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10500 Bangkok,Thailand, TH
has been audited and found to be in conformity with the
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Process categories carried out under responsibility of the above-mentioned company for the certified products cover:
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distribution (PR0031)
*The processes marked with an asterisk may be carried out by subcontractors.
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2. จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
บริ ษั ท มุ ่ ง มั่ น ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ด้วยความโปร่งใส ควบคูไ่ ปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิง่ แวดล้อม  
ค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม มีการดูแล
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับพนักงาน รวมถึงติดตามการด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และนโยบายคุณภาพของบริษัท ดังนี้

วิสัยทัศน์องค์กร (Vision)
สร้างสรรค์คุณค่าวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีกว่า
ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเลิศ และยึดหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร (Core Value)
มุ่งมั่น
ครบเครื่อง
หลากหลาย
คุณภาพ
รักษา

พัฒนา
ความพอใจ
แม่นย�ำ
ส่งมอบ
สิ่งแวดล้อม

ต่อเนื่อง
ลูกค้า
น�ำหน้า
ราคา
พร้อมใจ
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สารบัญ
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สารจากประธานกรรมการ
ข้อมูลทางการเงิน

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน
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1. โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
4. การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำ�กับดูแลกิจการ
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6. นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
7. โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ และข้อมูลสำ�คัญเกีี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
8. รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
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เอกสารแนบ
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำ�นาจควบคุม
บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทร่วม
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำ�กับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียด
เกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีฉบับเต็ม
และจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจฉบับเต็ม
เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มหาชน) » แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2565

5

สารจากประธานคณะกรรมการ

แม้ ว ่ า รอบปี ที่ ผ ่ า นไปนั บ เป็ น ช่ ว งเวลาแห่ ง ความท้ า ทายอย่ า งยิ่ ง อี ก ปี ห นึ่ ง แต่ ก็ เ ป็ น ที่ น ่ า ยิ น ดี ว ่ า บริ ษั ท สามารถ
สร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจ และสามารถสร้างผลก�ำไรต่อเนื่องจากปีที่แล้ว แม้ว่าจะไม่สูงเท่าปีที่แล้วก็ตาม แต่ก็ท�ำให้
บริษัทสามารถล้างผลขาดทุนสะสมที่เป็นภาระมากว่า 20 ปีลงได้หมดในปีนี้
ความท้าทายของปีที่ผ่านไปนี้ มีทั้งภาวะโรคระบาดโควิด 19 ที่ยังคงกลายพันธุ์อย่างไม่หยุดยั้ง สร้างความกังวล
และการติดเชื้อในหลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีนที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเนื่องจากการล็อกดาวน์ ภาวะการสู้รบ
ในประเทศยู เ ครนที่ ส ่ ง ผลให้ ร าคาพลั ง งานพุ ่ ง สู ง ขึ้ น เป็ น ประวั ติ ก ารณ์ ท� ำ ให้ เ กิ ด ภาวะเงิ น เฟ้ อ รุ น แรง ซึ่ ง ตามด้ ว ย
การปรับขึ้นดอกเบี้ยและค่าจ้างแรงงาน ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นของธุรกิจทั้งสิ้น
อย่างไรก็ดี จากการปรับตัวของบริษัทที่ผ่านมา ด้วยการริเริ่มด�ำเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งโครงการก่อสร้างโรงงานให้เช่า
เพื่อเสริมรายได้ ซึ่งขณะนี้มีผู้เช่าเกือบทั้งหมดแล้ว โครงการเพิ่มผลิตภัณฑ์ไนลอนรีไซเคิลเพื่อตอบสนองแนวทางการเติบโต
ที่ยั่งยืนของตลาดที่เริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ที่ท�ำให้ได้ราคาที่สูงขึ้นกว่าสินค้าปกติ โครงการลดการใช้พลังงาน
ที่ด�ำเนินการมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้นเป็นล�ำดับ โครงการรับจ้างผลิตเม็ดไนลอน
ที่เริ่มผลิตได้อย่างสมบูรณ์ในปีนี้ เสริมด้วยโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ที่ได้ศึกษามาระยะหนึ่ง
เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและเพิ่มสัดส่วนการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ได้เริ่มด�ำเนินการแล้วในปีนี้ โครงการ
เหล่ า นี้ ล ้ ว นมี ส ่ ว นช่ ว ยให้ บ ริ ษั ท มี โ อกาสและช่ อ งทางรายได้ ที่ ห ลากหลาย ลดผลกระทบและความเสี่ ย งจากปั จ จั ย ลบ
ได้เป็นอย่างดีตามแนวทางการด�ำเนินธุรกิจที่ว่า “ความหลากหลายคือความท้าทายใหม่” หรือ New Challenge: Diversity
การก่ อ ก� ำ เนิ ด และผลั ก ดั น โครงการเหล่ า นี้ ใ ห้ เ กิ ด ผลเป็ น รู ป ธรรม มิ ไ ด้ อ าศั ย เพี ย งประสบการณ์ ท างธุ ร กิ จ และ
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้บริหารเท่านั้น แต่ยังอาศัยความร่วมมือร่วมใจอย่างแข็งขันจากบุคลากรทุกระดับที่มีส่วนร่วม
และอุทิศก�ำลังความสามารถในทุกด้าน ที่ร่วมผลักดันขับเคลื่อนโครงการเหล่านี้ให้ไปถึงเป้าหมาย และขับเคลื่อนบริษัท
ในทิศทางที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จอย่างมั่นคง ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน
อีกทั้งขอขอบคุณลูกค้าและบริษัทคู่ค้าที่ให้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด ตลอดจนขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เชื่อมั่น
ในวิถีทางของบริษัทอย่างไม่เสื่อมคลาย

นายมงคล มังกรกนก
ประธานกรรมการ
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ข้อมูลทางการเงิน
หน่วย : พันบาท

2565
ยอดขายรวม-สุทธิ
ยอดการส่งออก
สัดส่วนการส่งออก
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายบริหาร
รายได้อื่น ๆ
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงคลังและระหว่างผลิต
สินทรัพย์รวม
ก�ำไรขั้นต้น (ร้อยละ)
ผลผลิต
- เม็ดไนลอน (ตัน)
- การบริการผลิตเม็ดไนลอน (ตัน)
- เส้นใย (ตัน)
- เส้นด้าย (ตัน)
- ผ้า (′ 000หลา)
อัตราส่วน
- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
- อัตราส่วนหนี้สิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
- อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (วัน)
- อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง (วัน)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
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2564

2563

1,031,017
811,714
78.73
40,613
18,920
22,079
1,401
4,640
29,672
0.65
151,756
311,647
1,533,075

755,065
595,553
78.87
31,352
16,381
27,455
359
3,977
40,955
0.90
149,890
204,847
1,451,113

573,214
399,449
69.69
17,981
16,649
11,514
229
1,179
(42,729)
(0.94)
90,159
179,612
1,466,865

7.08

8.86

(2.01)

5,378
3,184
3,240
990
2,499

5,811
2,867
783
3,432

4,023
2,979
693
5,716

3.77
0.25
36
35
1.99
2.46

5.14
0.22
34
36
2.81
3.47

4.84
0.26
42
41
(2.98)
(3.62)
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�ำเนินงาน
1. โครงสร้างและการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท
1.1

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งในปี 2513 เพื่อท�ำการผลิตเส้นใยและด้ายยืดไนล่อนภายใต้การส่งเสริม
การลงทุนจากบีโอไอ เป็นบริษทั แรกในประเทศไทยทีท่ ำ� การผลิตผ้าไนล่อน (Taffeta) และผ้าทอจากเส้นใยสังเคราะห์ชนิดอืน่ ๆ
ด้วยระบบการผลิตทีล่ ำ�้ หน้าทางเทคโนโลยี โดยเครือ่ งไร้กระสวย Water Jet Looms ซึง่ ใช้นำ�้ เป็นตัวพาด้ายพุง่ และมีความเร็วสูง
ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ได้รับการยอมรับจากตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างรวดเร็ว
ปี 2518
บริษัทได้เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2536
จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด
ปี 2535 - 37 ได้รบั รางวัลดีเด่น The Asian Management Award สาขา General Management สาขา Information
		
Technology Management และสาขา Operations Management ตามล�ำดับจาก Asian Institute
		
of Management ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นบริษัทเดียวในภูมิภาคนี้ที่ได้รับรางวัลถึง 3 ปีซ้อน
		
ในสาขาต่าง ๆ นับแต่เริ่มมีการพิจารณาให้รางวัลเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา
ปี 2538
ได้รบั การรับรองระบบคุณภาพ ISO 9002 จาก Det Norske Veritas Industry B.V. ประเทศเนเธอร์แลนด์
		
นอกจากนี้ ยังได้รับการจัดอันดับเป็น “ผู้ส่งออกระดับพิเศษ” จากกรมศุลกากร (ผู้ส่งออกระดับพิเศษ
		
คือผู้ส่งออกที่ได้รับการอนุญาตในการส่งออกโดยไม่ต้องแสดงตัวอย่างสินค้าให้กรมศุลกากรตรวจสอบ)
ปี 2545
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 จาก Det Norske Veritas Industry B.V. ได้รับ
		
หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ด้ายยืดสีมีคุณภาพตามเกณฑ์ Öko-Tex Standard 100 จาก TESTEX Swiss
		
Textile Testing Institute ซึ่งเป็นการยืนยันว่าคุณภาพด้ายยืดสีตรงตามมาตรฐานสากล
บริษัทได้น�ำเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยไนล่อนแบบ Fully Drawn Yarn (FDY) และ Pre-Oriented Yarn (POY) มาใช้
เป็นรายแรกในภูมิภาคนี้ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นกรรมวิธีใหม่ล่าสุดที่สามารถลดขั้นตอนการผลิตลง และผลิตได้เร็วกว่าเดิม
หลายเท่า ท�ำให้ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น
บริษัทได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานที่ผ่านการตรวจสอบประเมินการใช้เทคโนโลยี
สะอาดเบื้องต้นตามโครงการเทคโนโลยีสะอาดช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ปี 2548
ได้ติดตั้งเครื่องจักรใหม่เพื่อขยายก�ำลังการผลิตอีก 48% ของปริมาณเส้นใยไนล่อน
ปี 2549
ได้รบั การรับรองเป็นโรงงาน “ปรับภูมทิ ศั น์โรงงานน่าอยูแ่ ละเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม” จากกระทรวงอุตสาหกรรม
ปี 2550
ได้รับการรับรองด้านมาตรฐานและฉลากสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป EU Flower (EUROPEAN
		
UNION ECO-LABEL) อีกทั้ง บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แอนตี้แบคทีเรีย
ปี 2552
บริษัทได้ปรับเข้าสู่ระบบ ISO 9001 : 2008 และ ISO 14001 : 2004 และในวันที่ 16 ธันวาคม 2552
		
บริษัทได้รับการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้น
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ปี 2558
ปี 2560
ปี 2562
		
ปี 2563
		
ปี 2564 - 65
		

ได้รับการรับรองด้านมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011
ได้รับการรับรองด้านมาตรฐานระบบ ISO 9001: 2015 และ ISO 14001: 2015
ได้รบั การตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงาน 8 ขัน้ ตอนตามกฎหมาย โดยผูต้ รวจสอบภายนอก
ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ผ้าไนลอนกันน�ำ้ ของบริษทั ทีน่ ำ� ไปผลิตชุด PPE ได้รบั การรับรองมาตรฐาน จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม
สิ่งทอ (THTI)
- ได้รับการรับรอง Global Recycled Standard (GRS) จาก Control Union (Thailand) Co., Ltd.
- ได้รับตราสินค้า Made in Thailand (MiT) จาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)
- การแข่งขัน Olympic Games 2020 ชุดกีฬาส่วนหนึ่งใช้ผ้าของบริษัท

1.1.1 ภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์
		
สร้างสรรค์คุณค่าวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีกว่า ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเลิศ และยึดหลักธรรมาภิบาล
		
กว่าห้าทศวรรษทีบ่ ริษทั เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำรงบทบาททีส่ ำ� คัญในอุตสาหกรรมสิง่ ทอของประเทศไทย
และด้วยความมุง่ มัน่ อันแน่วแน่จากเหล่าบุคลากร บริษทั ตัง้ ปฏิธานทีจ่ ะพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ คงความเป็นผูน้ ำ� ในอุตสาหกรรม
สิ่งทอไนล่อนของประเทศไทย
ค่านิยมองค์กร
มุ่งมั่น
ครบเครื่อง
หลากหลาย
คุณภาพ
รักษา

พัฒนา
ความพอใจ
แม่นย�ำ	
ส่งมอบ
สิ่งแวดล้อม

ต่อเนื่อง
ลูกค้า
น�ำหน้า
ราคา
พร้อมใจ

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
		
ในฐานะบริษทั ทีใ่ ห้บริการด้านการผลิต มีการปรับตัวอย่างต่อเนือ่ ง จากทีเ่ น้นผลิตจ�ำนวนมากมาเป็นผลิตจ�ำนวน
ที่น้อยลง แต่เน้นคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้และตลาดได้ดีขึ้น
		
บริษัทได้เริ่มท�ำการผลิตเส้นด้ายยึดไนล่อน Recycled ย้อมสีจากวัตถุดิบที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว และได้รับ
การรับรอง Global Recycled Standard (GRS) จาก Control Union (Thailand) Co., Ltd. โดยมุ่งเน้นตลาดส่งออก
ต่างประเทศตามแนวโน้มความนิยมของลูกค้า ซึ่งได้รับผลตอบรับจากตลาดดีเกินคาด มีค�ำสั่งซื้อตามมาอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้
ยอดส่งออกแต่ละเดือนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้สินค้า Recycled จะมีราคาขายต่อหน่วยสูงกว่าสินค้าชนิด Virgin แบบปกติ
		
ในด้านกระบวนการผลิตมีการปรับปรุงประสิทธิภาพความแม่นย�ำ โดยเฉพาะการลดความสิ้นเปลืองของวัตถุดิบ
พลังงาน น�้ำ และปัจจัยการผลิตอื่น ๆ และลดปริมาณของเสียที่เกิดจากการผลิตอย่างได้ผล ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 5ส., TPM,
การอบรมการประหยัดน�้ำและพลังงาน การอบรมและกิจกรรมการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) เป็นต้น รวมทั้ง
การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ ๆ ที่มีความเร็วสูงและผลิตภาพดีขึ้นในขณะที่ใช้พลังงานน้อยลง ในด้านการขายก็เน้นการบริการ
และตอบสนองที่รวดเร็ว มีการส�ำรวจความต้องการของตลาดอยู่เสมอเพื่อน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เป็นที่ต้องการของตลาด
มาวิเคราะห์ และพัฒนาร่วมกับลูกค้า ท�ำให้ได้สินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ในด้านฐานะการเงินก็มี
การปรับลดความเสีย่ ง ทัง้ ด้านความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นและการใช้เงินกูล้ ดน้อยลง ท�ำให้ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ น
ในปัจจุบันอยู่ในระดับต�่ำมาก และหนี้สินก็ลดลงมาก ท�ำให้แทบจะไม่มีดอกเบี้ย และโครงสร้างทางการเงินมีความมั่นคงขึ้น
		
