้หมด 

(2) สินค้าคงเหลือ และการเสื่อมสภาพหรือล้าสมัย ปรากฏรายละเอยีดตามตารางข้างล่างนี้ 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 

ราคาทุน 

ค่าเผ่ือการลดมูลค่า                   

สินค้าคงเหลือ สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินค้าส าเร็จรูป 334,191,701 362,967,914 (35,025,246) (37,701,912) 299,166,455 325,266,002 

งานระหว่างท า 192,400,446 145,741,632 - - 192,400,446 145,741,632 

วัตถุดิบ 574,323,384 599,356,018 (7,277,202) (8,520,632) 567,046,182 590,835,386 

วัสดุและอุปกรณ์ 51,968,468 51,448,051 - - 51,968,468 51,448,051 

รวม 1,152,883,999 1,159,513,615 (42,302,448) (46,222,544) 1,110,581,551 1,113,291,071 
       

 ในระหว่างปีปัจจุบันกลุ่มบรษิัทกลับรายการค่าเผ่ือการลดมลูค่าราคาสินคา้คงเหลือเปน็จ านวน 3.9 ล้านบาท  (2560 : 3.2 ล้านบาท) โดย

น าไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี 
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ราคาทุน 

ค่าเผ่ือการลดมูลค่า             

สินค้าคงเหลือ สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินค้าส าเร็จรูป 252,350,505 289,515,267 (33,754,419) (34,976,454) 218,596,086 254,538,813 

งานระหว่างท า 175,101,095 128,599,702 - - 175,101,095 128,599,702 

วัตถุดิบ 306,625,310 281,675,880 (7,277,202) (8,520,632) 299,348,108 273,155,248 

วัสดุและอุปกรณ์ 32,788,443 35,321,354 - - 32,788,443 35,321,354 

รวม 766,865,353 735,112,203 (41,031,621) (43,497,086) 725,833,732 691,615,117 
       

 ในระหว่างปีปัจจุบัน  กลุ่มบริษัทกลับรายการค่าเผ่ือการลดมูลค่าราคาสินค้าคงเหลือเป็นจ านวน 2.5 ล้านบาท (2560 : 5.9 ล้านบาท) 

โดยน าไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี 

 

14.5 ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 

(1) ภาระผูกพันด้านหนีส้ินมี 3 รายการดังนี ้

ก. บรษิัทได้ท าสัญญาเช่าด าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องกับการเช่าที่ดิน  และอาคาร  อายุของสัญญามีระยะเวลา 1 ปี และ 15 ปี ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บรษิัทมีจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิน้ภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานดังกล่าว ดังนี้ 

 ล้านบาท 

 งบการเงินรวมและ 

                         งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายช าระ  

ภายใน 1 ปี 2.0 

มากกว่า 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี 5.8 

มากกว่า 5 ป ี 12.4 

ข. กลุ่มบริษัทมีเลตเตอร์ออฟเครดิตที่เปิดแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้จ านวนเงินประมาณ 3.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  เทียบเท่าเป็น

เงินไทยจ านวนเงินประมาณ 116.7 ล้านบาท 

ค. บรษิัทได้ท าสัญญาซือ้ลขิสิทธิ์ในการใชโ้ปรแกรมและท าสัญญาว่าจ้างที่ปรกึษาในการออกแบบระบบดังกล่าวโดยบรษิัท 

มีภาระผูกพันตามสัญญาเป็นจ านวนเงินประมาณ 1.5 ล้านบาท 

(2) ภาระผูกพันตามหนังสือสัญญาค้ าประกันการช าระค่าไฟฟ้า 

เนื่องจากการไฟฟ้าฯ จะให้สถานประกอบการวางเงินค้ าประกันค่าไฟฟ้าเป็นเงินสดหรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารในจ านวน

เงินที่เหมาะสมตามปริมาณการใช้ของแต่ละสถานประกอบการ ส าหรับกลุ่มบริษัทได้เลือกที่จะขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ าประกันแทน

การวางเงินสดดังนี้ 

 บรษิัท  บรษิัทย่อย  รวม 

ยอดหนีใ้นหนังสือค้ าประกันฯ (ล้านบาท) 19.47  28.00  47.47 
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โดยภาพรวมของภาระผูกพันนอกงบดุลดังกล่าวข้างต้น  มีภาระตามสัญญาเช่า สัญญาก่อสร้าง สัญญาซื้อขาย และหนังสือค้ า

ประกัน เป็นภาระที่เกิดขึ้นตามปกติของการประกอบกิจการ ใช้หลักทั่วไปในการบริหารหนี้มิต้องอาศัยมาตรการพิเศษแต่อย่างใด คงมี

เพียงภาระการช าระหนี้ตามสัญญา L/C เท่านั้นที่ต้องอาศัยการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด

บริษัทฯ ก็ได้บริหารจัดการหนี้นอกงบดุลโดยยึดหลักการบริหารหนี้เช่นเดียวกันกับการบริหารหนี้ตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน  

 

14.6 ปัจจัยที่มผีลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 

โดยที่ธุรกิจของบรษิัทฯ มีการด าเนินกิจการอย่างครบวงจรตั้งแต่ปั่นด้าย ย้อมสีเส้นด้าย ทอผ้า และตัดเย็บเสื้อส าเร็จรูป โดยวัตถุดิบหลัก

เป็นฝ้ายซึ่งต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์ปลายน้ าเป็นการส่งออกผ้าผืนและเสื้อส าเร็จรูป ดังนั้นปัจจัยที่ส่งผลกระทบจึงมี หลาย

ประการทั้งทางตรงและทางออ้มจากภายใน และภายนอกประเทศ ดังนี้ 

(1) ความผันผวนของราคาฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์จากต่างประเทศ 

(2) ราคาผ้าผืน เส้นด้าย และเสือ้ส าเร็จรูปที่ตอ้งพึ่งพิงตลาดต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ 

(3) การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

(4) ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทยอ่ย และบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

(5) ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
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■■ การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 
 

 บริษทัฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวังบริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากนี ้บรษิัทฯ ขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงนิที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ

เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบรษิัทฯ และบริษัทยอ่ยแล้ว  

(2) บรษิัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญทั้งของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บรษิัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการ

ประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึง

ข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงาน

ทางการเงินของบรษิัทฯ และบริษัทยอ่ย 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บรษิัทฯ ได้มอบหมายให้ นาย

ช่วง กุลวรรณวิจิตร เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ  นายช่วง  กุลวรรณวิจิตร  ก ากับไว้ 

บรษิัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 

 

 ชื่อ ต าแหนง่ ลายมือชื่อ 

1. นายธวัชชัย  ไชยะภินันท์  กรรมการบรหิาร  กรรมการสรรหา _____________________ 

   และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  

2. นายก าจร ชื่นชูจิตต์ กรรมการบรหิาร _____________________ 

     

 ชื่อ ต าแหนง่ ลายมือชื่อ 

ผู้รับมอบอ านาจ นายชว่ง กุลวรรณวิจติร กรรมการบรหิารและผูบ้รหิารสูงสุดในสายงานบัญชี _____________________ 
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แนบ (หนงัสือรับรองบรษิัท) 
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■■ เอกสารแนบ 1  
  

 รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบรษิัท 

ช่ือ -สกุล/ 

ต าแหน่ง /วันที่ได้รับต าแหน่ง 

(1) 

อายุ 

(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

(2) 

สัดส่วนการถือหุน้

ในบริษัท (%) 

(3) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

(4) 

ช่วงเวลา 

ประสบการณ์การท างาน 

(5) 

ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 

1. นายบุญน า  บุญน าทรัพย์* 88 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 0.00% คูส่มรส 2556 - 2561 ประธานกรรมการ บมจ. โรงงานพิมพ์ย้อมผา้ไทย 

ประธานกรรมการ (27 ก.ย. 2556)        SAINT JOHN  COLLEGE , ( HONG KONG ) (335 หุ้น) นางศิริวรรณ บุญน าทรัพย์ 2556 - 2561 กรรมการบริหาร บจ. ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ 

กรรมการบริหาร (16 ก.พ. 2513)   Director Accreditation Program  (DAP) 2005          อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

2. นายมงคล  มังกรกนก* 80 ปริญญาโท MSME PURDUE UNIVERSITY, USA 1.20% - 2556 - 2561 ประธานกรรมการ บมจ. ไทยโอโนโน่ 

กรรมการผูอ้ านวยการ   Director Accreditation Program  (DAP) 2005 (602,300 หุ้น)   2556 - 2561 กรรมการผู้จัดการ บจ. ไทยฟารอ์ีสต์ 

กรรมการบริหาร              อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

(ป ี2513) 
       

3. นายธวัชชัย  ไชยะภินันท*์ 65 ปริญญาโทสาขา  ENGINEERING  4.67% พี่ชาย 2556 - 2561 กรรมการบริหาร บจ. ไทยสแตนดาร์ดอุตสาหกรรม 

กรรมการบริหาร(7 ส.ค. 2528)        MANAGEMENT,SOUTHERN  (2,334,120 หุ้น) ศ.ดร.สมศักดิ์ ไชยะภินันท์ 2556 - 2561 กรรมการบริหาร บจ. ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ 

กรรมการสรรหา และกรรมการ        METHODIST UNIVERSITY, DALLAS, USA.   
 

    อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

พิจารณาค่าตอบแทน   Director Accreditation Program  (DAP) 2004           

 (19 ส.ค. 2552)               

4. นายก าจร  ช่ืนชูจิตต์* 62 POST GRADUATED DIPLOMA  23.04% พี่ชาย 2556 - 2561 กรรมการบริหาร บจ. ไทยสแตนดาร์ดอุตสาหกรรม 

กรรมการบริหาร        IN MANAGEMENT STUDIES  (U.K.) (11,521,367 หุ้น) นายไพโรจน์ ช่ืนชูจติต์ 2556 - 2561 กรรมการบริหาร บจ. ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ 

(7 ส.ค. 2528)   Director Accreditation Program  (DAP) 2004         อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

5. นายช่วง  กุลวรรณวิจิตร* 78 ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต 0.00% - 2556 - 2561 กรรมการบริหาร บมจ. โรงงานผ้าไทย 

กรรมการบริหาร        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2,000 หุ้น)       อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

เลขานุการคณะกรรมการ               

(8 ก.พ. 2521)               

6. นายไพบูลย์  จรูญชัยคณากิจ* 73 อาชีวศึกษาแผนกพาณิชย์การ 2.12% - 2556 - 2561 กรรมการบริหาร บจ. ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ 

กรรมการบริหาร     (1,060,000 หุ้น)   2556 - 2561 กรรมการบริหาร บจ. ไทยสแตนดาร์ดอุตสาหกรรม 

(ป ี2513)         2556 - 2561 กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์(1988) 

              อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

หมายเหตุ :  *   กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง 
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ช่ือ -สกุล/ 

ต าแหน่ง /วันที่ได้รับต าแหน่ง 

(1) 

อายุ 

(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

(2) 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท 

(%) 

(3) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

(4) 

ประสบการณ์การท างาน 

(5) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 

7. นางศิริวรรณ  บุญน าทรัพย์ 79 มัธยมศึกษา 0.11% คูส่มรส 2556 - 2561 กรรมการ บจ. บุญศิริอนิเตอร์เนช่ันแนล 

กรรมการ          (59,195 หุ้น) นายบุญน า บุญน าทรัพย์ 2556 - 2561 กรรมการ บจ. ปิคคาอนิเตอร์ 

(24 ต.ค. 2532)             อุตสาหกรรม ตัดเย็บเสือ้ผา้ 

8. ศ.ดร.สมศักดิ์  ไชยะภินันท์ 64 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์สาขาเคร่ืองกล 2.44% น้องชาย 2556 - 2561 ศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กรรมการ        OREGON STATE UNIVERSITY, USA. (1,220,000หุ้น) นายธวัชชัย ไชยะภินันท์ 2534 - 2538 ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(6 ม.ค. 2531)  Director Accreditation Program  (DAP)         คณะวิศวกรรมศาสตร์  

   
    2542 - 2546 หัวหน้าภาควิชาวิศวเคร่ืองกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

              คณะวิศวกรรมศาสตร์      

9. นายปรีชา  ชัยพรหมประสิทธิ์ 73 KITI COMMERCIAL COLLEGE 1.00%   2556 - 2561 กรรมการบริหาร บจ. ไทยท.ีท.ี 

กรรมการตรวจสอบ    (500,000 หุ้น)   2556 - 2561 กรรมการบริหาร บจ. ไทยซี.อาร์ 

กรรมการอิสระ                 บริษัทขายส่ง สิ่งทอ 

(ป ี2513)              

10. นายสุชาติ  จันทรานาคราช 68 อัสสัมชัญคอมเมอร์ส 0.00% -  2556 - 2561 กรรมการผู้จัดการ บจ. โกลด์ไมน์การ์เม้นท์ 

กรรมการอิสระ       แผนกพาณิชย์การ ( -  หุ้น )       อุตสาหกรรมตัดเย็บเสือ้ผา้ 

(ป ี2530)              

11. ผศ.ดร.ขจรวุฒิ  น าศริิกุล 58 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA)  0.22%  - 2556 - 2561 อาจารย์ประจ าภาควิชาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กรรมการตรวจสอบ       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (112,300 หุ้น)          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   

กรรมการอิสระ  Director Certification Program (DCP) 2003     2556 - 2561 กรรมการผู้จัดการ บจ. ยูเนียนเพาเวอร์ เอ็นจเินียร่ิง 

(10 พ.ค. 2545)  Director Accreditation Program  (DAP) 2004           

   Audit Committee Program (ACP) 2004         

   Finance For Non-Finance Director (FND)  2004            

12. ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ์ 80 ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ 0.56%  - 2556 - 2561 ประธานกรรมการ บจ. ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ       CALIFORNIA COAST UNIVERSITY (278,572 หุ้น)     อุตสาหกรรมท ากล่องกระดาษ 

กรรมการอิสระกรรมการสรรหา  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ     2556 - 2561 ผูพ้ิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง 

และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน       MBA HIGHER DIPLOMA, INSTITUTE OF            

(16 พ.ค. 2537)       COMMERCE F.C.I.  LONDON, UK.           