การตรวจสอบอย่างเคร่งครัดถูกน�ำมาใช้ในแต่ละขัน้ ตอนการผลิตเพือ่ คัดวัตถุดบิ ทีไ่ ม่ได้คณ
ุ ภาพออกก่อนทีจ่ ะผ่าน
กระบวนผลิตมาเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายยังจะถูกสุ่มตัวอย่างเพื่อน�ำมาตรวจสอบคุณภาพ
ด้วยอุปกรณ์อันทันสมัย นอกเหนือจากการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ฝ่ายควบคุมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยังมีหน้าที่
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อคงความเป็นผู้น�ำการผลิตไนล่อนในประเทศไทยของบริษัทฯ
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โครงการ SME Factory เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทมีที่ดินเหลือจากส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ขณะเดียวกัน
เขตนิคมอุตสาหกรรมบางปูก็ขาดแคลนพื้นที่ให้เช่า ประกอบกับตลาดมีความต้องการของผู้ต้องการท�ำธุรกิจขนาดเล็ก บริษัท
จึงได้เริ่มโครงการก่อสร้างอาคารให้เช่าจ�ำนวน 8 หลัง ตั้งแต่ต้นปี 2563 จนแล้วเสร็จในปี 2564 โดยใช้เงินทุนของบริษัทเอง
180 ล้านบาท และได้รับการตอบรับเต็มพื้นที่แล้ว
1.1.3 รายงานวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจาการระดมทุน
		
- ไม่มี 1.1.4 ข้อผูกพันทีบ่ ริษทั ให้คำ� มัน่ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรือเงือ่ นไขการอนุญาตของ
		
ส�ำนักงาน (ถ้ามี) และ/หรือเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ถ้ามี)
		
- ไม่มี 1.1.5 ข้อมูลบริษัท
		
ชื่อบริษัท
:
		
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ :
			
		
ที่ตั้งโรงงาน
:
โทรศัพท์ 		
		
ประเภทธุรกิจ
:
					
					
					
					
		
เลขทะเบียนบริษัท :
		
เว็บไซด์		
:
		

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
33/133-136 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ (66) 0 2632 7071
406-7 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท กม.33.5 ต�ำบลบางปูใหม่ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
(66) 0 2323 9692
ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1. เม็ดไนล่อน
2. เส้นใยไนล่อน
3. เส้นด้ายไนล่อนยืดทั้งชนิดขาว/ย้อมสี
4. ผ้าย้อมสี / ผ้าตกแต่งส�ำเร็จ
0107536001630
http://www.asiafiber.com

ทุนจดทะเบียนบริษัท : 1,000,000,000 บาท

		
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว
				
: หุน้ สามัญทีอ่ อกและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว 45,574,266 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท
นิติบุคคลที่บริษัทไปลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว
ชื่อนิติบุคคล		 บริษัท ครัยโอไทย จ�ำกัด
ที่อยู่			 60/12 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์		 0 2901 3702-4 		
โทรสาร 		 0 2901 3705
ประเภทธุรกิจ		 พลังงาน
ทุนช�ำระแล้ว		 190,000,000.00 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น 15%
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1.2

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ในล่อนทั้งชนิดเม็ดและเส้นใย
เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปั่นด้าย ทอผ้า ถักผ้า และอื่น ๆ โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการหลักอยู่ 5 ประเภทด้วยกัน ดังนี้
1. เม็ดไนล่อน (Nylon Chip) ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ แหอวน และชิ้นส่วน
		 เครื่องจักร
2. เส้นใยสังเคราะห์ (Filament Yarn) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรสภาพจากเม็ดไนล่อนมีหลายประเภทและ
		 หลายขนาด น�ำไปใช้ในการทอผ้า ใช้ในการผลิตด้ายยืดและถักทอแหอวน
3. เส้นด้ายยืด (Textured Yarn) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเส้นใยสังเคราะห์ที่ผ่านการตีเกลียวหลอกให้เส้นใยแต่ละเส้น
		 มีลักษณะฟู และบิดเป็นเกลียว ใช้ผลิตผ้าถักและถุงเท้า
4. ผ้าย้อมและตกแต่ง (Fabric) เป็นผ้าที่ทอขึ้นจากเส้นใยสังเคราะห์และผ่านกระบวนการฟอกย้อมและแต่งส�ำเร็จ
		 ใช้ท�ำเสื้อแจ็กเก็ต ชุดกีฬา ถุงนอน กระเป๋า เต็นท์ ฯลฯ
5. การบริการย้อมและตกแต่งผ้า (Service) เป็นการให้บริการย้อมและตกแต่งผ้าแก่โรงงานอื่น
1.2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัทที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565
หน่วย : ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์
มูลค่าการจ�ำหน่ายในประเทศ
- เม็ดไนล่อน (Nylon Chip)
- เส้นใย (Filament Yarn)
- เส้นด้ายยืด (Textured Yarn)
- ผ้าย้อมและตกแต่ง (Fabric)
- การบริการผลิตเม็ดไนล่อน
- การบริการย้อมและตกแต่งผ้า
รวมในประเทศ
มูลค่าการจ�ำหน่ายต่างประเทศ
- เม็ดไนล่อน (Nylon Chip)
- เส้นใย (Filament Yarn)
- เส้นด้ายยืด (Textured Yarn)
- ผ้าย้อมและตกแต่ง (Fabric)
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ
- เม็ดไนล่อน (Nylon Chip)
- เส้นใย (Filament Yarn)
- เส้นด้ายยืด (Textured Yarn)
- ผ้าย้อมและตกแต่ง (Fabric)
- การบริการผลิตเม็ดไนล่อน
- การบริการย้อมและตกแต่งผ้า
รวม

2564/2565
ล้านบาท
%

2563/2564
ล้านบาท
%

2562/2563
ล้านบาท
%

3
36
63
75
32
11
220

0.29
3.49
6.11
7.28
3.10
1.07
21.34

4
26
46
69
15
160

0.53
3.45
6.10
9.13
1.99
21.20

5
23
50
75
21
174

0.87
4.01
8.71
13.06
3.66
30.31

400
239
172
811

38.80
23.18
16.68
78.66

347
165
83
595

45.96
21.85
10.99
78.80

192
130
78
400

33.45
22.65
13.59
69.69

403
275
235
75
32
11
1,031

39.09
26.67
22.79
7.28
3.10
1.07
100.00

351
191
129
69
15
755

46.49
25.36
17.03
9.13
1.99
100.00

197
153
128
75
21
574

34.32
26.66
22.30
13.06
3.66
100.00

หมายเหตุ : รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทเอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มหาชน) คือ 1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565
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1.2.2 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
		
(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
			 ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ประกอบด้วย เม็ดไนล่อน เส้นใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยืดทั้งชนิดขาวและย้อมสี ผ้าทอ
จากเส้นใยสังเคราะห์ทั้งชนิดที่เป็นผ้าดิบ ผ้าย้อมสี และผ้าตกแต่งส�ำเร็จ ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะใช้เป็นวัตถุดิบของ
ผลิตภัณฑ์อื่น ดังนี้
			 1. เม็ดไนล่อน (Nylon Chip) สามารถใช้เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ (Nylon Filament)
หรือใช้ในการฉีดขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วนในอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ โดยผสมกับวัสดุอื่น ๆ หลากหลายชนิดเพื่อให้มีคุณสมบัติต่าง ๆ
ตามต้องการ ในปัจจุบันวัตถุดิบหลักในการผลิตเม็ดไนล่อนคือ คาโปรแลคตัม ถูกน�ำมาจากโรงงานผลิตในประเทศและ
ในต่างประเทศ เช่น เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี โปแลนด์ ญีป่ นุ่ เป็นต้น กลุม่ ลูกค้าของบริษทั คือ วงการผลิตแหอวนและวงการพลาสติก
			 2. เส้นใยสังเคราะห์ (Filament Yarn) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากขั้นตอนการแปรสภาพจากเม็ดไนล่อน
เป็นเส้นใย โดยผ่านหัวฉีดใยซึ่งเป็นตัวก�ำหนดชนิดของเส้นใย ตามจ�ำนวนขนาด และจ�ำนวนเส้นที่ประกอบกันขึ้นเป็นเส้นใย
เส้นใยสังเคราะห์ที่บริษัทผลิตแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ Nylon Fully Drawn (FDY) และ Pre-Oriented Yarn (POY)
ซึง่ ใช้ในการทอผ้า แหอวนหรือน�ำไปผลิตเป็นด้ายยืด ส�ำหรับกลุม่ ลูกค้าเส้นใยสังเคราะห์ ได้แก่ โรงงานทอผ้า โรงงานถักทอลูกไม้
โรงงานทออวน โรงงานท�ำเชือก และโรงงานผลิตเส้นด้ายยืดหยุ่น
			 3. เส้นด้ายยืด (Textured Yarn) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเส้นใยโดยใช้เครื่องตีเกลียวหลอกให้เส้นใย
แต่ละเส้นมีลักษณะฟู และบิดเป็นเกลียว จากนั้นจะมีการตีเกลียวรวมเส้นด้ายขนาดตั้งแต่ 2 เส้นขึ้นไป ให้เป็นด้ายเส้นเดียว
เข้าเกลียวเหมาะสมเพื่อผ่านการฟอกขาว และย้อมสีต่อไป กลุ่มลูกค้าเส้นด้ายยืด ได้แก่ โรงงานถักผ้าประเภทเส้นด้ายยืด
โดยกลุ่มลูกค้าน�ำเส้นด้ายยืดไปใช้ในการผลิต ถุงเท้า ชุดกีฬา ผ้าลูกไม้ ชุดชั้นในและถุงน่องสตรี เป็นต้น
			 4. ผ้าย้อมและตกแต่ง (Fabric) เป็นผ้าที่ทอขึ้นจากเส้นใยสังเคราะห์ มีความหลากหลายตามชนิดและ
ขนาดของเส้นใยที่ใช้ในการทอ ตลอดจนโครงสร้าง และความหนาแน่นของการทอ แบ่งออกเป็นผ้าทอดิบ (Grey Fabric)
และผ้าทอย้อม (Dyed & Finished Fabric) โดยผ้าทอย้อมเกิดจากการน�ำผ้าทอดิบไปย้อมและแต่งส�ำเร็จ ซึ่งจะท�ำให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติหลากหลายมากขึ้นไปอีก ซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีลักษณะการใช้งานเฉพาะซึ่งแตกต่างกัน เช่น สะท้อนน�้ำ
กันน�้ำ ทึบแสง เป็นต้น เพื่อน�ำไปผลิตเป็นเสื้อแจ็คเก็ต ชุดวอร์ม กระเป๋าเดินทาง เป้ เต็นท์ ผ้าคลุมรถ รวมถึงชุดป้องกันเชื้อ
ส่วนบุคคล (PPE) เป็นต้น
			 5. การบริการย้อมและตกแต่งผ้า (Service) เป็นการให้บริการย้อมและตกแต่งผ้าแก่โรงงานอื่น โดยน�ำ
ก�ำลังการผลิตที่เหลืออยู่เป็นครั้งคราวมารับจ้างย้อมและแต่งส�ำเร็จให้แก่โรงงานอื่น ๆ ซึ่งเป็นการเสริมรายได้ให้แก่บริษัท
อีกทางหนึ่ง
		
(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน
			 (ก) นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
				 ภาวะการระบาดของโควิด 19 ในรอบปีทผี่ า่ นไปเริม่ คลีค่ ลายลงเป็นล�ำดับ จากการเร่งฉีดวัคซีนได้มากขึน้
ตลอดจนมีผู้ติดเชื้อที่รักษาหายมากขึ้น จนถึงขั้นที่เรียกกันว่าเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ตัวไวรัสโควิด 19 เองก็เกิดการกลายพันธุ์
จากสายพันธุ์เดลต้าที่ท�ำให้เกิดการติดเชื้อที่รวดเร็วและมีอาการรุนแรงมาเป็นสายพันธุ์โอมิครอนที่แม้จะติดต่อได้รวดเร็ว
แต่อาการและผลข้างเคียงไม่รุนแรง จึงท�ำให้ความกังวลและมาตรการป้องกันการระบาดผ่อนคลายลงตามล�ำดับ การเดินทาง
การท� ำ งาน และการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของผู ้ ค นเริ่ ม กลั บ สู ่ ส ภาพปกติ การท่ อ งเที่ ย วเริ่ ม กลั บ มาคึ ก คั ก เศรษฐกิ จ ก็ เริ่ ม ฟื ้ น ตั ว
โดยปี พ.ศ. 2564 ธนาคารโลกมีรายงานว่าเศรษฐกิจโลกโตขึ้นถึงระดับร้อยละ 5 ซึ่งเป็นการเติบโตที่สูงที่สุดในรอบเกือบสิบปี
ที่ผ่านมา แสดงถึงการฟื้นตัวจากภาวะโรคระบาดโควิด 19 อย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2565 ภาวะการสงคราม
ในประเทศยูเครนทีเ่ ป็นชนวนเหตุทที่ ำ� ให้กลุม่ ประเทศตะวันตกทีเ่ ป็นพันธมิตรของประเทศยูเครนประกาศคว�ำ่ บาตรต่อประเทศรัสเซีย
ก็ส่งผลให้ราคาพลังงานและธัญพืชส�ำคัญพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรง ซึ่งก่อให้เกิดการชะงักงันทางเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่ง และเป็น
ต้นเหตุให้เกิดภาวะเงินเฟ้อรุนแรงทั่วโลก การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อยังส่งผลกระทบให้
ต้นทุนทางการเงินพุ่งสูงขึ้น เป็นการเพิ่มอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกขึ้นอีกเป็นทวีคูณ จนท�ำให้ธนาคารโลก
ต้องปรับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลงเหลือร้อยละ 3 เท่านั้น
				 เหตุการณ์ในปี 2022 นี้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของภาคธุรกิจถึง 4 ด้านด้วยกัน ด้านแรกราคาพลังงาน
ทีพ่ งุ่ สูงขึน้ อย่างรุนแรงท�ำให้ตน้ ทุนการผลิตของอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่งพุง่ สูงขึน้ ตามไปด้วยอย่างไม่อาจหลีกเลีย่ งได้
ในภาวะเศรษฐกิจทีม่ กี ารขยายตัวตามปกติธรุ กิจอาจจะส่งผ่านต้นทุนทีส่ งู ขึน้ นีต้ อ่ ไปยังลูกค้า แต่ในสภาวะทีเ่ ศรษฐกิจเริม่ จะฟืน้ ตัว

14

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2565 » บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มหาชน)

จากภาวะโรคระบาดโควิด 19 การส่งผ่านต้นทุนไม่อาจท�ำได้ หรือหากท�ำได้กอ็ ย่างจ�ำกัด ด้านทีส่ อง สภาวะเงินเฟ้อทีเ่ ป็นผลมาจาก
ราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ก�ำลังซื้อลดต�่ำลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่เศรษฐกิจซบเซาในช่วงการระบาดของโควิด 19
หนี้สินทั้งในส่วนธุรกิจและครัวเรือนสูงขึ้น แม้จะเริ่มฟื้นตัวแต่ก็ยังไม่อาจรองรับการปรับขึ้นราคาจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นได้
ด้านที่สาม ค่าแรงที่เพิ่มขึ้นจากค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น มิใช่มาจากผลิตภาพที่เพิ่มขึ้น ท�ำให้ก�ำไรเบื้องต้นลดต�่ำลง และด้านที่สี่
อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นก็ส่งผลกระทบให้ต้นทุนทางการเงินเพิ่มสูงขึ้น ธุรกิจที่อาศัยสินเชื่อมาประคองความอยู่รอดในช่วง
แพร่ระบาดโควิด 19 และก�ำลังจะฟื้นตัวได้ก็จะถูกซ�้ำเติมด้วยค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น ปัจจัยผลกระทบทั้ง 4 ด้านดังกล่าว
เป็นสาเหตุให้การฟื้นตัวที่ยังคงเปราะบางต้องกลับถดถอยลงอีกครั้ง จึงเป็นสาเหตุที่ธนาคารโลกต้องปรับลดอัตราการเติบโต
ของเศรษฐกิจโลกจากเดิมร้อยละ 5 ลงมาเหลือร้อยละ 3 และหากปัจจัยผลกระทบเหล่านี้ยังคงอยู่ต่อไปเป็นเวลานาน ธุรกิจ
ที่มีขนาดกลางหรือขนาดเล็กที่ไม่มีฐานทุนที่ใหญ่เพียงพอ อาจต้องปิดตัวลงในที่สุด
				 เศรษฐกิจประเทศไทยมีการเกีย่ วโยงกับเศรษฐกิจโลกอยูอ่ ย่างแนบแน่น จึงได้รบั ผลกระทบดังกล่าวข้างต้น
ไปด้วย โดยเฉพาะเรื่องราคาพลังงานเนื่องจากประเทศไทยต้องอาศัยการน�ำเข้าพลังงานค่อนข้างมาก แต่ด้วยความเป็นฐาน
การผลิตอาหาร และการที่มีสถานะการเงินการคลังที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง ประกอบกับการส่งออกที่ยังเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง
ทั้งสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรกรรม ท�ำให้เศรษฐกิจไทยยังสามารถรองรับผลกระทบทั้ง 4 ด้านได้ดีพอสมควร
อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่การส่งออกขยายตัวได้ดีในข่วงแรก ๆ ของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก อุปสงค์ที่ขยายตัวขึ้นก็ดึงให้
คู่แข่งกลับเข้ามาในสนามแข่งขันอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อัตราการขยายตัวของการส่งออกเริ่มชะลอตัวลง ท�ำให้การขยายตัวของ
เศรษฐกิจไทยที่พึ่งการส่งออกเป็นหลักก็ชะลอลงด้วย
				 จากการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจทีเ่ ริม่ พบกับปัจจัยปัญหาอุปสรรคทัง้ สีด่ า้ นดังกล่าวแล้ว ภาคอุตสาหกรรมไทย
ที่ยังคงมีศักยภาพจึงจ�ำเป็นต้องปรับตัวให้รองรับปัญหาอุปสรรคดังกล่าว โดยการลดต้นทุนด้านพลังงานด้วยการใช้เทคโนโลยี
การอนุรักษ์พลังงานหรือการใช้พลังงานทางเลือก การแสวงหาตลาดใหม่ ๆ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าในราคาทีล่ กู ค้ายอมรับได้ เร่งเพิม่ ผลิตภาพแรงงานด้วยการใช้เทคโนโลยีและเครือ่ งจักรอัตโนมัติ ซึง่ แม้จะมีตน้ ทุนในช่วงต้น
แต่จะสามารถลดต้นทุนและเพิม่ ผลิตภาพได้ในระยะยาว และลดภาระทางการเงินโดยอาศัยเครือ่ งมือตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้
ที่ยังเป็นทางเลือกที่เป็นที่ต้องการของนักลงทุนหากมีผลตอบแทนที่พอสมควร ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงในสภาวะที่อัตราดอกเบี้ย
ยังไม่สูงมากดังเช่นปัจจุบัน
				 นอกจากนี้ การปรับตัวดังกล่าวยังเป็นการสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของสหประชาชาติ
แนวทางการพัฒนาประเทศไทยในเศรษฐกิจ BCG คือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวที่เป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม ตลอดจนแนวทางการลดโลกร้อนตามทีป่ ระเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ในเวทีการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสญ
ั ญา
สหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ สมัยที่ 26 ซึง่ เป็นตัวชีว้ ดั ของกิจการทีแ่ สดงให้เห็นถึงความมีธรรมาภิบาล
และทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ยั่งยืนต่อไป
				 อุตสาหกรรมสิง่ ทอนัน้ ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมทีม่ กี ารลงทุนสูงในระดับหนึง่ ดังนัน้ กลยุทธ์ทางการตลาด
และการแข่งขันที่ดีจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญอันหนึ่งที่จะช่วยให้บริษัทประสบความส�ำเร็จด้วยดี กลยุทธ์ส�ำคัญที่ช่วยให้การตลาดของ
บริษัทประสบความส�ำเร็จด้วยดีสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้เป็นอย่างดี มีดังนี้
			
ระยะเวลาในการขนส่ง
				 บริษัทมีนโยบายที่จะใช้ระบบการขนส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าตรงเวลา เพื่อสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้า ส�ำหรับลูกค้าในประเทศ บริษัทสามารถส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าได้โดยตรงภายใน 15 - 30 วัน ในขณะที่ลูกค้าต่างประเทศ
บริษัทจะต้องใช้เวลาประมาณ 30 - 45 วันหลังจากได้รับใบสั่งซื้อ
				
				
				
				
				
				

นโยบายการตั้งราคา
บริษัทมีนโยบายการก�ำหนดราคาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้
1. เม็ดไนล่อน ก�ำหนดราคาโดยอ้างอิงราคาในตลาดต่างประเทศ
2. เส้นใยสังเคราะห์ ก�ำหนดราคาโดยอ้างอิงราคาในตลาดโลกและคู่แข่งขันภายในประเทศ
3. เส้นด้ายยืด ก�ำหนดราคาโดยอ้างอิงราคาตลาดเส้นใยสังเคราะห์ เส้นด้ายอ้างอิงตลาดต่างประเทศ
4. ผ้าท้าฟต้า ก�ำหนดราคาโดยอ้างอิงราคาในตลาดโลกและคู่แข่งขันภายในประเทศ
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				 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
				 บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน) มีกลุ่มลูกค้าทั้งต่างประเทศและในประเทศ ส�ำหรับกลุ่มลูกค้า
ต่างประเทศนัน้ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สวีเดน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน อินเดีย ฟิลปิ ปินส์และตะวันออกกลาง ซึง่ สัง่ ซือ้ สินค้าจาก
บริษัทในรูปเม็ดไนล่อน เส้นใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยืด โดยการส่งออกส่วนใหญ่แล้วเป็นการจ�ำหน่ายให้แก่ผู้ใช้โดยตรง ส�ำหรับ
กลุ่มลูกค้าภายในประเทศ ได้แก่ โรงงานปั่นด้ายยืด โรงงานถักทอผ้า และโรงงานผลิตเสื้อผ้าส�ำเร็จรูป ซึ่งด�ำเนินการติดต่อ
มาเป็นระยะเวลานาน การสั่งซื้อสินค้าจะอยู่ในรูปวัตถุดิบหรือวัตถุกึ่งส�ำเร็จรูป เช่น เส้นใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยืด ผ้าดิบและ
ผ้าย้อมตกแต่ง
		
(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
				 การจ�ำหน่ายและช่องทางการจ�ำหน่าย
				 บริษัทแบ่งตลาดการจ�ำหน่ายออกเป็น 2 ช่องทาง คือ
				 1. ตลาดในประเทศ แบ่งการจ�ำหน่ายเป็น 2 ลักษณะ คือ
					 1.1 การจ�ำหน่ายโดยตรง ซึ่งทางบริษัทจะเป็นผู้ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง (Direct Sales) โดยลูกค้า
ส่วนใหญ่ ได้แก่ โรงงานแหอวน โรงงานผลิตเส้นด้ายยืด โรงงานทอถุงเท้า โรงงานทอผ้า โรงทอด้ายยางยืด และโรงงาน
ผลิตเสื้อผ้าส�ำเร็จรูป เป็นต้น ทั้งนี้ ลูกค้าจะได้รับข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง ปัจจุบันลูกค้ากลุ่มนี้ของบริษัทแบ่งเป็นรายย่อย
ประมาณ 100 ราย
					 1.2 การจ�ำหน่ายโดยผ่านตัวแทนจ�ำหน่าย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ผา้ ย้อมและตกแต่ง ตัวแทนจ�ำหน่าย
เช่น บริษทั รักษ์ผา้ ร่ม จ�ำกัด ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด กังวานพานิชย์ บริษทั เลเธอร์สแควร์ จ�ำกัด เป็นต้น ท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
ปลีกและส่งให้แก่ลูกค้ารายย่อยต่อไป โดยบริษัทให้ส่วนลดแก่ลูกค้าโดยค�ำนึงถึงความสัมพันธ์และข้อตกลงในแต่ละราย
ปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนจ�ำหน่ายประมาณ 15 ราย ทั้งนี้บริษัทไม่มีเงื่อนไขในการแต่งตั้งตัวแทนจ�ำหน่าย
					 เมื่อแบ่งช่องทางการจ�ำหน่ายในประเทศแยกตามประเภทของสินค้าได้ดังนี้คือ
					 - เม็ดไนล่อน เส้นใยสังเคราะห์ และเส้นด้ายยืด จะจัดจ�ำหน่ายให้แก่ลูกค้าโดยตรง
					 - ผ้าผืน จะจัดจ�ำหน่ายให้แก่ลกู ค้าโดยตรงประมาณร้อยละ 20 และผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายร้อยละ 80
				 2. ตลาดต่างประเทศ การจ�ำหน่ายของสินค้าทุกประเภท จ�ำหน่ายผ่านตัวแทนเกือบทัง้ หมด โดยปัจจุบนั
มีตัวแทนจ�ำหน่ายประมาณ 30 ราย ซึ่งตัวแทนจะได้ผลตอบแทนในลักษณะส่วนลดและค่านายหน้าแล้วแต่เงื่อนไขที่ตกลงกัน
ตลาดต่างประเทศของบริษัทในปัจจุบัน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน กลุ่มประเทศใน ASEAN และ
เอเซียใต้ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทไม่มีเงื่อนไขในการแต่งตั้งตัวแทนจ�ำหน่าย
				 ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์
				 บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด สืบเนื่องมาจากคุณภาพที่ดี
ของผลิตภัณฑ์ และการส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลา ลักษณะลูกค้าของบริษัทมีทั้งที่อยู่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งมีความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ เพือ่ น�ำไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอในขัน้ ตอนและรูปแบบต่าง ๆ กัน และทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมอืน่ เช่น แหอวน
เชือก ชิน้ ส่วนพลาสติกขึน้ รูป เป็นต้น ดังนัน้ โอกาสทีบ่ ริษทั จะสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรกเป็นไปได้ตำ�่ มาก และในรอบ 3 ปี
ที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยจ�ำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายใดรายหนึ่งมากกว่าร้อยละ 30 ของยอดขายรวมของบริษัท
สัดส่วนลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรกต่อรายได้รวม 3 ปีย้อนหลัง

มูลค่าการจำ�หน่ายลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก
รายได้รวม
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2564/2565
ล้านบาท %
609.18 59.09
1,031.02 100.00

2563/2564
ล้านบาท
%
427.08
56.57
755.06 100.00
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(หน่วย : ล้านบาท)
2562/2563
ล้านบาท
%
312.20
54.45
573.21 100.00

สัดส่วนการจ�ำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ

มูลค่าการจำ�หน่ายในประเทศ
มูลค่าการจำ�หน่ายต่างประเทศ
รวม

2564/2565
ล้านบาท
%
219.31 21.27
811.71 78.73
1,031.02 100.00

2563/2564
ล้านบาท
%
159.51
21.13
595.55
78.87
755.06 100.00

(หน่วย : ล้านบาท)
2562/2563
ล้านบาท
%
173.76
30.31
399.45
69.69
573.21 100.00

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ก�ำลังการผลิตและปริมาณการผลิต

ปี 2564/2565

ปี 2563/2564

ก�ำลังการผลิตเต็มที			
่
- เม็ดไนล่อน (ตัน)
21,600
21,600
- เส้นใยสังเคราะห์ (ตัน)
10,800
10,800
- เส้นด้ายยืด (ตัน)
1,188
1,000
- ผ้าท้าฟต้า (ล้านหลา)
3.60
3.60
ปริมาณการผลิตจริง			
- เม็ดไนล่อน (ตัน)
11,620
8,809
- เส้นใยสังเคราะห์ (ตัน)
3,239
2,866
- เส้นด้ายยืด (ตัน)
968
750
- ผ้าท้าฟต้า (ล้านหลา)
1.70
1.70
อัตราการใช้ก�ำลังการผลิต (%)			
- เม็ดไนล่อน
53.80
40.78
- เส้นใยสังเคราะห์
29.99
26.54
- เส้นด้ายยืด
81.48
75.00
- ผ้าท้าฟต้า
47.22
47.22
อัตราเพิ่มของปริมาณการผลิตจริง (%)			
- เม็ดไนล่อน
31.93
23.46
- เส้นใยสังเคราะห์
13.00
-3.74
- เส้นด้ายยืด
8.64
5.20
- ผ้าท้าฟต้า
0.00
-7.10