หมายเหตุ :  *   กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง 
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ช่ือ -สกุล/ 

ต าแหน่ง /วันที่ได้รับต าแหน่ง 

(1) 

อายุ 

(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

(2) 

สัดส่วนการถือหุน้

ในบริษัท (%) 

(3) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

(4) 

ประสบการณ์การท างาน 

(5) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 

13. นายกร  เสรีโรจนสิริ 72 มัธยมศึกษา 0.13%   2556 - 2561 กรรมการผู้จัดการ บจ. ไทยกรุ๊ปเท็กซ์ไทล์ 

กรรมการตรวจสอบ    (62,700 หุ้น)       ขายส่งสิ่งทอ 

กรรมการอิสระ              

(16 พ.ค. 2537)              

14. นายไพโรจน์  ช่ืนชูจิตต์ 59  BUSINESS FINANCIAL MANAGEMENT 0.90% น้องชาย  2556 - 2561 กรรมการบริหาร บจ.อุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์(1998) 

กรรมการ       EASTBOURNE TECHNICAL COLLEGE (UK)  (450,000 หุ้น ) นายก าจร ช่ืนชูจติต์  2556 - 2561 กรรมการบริหาร บจ. ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ 

(22 พ.ย. 2556)  CRAWLEY TECHNICAL COLLEGE (UK)         อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

15. นายเกษม  วรฤทธิชัย 46 ปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน (M.S.FINANCE)  2.00% พี่ชาย 2558 – 2560 กรรมการ บมจ.โรงงานผา้ไทย 

กรรมการ       GOLDEN GATE UNIVERSITY,  (1,000,000 หุ้น ) นางสาวนฤมล วรฤทธิชัย 2556 - 2561 ผูช่้วยผูจ้ัดการฝา่ยขาย บมจ.โรงงานผา้ไทย 

 (24 ก.พ. 2558)       SAN FRANCISCO, USA      อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ   2556 - 2561  บจ.เคทเีอ็นอินเตอร์เทรด 

        (B.BA.MANAGEMENT) วิทยาลัยอัสสัมชัญ     จ าหน่ายอาหารสัตว์ 

       บริหารธุรกิจ (ABAC)     2538 - 2539  บมจ.ท ีอาร์ ทีการ์เม้นท์ 

  โรงเรียนอัสสัมชัญ   2537 - 2538  บจ.ไทยเคยีวเท็กซ์แมนูแฟคเจอร่ิง 

     2535 - 2537  บจ.โรงงานพิมพ์ย้อมผา้ไทย (1980)  

16. นางสาวนฤมล  วรฤทธิชัย* 44 ปริญญาโท  MASTER OF ACCOUNTANCY,       1.93% น้องสาว 2561 กรรมการบริหาร บมจ.โรงงานผา้ไทย 

กรรมการบริหาร       CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY,  (964,945 หุ้น ) นายเกษม วรฤทธิชัย 2558 – 2561 กรรมการ บมจ.โรงงานผา้ไทย 

(24 ก.พ. 2558)       CLEVELAND, OHIO, USA   2556 – 2560 ผูช่้วยผูจ้ัดการบัญชี บมจ.โรงงานผา้ไทย 

  ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1       อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

       สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี   2556 – 2561 กรรมการ บจ.เคทเีอ็นอินเตอร์เทรด 

       (ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM)      จ าหน่ายอาหารสัตว์ 

       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      

  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์      

หมายเหตุ :  *   กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง 
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ช่ือ -สกุล/ 

ต าแหน่ง /วันที่ได้รับต าแหน่ง 

(1) 

อายุ 

(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

(2) 

สัดส่วนการถือหุน้

ในบริษัท (%) 

(3) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

(4) 

ประสบการณ์การท างาน 

(5) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 

17. นายเจริญ  เลาหทัย 67 ปริญญาโท  สาขาเศรษฐศาสตร์  0.00 - 2556 – 2561 รองประธานกรรมการ บจ.พัฒนาผา้ไทย 

กรรมการอิสระ  MIDDLE TENNESSEE STSTE UNIVERSITY ( -  หุ้น )   กรรมการผู้จัดการ บมจ.โรงงานพิมพ์ย้อมผา้ไทย 

(14 พ.ย. 2559)  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ     อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

       มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย      

  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย      

18. นายณรงค์  พิริยพฤนท์สกุล 66 ปริญญาตรี นิติศาสตร์  (เกียรตินิยมดี) 0.00% -  2556 – 2561 ทนายความ สนง. จรัสธรรม ทนายความและการบัญชี 

เลขานุการบริษัทฯ       มหาวิทยาลัยรามค าแหง ( -  หุ้น )       ทนายความและการบัญชี 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ        

สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน        

(29 ก.พ. 2521)        

ผูจ้ัดการฝา่ยบุคคล และกฎหมาย        

(1 ส.ค. 2530)        

19. นายเฉลิม  เตชวาล 65 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหการ) 0.00%  - 2556 – 2561 ผจก.ฝา่ยโรงงาน บมจ. โรงงานผ้าไทย 

ผูจ้ัดการฝา่ยโรงงาน       มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( - หุ้น )       อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

(1 ต.ค. 2535)        

20. นางอัญชลี  ตะเภาพงษ์ 50 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติประยุกต์ 0.00% - 2554 – 2559 ผช.ผจก.ฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. โรงงานผ้าไทย 

ผจก.ฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( 300 หุ้น )  2559 - 2561 ผจก.ฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

(1 พ.ค. 2559)        

หมายเหตุ :  *   กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง  คือ  นายบุญน า บุญน าทรัพย์, นายมงคล มังกรกนก, นายช่วง กุลวรรณวิจิตร, 

นายไพบูลย์ จรูญชัยคณากิจ, นายธวัชชัย ไชยะภินันท์, นายก าจร ชื่นชูจิตต์  และนางสาวนฤมล วรฤทธิชัย กรรมการสองคนในเจ็ดคนนี้ลงลายมือ

ชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบรษิัท 

 เลขานุการบรษิัทฯ 

 บรษิัทฯได้จัดให้มีเลขานุการบรษิัทคือ นายณรงค์ พริิยพฤนท์สกุล โดยก าหนดหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบดังนี้    

- จัดท าและเก็บรักษาเอกสาร 

- จัดท าทะเบียนกรรมการ 

- จัดท าหนงัสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปี 

- จัดท าหนงัสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

- เก็บรักษารายงานการมสี่วนได้ส่วนเสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

- ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดแูลผูถ้อืหุ้นอย่างเหมาะสม 

- ติดต่อสื่อสารกับตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและหนว่ยงานก ากับดแูลอย่างเหมาะสม 
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■■ เอกสารแนบ 2   
 

 รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอ่ย  

ตารางต าแหน่งผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทฯบรษิัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

รายชื่อ บรษิัทฯ 
บรษิัท

ย่อยTRT 

บรษิัท 

ร่วม 

บรษิัทที่เกี่ยวข้องกัน 

TSI TTP RTI PIC TTDF CIC PCL UTP 

นายบุญน า     บุญน าทรัพย์ * //  // * // //  //  // 

นายมงคล       มังกรกนก // //  // / //  //  // // 

นายธวัชชัย     ไชยะภินันท์ // //  // / //  //    

นายก าจร       ชื่นชูจิตต ์ // //  // // //  //    

นายชว่ง         กุลวรรณวิจติร //           

นายไพบูลย์    จรูญชัยคณากิจ // //  // / //      

นายกร           เสรโีรจนสิริ /           

ดร. ชิน            ชินเศรษฐวงศ์ /         // // 

ผศ.ดร. ขจรวุฒิ      น าศิริกุล /           

นางศิริวรรณ   บุญน าทรัพย์ /      //  //   

ศ.ดร. สมศักดิ์    ไชยะภินันท์ /           

นายปรีชา    ชัยพรหมประสิทธิ ์ /   // /       

นายสุชาติ      จันทรานาคราช / //  //      //  

นายไพโรจน์   ชื่นชูจิตต ์ / //    //      

นายเกษม  วรฤทธิชัย /           

น.ส. นฤมล วรฤทธิชัย //           

นายเจริญ เลาหทัย / //  // // //  //    

หมายเหตุ *  = ประธานกรรมการ 

  //  = กรรมการบรหิาร 

   /  = กรรมการ 

 

  TRT = บรษิัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จ ากัด 

 TSI = บรษิัท ไทยสแตนดาร์ดอุตสาหกรรม จ ากัด 

  TTP = บรษิัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทยจ ากัด (มหาชน) 

  RTI = บรษิัท อุตสาหกรรมรามาเทก็ซ์ไทล์ (1988) จ ากัด 

  PIC = บรษิัท ปิคคาอินเตอร์ จ ากัด 

 TTDF = บรษิัท พัฒนาผา้ไทย จ ากัด 

 CIC = บรษิัท คาสซาร์ดี ้อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด 

 PCL = บรษิัท ปราจีนแลนด์ จ ากัด 

  UTP = บรษิัท ยูไนเต็ดเปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 
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รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการบรษิัทย่อย 

รายชื่อกรรมการบรษิัทย่อย 

ล าดับที ่ รายชื่อ ต าแหนง่ 

1 นายมงคล มังกรกนก กรรมการบรหิาร 

2 นายบุญน า บุญน าทรัพย์ กรรมการบรหิาร 

3 นายไพบูลย์ จรูญชัยคณากิจ กรรมการบรหิาร 

4 นายธวัชชัย ไชยะภินันท์ กรรมการบรหิาร 

5 นายก าจร ชื่นชูจิตต ์ กรรมการบรหิาร 

6 นายไพโรจน์ ชื่นชูจิตต ์ กรรมการบรหิาร 

7 นายสุชาติ จันทรานาคราช กรรมการบรหิาร 

8 นายเจริญ เลาหทัย กรรมการ 
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■■ เอกสารแนบ 3   
  

 รายละเอยีดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบรษิัทฯ (Compliance) 
หัวหน้างานตรวจสอบภายในชื่อ นายณรงค์  พิริยพฤนท์สกุล การศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) ประสบการณ์การ

ท างานฝา่ยกฎหมาย 36 ปี ผา่นการอบรมหลักสูตรทางบัญชีภาษีอากร 

หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบรษิัทฯ ชื่อ นายเฉลิม เตชวาล  การศึกษาปรญิญาตรวีิศวกรรมศาสตร์  (สาขาวิชาวิศวกรรมอุต

สาหการ) ประสบการณ์การท างานด้านสิ่งทอ 42 ปี      
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■■ เอกสารแนบ 4   
  

 รายละเอยีดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน 
ในปี 2561 บรษิัทได้ประเมินราคาที่ดินใหม่โดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใชว้ิธีข้อมูลตลาด ซึ่งตีราคาที่ดินเพิ่มจ านวนเงิน 751.93 ล้านบาท 

ท าให้ที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 788.07 ลา้นบาท 

 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 บริษัทย่อยได้ประเมินราคาที่ดินใหม่โดยผู้ประเมินราคาอิสระ  โดยใช้วิธีข้อมูลตลาด ซึ่งตีราคาที่ดินเพิ่ม

จ านวนเงิน 119.11 ล้านบาท ท าให้ที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 544.55 ล้านบาท 
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■■ เอกสารแนบ 5  
  

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
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บริษัท โรงงานผ้าไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 



 

หนา้ท่ี 86 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผูถื้อหุน้บริษัท โรงงานผ้าไทย จ ากัด (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โรงงานผ้าไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบ

แสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และ

งบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชี ท่ี

ส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โรงงานผ้าไทย จ ากัด (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของ บริษัท โรงงานผ้าไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะกิจการของ บริษัท  โรงงานผ้าไทย 

จ ากัด (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของ

ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ

ของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม

ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอ

และเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตกุารณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.1 และขอ้ 5 เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีโดยความสมคัรใจ

ส าหรับการวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีมูลค่ายติุธรรม โดยกลุ่มบริษทัไดป้รับยอ้นหลงังบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ เพื่อสะทอ้นรายการปรับปรุง

จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว นอกจากนั้นขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.2 และขอ้ 5 เก่ียวกบัการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีโดยความสมคัรใจส าหรับการวดัมูลค่าท่ีดินในส่วนของท่ีดิน จากวธีิราคาทุนเป็นราคาท่ีตีใหม่ (มูลค่า

ยติุธรรม) โดยใชว้ธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบ

การเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบพร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากขายของกลุ่มบริษทัมาจากการขายผลิตภณัฑส่ิ์งทอทั้งในและต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 96.0 และร้อยละ 94.6 ของรายได้

รวมของกลุ่มบริษทัและเฉพาะบริษทั ตามล าดบั ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้อยูเ่ป็นจ านวนมากและมีเง่ือนไขในการขายท่ีแตกต่างกนั 

ส่งผลใหก้ารรับรู้รายไดข้ึ้นอยูก่บัเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญาหรือเอกสารการขายซ่ึงก าหนดโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร นอกจากน้ี 

เน่ืองจากแนวโนม้การชะลอตวัของเศรษฐกิจและสถานการณ์การแข่งขนัในอุตสาหกรรมส่ิงทอท่ีเพิ่มสูงข้ึน ดงันั้นขา้พเจา้จึงให้

ความสนใจเป็นพิเศษในเร่ืองความเหมาะสมของการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษทั และขา้พเจา้จึงพิจารณาเป็นเร่ืองส าคญัในการ

ตรวจสอบ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบใหม้ัน่ใจวา่กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดด้ว้ยมูลค่าและในเวลาท่ีเหมาะสมโดยการประเมินความเหมาะสมและทดสอบ

ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได้ โดยให้ความส าคญักับการทดสอบท่ี

ตอบสนองเร่ืองการเกิดข้ึนจริง ความถูกตอ้งและรอบเวลาในการรับรู้รายไดใ้นงบการเงินของกลุ่มบริษทั สุ่มตวัอย่างรายการขายเพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมของการรับรู้รายไดว้า่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ้และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายได้

ของกลุ่มบริษทั สุ่มตรวจเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี ตรวจสอบใบลดหน้ี

ท่ีกลุ่มบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี และตรวจสอบรายการปรับปรุงบญัชีรายไดท่ี้ส าคญั วิเคราะห์เปรียบเทียบ

ขอ้มูลรายไดแ้บบแยกตามกลุ่มผลิตภณัฑ ์เพื่อพิจารณาความถูกตอ้งและเหมาะสมของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี  

ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินค้าคงเหลอื 

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทัและเฉพาะบริษทัมีจ านวน 42.3 ลา้นบาท และจ านวน 41.0 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 เป็นการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ณ วนัส้ินปีท่ี

ลา้สมยัหรือเส่ือมสภาพ ซ่ึงตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมากในการวิเคราะห์รายละเอียดเก่ียวกบั    วงจรอายขุองสินคา้ การ

แข่งขนัทางการตลาด และสภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 สินคา้คงเหลือ   ท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการมีจ านวนเงิน 1,110.6 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 725.8 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 

19.7 และร้อยละ 19.3 ของสินทรัพยร์วม ตามล าดบั ซ่ึงมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันั้นขา้พเจา้

จึงพิจารณาเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  
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ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความเหมาะสมของสมมติฐานท่ีฝ่ายบริหารใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ โดยการ

ตรวจสอบหลกัเกณฑใ์นการประมาณการ ความสม ่าเสมอของการใชห้ลกัเกณฑด์งักล่าว และเหตุผลส าหรับการรับรู้ค่าเผื่อการลดลง

ของมูลค่าสินคา้คงเหลือวา่เหมาะสมหรือไม่ วิเคราะห์รายละเอียดส าหรับรายการขายสินคา้ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินเปรียบเทียบ

กบัราคาทุนของสินคา้คงเหลือ วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลระยะเวลาการถือครองสินคา้และ          การเคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือ 

เพื่อระบุสินคา้ท่ีมีการหมุนเวยีนชา้กวา่ปกติ พิจารณาขอ้มูลในอดีตและในระหวา่งปีส าหรับผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงจากการขายและ

การตดัจ าหน่ายสินคา้คงเหลือเปรียบเทียบกบัค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีเคยบนัทึกไวใ้นปีก่อน  

การวดัมูลค่ายุตธิรรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน-ทีด่นิและทีด่นิในส่วนของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน-ท่ีดินดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมซ่ึงแสดงในงบแสดงฐานะ

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการจ านวนเงิน 719.6 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 12.7 และร้อยละ 19.1 ของสินทรัพยร์วม 

ตามล าดบั และกลุ่มบริษทัวดัมูลค่าท่ีดินในส่วนของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ดว้ยวิธีตีราคาใหม่                (มูลค่ายติุธรรม) ซ่ึงแสดง

ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ จ านวนเงิน 1,332.6 ลา้นบาท และจ านวน 788.1 ลา้นบาท คิด

เป็นร้อยละ 23.6 และร้อยละ 20.9 ของสินทรัพยร์วม ตามล าดับ การวดัมูลค่ารายการดังกล่าวมีสาระส าคญัต่องบการเงินและ

เก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า 

ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจในรายงานการประเมินมูลค่ายติุธรรมของผูป้ระเมินราคาอิสระเก่ียวกบัวิธีการประเมินมูลค่าท่ีดิน  ขอ้มูล

เก่ียวกบัท่ีตั้ง การคมนาคม รูปลกัษณะ สาธารณูปโภค สภาพแวดลอ้ม และสภาพคล่องของท่ีดินของกลุ่มบริษทัและของท่ีดินแปลง

เปรียบเทียบ  และสรุปความเห็นของผูป้ระเมินราคาอิสระ ทดสอบขอ้สมมติท่ีส าคญัในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของผู ้

ประเมินอิสระ รวมทั้งปรึกษากบัผูป้ระเมินราคาอิสระ ตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ หนงัสือจา้งงาน   ผูป้ระเมินราคาอิสระ 

และรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพ่ือท าความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงค ์วธีิการ และขอ้สมมติท่ีผูป้ระเมินใช ้ประเมินความรู้ 

ความสามารถ และความเท่ียงธรรมของผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีกลุ่มบริษทัไดว้่าจา้ง ตรวจสอบความครบถว้นของสินทรัพยท่ี์ให้ผู ้

ประเมินท าการประเมินมูลค่า โดยการเปรียบเทียบรายละเอียดของสินทรัพยท่ี์กลุ่มบริษทัจดัเตรียมให้กบัผูป้ระเมินกบัทะเบียน

ทรัพยสิ์นและสรุปรายการทรัพยสิ์นในรายงานการประเมินมูลค่า ทดสอบการค านวณ และพิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผย

ขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ข้อมูลอืน่ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ

รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให้ความเช่ือมัน่        ในรูปแบบ

ใดๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 
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ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืนตามท่ีระบุขา้งตน้ และพิจารณาวา่ขอ้มูล

อ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการ

แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั

เป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพ่ือใหมี้การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงินผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง           การเปิดเผย

เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินการต่อเน่ืองเวน้แต่

ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็น

ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดั

ต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอด

การตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการ

สอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้

ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้ งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน 
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• ท าความเขา้ใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ        การ

เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบ

บญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมี

นัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมี

สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ี

เก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บั

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้า อยา่งไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน

อนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินแสดงรายการและ

เหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจ

ภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง                 การควบคุมดูแล 

และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้

วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ได้

พบในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระ

และได้ส่ือสารกับผู ้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้ งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ี

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความ

เป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงิน

ในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมาย

หรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ือง

ดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่

ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 

 

นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 218 

บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั 

วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562  
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บริษทั โรงงานผา้ไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

   
บาท 

   
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   
2561 2560 2561 2560 

สินทรัพย์ หมายเหตุ 
 

(ปรับปรุงใหม่) 
 

(ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 
 

        

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 156,090,547 146,139,752 48,673,546 33,066,925 

  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 376,519,955 394,255,136 207,610,179 235,130,853 

  สินคา้คงเหลือ 10 1,110,581,551 1,113,291,071 725,833,732 691,615,117 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 
 

1,643,192,053 1,653,685,959 982,117,457 959,812,895 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
 

        

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - 550,325,004 550,325,004 

  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 12 60,790,000 60,790,000 60,790,000 60,790,000 

  อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - ท่ีดิน 13 719,643,000 719,643,000 719,643,000 719,643,000 

  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 14 3,204,259,266 2,317,452,970 1,431,266,512 736,333,170 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 15 9,984,353 8,536,603 9,984,353 8,536,603 

  ภาษีเงินไดร้อเรียกคืน 
 

17,074,063 12,627,699 9,014,241 6,830,118 

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

66,973 66,973 66,973 66,973 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
 

4,011,817,655 3,119,117,245 2,781,090,083 2,082,524,868 

รวมสินทรัพย์ 
 

5,655,009,708 4,772,803,204 3,763,207,540 3,042,337,763 

           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษทั โรงงานผา้ไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

  
บาท 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
2561 2560 2561 2560 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ   (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่) 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 

 
    

 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 1,131,028,816 820,000,000 893,861,227 820,000,000 

 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 241,584,362 249,207,829 189,940,009 213,538,864 

 
เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 131,628,000 107,400,000 18,000,000 - 

 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7.2 841,200,000 1,091,700,000 - - 

 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 

 
- 8,789,534 - - 

 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

 
1,088,592 858,861 261,115 169,342 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 
 

2,346,529,770 2,277,956,224 1,102,062,351 1,033,708,206 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 
 

    
 

เงินกูย้มืระยะยาว 16 127,019,000 179,250,000 32,500,000 - 

 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 247,791,987 75,095,223 172,852,903 51,361,981 

 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 93,783,515 114,159,415 72,161,333 81,674,522 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 
 

468,594,502 368,504,638 277,514,236 133,036,503 

รวมหนีสิ้น 
 

 
2,815,124,272 2,646,460,862 1,379,576,587 1,166,744,709 

     
 

    
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
    

 
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามญั มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

 
    

  
ทุนจดทะเบียน จ านวน 50,000,000 หุ้น 

 
500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 

  
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ จ านวน 50,000,000 หุ้น 

 
500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 

 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 

 
623,840,000 623,840,000 623,840,000 623,840,000 

 
ก าไรสะสม 

 
    

 
      จดัสรรเพื่อทุนส ารองตามกฎหมาย 20 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 

  
จดัสรรเพ่ือส ารองทัว่ไป 

 
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 

 
      ท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 

 
676,123,062 789,229,696 558,241,953 651,753,054 

 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 5 800,408,412 - 601,549,000 - 

 
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 

 
2,700,371,474 2,013,069,696 2,383,630,953 1,875,593,054 

 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 

 
139,513,962 113,272,646 - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

2,839,885,436 2,126,342,342 2,383,630,953 1,875,593,054 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

5,655,009,708 4,772,803,204 3,763,207,540 3,042,337,763 

 
 

    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 
    

 
 
 



 

หนา้ท่ี 94 

บริษทั โรงงานผา้ไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561 
 

    
บาท 

    
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    
2561 2560 2561 2560 

   
หมายเหตุ   (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่) 

รายได้ 
     

 
รายไดจ้ากการขาย 

 
3,779,874,439 3,337,202,296 2,581,031,690 2,234,727,087 

 
รายไดจ้ากการให้บริการ 

 
94,356,335 164,968,484 63,024,831 120,515,601 

 
เงินปันผลรับ 7.3 2,187,500 2,625,000 54,575,260 28,818,880 

 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ 

     
  

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 5 - 671,421,224 - 671,421,224 

 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์

 
15,078,662 86,158,111 13,728,664 - 

 
รายไดอ่ื้น 21 46,441,661 46,465,693 16,240,235 8,077,574 

        
  

รวมรายได ้
 

3,937,938,597 4,308,840,808 2,728,600,680 3,063,560,366 

        ค่าใช้จ่าย 
     

 
ตน้ทุนขาย 

 
3,688,181,645 3,170,525,320 2,559,402,173 2,166,359,554 

 
ตน้ทุนจากการให้บริการ 

 
81,744,538 148,246,342 59,477,158 115,109,240 

 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 

 
83,120,738 71,378,464 74,260,360 65,212,471 

 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 
142,706,564 157,459,466 111,506,076 122,066,117 

 
ตน้ทุนทางการเงิน 

 
88,614,594 81,947,441 36,423,049 32,414,368 

  
รวมค่าใชจ่้าย 

 
4,084,368,079 3,629,557,033 2,841,068,816 2,501,161,750 

        ก าไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษเีงนิได้ 
 

(146,429,482) 679,283,775 (112,468,136) 562,398,616 

        รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ 23 40,359,552 (140,161,274) 31,908,469 (116,966,755) 

        ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 
 

(106,069,930) 539,122,501 (80,559,667) 445,431,861 
        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

      
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หนา้ท่ี 95 

บริษทั โรงงานผา้ไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ) 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561 
 

    
บาท 

    
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    
2561 2560 2561 2560 

   
หมายเหตุ   (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี 
     รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนใน

ภายหลงั 
     

 

การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 14 1,036,629,773 - 751,936,250 - 

 

หกั ผลกระทบของภาษีเงินได ้ 23 (207,325,955) - (150,387,250) - 

  
สุทธิ 

 
829,303,818 - 601,549,000 - 

  
 

     
 

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 18 28,651,807 - 15,060,707 - 

 
หกั ผลกระทบของภาษีเงินได ้ 23 (5,730,361) - (3,012,141) - 

  
สุทธิ 

 
22,921,446 - 12,048,566 - 

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนใน
ภายหลงั 

 
        

  
สุทธิจากภาษีเงินได ้

 
852,225,264 - 613,597,566 - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 
 

746,155,334 539,122,501 533,037,899 445,431,861 

        การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน) 
     