ปี 2562/2563
21,600
10,800
958
3.60
7,135
2,978
683
1.83
33.03
27.57
71.29
50.83
-15.78
-10.86
-4.58
12.96
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ในปี 2564/2565 ทีผ่ า่ นมา บริษทั มีสดั ส่วนผลิตภัณฑ์ในแต่ละขัน้ ตอนการผลิตทีน่ ำ� ไปใช้เป็นวัตถุดบิ ต่อและการจ�ำหน่าย
ให้บุคคลภายนอกดังนี้
สัดส่วน (ร้อยละ)

ผลิตภัณฑ์
เม็ดไนล่อน (Nylon Chip)
เส้นใย (Filament Yarn)
เส้นด้ายยืด (Texture Yarn)
ผ้าย้อมและตกแต่ง (Fabric)

ใช้เป็นวัตถุดิบผลิตต่อ
32.22
23.98
5.41
-

จ�ำหน่ายให้บุคคลภายนอก
67.78
76.02
94.59
-

วัตถุดิบและผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบ (Supplier)
ประเภทของวัตถุดิบ
		
- คาโปรแลคตัม (Caprolactam) เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่ผลิตจากวัตถุดิบ ได้แก่ Cyclohexane,
Ammonia และกรดก�ำมะถัน ซึง่ มีลกั ษณะ เป็นเกล็ดแห้ง (Flake) สีขาวหรือเป็นของเหลวใส คุณภาพของคาโปรแลคตัมทีไ่ ด้จาก
การผลิตจะแตกต่างกันตามเทคโนโลยีที่ใช้ผลิตรวมถึงขั้นตอนการควบคุมการผลิตซึ่งจะมีผลถึงความสม�่ำเสมอ (Consistency)
ของคุณภาพคาโปรแลคตัม คาโปรแลคตัมที่มีคุณภาพสูงจะมีความสม�่ำเสมอในการผลิตและความบริสุทธิ์สูงเหมาะที่จะน�ำไปใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิตเส้นใยที่มีความละเอียดเป็นพิเศษ ส�ำหรับบริษัทใช้คาโปรแลคตัมที่มีคุณภาพปานกลาง
		
- สารเคมี ได้แก่ ไทเทเนียมไดออกไซด์ น�้ำมันเคมี สีย้อม และเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ
				
แหล่งที่มาและผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบ
		
- คาโปรแลคตัม เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัท โดยมีสัดส่วนต่อต้นทุนการผลิตรวมสูงกว่า
ร้อยละ 50 ซึ่งบริษัทสามารถสั่งซื้อโดยการน�ำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี โปแลนด์ และญี่ปุ่น ในลักษณะ
เกล็ด ในปัจจุบันบริษัทท�ำการสั่งซื้อภายในประเทศจากบริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ�ำกัด (มหาชน) ในรูปของเหลว
เป็นส่วนใหญ่
ราคาวัตถุดิบคาโปรแลคตัมเฉลี่ยในแต่ละเดือนในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ประเภท
คาโปรแลคตัม (บาท/ก.ก.)

2564/2565
69.08

2563/2564
46.24

2562/2563
38.65

2561/2562
59.05

2560/2561
61.41

ที่มา : บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
				
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาคาโปรแลคตัมในตลาดโลก ได้แก่
		
- ความต้องการของผู้ใช้คาโปรแลคตัมเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตรวมทั้งอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ
		
- ก�ำลังการผลิตของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตคาโปรแลคตัม
		
- ราคาน�้ำมันในตลาดโลก และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตคาโปรแลคตัม		
		
- นอกจากคาโปรแลคตัมที่ใช้เป็นวัตถุดิบแล้ว บริษัทยังใช้วัตถุดิบอื่น ๆ ได้แก่ ไทเทเนียมไดออกไซด์
น�้ำมันเคมี สีย้อมจากทั้งผู้ผลิตในต่างประเทศและผู้น�ำเข้าในประเทศ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตตามขั้นตอนต่าง ๆ
				
ปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ และจ�ำนวนผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบ
		
วัตถุดิบหลักในการผลิตคือ คาโปรแลคตัม ซึ่งเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ สามารถหาซื้อได้ทั่วไปในตลาดโลก
จ�ำนวนผู้จ�ำหน่ายมีมาก แต่เพื่อจ�ำกัดความหลากหลาย ซึ่งอาจส่งผลถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ จึงพยายามจ�ำกัดแหล่งซื้อวัตถุดิบไว้
มิให้เกิน 3-4 ราย และเนื่องจากก�ำลังการผลิตในตลาดโลกมีเพียงพอ ท�ำให้บริษัทสามารถจัดวางแผนการซื้อและจัดเก็บได้
อย่างเหมาะสม นอกจากนีบ้ ริษัทยังสั่งซื้อคาโปรแลคตัมจากบริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิต
ในประเทศสามารถจัดส่งได้โดยทันที ท�ำให้บริษัทลดภาระการจัดเก็บวัตถุดิบเหลือประมาณ 2 สัปดาห์เท่านั้น
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ในปัจจุบันจ�ำนวนเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตของบริษัทมีเพียงพอต่อการผลิต ที่ก่อให้เกิดการประหยัด
จากขนาด (Economies of Scales) แต่จากการที่เทคโนโลยีในการผลิตมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับเครื่องจักร
บางส่วนเริ่มล้าสมัยและสภาพการผลิตมีประสิทธิภาพลดลงไม่เอื้ออ�ำนวยต่อสภาพการแข่งขันในด้านคุณภาพ เช่น ปัจจุบัน
บริษัทจึงเริ่มท�ำการปรับปรุงเครื่องจักรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้ทันสมัย โดยการหาทดแทนและปรับปรุงเครื่องจักรรุ่นเก่าบางส่วน
ทั้งนี้ บริษัทสามารถจัดหาเทคโนโลยีและเครื่องจักรในการผลิตได้ทั่วไปจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี
จีน หรือญี่ปุ่น เป็นต้น
		
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท น� ำ เข้ า ผ้ า ดิ บ จากต่ า งประเทศที่ มี คุ ณ ภาพที่ ดี ไ ปย้ อ มและตกแต่ ง เป็ น ผ้ า ส� ำ เร็ จ รู ป
เพื่อจ�ำหน่ายให้กับโรงงานผลิตผ้าส�ำเร็จรูป เพื่อขายภายในประเทศและส่งออก
(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
		 ที่ดนิ อาคาร และเครื่องจักร ณ 30 มิถุนายน 2565
รายการ

สถานที่ตั้ง

พื้นที่ใช้สอย

วัตถุประสงค์
และประเภท
การถือครอง

1. ที่ดิน
นิคมอุตสาหกรรมบางปู 105 ไร่ 1 งาน ซื้อเพื่อสร้างโรงงาน
			
20 ตร.ว.

ระยะเวลา
มูลค่า
การใช้งาน
ทางบั
ญชี
เฉลี่ย
(ล้
า
นบาท)
ที่เหลือ** (ปี)
-

705.44

2. อาคาร			
ซื้อเพื่อ
				
ใช้ดำ�เนินธุรกิจ			
2.1 สำ�นักงานใหญ่ 33/133-136 ถ.สุรวงศ์
886 ตร.ม.		
0.00
0.00
		
เขตบางรัก กรุงเทพฯ			
2.2 โรงงาน
406-7 หมู่ 7 ถ.สุขุมวิท					
- อาคารโรงงาน ต.บางปูใหม่ อ.เมืองฯ 32,458 ตร.ม.		
0.00
0.00
- คลังสินค้า
จ.สมุทรปราการ
5,128 ตร.ม.		
0.00
0.00
- อาคารอื่น		
4,068 ตร.ม.		
12.59
1.64
3. ส่วนปรับปรุง 			
ปรับปรุง
อาคาร			
เพื่อใช้ดำ�เนินธุรกิจ			
3.1 สำ�นักงานใหญ่				
0.00
0.00
3.2 โรงงาน						
		 - อาคารโรงงาน				
6.06
3.04
		 - คลังสินค้า				
0.00
0.00
		 - อาคารอื่น				
0.00
0.00

ภาระจำ�นองของ
สินทรัพย์
ปราศจากภาระผูกพันใด ๆ

ปราศจากภาระผูกพันใด ๆ
ปราศจากภาระผูกพันใด ๆ

ปราศจากภาระผูกพันใด ๆ
ปราศจากภาระผูกพันใด ๆ

** ระยะเวลาการใช้งานเฉลี่ยที่เหลือคำ�นวณจาก มูลค่าสินทรัพย์ทางบัญชีที่เหลือหารด้วยค่าเสื่อมราคาต่อปีของสินทรัพย์นั้น ๆ
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เครื่องจักรและอุปกรณ์ ณ 30 มิถุนายน 2565
รายการ

อายุการใช้งานทั้งหมด ระยะเวลาที่ใช้แล้ว ราคาทุนของสินทรัพย์ มูลค่าตามบัญชี
(ปี)
(ปี)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

1. เครื่องจักร				
1.1 Filament Factory				
		 - Filament
5 - 15
1 - 50
692.63
		 - Filament (POY)
5 - 10
2 - 50
195.71
		 - Filament (FDY)
5 - 10
2 - 50
186.84
1.2 Texturing Factory				
		 - Texturing
5 - 15
18 - 50
208.26
		 - Yarn Dyeing
5 - 10
1 - 38
65.14
1.3 Taffeta Factory				
		 - Taffeta Weaving
5 - 10
31 - 38
267.62
		 - Taffeta Dyeing
5 - 10
2 - 38
323.25

27.57
0.12
0.77
0.40
0.85
0.29
0.08

งานที่ยังไม่ส่งมอบ
- ไม่มี 			

สิทธิในการประกอบธุรกิจ
บัตรส่งเสริมการลงทุน
- ไม่มี สิทธิอื่น ๆ
- ไม่มี -

1.3		 การถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1.3.1 นโยบายการแบ่งการด�ำเนินงานของบริษัทร่วม
บริษัทมีกรรมการเข้าไปควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดในบริษัทร่วม
1.3.2 ภาพโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทร่วม สัดส่วนการถือหุ้น
ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทร่วม
ชื่อบริษัท
: บริษัท ครัยโอไทย จ�ำกัด
ที่ตั้งส�ำนักงาน
: 60/12 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง
			 จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์
: 0 2901 3700-4 โทรสาร 0 2901 3705
จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด : เลขที่ 0135546005105 วันที่ 25 กรกฎาคม 2546
ประเภทกิจการ
: พลังงาน
ทุนจดทะเบียน
: 190,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว : ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
		
: จ�ำนวน 19,000,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท			
จ�ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น
: ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
		
: จ�ำนวน 21 ราย
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
: ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
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ชื่อ

จ�ำนวนหุ้น

1) ตระกูล หล่อกิตติวณิชย์
2) บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
3) อื่น ๆ		
คณะกรรมการ
:
			
			
			
			
			
			

ร้อยละของทุนจดทะเบียน

10,712,857
2,850,000
5,437,143

56.38
15.00
28.62

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 			
1. นายสมบัติ หล่อกิตติวณิชย์
2. นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย
3. นายมงคล มังกรกนก
4. นายพีระ ศิริเกียรติสูง
5. นายอัฏฐพล หล่อกิตติวณิชย์
6. นายธีระ ศิริเกียรติสูง

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
- ไม่มี 1.3.4 ผู้ถือหุ้น
รายนามกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด 30 กันยายน 2564

ลำ�ดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด เพื่อผู้ฝาก
บริษัท นำ�ชัยศิริโฮลดิ้ง จำ�กัด
นายจุล นำ�ชัยศิริ
นางแอน มาลากุล ณ อยุธยา
นายพิพัฒน์ ศิริเกียรติสูง
บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จำ�กัด
นายนำ�ชัย นำ�ชัยศิริ
บริษัท ส่งเสริมไทยซินเธติคเท็กส์ไทล์ จำ�กัด
นายเจน นำ�ชัยศิริ
นายวีระ ศิริเกียรติสูง

จำ�นวนหุ้น
20,368,453
3,866,700
3,213,000
2,531,156
1,550,208
1,097,863
997,456
823,194
740,143
672,111

ร้อยละ (%)
44.693
8.484
7.050
5.554
3.401
2.409
2.189
1.806
1.624
1.475

1.4

จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช� ำระแล้ว
หุ้นสามัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท เรียกช�ำระแล้ว 455,742,660 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 45,574,266 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
1.5

การออกหลักทรัพย์อ่นื
- ไม่มี -
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญในเรือ่ งการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management) ในระบบการบริหารงาน
และการปฏิบัติงานโดยมุ่งหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์หลักและเป้าหมายที่ตั้งไว้
ดังนัน้ เพือ่ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ในบริษทั มีแนวทางในการบริหารความเสีย่ งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้พจิ ารณาแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และเห็นสมควรให้กำ� หนดนโยบาย คุณสมบัติ อ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ดังนี้
2.1