 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 

 
(109,648,630) 524,823,485 (80,559,667) 445,431,861 

 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 

 
3,578,700 14,299,016 - - 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 
 

(106,069,930) 539,122,501 (80,559,667) 445,431,861 

        การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
     

 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 

 
712,301,778 524,823,485 533,037,899 445,431,861 

 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 

 
33,853,556 14,299,016 - - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 
 

746,155,334 539,122,501 533,037,899 445,431,861 

        ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
     

 
ก าไร(ขาดทุน)ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 

 
(2.19) 10.50 (1.61) 8.91 

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
      



 

หนา้ท่ี 96 

บริษทั โรงงานผา้ไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561 

 

   
บาท 

   
งบการเงินรวม 

   
ส่วนของบริษทัใหญ่     

   
ทุนท่ีออกและ
ช าระแลว้ 

ส่วนเกินมูลค่า 
หุน้สามญั 

ก าไรสะสม 
ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคา
สินทรัพย ์

รวมส่วนของ       
ผูถื้อหุน้         

บริษทัใหญ่ 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่
มีอ านาจควบคุม รวม 

  
หมายเหตุ 

จดัสรรเพื่อทุน
ส ารองตาม
กฎหมาย 

จดัสรรเพื่อ
ส ารองทัว่ไป ท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรร 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2560  500,000,000 623,840,000 50,000,000 50,000,000 289,406,211 - 1,513,246,211 102,779,750 1,616,025,961 
เงินปันผลจ่าย 

 
19 - - - - (25,000,000) - (25,000,000) - (25,000,000) 

เงินปันผลของบริษทัยอ่ยจ่ายใหส่้วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม - - - - - - - (3,806,120) (3,806,120) 
ก าไรส าหรับปี - ปรับปรุงใหม่ 

 
- - - - 524,823,485 - 524,823,485 14,299,016 539,122,501 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 
 

- - - - - - - - - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 

 
- - - - 524,823,485 - 524,823,485 14,299,016 539,122,501 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2560 500,000,000 623,840,000 50,000,000 50,000,000 789,229,696 - 2,013,069,696 113,272,646 2,126,342,342 

            ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 - ตามทีร่ายงานไว้เดมิ 500,000,000 623,840,000 50,000,000 50,000,000 252,092,717 - 1,475,932,717 113,272,646 1,589,205,363 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

         
 

เก่ียวกบัการวดัมูลค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 5 - - - - 537,136,979 - 537,136,979 - 537,136,979 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 - ปรับปรุงใหม่ 500,000,000 623,840,000 50,000,000 50,000,000 789,229,696 - 2,013,069,696 113,272,646 2,126,342,342 
เงินปันผลจ่าย 

 
19 - - - - (25,000,000) - (25,000,000) - (25,000,000) 

เงินปันผลของบริษทัยอ่ยจ่ายใหส่้วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม - - - - - - - (7,612,240) (7,612,240) 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 

 
- - - - (109,648,630) - (109,648,630) 3,578,700 (106,069,930) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 
 

- - - - 21,541,996 800,408,412 821,950,408 30,274,856 852,225,264 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 

 
- - - - (88,106,634) 800,408,412 712,301,778 33,853,556 746,155,334 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2561 500,000,000 623,840,000 50,000,000 50,000,000 676,123,062 800,408,412 2,700,371,474 139,513,962 2,839,885,436 

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
         



 

 หนา้ท่ี 97 

บริษทั โรงงานผา้ไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น (ต่อ) 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561 
 

   
บาท 

   
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

       ทุนท่ีออกและ   
ช าระแลว้ 

    ส่วนเกินมูลค่า
หุน้สามญั 

ก าไรสะสม 
   ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพย ์ รวม 

  
หมายเหตุ 

จดัสรรเพื่อทุน
ส ารองตามกฎหมาย 

จดัสรรเพื่อส ารอง 
ทัว่ไป ท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรร 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 
 

500,000,000 623,840,000 50,000,000 50,000,000 231,321,193 - 1,455,161,193 

เงินปันผลจ่าย 19 - - - - (25,000,000) - (25,000,000) 

ก าไรส าหรับปี - ปรับปรุงใหม่ 
 

- - - - 445,431,861 - 445,431,861 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 
 

- - - - - - - 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 
 

- - - - 445,431,861 - 445,431,861 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2560 
 

500,000,000 623,840,000 50,000,000 50,000,000 651,753,054 - 1,875,593,054 

          ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 - ตามทีร่ายงานไว้เดมิ 
 

500,000,000 623,840,000 50,000,000 50,000,000 114,616,075 - 1,338,456,075 

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
        

 
เก่ียวกบัการวดัมูลค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 5 - - - - 537,136,979 - 537,136,979 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 - ปรับปรุงใหม่ 
 

500,000,000 623,840,000 50,000,000 50,000,000 651,753,054 - 1,875,593,054 

เงินปันผลจ่าย 19 - - - - (25,000,000) - (25,000,000) 

ขาดทุนส าหรับปี 
 

- - - - (80,559,667) - (80,559,667) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 
 

- - - - 12,048,566 601,549,000 613,597,566 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 
 

- - - - (68,511,101) 601,549,000 533,037,899 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2561 
 

500,000,000 623,840,000 50,000,000 50,000,000 558,241,953 601,549,000 2,383,630,953 

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
         



 

หนา้ 98 

บริษทั โรงงานผา้ไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561 
 

   
บาท 

   
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   
2561 2560 2561 2560 

   
  (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 
    ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ (146,429,482) 679,283,775 (112,468,136) 562,398,616 

รายการปรับกระทบก าไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน) 
    กิจกรรมด าเนินงาน 
    

 
หน้ีสงสยัจะสูญ 2,287,060 - 2,287,060 - 

 
กลบัรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (3,920,096) (3,159,405) (2,465,465) (5,884,863) 

 
ค่าเส่ือมราคา                        253,568,471 232,033,417 116,977,154 120,670,317 

 
ค่าตดัจ าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 547,250 420,603 547,250 420,603 

 

ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ      
ลงทุน - (671,421,224) - (671,421,224) 

 
(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์ (15,078,662) (86,158,111) (13,728,664) 1,111,289 

 
ผลประโยชน์พนกังาน 16,130,317 14,156,349 11,865,728 10,513,066 

 
(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (218,620) 6,951 519,652 55,419 

 
เงินปันผลรับ (2,187,500) (2,625,000) (54,575,260) (28,818,880) 

 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 88,614,594 81,947,441 36,423,049 32,414,368 

  
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์

    
  

   และหน้ีสินด าเนินงาน 193,313,332 244,484,796 (14,617,632) 21,458,711 
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 

    
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2,029,993 39,875,134 24,604,126 25,358,268 

 
สินคา้คงเหลือ 6,629,616 11,286,830 (31,753,150) 95,051,367 

หน้ีสินด าเนินงานลดลง 
    

 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (6,946,916) (72,445,469) (22,943,433) (29,127,516) 

 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ (7,854,410) (7,094,860) (6,318,210) (5,466,460) 

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน 187,171,615 216,106,431 (51,028,299) 107,274,370 

 
จ่ายภาษีเงินได ้ (13,235,898) (21,569,369) (2,184,123) (3,840,871) 

 
รับคืนภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย - 1,347,716 - 1,347,716 

  
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 173,935,717 195,884,778 (53,212,422) 104,781,215 

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษทั โรงงานผา้ไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561 
 

   
บาท 

   
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   
2561 2560 2561 2560 

   
  (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
    

 
เงินสดจ่ายซ้ืออาคารและอุปกรณ์  (132,965,605) (553,247,122) (92,819,365) (57,393,567) 

 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 60,177,098 127,025,273 46,038,458 5,237,135 

 
เงินรับล่วงหนา้ค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 847,832 (25,928,547) - - 

 
เงินสดจ่ายซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1,995,000) (3,668,800) (1,995,000) (3,668,800) 

 
เงินปันผลรับ 2,187,500 2,625,000 54,575,260 28,818,880 

  
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน             (71,748,175) (453,194,196) 5,799,353 (27,006,352) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 
    

 
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (92,380,054) (86,130,846) (36,433,310) (32,443,856) 

 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 311,028,816 (76,657,104) 73,861,227 (30,000,000) 

 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 83,897,000 301,200,000 55,000,000 - 

 
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (111,900,000) (94,550,000) (4,500,000) - 

 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (250,500,000) 252,000,000 - - 

 
เงินสดจ่ายเงินปันผล (24,908,227) (24,947,230) (24,908,227) (24,947,230) 

 
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (7,474,282) (3,718,608) - - 

  
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน         (92,236,747) 267,196,212 63,019,690 (87,391,086) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง) - สุทธิ 9,950,795 9,886,794 15,606,621 (9,616,223) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นปี 146,139,752 136,252,958 33,066,925 42,683,148 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 156,090,547 146,139,752 48,673,546 33,066,925 

       ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม                   -    
   รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย 

    
  

ดอกเบ้ียจ่ายบนัทึกเป็นตน้ทุนสินทรัพย ์ 3,624,510 4,804,545 - - 

  
เจา้หน้ีซ้ือสินทรัพยล์ดลง (535,325) (1,120,825) (535,325) (1,120,825) 

  
ลูกหน้ีจากการจ าหน่ายเคร่ืองจกัรลดลง(เพ่ิมข้ึน) 12,788,640 (12,788,640) - - 

  
เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 91,773 52,770 91,773 52,770 

  
เงินปันผลคา้งจ่ายให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมเพ่ิมข้ึน 137,958 87,512 - - 

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
     

 

 

  



บริษัท โรงงานผ้าไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน   
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2561 
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1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั โรงงานผา้ไทย จาํกดั  (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในปี 2530 

บริษทัประกอบธุรกิจผลิต รับจา้งป่ันดา้ยและจาํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากเส้นดา้ย เส้ือผา้สาํเร็จรูป และผา้ผืน บริษทัมีท่ีอยูต่ามท่ี
ไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 

สาํนกังานใหญ่ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 385 หมู่ท่ี 1 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขุมวิท ตาํบลทา้ยบา้น อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดั
สมุทรปราการ  

สาํนกังานสาขา 1 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 791-793 ถนนมหาจกัร แขวงจกัรวรรดิ เขตสัมพนัธวงศ ์กรุงเทพมหานคร 

สาํนกังานสาขา 2 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 741 หมู่ท่ี 3 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขุมวิท ตาํบลทา้ยบา้น อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดั
สมุทรปราการ 

สาํนกังานสาขา 3 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 275 หมู่ท่ี 14 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขมุวิท ตาํบลทา้ยบา้น อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดั
สมุทรปราการ 

สาํนกังานสาขา 4 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 286 ซอยโรงเรียนญ่ีปุ่น ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

สาํนกังานสาขา 5 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 595 หมู่ท่ี 6 ถนนสุขมุวทิ ตาํบลบางปูใหม่ อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

2. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
(“สภาวชิาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง   

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยซ่ึงกาํหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการและ
กาํหนดสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งอนัจะมีผลต่อตวัเลขของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินรวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
อาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบการเงิน และขอ้มูลรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาท่ีเสนองบการเงินดงักล่าว ตวัเลขท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจแตกต่างจากตวัเลขประมาณการ ถึงแมว้า่ฝ่ายบริหารไดจ้ดัทาํตวัเลขประมาณการข้ึนจากความเขา้ใจในเหตุการณ์และส่ิงท่ีได้
กระทาํไปในปัจจุบนัอยา่งดีท่ีสุดแลว้   

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน
เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของ บริษทั โรงงานผา้ไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย คือ บริษทั ไทยรุ่งเทก็ซ์
ไทล ์จาํกดั ซ่ึงจดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเส้นดา้ย โดยบริษทั  ถือหุน้ใน
อตัราร้อยละ 87.31 ของทุนจดทะเบียน 

“บริษทั” หมายถึง บริษทั โรงงานผา้ไทย จาํกดั (มหาชน) “กลุ่มบริษทั” หมายถึง บริษทั โรงงานผา้ไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทั
ยอ่ย คือ บริษทั ไทยรุ่งเทก็ซ์ไทล ์จาํกดั 

รายการบญัชีท่ีสาํคญัระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีรวมในงบการเงินรวมไดห้กักลบลบกนัแลว้ 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั    และ
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

เพ่ือความสะดวกของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไดมี้การแปลงบการเงินภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ 



บริษัท โรงงานผ้าไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)    
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2561 
 

หนา้ 101 

3.   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 

(ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือให้มี

เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจน

เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั  

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลงัวันที่  1 มกราคม 
2562 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ

งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ

ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ

อธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั อยา่งไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลง

หลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31                           

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560)  
เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของ

มาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสาํหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบั

ลกูคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้

หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง

ทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือวา่มาตรฐานฉบบัดงักล่าว จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมอืทางการเงนิทีจ่ะมผีลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินประกอบดว้ย
มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทาง
การเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวธีิการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดย
ใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํให้
มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถกูยกเลิก
ไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานกลุ่ม
ดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4. การเปลีย่นแปลงนโยบายบัญชีโดยความสมัครใจ 

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติใหเ้ปล่ียนแปลงการวดัมูลค่าท่ีดินจากวิธีราคาทุนเป็น        วิธีตี
ราคาใหม่ (ราคายติุธรรม) โดยใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เป็นตน้ไป โดยใหป้ระเมินท่ีดินเพ่ือการลงทุน  ทุก 1 
ปี และประเมินราคาท่ีดินท่ีใชป้ระกอบกิจการทุก 5 ปี  

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวน้ีเพ่ือให้งบการเงินท่ีนาํเสนอให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และสะทอ้นต่อฐานะการเงินและ
ผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดดี้ยิง่ข้ึน 

4.1 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - ท่ีดิน 

การวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - ท่ีดิน จากเดิมท่ีเลือกใชก้ารวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนเปล่ียนเป็นการวดัมูลค่าดว้ย
วธีิมูลค่ายติุธรรม ตามท่ีมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ไดใ้หท้างเลือกใน
การวดัมูลค่าไว ้กลุ่มบริษทัไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบเพ่ือสะทอ้นผลของการเปล่ียนแปลงขา้งตน้  
ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไม่ได้
ปรับปรุงกาํไรสะสมยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 และนาํเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี           1 มกราคม 2560 
เน่ืองจากผูป้ระเมินราคาอิสระไม่สามารถหามูลค่ายติุธรรมของท่ีดินดงักล่าวสาํหรับปี 2559 ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

4.2 การวดัมูลค่าท่ีดินท่ีจดัประเภทเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จากการวดัมูลค่าท่ีดินดว้ยราคาทุนเปล่ียนเป็นการวดัมูลค่าดว้ย
ราคาท่ีตีใหม่ (มูลค่ายุติธรรม) ตามท่ีมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ไดใ้ห้
ทางเลือกในการวดัมูลค่าไว ้โดยใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป ผลของการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 

5. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีโดยสมคัรใจ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.1 และขอ้ 4.2 กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีโดยความสมคัรใจ 
สาํหรับการวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - ท่ีดิน และการวดัมูลค่าท่ีดินในส่วนของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์จากวิธี
ราคาทุนเป็นราคาท่ีตีใหม่ (มูลค่ายติุธรรม) 

ผลสะสมต่อกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีโดยความสมคัรใจ
สาํหรับการวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - ท่ีดิน และมีการปรับยอ้นหลงังบการเงินตามมูลค่ายติุธรรมท่ีประเมินโดยผู ้
ประเมินราคาอิสระสาํหรับมูลค่าท่ีดินตามรายงานการประเมิน ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวมและ        
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีสุทธิภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัการวดัมูลค่า                       
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน – ท่ีดิน 537,136,979 
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จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เป็นดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ 
งบการเงินรวมและ       

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2561 2560 

งบแสดงฐานะการเงิน:    
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน-ท่ีดินเพ่ิมข้ึน 671,421,224 671,421,224 671,421,224 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 1,036,629,773 751,936,250 - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 341,610,200 284,671,495 134,284,245 
กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรเพ่ิมข้ึน 537,136,979 537,136,979 537,136,979 
ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย ์- สุทธิจากภาษีเงินได ้    800,408,412 601,549,000 - 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
    ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย ์- สุทธิจากภาษีเงินได ้

 
28,895,406 

 
- 

 
- 

การเปล่ียนแปลงน้ีมีผลกระทบต่อรายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ดงัน้ี 

 บาท 

 2561 2560 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ 
งบการเงินรวมและ      

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ :    
กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึน - - 671,421,224 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน - - 134,284,245 
กาํไรสาํหรับปีเพ่ิมข้ึน - - 537,136,979 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน    
การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์- 

สุทธิ เพ่ิมข้ึน 829,303,818 601,549,000 - 

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม    

     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่เพ่ิมข้ึน 800,408,412 601,549,000 537,136,979 
     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมข้ึน 28,895,406 - - 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน - - 10.74 
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6. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปน้ี 

6.1  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึง
กาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

6.2  ลูกหนีก้ารค้า 
ลกูหน้ีการคา้แสดงดว้ยมูลค่าตามใบแจง้รายการ หกัดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ       ณ 
วนัส้ินปี มูลค่าของค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญกคื็อผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้เม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาด
วา่จะไดรั้บจากลกูหน้ีการคา้ หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีตดัเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือสามารถระบุได ้

6.3   สินค้าคงเหลอื 
สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ ราคาทุนของสินคา้คาํนวณดงัน้ี 

ฝ้าย วธีิราคาเฉพาะเจาะจง 
วตัถุดิบและวสัดุอุปกรณ์ วธีิราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
งานระหวา่งทาํ วธีิราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
สินคา้สาํเร็จรูป วธีิราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

ตน้ทุนของการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าอากรขาเขา้และ     ค่า
ขนส่ง หักดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ ตน้ทุนของสินคา้สําเร็จรูปประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรง
ทางตรง ค่าใชจ่้ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุย้ในการผลิตซ่ึงปันส่วนตามเกณฑก์ารดาํเนินงานตามปกติ  มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
ประมาณจากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นเพ่ือใหสิ้นคา้นั้นสาํเร็จรูปและค่าใชจ่้ายใน
การขาย  กลุ่มบริษทับนัทึกสาํหรับบญัชีค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพเท่าท่ีจาํเป็น 

6.4   เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการท่ีกลุ่มบริษัทควบคุม กลุ่มบริษัทควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มบริษัทมีการเปิดรับหรือมีสิทธิ 
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวข้องกับผูไ้ด้รับการลงทุนและมีความสามารถทาํให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทน 
จากการใช้อาํนาจเหนือ ผูไ้ด้รับการควบคุม กลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไวใ้นงบการเงินรวมตั้ งแต่วนัท่ี 
กลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย   กลุ่มบริษทัจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบั
จากวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจควบคุม 

กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงระหว่าง 
กลุ่มบริษทั นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถ้กูเปล่ียนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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รายการและส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

กลุ่มบริษทัปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นกลุ่มบริษทั สาํหรับ
การซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ละมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้น
ท่ีซ้ือมาในบริษทัย่อยจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น  และกาํไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุมจะถกูบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ 

6.5  เงนิลงทุนทั่วไป 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายถูกจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ          การ
ดอ้ยค่า (ถา้มี) 

กลุ่มบริษทัจะทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนต่อเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่เงินลงทุนนั้นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน ถา้ราคาตามบญัชีของ
เงินลงทุนสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะบนัทึกรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชีของ
เงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ เม่ือเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกนั
ไดมี้การจาํหน่ายออกไปเพียงบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ีย       ถ่วงนํ้าหนกั
ของราคาตามบญัชีจากจาํนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้ 

6.6   อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการทาํรายการ หลงัจากนั้น กลุ่ม
บริษทัจะวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีท่ีเกิดข้ึน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์นส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนในปีท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนออกจากบญัชี 

6.7   ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ (2560 : ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน) อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่า
เส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั้นกลุ่มบริษทัจดัให้มีการประเมิน
ราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัจดัให้มีการประเมินราคา
สินทรัพยด์งักล่าวเป็นคร้ังคราวเพ่ือมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอยา่งมี
สาระสาํคญั 

 กลุ่มบริษทับนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี  

กลุ่มบริษทับนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากการตีราคาใหม่ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้จาํนวน
สะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ อยา่งไรกต็าม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคา
ลดลงและกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ราคาท่ีลดลงในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพ่ิมจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็น
รายไดไ้ม่เกินจาํนวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 
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กลุ่มบริษทัรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน อยา่งไรก็ตามหาก
สินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มข้ึนและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยูใ่นส่วนของ
ผูถื้อหุ้น ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในจาํนวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรง  เพ่ือลดราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ต่ละชนิดตลอดประมาณการอายุการให้
ประโยชน์ของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี ยกเวน้ท่ีดินซ่ึงถือวา่ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์มีไม่จาํกดั 

อาคารและส่ิงปลกูสร้าง 5 - 20  ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 3 - 10  ปี 
เคร่ืองตกแต่ง และเคร่ืองใชส้าํนกังาน 3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ 5  ปี 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา  อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย  ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยที่สุดทุก 
ส้ินรอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนซ่ึงคาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะเกิด
ในอนาคตจากการใชสิ้นทรัพยอ์ย่างต่อเน่ือง หรือจาํนวนท่ีจะไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนจากการ
จาํหน่ายสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่ ราคาตามบญัชีจะถกูปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

การซ่อมแซมและบาํรุงรักษา จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในระหว่างงวดบญัชีท่ีเกิดรายการข้ึน  ตน้ทุนของการ
ปรับปรุงใหดี้ข้ึนอยา่งสาํคญัจะถกูรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยเ์ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตท่ีจะไหลเขา้สู่บริษทัจะมีมูลค่าสูงเกินกวา่มาตรฐานการใชป้ระโยชน์เดิมของสินทรัพยท่ี์มีไวต้ั้งแต่ตน้
เม่ือไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีอยูใ่นปัจจุบนั การปรับปรุงหลกัจะถกูตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีเหลืออยูข่อง
สินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง ค่าซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดข้ึน 

ตน้ทุนดอกเบ้ียสาํหรับการกูย้มืเพ่ือเป็นเงินทุนในการก่อสร้างเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไดบ้นัทึกเป็นส่วน
หน่ึงของตน้ทุนของสินทรัพยต์ลอดช่วงเวลาท่ีจะสร้างให้เสร็จและเตรียมสินทรัพยใ์ห้อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้าม
วตัถุประสงค์  ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืมสุทธิจากการตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

กาํไรขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์กาํหนดข้ึนจากราคาตามบญัชี และไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณกาํไรจากการ
ดาํเนินงาน  

อาคารระหว่างก่อสร้างและเคร่ืองจักรระหว่างติดตั้ งแสดงในราคาทุนโดยท่ียงัไม่มีการตดัค่าเส่ือมราคาจนกระทั่ง
สินทรัพยน์ั้นจะแลว้เสร็จและพร้อมท่ีจะใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์
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6.8   การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพยท่ี์ไม่เป็นสินทรัพยท์างการเงิน จะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีอาจสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคา
ตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ซ่ึงมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนคือจาํนวนท่ีสูงกวา่ระหวา่งราคา
ขายสุทธิเทียบกบัมูลค่าจากการใช้   สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นกลุ่มท่ีเล็กท่ีสุดซ่ึงเป็นหน่วยท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ี
สามารถแยกออกมาได ้เพ่ือวตัถุประสงคข์องการประเมินการดอ้ยค่า ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษทัตอ้ง
กลบับญัชีรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์กลุ่มบริษทัรับรู้ในงวดก่อน เม่ือประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืนไดเ้ปล่ียนแปลงไปภายหลงัจากท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแลว้ 

6.9   โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
ตน้ทุนท่ีเกิดจากการพฒันาและบาํรุงดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัผลิตภณัฑโ์ปรแกรมท่ีระบุไดแ้ละมีเอกลกัษณ์ของโปรแกรมท่ีกลุ่มบริษทัสามารถควบคุมไดร้วมทั้งมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกินกวา่ตน้ทุนสาํหรับช่วงระยะเวลามากกวา่หน่ึงปี บนัทึก
เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
รายจ่ายเพ่ือเพ่ิมหรือขยายผลการทาํงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีคุณค่าเพ่ิมข้ึนจากคุณลกัษณะท่ีกาํหนดไวเ้ม่ือ
เร่ิมตน้ให้บนัทึกเป็นตน้ทุนเพ่ือการพฒันาและบวกรวมไวใ้นตน้ทุนเม่ือเร่ิมตน้ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น ตน้ทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัจาํหน่ายโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ 5 ปี 

6.10  สัญญาเช่าระยะยาว 
สัญญาเช่าทรัพยสิ์นท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า โดยจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและ
ค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ือใหไ้ดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยูโ่ดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา          ภาระผกูพนัตาม
สัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอด
อายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 
สัญญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่าจะ
จดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงาน (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) 
จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั้น 

6.11 ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบนั 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษี
ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน      ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้              ณ วนั
ส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลด
มูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึก
โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

6.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน  

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 
กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  
โครงการสมทบเงิน 
กลุ่มบริษทั และพนกังานของกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสม
และเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่ม
บริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  
กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่า
เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

กลุ่มบริษทัคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ ไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) สาํหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

6.13  การรับรู้รายได้ 

รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่าตามใบส่งสินคา้ท่ีขายและบริการท่ีให้โดยเป็นจาํนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย รับคืน และส่วนลด  
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ไดโ้อนไปยงั  ผู ้
ซ้ือแลว้ รายไดจ้ากการใหบ้ริการแก่ลกูคา้รับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแก่ลกูคา้แลว้ 
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รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

6.14  การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 

กลุ่มบริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศใหเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ และแปลงค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน รายการกาํไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าว ไดบ้นัทึกทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

6.15   กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจาํนวนหุ้น
สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในระหวา่งปี  

6.16   เคร่ืองมอืทางการเงนิ 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ และ
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้ เงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้มื ซ่ึงนโยบายการบญัชีเฉพาะสาํหรับรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง  

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัใหมี้เคร่ืองมืออนุพนัธ์ทางการเงิน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ เคร่ืองมือ           ทาง
การเงินดงักล่าวไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน 