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. บริษัทจะด�ำเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้องค์กรมีการขับเคลื่อนและเติบโตอย่างมั่นคง
2. ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนของบริษทั มีหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง ตัง้ แต่ระดับองค์กร ระดับสายงาน ระดับปฏิบตั งิ าน
			 ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงก�ำหนด
3. ก�ำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่พิจารณาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถ
			 บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ ครอบคลุมความเสี่ยงต่าง ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงต่อผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ ความเสี่ยง
			 ด้านความยั่งยืน รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่
4. ก�ำหนดให้มกี ารประเมินผลกระทบและโอกาสทีเ่ กิดขึน้ ของความเสีย่ งทีไ่ ด้ระบุไว้ และมีวธิ จี ดั การความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม
			 เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจะต้องได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั
			 และ/หรือผูบ้ ริหารของบริษทั อย่างน้อยจ�ำนวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจะแต่งตัง้ กรรมการบริหาร
			 ความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. เป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจ และมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ เพื่อก�ำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้
			 ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งก�ำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบ
			 ต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ก�ำหนด และทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
2. ก�ำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการด�ำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมาย
			 ทางธุรกิจ
3. สร้างวัฒนธรรมการตระหนักต่อการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้ง แนวทาง
			 การก�ำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสีย่ งองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ
			 อย่างต่อเนื่อง
5. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และในกรณี
			 ที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์ส�ำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยส�ำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
			 เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. วางกรอบการด�ำเนินงานและควบคุมดูแลการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กรหากพบว่านโยบายการบริหารความเสีย่ ง
			 ทั่วทั้งองค์กรไม่เหมาะสมกับสภาพการด�ำเนินงาน ต้องมีการน�ำเสนอคณะกรรมการของบริษัท ผ่านคณะกรรมการ
			 บริหารความเสี่ยงเพื่อขออนุมัติในการปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
7. ปฏิบัติอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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2.2 ปั จจัยความเสี่ยงต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
นอกจากความเสี่ยงในด้านฐานะการเงินที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอบผู้สอบบัญชีแล้ว ปัจจัยความเสี่ยง
ในเชิงธุรกิจสามารถจ�ำแนกออกได้ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ บริษัทผลิตวัสดุสังเคราะห์ไนลอน-6 ซึ่งมีต้นทุนวัตถุดิบที่แพงกว่าใยสังเคราะห์อื่น ๆ จึงมีความเสี่ยง
			 ที่จะถูกทดแทนส�ำหรับการใช้งานบางชนิด อย่างไรก็ดี ด้วยคุณสมบัติพิเศษของไนลอน ท�ำให้ยังคงเป็นวัสดุหลัก
			 ในการใช้งานหลายชนิด เช่น ถุงเท้า ถุงน่อง ผ้าร่ม ผ้าใบ ผ้าเต๊นท์ แห อวน เป็นต้น ประกอบกับก�ำลังการผลิตไนลอน
			 ทั่วโลกมีไม่มากนักและมีการขยายตัวค่อนข้างน้อย จึงยังคงมีสมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทานพอสมควร อนึ่ง
			 การที่บริษัทยังได้มีการน�ำวัสดุใหม่ ๆ เช่น ไนลอนรีไซเคิล หรือวัสดุอื่นเช่นโพลีเอสเตอร์มาใช้ร่วมในการผลิตของ
			 บริษัทฯ เองบางส่วนอยู่แล้ว และยังมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ รวมทั้งการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ ๆ
			 ที่มีความยืดหยุ่นสูง ท�ำให้ตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดีขึ้น ผลกระทบในปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวจึงลดลง
2. วัตถุดิบ ต้นทุนวัตถุดิบถือเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของใยสังเคราะห์ ความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบ ตลอดจน
			 จังหวะการสั่งซื้อย่อมมีผลอย่างมากต่อผลประกอบการ ในระยะนี้ ราคาวัตถุดิบคาโปรแลคตัมมีความผันผวนมาก
			 บริษัทจึงต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และยังคงยึดหลักด�ำเนินการอย่างไม่ประมาท โดยไม่ซื้อวัตถุดิบด้วย
			 วิธีให้ส่งสินค้าก่อนตกลงราคาดังเช่นที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ ๆ ในประเทศอื่นปฏิบัติ แต่จะตกลงราคาที่แน่นอน
			 ส�ำหรับวัตถุดิบที่สั่งซื้อทุกล็อต และยังไม่เสนอราคาขายให้ลูกค้าจนกว่าจะรู้ต้นทุนและจัดหาวัตถุดิบได้เพียงพอ
			 ท�ำให้มคี วามมัน่ ใจในตัวเลขต้นทุนการผลิตของทุกสินค้าทีบ่ ริษทั ฯ ขายไป อนึง่ ความเสีย่ งนีไ้ ด้ถกู กล่าวถึงโดยผูส้ อบบัญชี
			 ของบริษัทในรายงานของผู้สอบบัญชีปีนี้ไว้แล้วด้วย
3. การถูกทุม่ ตลาดจากต่างประเทศเนือ่ งจากการปรับลดภาษีขาเข้า จากนโยบายภาครัฐทีเ่ ร่งด�ำเนินการปรับโครงสร้างภาษี
			 และลดอัตราภาษีลงตามข้อผูกพัน จะท�ำให้ภาษีขาเข้าของผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกชนิดมีการอัตราลดต�่ำลงเหลือ
			 ไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งเป็นอัตราตามโครงสร้าง อัตราดังกล่าวนี้นับว่าค่อนข้างต�่ำเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง จึงเอื้อให้มี
			 การน�ำเข้าสินค้าไนลอนจากประเทศที่มีผู้ผลิตใหญ่ ๆ ซึ่งมีศักยภาพสูงกว่า และได้เปรียบในเชิงต้นทุน นอกจากนี้
			 ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่น�ำไปสู่การขึ้นก�ำแพงภาษีของสหรัฐฯ ยังอาจท�ำให้ผู้ผลิต
			 ในจีนทีเ่ คยส่งสินค้าไปขายในสหรัฐฯ ต้องโยกย้ายสินค้ามาขายในตลาดภูมภิ าคอาเซียน ก็จะยิง่ เพิม่ อุปทานในตลาดนี้
			 มากขึ้น การแข่งขันก็จะรุนแรงขึ้น ในประเด็นนี้ บริษัทได้เน้นย�้ำเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และลดการใช้
			 ทรัพยากรลงให้น้อยที่สุดเพื่อแข่งขันได้ในด้านต้นทุน ขณะเดียวกันก็เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ร่วมกับลูกค้า
			 เพือ่ ให้ได้สินค้าทีม่ ีคุณสมบัติพิเศษ ตรงตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจนให้บริการที่ใกล้ชดิ สะดวก และรวดเร็ว
			 ซึ่งคู่แข่งในต่างประเทศไม่สามารถท�ำได้ดีเท่า ขณะเดียวกัน บริษัทก็ยังใช้โอกาสที่อากรลดลงนี้ พยายามเสาะหา
			 วัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางจากแหล่งต่าง ๆ ที่สามารถน�ำเข้ามาผลิตเป็นสินค้าส�ำเร็จรูปได้ด้วยต้นทุนที่ต�่ำลงอยู่เสมอ
4. ความเสี่ยงเรื่องค่าเงินบาท จากความผันผวนของเงินบาทอย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบถึงอุตสาหกรรม
			 หลายชนิด รวมทั้งอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ อาหาร ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม
			 ทีม่ ตี น้ ทุนเป็นเงินบาทในสัดส่วนทีส่ งู ส�ำหรับบริษทั ฯ ต้นทุนวัตถุดบิ ซึง่ เป็นสัดส่วนทีใ่ หญ่นนั้ ซือ้ ขายกันเป็นเงินดอลลาร์
			 ทั้งส่วนที่น�ำเข้าและส่วนที่ซื้อในประเทศ จึงมีความเสี่ยงในด้านนี้ค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะบริษัทฯ มียอดขายส่งออก
			 เป็นเงินดอลลาร์ในระดับใกล้เคียงกับยอดซื้อวัตถุดิบในแต่ละเดือน จึงแทบไม่มีความเสี่ยงในด้านนี้เลย แต่บริษัทฯ
			 ก็มไิ ด้ประมาท โดยในช่วงทีม่ คี วามผันผวนมากก็จะท�ำการซือ้ ขายดอลล่าร์ลว่ งหน้าส�ำหรับส่วนต่างระหว่างด้านรายรับ
			 และรายจ่ายเพื่อรักษาสมดุลในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งเป็นมาตรการที่ได้ผล และมีค่าใช้จ่ายต�่ำ
5. ความเสีย่ งเรือ่ งบุคลากร ในระยะสองสามปีทผี่ า่ นมามีบคุ ลากรของบริษทั ในระดับผูบ้ ริหารได้ถงึ ก�ำหนดเกษียณอายุ
			 หลายคน จึงเป็นประเด็นทีก่ อ่ ให้เกิดความเสีย่ งในการด�ำเนินธุรกิจ ไม่วา่ จะเป็นการสูญเสียประสบการณ์ องค์ความรู้
			 และประสิทธิภาพการท�ำงาน อีกทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอในปัจจุบันไม่อาจดึงดูดบุคลากรชั้นแนวหน้าจากสถานศึกษา
			 หรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในเรื่องนี้ จึงพยายามสร้างบุคลากรรุ่นใหม่มารองรับจากภายใน
			 ส�ำหรับบางหน่วยงานที่บุคลากรรุ่นใหม่ยังไม่สามารถสานงานต่อได้ ก็ได้ใช้วิธีต่ออายุเกษียณออกไป ซึ่งก็ได้รับ
			 ความร่วมมือที่ดีจากพนักงานผู้ที่ยังมีสุขภาพดีและพร้อมจะท�ำงานต่อ

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มหาชน) » แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2565

23

6.
			
			
			
7.
			
			
			
			
			
			
			
			

24

ความเสี่ยงเชิงธุรกิจ ประกอบด้วยความเสี่ยงต่อข้อบังคับและกฏหมาย ความเสี่ยงของตัวสินค้าต่อผู้บริโภค
ความเสี่ยงในด้านชื่อเสียง ตลอดจนความเสี่ยงอื่น ๆ นั้น ทางบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น
เพื่อก�ำกับดูแลปัจจัยความเสี่ยงในด้านนี้ และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องและมุ่งสู่เป้าหมาย
การลดความเสี่ยงขององค์กร
ความเสี่ยงโรคระบาดโควิด 19 และโรคอุบัติใหม่ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท�ำให้บริษัทต้องมีมาตรการ
ป้องกันผู้ติดเชื้อเข้าสู่ส�ำนักงานหรือโรงงาน โดยการบังคับใส่หน้ากากอนามัยและท�ำการตรวจวัดไข้ก่อนเข้าบริเวณ
ส�ำนักงานและโรงงานทุกคน ส่วนทีท่ ำ� งานมีการรักษาระยะห่างอยูแ่ ล้วเนือ่ งจากจ�ำนวนพนักงานน้อยลงกว่าเดิมมาก
เพื่อให้การคัดแยกผู้ติดเชื้อออกจากผู้ไม่ติดเชื้อมีประสิทธิภาพ บริษัทยังได้จัดชุดตรวจเชื้อแบบ ATK และอุปกรณ์
วัดระดับออกซิเจนในเลือดเพื่อตรวจหาผู้ติดเชื้อเป็นระยะ ๆ ส�ำหรับพนักงานที่ป่วยหรือมีอาการ บริษัทมีแพทย์และ
พยาบาลประจ�ำห้องพยาบาลที่สามารถท�ำการคัดกรองผู้ป่วยโรคติดต่อเพื่อด�ำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ขณะนี้
การระบาดของโควิด 19 บรรเทาเบาบางลงจนใกล้จะถูกประกาศให้เป็นโรคประจ�ำถิ่น ประกอบกับผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากสายพันธุ์ปัจจุบันไม่รุนแรง จึงมีความเสี่ยงลดต�่ำลง นอกจากนี้ บริษัทยังมีการตรวจสุขภาพพนักงาน
ทุกปีโดยสถานพยาบาลที่ได้การรับรองคุณภาพ
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ประเภท

ปฏิบัติการ
การเงิน
การเงิน
การเงิน
ปฏิบัติการ
ความสอดคล้อง
ปฏิบัติการ

ความเสี่ยง

ผลิตภัณฑ์
วัตถุดิบ
การถูกทุ่มตลาด
ค่าเงิน (อัตราแลกเปลี่ยน)
บุคลากร
ธุรกิจ
โรคระบาด

3
3
2
3
4
2
4

โอกาส
4
3
3
3
3
3
3

3 x 4 = 12
3 x 3 =   9
2 x 3 =   6
3 x 3 =   9
4 x 3 = 12
2 x 3 =   6
4 x 3 = 12

ความเสี่ยง
ผลกระทบ		
ก่อนมาตรการ
วัสดุใหม่ สินค้าใหม่
การซื้อวัตถุดิบ การเสนอราคาผลิตภัณฑ์
การติดตามข่าว การปรับปรุงต้นทุน
การเสนอราคาผลิตภัณฑ์ การประกันความเสี่ยง
การสร้างบุคลากรใหม่ การต่อเกษียณ
การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มาตรการคัดกรอง ป้องกัน และการตรวจสุขภาพ

มาตรการลดความเสี่ยง

2x2=4
2x2=4
2x2=4
2x2=4
2x2=4
2x2=4
3x1=3

ความเสี่ยงหลังมาตรการ

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
3.1		 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
บริษัทได้เล็งเห็นการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต ต้องมีการสร้างกรอบและทิศทางของการลดต้นทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร โดยจัดให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งด้านการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงานและน�้ำ
โดยค�ำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนเป็นส�ำคัญ ซึ่งได้จัดท�ำเป็นนโยบายและแนวคิด แยกเป็นส่วน ๆ
1. การสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ - จัดท�ำนโยบายคุณภาพ
2. การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม - จัดท�ำนโยบายสิ่งแวดล้อม
3. การสร้างคุณค่าทางสังคมและลดผลกระทบต่อสุขภาพและชีวอนามัย - จัดท�ำเป็นนโยบายความปลอดภัย
4. การลดภาวะโลกร้อน - จัดท�ำเป็นนโยบายพลังงาน
นโยบายต่าง ๆ ได้นำ� ไปด�ำเนินการอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้เกิดผลดีตอ่ ลูกค้า พนักงาน ชุมชนฯ และ Supplier
1. บริษทั ได้ดำ� เนินการจัดท�ำระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001 โดยได้รบั การรับรองจาก Certification
Body อย่างต่อเนื่องและยาวนาน
2. การควบคุมน�้ำเสีย โดยมีการบ�ำบัดให้ได้ตามเกณฑ์ของนิคมอุตสาหกรรมบางปู และมีการจัดการอย่างถูกต้อง
และเป็นระบบ
3. บริษทั ได้จดั ท�ำวัตถุประสงค์เพือ่ การอนุรกั ษ์นำ�้ บาดาล โดยการลดการใช้นำ�้ และจัดท�ำเป้าหมาย น�ำน�ำ้ ทิง้ กลับมาใช้ใหม่
ให้ได้ 9,000 m3/เดือน
4. บริษทั ได้ดำ� เนินการจัดท�ำระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001 โดยมีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะอนุรกั ษ์พลังงาน
โดยการจัดท�ำเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานลง 3% ในทุกปี (โดยเทียบกับค่า SEC ของปีฐาน)
5. บริษัทได้ควบคุมมิให้เกิดการปล่อยมลพิษสู่อากาศ โดยการควบคุม Maintenance และปรับแต่งเครื่อง Boiler
ให้เกิดไอเสียสู่อากาศน้อยกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด
6. ลดการปล่อย CO2 gas โดยการส่งเสริมให้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น Recycled Yarn
และการใช้ Master batch ท�ำเป็น Doped dye yarn แทนการย้อมด้วยน�้ำสี
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3.2		 การจัดการผลกระทบต่อผู ้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ คุณค่าของธุรกิจ
3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (value chain)
		 การบริหารงานคุณภาพ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ
ISO 50001 เป็นรากฐานส�ำคัญทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ระบวนการทีม่ โี ครงสร้าง ความรับผิดชอบ และเป้าหมายทีช่ ดั เจน เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์
ที่ดีจากการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
		 1. โครงสร้างการบริหารจัดการจะมีการก�ำกับดูแลโดยผู้บริหารชั้นสูง และมีระดับผู้จัดการฝ่ายเป็นกรรมการ
โดยมีการประชุมเพื่อก�ำกับดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานกว่า 25 ปี ซึ่งแบ่งเป็นการก�ำกับดูแล เรื่อง
การตลาด ต้นทุน การจัดการทั่วไป การจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสะอาด การจัดการพลังงาน ในระยะเวลา
ตามความเหมาะสมทุกเดือน ทุก 3 เดือน เป็นต้น การประชุมจะมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เป็นบทสรุปเพื่อน�ำมาติดตาม
ในการประชุมครั้งต่อไป
		 2. ความรับผิดชอบในการด�ำเนินการ ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องมีการพิจารณาจัดท�ำวัตถุประสงค์ ในการด�ำเนินการ
จะต้องมีการสร้าง Key Performance Index ที่บ่งบอกถึงความส�ำเร็จของบุคลากรที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม และต้นทุนที่เป็นรูปธรรม
		 3. เป้าหมายและผลลัพธ์จากการด�ำเนินการ จะได้รบั พิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ ทีจ่ ะต้องตรงตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้น
การปรับแต่งวิธีการผลิต วิธีการด�ำเนินงานต่าง ๆ ได้รับการพัฒนามายาวนาน และจัดท�ำให้เป็น Knowledge Management
โดยให้พนักงานสามารถเข้าฟังข้อมูลต่าง ๆ ทาง Intranet ของบริษัท
		 4. การประเมินความเสี่ยง และการตรวจติดตาม เป็นกลไกส�ำคัญในด้านการป้องกันและการตรวจสอบ
ทางบริษัทได้ให้ความรู้ ด้านการประเมินความเสี่ยงทั้งทางด้านการปฏิบัติการ และความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับ
ความเสี่ยงจากการทุจริต หรือประพฤติมิชอบทางการเงิน การบัญชี ทางบริษัทได้จัดให้บริษัท รี-แอด จ�ำกัด ท�ำการตรวจสอบ
ภายในทุก ๆ 3 เดือน ส�ำหรับหน่วยงานทีท่ ำ� การผลิต Core Product จะได้รบั การตรวจทางคุณภาพและสิง่ แวดล้อม 3 ครัง้ ต่อปี
โดยพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างดี
		 5. ความสอดคล้องทางกฎระเบียบและ Code of Conduct ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนในการด�ำเนินการได้รับ
การรับรองจากสถาบัน Swiss Testex รับรองด้วย Oekotex Standard 100 ในด้านความปลอดภัยจากเคมีสีย้อม
		
- องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก - ทางด้าน Carbon Footprint การปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ
		
- ความสะอาดของน�้ำเสีย BOD จากการตรวจดินที่เกิดจากการบ�ำบัดน�้ำเสีย
		
- ความปลอดภัยทางชีวอนามัย ในด้านสภาพแวดล้อมของจุดปฏิบัติงาน
		
- การตรวจสุขภาพของพนักงาน
		
- การท�ำ Safety Audit และการตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ
		
- การตรวจสอบสารเสพติด
		 การบริหารปัจจัยการผลิตโดยสังเขป เช่น ทีด่ นิ แรงงาน หรือ ทุนส�ำหรับประกอบกิจการ ลักษณะความสัมพันธ์
รายละเอียดปรากฏตามส่วนที่ 1 ข้อ 4
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3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
		 บริษัทให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้แก่ ลูกค้า พนักงานบริษัท SUPPLIER ผู้ถือหุ้น
สภาพแวดล้อมและชุมชน
		 กลุ่มลูกค้า บริษัทให้ความส�ำคัญด้วยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยน�ำระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001
มาใช้ในการควบคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การให้บริการบริษัทให้บริการกับกลุ่มลูกค้าอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ไม่แบ่งระดับว่าเป็นลูกค้ารายเล็กหรือรายใหญ่ การก�ำหนดราคาของผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างเป็นธรรมตามภาวะตลาด ทั้งนี้
มีการส�ำรวจความพึงพอใจด้านต่าง ๆ เป็นประจ�ำทุกปี มีการรับเรื่องร้องเรียนอย่างเปิดกว้าง และน�ำข้อเสนอแนะจากลูกค้า
มาปรับปรุงและพัฒนาการผลิตและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
		 ทั้งนี้เป็นการสอดคล้อง กับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
		 กลุ่มพนักงานของบริษัท การปฏิบัติต่อพนักงานบริษัทตระหนักถึงความเป็นอยู่ของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะพนักงานที่มีภูมิล�ำเนาต่างจังหวัด บริษัทจึงจัดให้มีที่พักส�ำหรับพนักงาน และเพื่ออ�ำนวยความสะดวก บริษัทได้จัด
รถรับ-ส่งส�ำหรับการเดินทางมาท�ำงาน นอกจากนีห้ ากพนักงานเดือดร้อนเกีย่ วกับค่าใช้จา่ ยภายในครอบครัว บริษทั จัดให้พนักงาน
ยืมเงินได้โดยไม่คิดดอกเบี้ย ด้านการศึกษาพัฒนาความรู้ ความสามารถ บริษัทมีการจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ
อยูเ่ สมอ รวมทัง้ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาส�ำหรับพนักงานทีต่ อ้ งการศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ ในช่วงทีภ่ าวะเศรษฐกิจตกต�ำ่
แม้ว่าบริษัทจะประสบปัญหาขาดทุน แต่เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจแก่พนักงาน บริษัทยังคงจัดให้มีเงินรางวัลประจ�ำปี (โบนัส)
อย่างต่อเนื่อง และในช่วงปัญหาดังกล่าว บริษัทยังคงจ้างพนักงานโดยไม่มีนโยบายจ้างออก ทั้งนี้เป็นการสอดคล้องกับ
หลักการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
		 กลุ่ม SUPPLIER บริษัทให้ความส�ำคัญกับตัวแทนหรือผู้ขายวัตถุดิบ และงานบริการต่าง ๆ ได้รับความชื่นชม
ในการตรงต่อเวลาในการช�ำระค่าสินค้าและบริการ โดยไม่มปี ญ
ั หาคงค้าง ซึง่ ถือว่าเราได้ปฏิบตั อิ ย่างสอดคล้องกับการประกอบกิจการ
ที่เป็นธรรม
		 กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ บริษทั จัดให้มกี ารประชุม และให้โอกาสในการซักถามผลการประกอบการอย่างทัว่ ถึง มีการเยีย่ มชม
โรงงาน ด้านการด�ำเนินการบริษัทพยายามด�ำเนินการให้เกิดผลก�ำไรเพื่อล้างการขาดทุนสะสม และมีผลต่อการจ่ายเงินปันผล
ให้ผู้ถือหุ้นในเร็ววัน
		 สภาพแวดล้อมและชุมชน บริษัทได้ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอันเกิดจากการผลิต จึงได้มี
การน�ำระบบมาตรฐานสากลมาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบ ซึ่งเป็นการควบคุมและป้องกัน
การเกิดมลภาวะอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
		 1. ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม (ISO 14001) ซึง่ มีการประเมินทัง้ ด้านการใช้ทรัพยากรให้คมุ้ ค่า และการเกิดมลภาวะ
ที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมทุกขั้นตอนการท�ำงาน โดยก�ำหนดเป็นเป้าหมายหรือ KPI ของแต่ละหน่วยงานรวมทั้งจัดท�ำ
แผนการป้องกันให้เกิดผลกระทบน้อยทีส่ ดุ และไม่ให้เกิดปัญหาซ�ำ้ อีก โดยมีคณะท�ำงานด้านระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม (EMS)
ติดตามอย่างต่อเนื่อง
		 2. การน�ำเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) มาเป็นแนวทางปฏิบัติให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น
การน�ำน�้ำเสียมา Recycle กลับมาใช้ในขบวนการผลิตใหม่ การเก็บน�้ำฝนมาใช้แทนน�้ำดิบ การผลิต Demine โดยการใช้
ระบบ RO และมีคณะกรรมการติดตามการปล่อยของเสีย-การใช้ทรัพยากรเกินความจ�ำเป็น เพื่อหาสาเหตุและแก้ไขป้องกัน
ทุกเดือน
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		 3. การอนุรักษ์พลังงานโดยให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และหาแนวทางการลดการใช้พลังงาน
เช่น การใช้หลอดไฟแสงสว่างแบบประหยัดไฟ การเปลีย่ นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงในกระบวนการผลิต การน�ำความร้อนกลับมาใช้ใหม่
เป็นต้น มีการรับความคิดเห็นจาก Small group
		 4. น�ำน�้ำจากกระบวนการผลิตเม็ดไนล่อนมาระเหย เพื่อให้ได้วัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ เป็นการลดการเกิดมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า
		 5. รณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน โดยการจัดนิทรรศการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งสามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ที่บ้านได้ และจัดให้มีการประกวดโครงการทุก ๆ ปี
		 6. มีการน�ำโปรแกรม Computer มาใช้ในการรับ - ส่งเอกสาร เป็นการลดการใช้กระดาษ
		 7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพือ่ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เช่น การผลิตเส้นใยไนล่อนสีเป็นการลดการใช้สารเคมี
ลดการใช้พลังงานและน�้ำในกระบวนการย้อม และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบ�ำบัดน�้ำเสียที่เกิดขึ้น
3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติส่งิ แวดล้อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
		 บริษัทได้ค�ำนึงถึงความส�ำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีต่อ
การผลิตที่ยั่งยืน จึงมีความตั้งใจที่จะด�ำเนินการ ดังนี้
		 1. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
		 2. มีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันมลภาวะและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่จะลดกากของเสียในกระบวนการผลิต
		 3. มีความมุ่งมั่นที่จะลดการใช้พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น�้ำ โดยการน�ำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้
		 4. ท�ำการถ่ายทอดนโยบายนี้ให้พนักงานลูกจ้าง และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบ
		 5. จัดท�ำวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ให้บรรลุตามนโยบายนี้อย่างมีประสิทธิผล จัดให้มีการทบทวนวัตถุประสงค์
และเป้าหมายเป็นระยะ ๆ
		 นโยบายพลังงาน
		 บริษัทมุ่งมั่นสู่การประหยัดพลังงานสูงสุด ในทุกส่วนขององค์กร เพื่อเป้าหมายสู่มาตรฐานการจัดการพลังงาน
ISO 50001 บริษทั ได้นำ� ระบบการจัดการพลังงานมาใช้ในหน่วยงาน เพือ่ ช่วยลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อสิง่ มีชวี ติ บนโลก และเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนี้
		 1. ด�ำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยก�ำหนดให้การจัดการพลังงานเป็นส่วนหนึง่
ของการด�ำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
		 2. ด�ำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนือ่ งและเหมาะสมกับปริมาณ
การใช้พลังงาน เทคโนโลยีที่ใช้และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
		 3. ก�ำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปีและสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง
		 4. ให้ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับและพนักงานทุกคนที่จะให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง ติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะผู้บริหาร
		 5. บริษทั จะท�ำการจัดซือ้ จัดหาเครือ่ งจักร เครือ่ งมือ อุปกรณ์การผลิต และบริการอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็น โดยพิจารณาถึง
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว
6. ให้การสนับสนุนที่จ�ำเป็นรวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการท�ำงาน การฝึกอบรม
และการมีส่วนร่วมในการน�ำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
		 7. จะทบทวนและปรั บ ปรุ ง นโยบาย เป้ า หมายและแผนการด� ำ เนิ น งานด้ า นพลั ง งานทุ ก ปี ในกรณี ที่ มี
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการหรือระบบการจัดการพลังงานจะมีการทบทวนตามความเหมาะสม
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		 เป้าหมายพลังงาน
		 พลังงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส�ำคัญต่อกระบวนการผลิต นอกจากนี้ราคาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดการค้าได้ และสอดคล้องกับนโยบายพลังงาน รวมถึง
การลดต้นทุนของบริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง มีความยั่งยืน บริษัทได้ก�ำหนดเป้าหมาย
ในการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานโดยลดการใช้ พ ลั ง งานลง 3% ต่ อ ปี เที ย บกั บ ค่ า เฉลี่ ย ปี ฐ าน โดยใช้ ดั ช นี เ ป็ น ปริ ม าณพลั ง งาน
เทียบต่อหน่วยผลิต
3.3.2 ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
		 จากการด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง เป็นเวลานานดังกล่าว ท�ำให้บริษทั ตระหนักถึงความขาดแคลนวัตถุดบิ พลังงาน
และน�้ำในอนาคต ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการด�ำเนินธุรกิจเส้นใย Nylon เพียงอย่างเดียว ได้มีการร่วมวิจัยและพัฒนา
เพื่อการผลิตแบบลดความเสี่ยง ในทางเส้นใยสังเคราะห์ประเภทอื่น เช่น Polyester, PBT (ซึ่งน�ำขวดพลาสติกมาท�ำเป็น
เส้นใย) PLA ซึ่งน�ำผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ เช่น ข้าวโพดมาท�ำเป็นเส้นใย เหล่านี้จะส่งผลให้เกิดการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบอื่น ๆ
และเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในคราวเดียวกัน
		 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		 ระบบการผลิตของบริษัทที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะเป็นมลภาวะด้านน�้ำเสียซึ่งเกิดจากการย้อมสีเท่านั้น
โดยบริษัทจะส่งน�้ำเสียจากขบวนการผลิตผ่านระบบก�ำจัดน�้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมบางปู แต่ทางบริษัทได้ท�ำการติดตั้ง
ระบบก�ำจัดน�้ำเสียขั้นต้น (Pretreat) โดยการกลั่นกรองให้น�้ำมีลักษณะใสก่อนจะผ่านเข้าสู่ระบบก�ำจัดน�้ำเสียส่วนกลางของ
ทางนิคมอุตสาหกรรมบางปูต่อไป ทั้งนี้การนิคมอุตสาหกรรม จะจัดส่งเจ้าหน้าที่มาจัดเก็บตัวอย่างน�้ำทุกสัปดาห์ แล้วน�ำ
ตัวอย่างไปวิเคราะห์แล้วจะจัดเก็บค่าใช้จ่ายตามอัตราปนเปื้อนในน�้ำเสียที่ปล่อยให้การนิคมอุตสาหกรรมบ�ำบัด
		 นอกจากนี้ บริษัทยังมีการน�ำน�้ำใช้แล้วบางส่วนกลับมาใช้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการดูดซึมย้อมกลับ (Reverse
Osmosis) และมีการกักเก็บน�้ำฝนมาใช้ได้อีกส่วนหนึ่งด้วย เพื่อลดต้นทุนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		 รายงานการจัดการพลังงาน
		 บริษทั ได้แต่งตัง้ คณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงาน คณะท�ำงานฯ ได้กำ� หนดหน้าทีแ่ ละจัดท�ำรายงานการจัดการ
พลังงานตามกฎกระทรวงพลังงาน ก�ำหนดความรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในทุกปี โดยแสดง
ตารางและกราฟปริมาณการผลิตจ�ำแนกผลิตภัณฑ์ประจ�ำปี แบ่งเป็น ก�ำลังการผลิตในรอบปี ผลผลิตจริงในรอบปี ร้อยละปริมาณ
ผลผลิต ปริมาณการใช้ไฟฟ้า การใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียน ก๊าซธรรมชาติ ไอน�้ำ การจัดการน�้ำ การจัดการขยะ
ของเสีย และมลพิษ การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
		 คณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงาน ได้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านการจัดการพลังงานของบริษัท เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
				 ในทุกปีจะจัดให้มีการประชุม อบรม สัมมนา และประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานขององค์กร เผยแพร่
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านทางระบบ Intranet ป้ายไวนิลขนาดใหญ่ คู่มือ แผ่นพับ เป็นต้น เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบ
และปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
		 1. การประเมินระดับองค์กร
		 2. การประเมินระดับผลิตภัณฑ์
		 3. การประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์
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คณะกรรมการบริษทั เห็นถึงความส�ำคัญของสภาวะแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นไป โดยเฉพาะประเด็นทีเ่ กีย่ วกับกระบวนการ
เกิดภาวะโลกร้อน เช่น การจัดการพลังงาน น�ำ้ ขยะ ของเสีย มลพิษ ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยีสะอาด
โดยมีการจัดท�ำนโยบาย แนวคิด และโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก
		 ทั้งนี้ บริษัทก�ำลังด�ำเนินการเก็บข้อมูลเพื่อน�ำไปด�ำเนินการลดการปล่อยปริมาณคาร์บอนในปีถัดไป
				 การจัดการพลังงาน
		 บริษัทมีการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐานการจัดการพลังงานด�ำเนินงานภายในองค์กร
ซึ่งประกอบด้วย บุคลากร ทรัพยากร นโยบาย และขั้นตอนการด�ำเนินการ โดยมีการท�ำงานประสานงานกันอย่างมีระเบียบ
และแบบแผน เพื่อให้การปฏิบัติงานที่ก�ำหนดไว้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนด รวมถึงบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน
การจัดการพลังงาน ISO 50001 เป็นเวลาเกินกว่า 6 ปีแล้ว โดยบริษทั มีการลดการใช้พลังไฟฟ้าและความร้อนในกระบวนการผลิต
ท�ำให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2564/2565 ได้ 204,240 kWh โดยปี 2564/2565 บริษัทมีการใช้พลังงานไฟฟ้า
รวม 16,880,000 kWh สามารถประหยัดค่าไฟฟ้า 727,094 บาท หรือคิดเป็น 1.21% เทียบกับปี 2563/2564
		 การจัดการน�้ำ
		 เพือ่ ให้การบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ ของบริษทั เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั มีการน�ำน�ำ้ Recycle หมุนเวียน
กลับมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อช่วยลดการใช้น�้ำบาดาล โดยมีหน่วยงานสาธารณูปโภคดูแลซ่อมบ�ำรุงและตรวจสภาพของ
ระบบการส่งจ่ายน�้ำ มีการน�ำน�้ำ Recycle กลับมาผลิตเป็นน�้ำ R/O และน�้ำ Demin กลับไปใช้ในกระบวนการผลิต
โดยปี 2564/2565 มีการใช้น�้ำ Recycle 139,481 m3 จากยอดรวมการใช้น�้ำทั้งหมด 381,262 m3 คิดเป็นการใช้น�้ำ Recycle
เท่ากับ 36.58% ของการใช้น�้ำทั้งหมด และสามารถลดการสูบน�้ำบาดาลได้มากกว่า 200,000 m3
				 การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ
		 บริษัทมีการจัดการขยะ ของเสีย ในกระบวนการด�ำเนินธุรกิจให้มีเกณฑ์ตามหลักการ 3R (Reduce Reuse
Recycle) มีการคัดแยกขยะตามประเภทของขยะ อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตส�ำนึกและการมีส่วนร่วม
กับผู้เกี่ยวข้อง ในปี 2564/2565 บริษัทมีปริมาณขยะและของเสียรวม 59,235 กิโลกรัม แบ่งเป็นขยะและของเสียไม่อันตราย
จ�ำนวน 52,000 กิโลกรัม ขยะและของเสียอันตรายจ�ำนวน 7,235 กิโลกรัม นอกจากนี้บริษัทมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในส�ำนักงานและรอบสถานประกอบการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2564/2565 พบว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ
กลิ่น เสียง แสงสว่าง อยู่ในเกณฑ์ปกติตามที่กฎหมายก�ำหนด และสามารถควบคุมมิให้สารเคมีหกรั่วไหลจากการด�ำเนินธุรกิจ
				 การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก
		 บริษัทมีการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการผลิตผลิตภัณฑ์ Recycled Yarn ผ่านการรับรองจาก
Global Recycle Standard (GRS) โดยเน้นการใช้สี สารเคมีที่ผ่านการรับรอง Zero Discharge of Hazardous Chemical
อีกทั้งยังมีการควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อลดการ Adding of Chemicals และลดใช้ทรัพยากร พลังงานในการผลิต
ซึ่งน�ำไปสู่หลักการผลิตและการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้เกิดประสิทธิผลตามหลัก Circular Economy (อยู่ในช่วงขอข้อมูล
การได้มาซึ่งวัตถุดิบ Recycle)
		 อนึ่ง บริษัทก�ำลังจะด�ำเนินโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) เทคโนโลยีพลังงานสะอาด
(Green Energy) เป็นพลังงานเสริมพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากการซื้อภายนอก ก�ำลังการผลิตไฟฟ้าของ Solar Rooftop ประมาณ
995 kWh เพื่อเป็นการส่งเสริม และอนุรักษ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
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สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบ ปี 2564
การใช้พลังงานไฟฟ้า