6.17  การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินใหผู้อ่ื้นโดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใช้
ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณ
มูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ลาํดบัชั้นของมูลค่าย ุติธรรมที่ใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่าย ุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่ง
ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1       ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2       ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3       ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดข้ึน
ประจาํ 
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6.18   บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทัไม่วา่
จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุ้น บริษทัยอ่ย 
และกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและ
บุคคลซ่ึงถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั 
กรรมการหรือ พนักงานของบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บุคคลเหล่านั้น 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาของ
ความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

6.19  การประมาณการหนีสิ้น 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของการเกิดภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมาย
หรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ตอ้งเกิดการไหล
ออกของทรัพยากรเพ่ือจ่ายชาํระภาระผูกพนัและจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะ
ไดรั้บคืนบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากกต่็อเม่ือการไดรั้บคืนคาดวา่จะไดรั้บอยา่งแน่นอนเม่ือไดจ่้ายชาํระประมาณการ
หน้ีสินไปแลว้ 

6.20  การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการใน
เร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบ
การเงินและขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้
การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

กลุ่มบริษทัใชห้ลกัเกณฑก์ารวิเคราะห์อายุของลูกหน้ีประกอบกบัการประเมินสถานภาพทางการเงินปัจจุบนัของลูกหน้ี
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยมีการกาํหนดช่วงอายุลูกหน้ีและสถานภาพของลูกหน้ีไวเ้ป็น
เกณฑใ์นการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีท่ีมีอายหุน้ีคา้งชาํระ 

ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินค้าคงเหลอื 

กลุ่มบริษทัพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้จากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจและตามสภาพปัจจุบนัของสินคา้
คงเหลือเป็นเกณฑ ์ มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บหมายถึง มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขาย หักดว้ยตน้ทุนส่วนเพ่ิมจากการทาํ
ต่อเพ่ือใหสิ้นคา้นั้นสาํเร็จรูป หรือค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการทาํใหสิ้นคา้นั้นพร้อมขายไดใ้นราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
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อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน - ทีด่นิ 

กลุ่มบริษทัแสดงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - ท่ีดิน ดว้ยมูลค่ายติุธรรมซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและรับรู้การ
เปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือ
การลงทุน - ท่ีดิน โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซ่ึงการประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณการ
บางประการ 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึน 

กลุ่มบริษทัแสดงมูลค่าของท่ีดินด้วยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตีใหม่น้ีได้ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด ซ่ึงการประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณการบางประการ 

นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ใน
สินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้ง
อาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัรา
การเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

7.  รายการบัญชีกบับุคคลและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั  

  7.1 ลกัษณะความสัมพนัธ์และนโยบายในการกาํหนดราคา  
ลกัษณะความสัมพนัธ์และนโยบายในการกาํหนดราคาระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ย บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี  

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทัยอ่ย   

บจ. ไทยรุ่งเทก็ซ์ไทล ์ ถือหุน้โดยบริษทั และมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

บจ. ไทยสแตนดาร์ดอุตสาหกรรม ถือหุน้โดยบริษทั และมีกรรมการร่วมกนั 
บมจ. โรงงานพิมพย์อ้มผา้ไทย  ถือหุน้โดยบริษทั และมีกรรมการร่วมกนั 
บจ. อุตสาหกรรมรามาเทก็ซ์ไทล ์(1988) ถือหุน้โดยบริษทั และมีกรรมการร่วมกนั 
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 ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บมจ. ไทยยนิูคเทก็ซ์ไทล ์ กรรมการร่วมกนั 
บจ. ปิคคา อินเตอร์ กรรมการร่วมกนั 
บจ. พฒันาผา้ไทย กรรมการร่วมกนั 
บจ. คาสซาร์ด้ีอินเตอร์เนชัน่แนล กรรมการร่วมกนั 
บจ. ปราจีนแลนด ์ กรรมการร่วมกนั 
บมจ. ยไูนเตด็ เปเปอร์ กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บจ. วินเนอร์เทค็ซ์ไทล ์ กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บจ. นิดา้เทรดด้ิง (1997) ผูถื้อหุน้บริษทัยอ่ย 
บจ. ไทยเทก็ซ์ไทล ์อินเตอร์เนชัน่แนล กรรมการร่วมกนั 
บจ. อาร์.พี.ที.รีชอร์สเซส กรรมการร่วมกนั 
บจ. ที.ที.รีชอร์สเซส กรรมการร่วมกนั 
บจ. อาร์.พี.ที โฮลด้ิง กรรมการร่วมกนั 
บจ. บี.เอม็.เค.โฮลด้ิง กรรมการร่วมกนั 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  กรรมการและผูถื้อหุน้บริษทัและบริษทัยอ่ยและญาติสนิทของ       
ผูถื้อหุน้บริษทัยอ่ย 

 นโยบายในการกาํหนดราคาระหวา่งบริษทักบั บริษทัยอ่ย บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 นโยบายราคา 
ขายสินคา้และวตัถุดิบ ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

รายไดอ่ื้น ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

รายไดค้่าเช่า ราคาตามสัญญา 

ซ้ือสินคา้ ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

ค่าบริการ ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

ซ้ือสินทรัพย ์ ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

ค่าเช่า ราคาตามสัญญา 

เงินกูย้มื อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.25 - 4.50 ต่อปี  
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7.2 ยอดคงเหลอืระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อย บุคคลและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 
ยอดคงเหลือระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ย บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีก้ารค้า     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 40,028,182 64,100,724 7,357,432 28,293,619 

เจ้าหนีก้ารค้า     
บริษทัยอ่ย - - 55,000,522 46,225,579 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24,444,674 14,917,137 24,444,674 14,917,137 

รวม  24,444,674 14,917,137 79,445,196 61,142,716 

ซ้ือสินทรัพย์     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 82,975,900 - 82,975,900 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และการเปล่ียนแปลงในเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี การเปล่ียนแปลง ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2561 

งบการเงินรวม     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 317,000,000 592,500,000 (512,000,000) 397,500,000 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 774,700,000 229,500,000 (560,500,000) 443,700,000 

รวม 1,091,700,000 822,000,000 (1,072,500,000) 841,200,000 

7.3 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อย บุคคลและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั  
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหว่างบริษทักบับริษทัย่อย บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  
และ 2560  มีดงัน้ี      

       บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ขายสินค้าและวตัถุดบิ     
บริษทัยอ่ย  - - 14,929,377 7,696,594 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,127,702,830 914,328,412 756,807,401 577,220,664 

รวม 1,127,702,830 914,328,412 771,736,778 584,917,258 
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       บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

รายได้จากการให้บริการ     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23,929,249 15,356,528 22,236,299 14,208,746 

รายได้อืน่     
บริษทัยอ่ย  - - 513,756 525,072 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,415,886 1,518,611 1,415,886 1,518,611 

รวม 1,415,886 1,518,611 1,929,642 2,043,683 

รายได้ค่าเช่า     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,980,000 1,740,000 1,980,000 1,740,000 

เงนิปันผลรับ     
บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 11) - - 52,387,760 26,193,880 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 12) 2,187,500 2,625,000 2,187,500 2,625,000 

รวม 2,187,500 2,625,000 54,575,260 28,818,880 

ซ้ือสินค้า     

บริษทัยอ่ย - - 593,972,926 536,721,864 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 767,598,586 461,045,273 767,598,586 461,045,273 

รวม 767,598,586 461,045,273 1,361,571,512 997,767,137 

ค่าบริการ     
บริษทัยอ่ย  - - 630,831 158,897 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 195,298,131 164,861,214 195,298,131 164,861,214 

รวม 195,298,131 164,861,214 195,928,962 165,020,111 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตลด็     
บริษทัยอ่ย  - - 228,122 689,631 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,278,612 943,416 2,097,543 942,645 

รวม 2,278,612 943,416 2,325,665 1,632,276 

ค่าเช่า     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,440,000 1,320,000 1,440,000 1,320,000 

ดอกเบีย้จ่าย     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,951,075 13,536,473 - - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24,771,678 30,819,195 - - 

รวม 36,722,753 44,355,668 - - 
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       บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 30,036,879 31,460,459 22,940,939 23,487,739 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 669,895 832,327 669,895 623,089 

รวม 30,706,774 32,292,786 23,610,834 24,110,828 

8.  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

เงินสด 7,044,108 7,802,055 6,796,857 7,569,785 
เงินฝากกระแสรายวนั 38,290,253 9,908,726 978,265 76,626 

เงินฝากออมทรัพย ์ 110,756,186 128,428,971 40,898,424 25,420,514 

รวม 156,090,547 146,139,752 48,673,546 33,066,925 

เงินฝากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียร้อยละ 0.370 - 0.375 ต่อปี (2560 : ร้อยละ 0.370 - 0.375 ต่อปี) 

9.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ลกูหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7.2)     40,028,182 64,100,724 7,357,432 28,293,619 

ลกูหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน - สุทธิ 287,568,400 298,378,978 158,761,159 192,875,515 

รวมลกูหน้ีการคา้ 327,596,582 362,479,702 166,118,591 221,169,134 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 5,306,373 3,354,804 293,915 906,012 
ลกูหน้ีภาษีมูลค่าเพ่ิม 35,563,073 7,005,191 35,563,073 7,005,191 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 4,328,222 4,568,470 2,152,990 2,408,519 
ภาษีซ้ือรอใบกาํกบัภาษี 2,997,462 3,294,199 2,783,993 3,168,303 
ลกูหน้ีจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ - 12,788,640 - - 

ลกูหน้ีอ่ืนๆ 728,243 764,130 697,617 473,694 

          รวม 376,519,955 394,255,136 207,610,179 235,130,853 
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ลกูหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ลกูหน้ีการคา้  - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 37,631,669 62,285,275 4,960,919 26,672,938 

เกินกาํหนดชาํระ - นอ้ยกวา่ 3 เดือน 2,396,513 1,815,449 2,396,513 1,620,681 

รวมลกูหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 40,028,182 64,100,724 7,357,432 28,293,619 

ลกูหน้ีการคา้ – บริษทัอ่ืน     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 220,993,310 242,200,485 122,637,867 160,809,598 
เกินกาํหนดชาํระ       

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 62,018,623 46,867,726 33,918,239 24,114,663 
   3 - 6 เดือน 3,540,304 7,244,007 1,188,890 5,884,494 
   6 - 12 เดือน 1,935,091 1,708,576 1,935,091 1,708,576 

   มากกวา่ 12 เดือน  26,614,275 25,604,327 26,436,363 25,426,415 

รวมลกูหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 315,101,603 323,625,121 186,116,450 217,943,746 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (27,533,203) (25,246,143) (27,355,291) (25,068,231) 

ลกูหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน - สุทธิ  287,568,400 298,378,978 158,761,159 192,875,515 

10.  สินค้าคงเหลอื  
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 
ราคาทุน 

ค่าเผือ่การลดมูลค่า             
สินคา้คงเหลือ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินคา้สาํเร็จรูป 334,191,701 362,967,914 (35,025,246) (37,701,912) 299,166,455 325,266,002 
งานระหวา่งทาํ 192,400,446 145,741,632 - - 192,400,446 145,741,632 
วตัถุดิบ 574,323,384 599,356,018 (7,277,202) (8,520,632) 567,046,182 590,835,386 
วสัดุและอุปกรณ์ 51,968,468 51,448,051 - - 51,968,468 51,448,051 

รวม 1,152,883,999 1,159,513,615 (42,302,448) (46,222,544) 1,110,581,551 1,113,291,071 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทักลบัรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวน 3.9 ลา้นบาท (2560 : 3.2 ลา้นบาท)
โดยนาํไปหกัจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ราคาทุน 

ค่าเผือ่การลดมูลค่า            
สินคา้คงเหลือ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินคา้สาํเร็จรูป 252,350,505 289,515,267 (33,754,419) (34,976,454) 218,596,086 254,538,813 
งานระหวา่งทาํ 175,101,095 128,599,702 - - 175,101,095 128,599,702 
วตัถุดิบ 306,625,310 281,675,880 (7,277,202) (8,520,632) 299,348,108 273,155,248 
วสัดุและอุปกรณ์ 32,788,443 35,321,354 - - 32,788,443 35,321,354 

รวม 766,865,353 735,112,203 (41,031,621) (43,497,086) 725,833,732 691,615,117 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทักลบัรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวน 2.5 ลา้นบาท (2560 : 5.9 ลา้นบาท)
โดยนาํไปหกัจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

11.  เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560   

   บาท 

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน  เงินปันผลรับ 

(ประเภทกิจการ) (พนับาท) (ร้อยละ) วธีิราคาทุน 2561 2560 

บจ. ไทยรุ่งเทก็ซ์ไทล ์     
(ธุรกิจ:ป่ันดา้ย) 600,000 87.31 550,325,004 52,387,760 26,193,880 

12.  เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560   

  สัดส่วน   บาท 

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ เงินลงทุน  เงินปันผลรับ 

(ประเภทกิจการ) (พนับาท) (ร้อยละ) วธีิราคาทุน 2561 2560 

เงนิลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      
   บจ. ไทยสแตนดาร์ดอุตสาหกรรม      

   (ธุรกิจ:ทอผา้) 150,000 6.67 12,500,000 - - 
   บมจ. โรงงานพิมพย์อ้มผา้ไทย       

   (ธุรกิจ:พิมพแ์ละยอ้มผา้) 350,000 3.57 12,500,000 - - 
   บจ. อุตสาหกรรมรามาเทก็ซ์ไทล ์(1988)      