ระบบ

กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ปี

ร้อยละ

การผลิต		

9,065,312

53.70%

ท�ำความเย็น		

3,475,880

20.59%

อัดอากาศ		

2,424,854

14.37%

แสงสว่าง		

241,782

1.43%

อื่น ๆ		

1,672,172

9.91%

รวม		

16,880,000

100.00%

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงแยกตามระบบ ปี 2564
ระบบ

การใช้พลังงานเชื้อเพลิง

อุปกรณ์
ชนิดเชื้อเพลิง

เมกะจูล / ปี

ร้อยละ

ไอน�้ำ	

หม้อไอน�้ำ	

ก๊าซธรรมชาติ

95,398,723

62.30%

ไอน�้ำ	

หม้อไอน�้ำ	

ผงถ่านหิน

32,383,347

21.15%

น�้ำมันร้อน

หม้อน�้ำมันร้อน

ก๊าซธรรมชาติ

25,357,403

16.55%

153,139,473

100.00%

รวม			
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่ อ นธุารปีกิ2564
วนการใช้บพเคลื
ลังงานไฟฟ้
3.สัดส่การขั
จ เพื่ อ
อื่น ๆ 9.91%
แสงสว่าง 1.43%

อัดอากาศ 14.37%
การผลิต 53.70%

ท�ำความเย็น 20.59%

่ อ นธุ
ดส่วนการใช้
เชื้อเพลิ
ง ปีร2564
3. สัการขั
บ เคลื
กิ จ เพื่ อ

ไอน�้ำ 16.56%

ไอน�้ำ 83.45%
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พนักงาน
ในไลน์การผลิต
พนักงาน
ฝ่ายผลิต

อบรมการประหยัดพลังงาน
ในกระบวนการการผลิตไฟฟ้า ไอน�้ำ

ทบทวน WI การประหยัดพลังงาน
ลมรั่ว ไอน�้ำรั่ว น�้ำเย็นรั่ว

1.

2.

3.

พนักงาน
ทุกระดับ
พนักงาน
ทุกระดับ

กิจกรรมความปลอดภัย อนุรักษ์
พลังงาน และระบบ ISO 9000,
14000, 50001

2.

กลุ่มผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารแก่พนักงาน

กิจกรรม

1.

ล�ำดับ

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมกรอนุรักษ์พลังงาน ประจ�ำปี 2564

พนักงานแผนก
สาธารณูปโภค

อบรมทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เครื่องท�ำน�้ำเย็น เครื่องอัดอากาศ
เครื่องผลิตไอน�้ำ

กลุ่ม
ผู้เข้าอบรม

หลักสูตร

ล�ำดับ

ตารางการอบรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ�ำปี 2564

/

/

/

		

/

/

/

/

/

200

200

/			

/			

									

/		

/

/

เดือน
จ�ำนวน
ผู้เข้าอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

50

40

10

เดือน
จ�ำนวน
ผู้เข้าอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ฝ่ายไนลอน
เส้นด้าย
ผ้าผืน

นันจวน
เผื่อนศรี

อดิศักดิ์
มีแสง

ผู้รับผิดชอบ

แผนการด�ำเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานในระยะ 3 ปีข้างหน้า
ลำ�ดับ

มาตรการ

วัตถุประสงค์

ผู้รับผิดชอบ

1.
2.
3.
4.
5.

มาตรการติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 1 MW
มาตรการปรับปรุงการโบว์ดาวน์ของหม้อไอน�้ำ	
มาตรการหุ้มฉนวนท่อไอน�้ำที่ช�ำรุด
มาตรการท�ำความสะอาดคอนเดนเซอร์ของเครือ่ งท�ำน�ำ้ เย็น
มาตรการเก็บน�้ำคอนเดนเสทกลับมาใช้ได้มากที่สุด

ลดการใช้ไฟฟ้า
ลดการใช้ไอน�้ำ	
ลดการรั่วไหลไอน�้ำ	
ลดการใช้ไฟฟ้า
ลดการใช้ไอน�้ำ	

แผนกไฟฟ้า
แผนกสาธารณูปโภค
แผนกสาธารณูปโภค
แผนกสาธารณูปโภค
แผนกสาธารณูปโภค

3.4		 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
		 นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคม
กระบวนการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน กล่าวคือ
3.4.1 นโยบายด้านสังคม
1. จะด�ำเนินธุรกิจโดยไม่มีการบังคับใช้แรงงานในด้านการกักขัง หน่วงเหนี่ยว หรือขู่เข็ญให้ปฏิบัติตาม
2. ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก
3. ให้เสรีภาพและสวัสดิภาพ โดยปฏิบัติตามมติคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัท
4. ให้ความมั่นใจในการจ้างตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
5. สร้างความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพของพนักงานตามนโยบายความปลอดภัย
6. บริษัทปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกจ้าง โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ หรือล่วงละเมิดในด้านสิทธิส่วนบุคคล
7. การจ่ายค่าแรง เงือ่ นไขการจ้างงาน ชัว่ โมงการท�ำงานมีกำ� หนดเกณฑ์และระยะเวลาทีแ่ น่นอนในการจ่ายค่าแรง
				 ตามระเบียบบริษัท
		 หลักการทางสังคมดังกล่าวนี้ได้มีการด�ำเนินการอย่างสม�่ำเสมอมาโดยตลอด
3.4.2 ผลการด�ำเนินงานด้านสังคม
			
1. วิธีปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน
		 บริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและแรงงาน ซึ่งก�ำหนดอยู่ในนโยบายด้านสังคม ตั้งแต่การจ้างงาน
จนถึงการดูแลพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความรู้สึกผูกพันและรักองค์กร โดยในปี 2564/2565 บริษัทมีการด�ำเนินงาน
ด้านพนักงาน ดังนี้
		 การจ้างงาน
		 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีจ�ำนวนพนักงานแบ่งตามประเภทการจ้างงาน ดังนี้
ประเภท
พนักงานประจ�ำ	
พนักงานรายวัน
รวม

จำ�นวนพนักงาน (คน)
เพศชาย

เพศหญิง

ผู้พิการ

160
19
179

212
20
232

ชาย 2 หญิง 3
5
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จ�ำนวนพนักงานเข้า-ออก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ฝ่าย
บริหารส�ำนักงาน - โรงงาน
การเงินและบัญชี
การค้า		
จัดซื้อ 		
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
วิศวกรรม
ควบคุมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ผลิตไนลอน
ผลิตเส้นด้าย
ผลิตผ้าผืน

เข้า
3
1
1
6
4
4
3
-

ออก
3
7
1
6
6
-

เกษียณ
1
2
1
1
7
-

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
บริษัทมีพนักงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จ�ำนวน 377 คน โดยมีเจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งในระดับ
การบังคับบัญชา และระดับปฏิบัติการตามสายงานหลักดังต่อไปนี้
		
ฝ่ายบริหารส�ำนักงาน - ฝ่ายบริหารโรงงาน
60 คน
		
ฝ่ายการเงินและบัญชี
9 คน
		
ฝ่ายการค้า
10 คน
		
ฝ่ายจัดซื้อ
2 คน
		
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 คน
		
ฝ่ายควบคุมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
22 คน
		
ฝ่ายวิศวกรรม
47 คน
		
ฝ่ายผลิต
221 คน
ดังนี้

ทั้งนี้ บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนเป็นเงินเดือน เบี้ยขยัน โบนัสประจ�ำปี โดยในปีที่ผ่านมามีการจ่ายผลตอบแทน
		
		