   (ธุรกิจ:ยอ้มและขายเส้นดา้ย) 250,000 8.75 23,750,000 2,187,500 2,625,000 

รวม   48,750,000 2,187,500 2,625,000 
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  สัดส่วน   บาท 

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ เงินลงทุน  เงินปันผลรับ 

(ประเภทกิจการ) (พนับาท) (ร้อยละ) วธีิราคาทุน 2561 2560 

เงนิลงทุนในบริษัทอืน่      
   บจ. เทยิน่โพลีเอสเตอร์      

   (ธุรกิจ:ผลิตเส้นใยสังเคราะห์) 548,224 1.63 11,915,000 - - 
   บจ. จนัทบุรีคนัทรีคลบั      

   (ธุรกิจ:พฒันาอสังหาริมทรัพย)์ 75,000 0.17  2,000,000 - - 

   รวม   13,915,000 - - 
   หกั ค่าเผือ่การลดราคาเงินลงทุน - บจ. จนัทบุรีคนัทรีคลบั (1,875,000) - - 

สุทธิ   12,040,000 - - 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน   60,790,000 2,187,500 2,625,000 

13.  อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน - ทีด่นิ 
 บาท 

 

งบการเงินรวมและ    
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าตามบญัชี - ราคาทุน ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2560 48,221,776 

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (หมายเหตุ 4.1 และ 5) 671,421,224 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 719,643,000 

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 719,643,000 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีโดยสมคัรใจสําหรับการวดัมูลค่า
อสังหาริมทรัพย ์- ท่ีดิน จากวิธีราคาทุนเป็นวิธีมูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรมของท่ีดินประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้
เกณฑร์าคาตลาด โดยประเมินมูลค่า ณ วนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 

  



บริษัท โรงงานผ้าไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)   
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2561 
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14. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  

 บาท 

 งบการเงินรวม 

  อาคารและ เครื่องจกัรและ เครื่องตกแต่งและ  สินทรัพย ์  
 ที่ดิน สิ่งปลกูสร้าง อุปกรณ์โรงงาน เครื่องใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560        
ราคาทุน   296,002,427 862,039,813 4,557,779,945 64,760,178 28,218,590 127,682,681 5,936,483,634 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (635,191,188) (3,173,155,709) (62,033,154) (19,892,236) - (3,890,272,287) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 296,002,427 226,848,625 1,384,624,236 2,727,024 8,326,354 127,682,681 2,046,211,347 

รายการระหวา่งปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560       
มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 296,002,427 226,848,625 1,384,624,236 2,727,024 8,326,354 127,682,681 2,046,211,347 
ซื้อสินทรัพย ์ - 5,032,998 10,832,158 866,217 10,570,899 529,628,570 556,930,842 
รับโอน (โอนออก) - 15,287,202 201,501,798 38,600 - (216,827,600) - 
จาํหน่ายสินทรัพย ์ - - (53,465,904) - (189,898) - (53,655,802) 

ค่าเสื่อมราคา - (23,105,895) (203,196,798) (1,156,150) (4,574,574) - (232,033,417) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีสิ้นปี 296,002,427 224,062,930 1,340,295,490 2,475,691 14,132,781 440,483,651 2,317,452,970 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560        
ราคาทุน   296,002,427 882,360,013 4,102,116,245 65,664,995 29,191,739 440,483,651 5,815,819,070 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (658,297,083) (2,761,820,755) (63,189,304) (15,058,958) - (3,498,366,100) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 296,002,427 224,062,930 1,340,295,490 2,475,691 14,132,781 440,483,651 2,317,452,970 

 



บริษัท โรงงานผ้าไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)   
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2561 
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 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ที่ดิน อาคารและ เครื่องจกัรและ เครื่องตกแต่งและ  สินทรัพย ์  
 ราคาทุนเดิม ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม สิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์โรงงาน เครื่องใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งติดตั้ง รวม 

รายการระหวา่งปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561        

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 296,002,427 - 224,062,930 1,340,295,490 2,475,691 14,132,781 440,483,651 2,317,452,970 
ซื้อสินทรัพย ์ - - 2,475,258 94,369,246 611,880 - 38,598,406 136,054,790 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเ์พิ่ม - 1,036,629,773 - - - - - 1,036,629,773 
รับโอน (โอนออก) - - 6,536,066 453,131,588 70,000 - (459,737,654) - 
จาํหน่ายสินทรัพย ์ - - -    (32,309,792) (3) (1) - (32,309,796) 

ค่าเสื่อมราคา - - (21,627,738) (226,333,280) (1,201,108) (4,406,345) - (253,568,471) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีสิ้นปี 296,002,427 1,036,629,773 211,446,516 1,629,153,252 1,956,460 9,726,435 19,344,403 3,204,259,266 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561         
ราคาทุน   296,002,427 1,036,629,773 891,371,337 4,534,563,365 66,092,875 27,850,618 19,344,403 6,871,854,798 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - - (679,924,821) (2,905,410,113) (64,136,415) (18,124,183) - (3,667,595,532) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 296,002,427 1,036,629,773 211,446,516 1,629,153,252 1,956,460 9,726,435 19,344,403 3,204,259,266 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยจ์าํนวนหนึ่งซึ่งตดัค่าเสื่อมราคาหมดแลว้ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมมีจาํนวน 2,492.2 ลา้นบาท (2560 : 2,436.9 ลา้นบาท) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัไดจ้ดจาํนองเครื่องจกัรมูลค่าตามบญัชีสุทธิจาํนวน 695.1 ลา้นบาท (2560 : 806.4  ลา้นบาท) ไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินสินเชื่อจากสถาบนั
การเงินตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 16 

กลุ่มบริษทัไดร้วมตน้ทุนการกูย้มืจาํนวน 3.6 ลา้นบาท (2560 : 4.8 ลา้นบาท)  ซึ่งเกิดจากเงินกูย้ืมที่ยมืมาเฉพาะเพื่อสร้างเครื่องจกัรและอุปกรณ์การผลิต และไดบ้นัทึกเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนของ
สินทรัพยด์งักล่าวโดยรวมอยูใ่นรายการซื้อสินทรัพยแ์ลว้ 



บริษัท โรงงานผ้าไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)    
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2561 
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อาคารและ เครื่องจกัรและ เครื่องตกแต่งและ  สินทรัพย ์  
 ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์โรงงาน เครื่องใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560        
ราคาทุน   36,143,750 501,691,437 1,907,327,781 41,967,616 23,985,651 57,873,740 2,568,989,975 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (410,812,489) (1,293,898,407) (40,088,050) (17,111,860) - (1,761,910,806) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 36,143,750 90,878,948 613,429,374 1,879,566 6,873,791 57,873,740 807,079,169 

รายการระหวา่งปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560       
มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 36,143,750 90,878,948 613,429,374 1,879,566 6,873,791 57,873,740 807,079,169 
ซื้อสินทรัพย ์ - - 7,404,321 411,889 8,202,885 40,253,647 56,272,742 

รับโอน (โอนออก) - 6,249,056 89,049,681 38,600 - (95,337,337) - 
จาํหน่ายสินทรัพย ์ - - (6,327,076) - (21,348) - (6,348,424) 

ค่าเสื่อมราคา  - (13,338,465) (102,706,322) (858,506) (3,767,024) - (120,670,317) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีสิ้นปี 36,143,750 83,789,539 600,849,978 1,471,549 11,288,304 2,790,050 736,333,170 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560        
ราคาทุน   36,143,750 507,940,493 1,958,550,286 42,418,105 24,496,595 2,790,050 2,572,339,279 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (424,150,954) (1,357,700,308) (40,946,556) (13,208,291) - (1,836,006,109) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 36,143,750 83,789,539 600,849,978 1,471,549 11,288,304 2,790,050 736,333,170 

 

 
  



บริษัท โรงงานผ้าไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)   
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2561 
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที่ดิน อาคารและ เครื่องจกัรและ เครื่องตกแต่งและ  สินทรัพย ์  
 ราคาทุนเดิม ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม สิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์โรงงาน เครื่องใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งติดตั้ง รวม 

รายการระหวา่งปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561        
มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 36,143,750 - 83,789,539 600,849,978 1,471,549 11,288,304 2,790,050 736,333,170 
ซื้อสินทรัพย ์ - - - 89,328,109 536,936 - 2,418,995 92,284,040 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเ์พิ่ม - 751,936,250 - - - - - 751,936,250 

รับโอน (โอนออก) - - - 5,057,495 70,000 - (5,127,495) - 
จาํหน่ายสินทรัพย ์ - - - (32,309,790) (3) (1) - (32,309,794) 

ค่าเสื่อมราคา  - - (11,008,746) (101,477,509) (816,951) (3,673,948) - (116,977,154) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีสิ้นปี 36,143,750 751,936,250 72,780,793 561,448,283 1,261,531 7,614,355 81,550 1,431,266,512 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561         
ราคาทุน   36,143,750 751,936,250 507,940,493 1,953,488,146 42,771,041 23,155,473 81,550 3,315,516,703 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - - (435,159,700) (1,392,039,863) (41,509,510) (15,541,118) - (1,884,250,191) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 36,143,750 751,936,250 72,780,793 561,448,283 1,261,531 7,614,355 81,550 1,431,266,512 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีสินทรัพยจ์าํนวนหนึ่งซึ่งตดัค่าเสื่อมราคาหมดแลว้ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมมีจาํนวน 1,270.9 ลา้นบาท (2560 : 1,215.0 ลา้นบาท) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดจ้ดจาํนองเครื่องจกัรมูลค่าตามบญัชีสุทธิจาํนวน 146.8 ลา้นบาท (2560 : 83.5 ลา้นบาท) ไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินสินเชื่อจากสถาบนัการเงินตามที่
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 16 



บริษัท โรงงานผ้าไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)   
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2561  
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สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัไดว้า่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายติุธรรมของท่ีดินโดยใชเ้กณฑ์
ราคาตลาดทั้งน้ีมูลค่าท่ีดินตามวธีิราคาทุน และวธีิการตีราคาใหม่มีมูลค่า ดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   

วธีิราคาทุน 296,002,427 36,143,750 

วธีิการตีราคาใหม่ 1,332,632,200 788,080,000 

15. โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
ราคาทุน 23,908,047 20,239,247 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (15,371,444) (14,950,841) 

มูลค่าตามบญัชี  8,536,603 5,288,406 

รายการระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม   
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 8,536,603 5,288,406 
ซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,995,000 3,668,800 
ค่าตดัจาํหน่าย (547,250) (420,603) 

มูลค่าตามบญัชีส้ินปี 9,984,353 8,536,603 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม    
ราคาทุน 25,903,047 23,908,047 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (15,918,694) (15,371,444) 

มูลค่าตามบญัชี  9,984,353 8,536,603 

16.  เงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิ 

 อตัราดอกเบ้ีย 
 (ร้อยละ) ต่อปี 

บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

เงินกูย้มืระยะสั้น       
หน้ีสินภายใตส้ญัญาทรัสตรี์ซีท 3.14 - 3.50 - 259,528,816 - 22,361,227 - 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 3.18 - 4.38 3.55 - 4.15 871,500,000 820,000,000 871,500,000 820,000,000 

รวม   1,131,028,816 820,000,000 893,861,227 820,000,000 



บริษัท โรงงานผ้าไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)   
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 อตัราดอกเบ้ีย 
 (ร้อยละ) ต่อปี 

บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

เงินกูย้มืระยะยาว       
   เงินกูย้มืระยะยาว MLR-2, MLR-2.25 MLR-2.25 258,647,000 286,650,000 50,500,000 - 

    หกั เงินกูย้มืระยะยาวท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (131,628,000) (107,400,000) (18,000,000) - 

    เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 127,019,000 179,250,000 32,500,000 - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูร้ะยะสั้นกบัสถาบนัการเงินเป็นจาํนวนเงิน
รวม 2,359 ลา้นบาท และ 2,260 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทั: 1,291 ลา้นบาท (2560: 1,291 ลา้นบาท)) 

กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาทรัสตรี์ซีทไวก้บัสถาบนัการเงินเพ่ือออกวตัถุดิบ วสัดุและเคร่ืองจกัรท่ีกลุ่มบริษทัไดส้ั่งเขา้มาภายใต้
เครดิตของสถาบนัการเงิน โดยกลุ่มบริษทัยงัไม่ตอ้งชาํระค่าสินคา้เหล่านั้นแต่กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินผกูพนัต่อสถาบนัการเงินสาํหรับ
ค่าสินคา้ดงักล่าวทั้งท่ียงัเหลืออยูแ่ละขายไป 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทับางส่วนคํ้าประกนัโดยเคร่ืองจกัรของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 14 รวมทั้งมีเง่ือนไขท่ีจะไม่นาํท่ีดิน อาคารและ อุปกรณ์ทั้งหมดไปก่อภาระผกูพนั (Negative Pledge) 

17.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7.2) 24,444,674 14,917,137 79,445,196 61,142,716 

เจา้หน้ีการคา้ – บริษทัอ่ืน 138,129,731 117,336,947 64,300,113 76,829,026 

      รวมเจา้หน้ีการคา้ 162,574,405 132,254,084 143,745,309 137,971,742 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 57,405,593 91,014,118 32,851,940 57,127,648 
เจา้หน้ีซ้ือสินทรัพย ์ 532,800 1,068,125 532,800 1,068,125 
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 11,088,100 15,796,640 10,157,185 14,715,540 
เงินรับล่วงหนา้ค่าเคร่ืองจกัร 847,832 - - - 
เจา้หน้ีภาษีมูลค่าเพ่ิม 6,107,564 5,477,219 - - 

เจา้หน้ีเงินประกนัสังคมและภาษีอ่ืนๆ 3,028,068 3,597,643 2,652,775 2,655,809 

      รวม 241,584,362 249,207,829 189,940,009 213,538,864 
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18. ภาระผูกพนัของผลประโยชน์พนักงาน 
กลุ่มบริษทัจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการ
ใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

การเปลีย่นแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  114,159,415 107,097,926 81,674,522 76,627,916 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน     
   ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 12,610,395 11,519,140 9,434,090 8,650,211 

   ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,799,505 2,637,209 1,974,697 1,862,855 

   ตน้ทุนบริการในอดีต 720,417 - 456,941 - 

  ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     
      การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน     

    กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (28,651,807) - (15,060,707) - 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (7,854,410) (7,094,860) (6,318,210) (5,466,460) 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 93,783,515 114,159,415 72,161,333 81,674,522 
    

        ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนีใ้นส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 ตน้ทุนขายและตน้ทุนในการใหบ้ริการ 13,445,476 11,884,477 9,503,584 8,566,677 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,684,841 2,271,872 2,362,144 1,946,389 

   รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 16,130,317 14,156,349 11,865,728 10,513,066 

    กลุ่มบริษทัคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจาํนวนประมาณ 11.1 ลา้นบาท      
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 8.6 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของกลุ่มบริษทั 6-10 ปี 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ปี)  

ข้อสมมตฐิานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย ณ วนัทีร่ายงาน 
 2561 2560 

อตัราคิดลด ร้อยละ 2.39-2.41 ต่อปี ร้อยละ 2.51-2.62 ต่อปี 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน ผนัแปรตามอายพุนกังาน ร้อยละ 0 - 59 ผนัแปรตามอายพุนกังาน ร้อยละ 0 - 43 
อตัรามรณะ อตัราตามตารางมรณะไทยปี 2560 

แยกเกณฑต์ามเพศชายและหญิง 
อตัราตามตารางมรณะไทยปี 2551 
แยกเกณฑต์ามเพศชายและหญิง 
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การวเิคราะห์ความอ่อนไหว   
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็น
จาํนวนเงินดงัต่อไปน้ี 

บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  
      ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง 

    อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (5,384,567) 5,996,684 (4,102,448) 4,554,849 
    อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 6,271,966 (5,744,305) 4,771,679 (4,382,353) 
    อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (5,783,285) 3,083,934 (4,400,760) 2,267,328 

แมว้า่การวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้าํนึงถึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว แต่ได้
แสดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผา่นร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ ซ่ึงกฎหมาย
ดงักล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่น้ีกาํหนดอตัราค่าชดเชย
เพ่ิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สาํหรับลกูจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัรา
สุดทา้ย 400 วนั การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการสาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมี
ผลกระทบใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพ่ิมข้ึนจาํนวน 26.8 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทั : 
20.5 ลา้นบาท) กลุ่มบริษทัจะบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัที
ในกาํไรขาดทุนของงวดท่ีกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้

19. เงนิปันผลจ่าย 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561  ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท จาํนวน 
50 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวนเงิน 25 ลา้นบาท โดยจ่ายจากกาํไรสะสม บริษทัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560  ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท จาํนวน 
50 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวนเงิน 25 ลา้นบาท โดยจ่ายจากกาํไรสะสม บริษทัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 

20. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

 บริษทัไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ
ประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมตน้ปี (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั 
ทุนสาํรองตามกฎหมายไม่สามารถนาํมาจ่ายปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 
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21. รายได้อืน่ 

รายไดอ่ื้นสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

รายไดค้่าเช่า 27,566,346 25,192,291 2,226,666 2,004,211 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 11,542,561 12,533,032 9,135,808 - 
รายไดบ้ตัรภาษี 614,350 1,399,556 614,350 1,399,556 
รายไดจ้ากการขายเบด็เตลด็ 2,814,173 2,975,673 2,814,173 2,975,673 

รายไดอ่ื้น 3,904,231 4,365,141 1,449,238 1,698,134 

รวม 46,441,661 46,465,693 16,240,235 8,077,574 

22.  ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ไดแ้ก่ 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและ                 
งานระหวา่งทาํ (17,882,601) 38,584,982 (9,336,631) 56,117,797 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 2,188,029,179 1,924,654,173 1,000,632,829 853,594,618 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 480,707,420 511,769,820 343,198,538 362,903,930 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย 254,115,721 232,454,020 117,524,404 121,090,920 

23. ภาษีเงนิได้ 
ภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ไดแ้ก่ 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั     

ภาษีเงินไดส้าํหรับปี - 24,142,589 - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง 
    ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (40,359,552) 116,018,685 (31,908,469) 116,966,755 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น     
      งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (40,359,552) 140,161,274 (31,908,469) 116,966,755 
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 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไรขาดทุน     

จากส่วนเกินจากการตีราคาทรัพยสิ์น 207,325,955 - 150,387,250 - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไร     

     จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 5,730,361 - 3,012,141 - 

การกระทบยอดเพือ่หาอตัราภาษีทีแ่ท้จริง 

  บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

กาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้ (146,429,482) 679,283,775 (112,468,136) 562,398,616 

อตัราภาษีเงินได ้ 20% 20% 20% 20% 

กาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดคู้ณอตัราภาษี (29,285,896) 135,856,755 (22,493,627) 112,479,723 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ :     

    ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (14,956,612) (7,583,224) (2,496,003) (3,563,723) 
    กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ 
       อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - (134,284,245) - (134,284,245) 

  ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี 1,543,424 2,017,654 1,230,424 1,035,559 

  รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้ (437,500) (525,000) (10,915,052) (5,763,776) 
    ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีรับรู้เป็นสินทรัพย ์

     ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 42,870,591 30,096,462 34,674,258 30,096,462 

  ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัทาํงบการเงินรวม 265,993 (1,435,813) - - 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั - 24,142,589 - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 

  และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (40,359,552) 116,018,685 (31,908,469) 116,966,755 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น                               
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (40,359,552) 140,161,274 (31,908,469) 116,966,755 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 5,506,640 5,049,228 5,471,058 5,013,646 
ค่าเผือ่การลดราคาเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 375,000 375,000 375,000 375,000 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 8,460,489 9,244,509 8,206,324 8,699,417 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 91,530,276 52,499,296 83,333,943 52,499,296 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ 18,756,703 22,831,884 14,432,267 16,334,905 

   รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 124,629,108 89,999,917 111,818,592 82,922,264 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 
    

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - ท่ีดิน 134,284,245 134,284,245 134,284,245 134,284,245 

ท่ีดิน 238,136,850 30,810,895 150,387,250 - 

   รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 372,421,095 165,095,140 284,671,495 134,284,245 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 247,791,987 75,095,223 172,852,903 51,361,981 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหักกลบกนัก็ต่อเม่ือสินทรัพย ์และหน้ีสินภาษีเงินไดด้งักล่าวเก่ียวขอ้งกบั
หน่วยงานจดัเก็บภาษีเดียวกนั สาํหรับงบแสดงฐานะการเงินรวม สินทรัพย ์และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีแสดงยอดรวมของ
สินทรัพย ์และหน้ีสินสุทธิในแต่ละบริษทั 

24. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคลอ้งกับรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผล
การดาํเนินงานของส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัประกอบกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือ การผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากเส้นดา้ย เส้ือผา้สาํเร็จรูปและ
ผา้ผืน โดยดาํเนินธุรกิจในส่วนงานหลกัทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดงันั้นจึงไม่ไดมี้การเสนอขอ้มูลทางการเงิน
จาํแนกตามส่วนงานในงบการเงินน้ี รายไดข้องกลุ่มบริษทัมีทั้งรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการในประเทศและต่างประเทศ  
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีรายไดใ้นประเทศและต่างประเทศ ดงัน้ี 

 พนับาท 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายได ้ 2,712,717 2,531,668 1,161,514 970,503 3,874,231 3,502,171 
ตน้ทุน (2,639,504) (2,423,721) (1,130,422) (895,051) (3,769,926) (3,318,772) 

กาํไรขั้นตน้ 73,213 107,947 31,092 75,452 104,305 183,399 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัลกูคา้รายใหญ่ 

 ในปี 2561 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 8 ของรายไดร้วม (ปี 2560 : จาํนวน 1 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 15 ของรายไดร้วม) 

25. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัและพนกังานของกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 
2530 กลุ่มบริษทัและพนกังานจ่ายสมทบกองทุนดงักล่าวเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ี
บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่
ดว้ยกองทุนของบริษทั ในระหวา่งปี 2561 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 4.5 ลา้นบาท (2560 : 4.5 ลา้นบาท) 
(เฉพาะบริษทั : 3.1 ลา้นบาท (2560 : 3.2 ลา้นบาท)) 

26.  เคร่ืองมอืทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีสําคญั ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ กลุ่มบริษทัมีนโยบายบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

26.1  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องหรือความเส่ียงในการระดมทุน คือ ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัจะเผชิญความยุง่ยากในการระดมทุน
ใหเ้พียงพอและทนัเวลาต่อการปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องอาจเกิด
จากการท่ีกิจการไม่สามารถขายสินทรัพยท์างการเงินไดท้นัเวลาดว้ยราคาท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 

  26.2  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่นและการบริหารความเส่ียง 

ในการดาํเนินการคา้ระหว่างประเทศ กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการตลาดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือ-ขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาซ้ือ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าใช้บันทึกสําหรับรายการท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ กาํไรหรือขาดทุนจากการใช้อนุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศบนัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายตามเกณฑท่ี์ใชป้้องกนัฐานะความเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่ไดท้าํการป้องกนัความเส่ียง ดงัน้ี 

  จาํนวนเงิน  เทียบเท่าเงินไทย (ลา้นบาท) 

 สกลุเงิน 2561 2560 2561 2560 

ลกูหน้ีการคา้ เหรียญสหรัฐอเมริกา  2,080,594 2,623,697 66.98 85.10 
เจา้หน้ีการคา้ เหรียญสหรัฐอเมริกา  1,209,864 678,872 39.46 22.30 
 ยโูร 337,296 1,308 12.64 0.05 
 เยน 493,200 493,200 0.15 0.14 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย เหรียญสหรัฐอเมริกา 273,345 279,864 8.92 9.19 
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26.3  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากและมีหน้ีสินกบัสถาบนัการเงิน อยา่งไรกต็ามกลุ่มบริษทั เช่ือวา่
ความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อผลการดาํเนินงานและ
กระแสเงินสดของกิจการ กลุ่มบริษทัมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินอ่ืนเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

26.4  ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีของกิจการ อยา่งไรกต็าม หากมีลูกหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่
อาจจะมีปัญหาดา้นการชาํระเงินแลว้ผูบ้ริหารของกิจการมีนโยบายท่ีจะบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญใหเ้พียงพอกบัโอกาส
ท่ีจะเกิดความสูญเสียดงักล่าว 

26.5  ลาํดบัช้ันของมูลค่ายุตธิรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรม ดงัน้ี  

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - ท่ีดิน - 719.6 - 719.6 

ท่ีดิน - 1,332.6 - 1,332.6 
 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - ท่ีดิน - 719.6 - 719.6 
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 ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - ท่ีดิน - 719.6 - 719.6 

ท่ีดิน - 788.1 - 788.1 
 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - ท่ีดิน - 719.6 - 719.6 

27. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
ก) ภาระผูกพนั 

 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน และอาคาร อายขุองสัญญามีระยะเวลา 1 และ 15 ปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานดงักล่าว ดงัน้ี 

ลา้นบาท 
 งบการเงินรวมและ          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระ  

ภายใน 1 ปี 2.0 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5.8 
มากกวา่ 5 ปี 12.4 

กลุ่มบริษทัมีเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีเปิดแลว้แต่ยงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวนเงินประมาณ 3.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เทียบเท่าเป็นเงินไทย
จาํนวนเงินประมาณ 116.7 ลา้นบาท 

บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือลิขสิทธ์ิในการใชโ้ปรแกรมและทาํสัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษาในการออกแบบระบบดงักล่าวโดยบริษทั        
มีภาระผกูพนัตามสัญญาเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1.5 ลา้นบาท 

 



บริษัท โรงงานผ้าไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)    
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2561 
 

หนา้ท่ี 134 

ข)  หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนจากการที่สถาบนัการเงินออกหนงัสือคํ้าประกนัให้แก่หน่วยงานรัฐบาลและเอกชน 
ประกอบดว้ย 

บริษทั  บริษทัยอ่ย  รวม 

หนงัสือคํ้าประกนั (ลา้นบาท) 19.47  28.00  47.47 

28. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัคือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการดาํรง
ไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.99 : 1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ 0.58: 1) 

29. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 



บริษัท โรงงานผ้าไทย จ ากัด (มหาชน) 
385 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขุมวิท ต าบลทา้ยบา้น อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280  

โทรศัพท์ 0 2703 8484 โทรสาร 0 2387 0984, 0 2387 1983 เว็บไซต์ www.tti.co.th อเีมล์ thaitex@tti.co.th 
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