- เงินเดือน+เบี้ยขยัน รวม
- โบนัส

102,355,902.88 บาท
7,554,208.50 บาท

2. นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
		 บริษัทมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของชีวิต และสุขภาพอนามัยของพนักงานในการท�ำงาน และพยายาม
อย่างยิ่งที่จะให้มีการส่งเสริมสนับสนุน ให้พนักงานได้ท�ำงานในสภาพแวดล้อมที่ดีมีวิธีการท�ำงานที่ปลอดภัย มีสุขภาพอนามัย
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุและโรคจากการท�ำงาน ดังนี้
			 1. บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านความปลอดภัย และปรับปรุงสภาพการท�ำงานและ
			 สิ่งแวดล้อม
			 2. พนักงานทุกคนของบริษัทจะได้รับการดูแลให้ท�ำงานในสถานที่ท�ำงาน โดยได้รับเครื่องมือ อุปกรณ์และ
			 เครื่องป้องกันอันตรายที่เหมาะสมส�ำหรับงาน
			 3. พนักงานทุกคนต้องค�ำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง และเพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัท
			 เป็นส�ำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
			 4. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการป้องกันอุบัติเหตุ และจะต้องรักษาความสะอาด ความเป็น
			 ระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ท�ำงาน
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			 5. พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติงานด้วยวิธีปลอดภัย ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานของบริษัท
			 เรื่อง “ความปลอดภัยและสุขภาพ” และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสถานที่ท�ำงาน และ
			 วิธีท�ำงานให้ปลอดภัย
ตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 บริษัทได้ประกาศแนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชือ้ โรคดังกล่าว จัดให้มจี ดุ คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลล์ทำ� ความสะอาดมือแก่พนักงานและผูม้ าติดต่อบริษทั ให้สวมใส่
หน้ากากอนามัย ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน ตลอดจนท�ำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ รถบริษัท รถรับ-ส่ง
พนักงาน ท�ำ Big Cleaning ฉีดพ่นน�้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ทั้งส�ำนักงานใหญ่และโรงงานทุกสัปดาห์ โดยในปี 2564/2565
ได้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโดยวิธี ATK ทั้งหมด 2,207 ครั้ง
จ�ำนวนพนักงานที่ได้รับอุบัติเหตุจากการท�ำงาน 1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565
ฝ่าย
บริหารส�ำนักงาน - โรงงาน
การเงินและบัญชี
การค้า		
จัดซื้อ		
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
วิศวกรรม
ควบคุมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ผลิตไนลอน
ผลิตเส้นด้าย
ผลิตผ้าผืน

จำ�นวนคน
1
1
2
-

ทั้งนี้ บริษัทได้รับการส�ำรวจภัย โดยบริษัทรับประกันภัยเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565
			
3. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน
		 บริษัทร่วมท�ำการวิจัยและพัฒนาผ้าไนลอนกันน�้ำ เพื่อผลิตชุด PPE ส�ำหรับแพทย์และพยาบาล โดยผ่าน
การทดสอบและได้มาตรฐานการรับรองจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ และได้บริจาคชุด PPE ให้แก่บคุ ลากรทางการแพทย์
ของสถานพยาบาลทั่วประเทศ
		 ทุกปีบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมกับส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าชายเลน
ตลอดจนล�ำคลองที่มีน�้ำไหลผ่านลงสู่ทะเลให้คืนสภาพที่สมบูรณ์
		 บริษัทด�ำเนินกิจกรรม “ถังนี้เพื่อน้อง” อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบาย ISO 14001 เพื่อน�ำเงินที่ได้จากการ
ขายขยะไปบริจาคให้กับเด็กที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส ตามสถาบันต่าง ๆ
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ร่วมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้า โดยน�ำผ้าไนลอนกันน�้ำมาผลิตเป็นถุงผ้าแจกให้พนักงาน
และจ�ำหน่ายในราคาย่อมเยาว์
เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย บริษัทจัดท�ำบุญโรงงานและทอดผ้าป่าสามัคคีทุกปี
บริษัทได้รับเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติองค์กรความร่วมมือ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
ระเบียบวินัยส�ำหรับนักเรียนระบบทวิภาคีในเขตพื้นที่พิเศษ (เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา) รุ่นที่ 6 จากศูนย์พัฒนา
ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พนักงานร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจ�ำทุก 3 เดือน
ร่วมสนับสนุนค่าโฆษณาในนิตยสาร วารสาร การแข่งขันกอล์ฟ และโบว์ลิ่ง ของสถาบันและสมาคมต่าง ๆ อาทิ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ สมาคมนายจ้างฯ เป็นต้น
ให้การสนับสนุนสิง่ ของในการจัดกิจกรรมของท้องถิน่ องค์กรการกุศล สมาคมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมงานวันเด็กของ
สถานีตำ� รวจบางปู งานกาชาดของจังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนของช�ำร่วยในการแข่งขันโบว์ลงิ่ กอล์ฟ ให้กบั สมาคมอัสสัมชัญ
สมาคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น
4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้บริโภค
				 พันธกิจและสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
		 บริษัทให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
				 พนักงานบริษัท
ฝึ ก อบรมพั ฒ นาให้ เจริ ญ ก้ า วหน้ า ไปพร้ อ มกั บ บริ ษั ท ด้ ว ยบรรยากาศ และ
					
สภาพการท� ำ งานที่ มั่ น คง ปลอดภั ย ดู แ ลให้ ไ ด้ รั บ ผลตอบแทนสวั ส ดิ ก าร
					
ที่เหมาะสม เป็นธรรม และเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน
				 คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน ให้การปฏิบัติที่เป็นธรรม เช่น การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนดของสัญญา
					
การไม่ เ อาเปรี ย บทางการค้ า ไม่ ห าประโยชน์ โ ดยการใช้ ข ้ อ มู ล เท็ จ หรื อ
					
ปกปิดข้อความจริง ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อท�ำลายคู่แข่งขัน
				 ลูกค้า
บริษัทมุ่งผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ โดยจ�ำหน่ายในราคาที่เหมาะสม
					
ด้วยความรับผิดชอบ และค�ำนึงถึงการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นส�ำคัญ
				 ผู้สอบบัญชี
บริษัทให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีในการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกต้อง
					
และโปร่งใส
				 หน่วยงานของรัฐ
บริษทั มุง่ มัน่ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อก�ำหนดต่าง ๆ ของทางราชการ
					
รวมทั้งการให้ความร่วมมือที่ดีกับหน่วยงานของรัฐ
		
5. วิธีด�ำเนินงานอย่างเป็นธรรม
				 จริยธรรมธุรกิจ
		 บริษทั ได้กำ� หนดให้กรรมการบริษทั ปฏิบตั ติ ามข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ สี ำ� หรับกรรมการบริษทั จดทะเบียน ตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการได้รับทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่จะใช้ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ทจี่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินธุรกิจและมีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และต้องปฏิบตั หิ น้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต และค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ
				 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 บริ ษั ท มี ก ารดู แ ลและป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ โดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์ แ ละขั้ น ตอน
ในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีเหตุผล
เป็ น อิ ส ระและโปร่ ง ใส เพื่ อ ผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท โดยรวมเป็ น ส� ำ คั ญ และสอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับบริษทั และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
นอกจากนี้ยังดูแลไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานหรือผูเ้ กีย่ วข้องน�ำข้อมูลภายในไปเปิดเผย หรือน�ำไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน
ในกรณีทผี่ มู้ สี ว่ นได้เสียในเรื่องที่ก�ำลังพิจารณาก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง
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สิทธิของผู้ถือหุ้น
		 คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงหน้าทีใ่ นการดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ รายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิ
อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนีผ้ ถู้ อื หุน้ ยังสามารถใช้สทิ ธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนโดยการแสดงความเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะ
และออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญต่าง ๆ ตลอดจนการได้รับการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เท่าเทียม ทั่วถึง โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
		 บริษัทก�ำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี ทั้งนี้
การจัดประชุมนอกจากจะมีการส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคลแล้ว ยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลของหนังสือ
เชิญประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน (www.asiafiber.com)
		 นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอขอเพิ่มวาระการประชุมหรือขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
บรรจุให้เป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ตามที่เห็นสมควร
		 ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษที่เป็นเรื่องกระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียก
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
			
6. การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
				 ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ด�ำเนินธุรกิจโดยการเป็นพลเมืองดีที่ค�ำนึงถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบ
					
ต่อชุมชนสังคม และสิง่ แวดล้อม ให้ความส�ำคัญต่อสิง่ แวดล้อมด้วยการควบคุม
					
ป้องกันมลภาวะและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
				 การฝึกอบรมพนักงาน
		 ในปี 2564/2565 บริษทั ได้จดั ให้พนักงานเข้าร่วมการอบรมจ�ำนวน 25 หลักสูตร อาทิ คาร์บอนฟุตพริน้ ขององค์กร,
การบริหารทรัพยากรขององค์กร (ERP), กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพสถานประกอบการในกระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ
และเทคโนโลยี ดับเพลิง PDPA พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์กรควรรู้ ปรับเพื่อเปลี่ยนสู่ความยั่งยืน (A Better World
in the Nest Normal) เป็นต้น และสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น
		 ตั้งเป้าหมายให้พนักงานทุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมเรื่อง Lean Manufacturing ร้อยเปอร์เซ็นต์
เพื่อลดส่วนสูญเสียจากกระบวนการผลิตและการด�ำเนินการ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีผลกับสุขภาพของพนักงาน
และชุมชน ซึ่งสามารถลด Waste จากการผลิตและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงานจนประสบผลส�ำเร็จน่าพอใจ
		 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท�ำงานให้พนักงานได้บุกเบิกเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และแสดง
ความสามารถและคุณค่าของตนเองผ่านโครงการอบรมและปรับปรุงงานต่าง ๆ โดยจัดให้มหี อ้ งสมุด ส่งพนักงานไปอบรม สัมมนา
เยี่ยมชมโรงงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความรู้
ความสามารถ อาทิ การจัดให้มรี ะบบ suggestion ระบบ ERP และการให้รางวัล กิจกรรม Walk Rally การจัดสัปดาห์นทิ รรศการ
โครงการรณรงค์ตา่ ง ๆ เช่น กิจกรรม 5 ส. รณรงค์ลดโลกร้อน คัดแยกขยะ อบรมการอนุรกั ษ์พลังงานและลดการใช้พลังงาน เป็นต้น
				 การสนับสนุนด้านการศึกษาและดูงาน
		 สนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยส� ำ หรั บ พนั ก งานที่ ป ระสงค์ จ ะศึ ก ษาต่ อ ในวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สายงานของตน
เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
		 จัดให้ไปเยี่ยมชมโรงงานที่จ�ำหน่ายวัตถุดิบให้แก่ เช่น บริษัท บมจ. อูเบะ เคมิคอลล์ (เอเชีย) จ.ระยอง
บจก.เอเชีย อินดัสเทรียล จ.นครปฐม และดูงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา
เป็นต้น
		 อีกทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานไปศึกษาดูกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอทั้งใน
และต่างประเทศ
		 รับนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ เข้ามาฝึกเรียนรู้การปฏิบัติงานในสถานที่จริงทุก ๆ ปี ทั้งระดับวิชาชีพ และ
ระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยในแต่ละปีจะมีนักศึกษาเข้ามาฝึกงานทั้งแบบทวิภาคี และฝึกงานระหว่าง
ภาคเรียน ไม่ต�่ำกว่า 20 คน ซึ่งบริษัทสนับสนุนค่าอาหารกลางวันและมีที่พักฟรีให้แก่นักศึกษาฝึกงานทุกคน
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		 เปิดโอกาสให้กลุ่มคณะต่าง ๆ เข้ามาดูกระบวนการผลิตหรือระบบการจัดการพลังงานของบริษัท เช่น
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทีม่ หี ลักสูตรการเรียนการสอนเกีย่ วกับการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้เห็นถึงกระบวนการผลิต
เส้นใยสังเคราะห์ ในสถานที่การผลิตจริง ซึ่งแต่ละบริษัทสามารถน�ำไปปรับใช้ในองค์กรของตนเองได้
		 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับ
นักศึกษาอินเดีย โดยเห็นว่าบริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน) มีศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา จึงได้
ขออนุญาตบริษทั น�ำคณะนักศึกษาอินเดีย จาก College of Community Science, Tura, Meghalaya, Central Agricultural
University, Imphal, Manipur in India เข้ารับฟังการบรรยายและเรียนรู้กระบวนการผลิตสิ่งทอครบวงจร เพื่อเป็นการ
เปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาอินเดียได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานประกอบการจริง
		 นอกจากสวัสดิการต่าง ๆ ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้แล้ว บริษทั ได้จดั ให้มสี วัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ แก่พนักงาน
นอกเหนือจากค่าจ้าง อาทิ ค่าครองชีพ เงินบ�ำเหน็จเมื่อเกษียณ เงินรางวัลประจ�ำปี เงินรางวัลพนักงานไม่ป่วยลาขาดสาย
พนักงานดีเด่น รางวัลคิดค้นลดต้นทุน เครื่องแบบ รถรับส่ง หอพักแยกชาย - หญิง พร้อมน�้ำ - ไฟฟรี ข้าวฟรี 4 มื้อ หนังสือพิมพ์
สนามกีฬา สโมสรพนักงาน ห้องพยาบาล เป็นต้น
		 การช่วยเหลือภาระ บริษัทให้การช่วยเหลือด้านการเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยให้กับพนักงานปีละ 2 ครั้งต่อคน
เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับพนักงานและครอบครัว อาทิ การสมรส คลอดบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร เจ็บป่วย - อุบัติเหตุ อุปสมบท
ถึงแก่กรรม เป็นต้น
		 บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้พิการ ผู้มีอายุ 60 ปีข้ึนไปเข้าท�ำงานในต�ำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อแบ่งเบาภาระ
ครอบครัวและเป็นการช่วยเหลือให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
		 ด้ า นสวั ส ดิ ภ าพ บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความปลอดภั ย ของพนั ก งานตลอด 24 ชั่ ว โมง จึ ง จั ด ให้ มี ก ารท� ำ
ประกันชีวิตกลุ่มและประกันอุบัติเหตุในระบบ Payroll Trust
		 การส่งเสริมความปลอดภัยในการท�ำงาน บริษัทจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ ดับเพลิงปีละ 2 ครั้ง ตลอดจน
มีการจัดสถานทีท่ ำ� งานและระบบโครงสร้างพืน้ ฐานต่าง ๆ รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อการท�ำงาน
รวมทัง้ มีการสอดส่องดูแลให้มีการใช้งานอย่างถูกต้อง เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี
		 การส่งเสริมสุขภาพ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปีให้กับพนักงาน และให้เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ทัง้ เป็นผูป้ ว่ ยนอกและผู้ป่วยใน นอกเหนือจากการมีห้องพยาบาลซึ่งมีแพทย์และพยาบาลประจ�ำ
		 ท�ำนุบ�ำรุงศาสนา และสงเคราะห์ชุมชน ด้วยการจัดท�ำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีทุกปีเพื่อบ�ำรุงวัดวาอาราม
บริเวณใกล้เคียง สงเคราะห์ชุมชน เด็กก�ำพร้า คนพิการ คนชรา อาทิ หมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทย สมุทรปราการ
มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต มูลนิธิปอเต็กเซียงตึ้ง เป็นต้น
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4. การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ ายจัดการ
หน่วย : พันบาท

ยอดขายรวม
ยอดขายส่งออก
ก�ำไร (ขาดทุน) เบื้องต้น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายบริหาร*
รายได้อื่น ๆ**
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิหลังภาษี
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ/ยอดขาย
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงคลัง
อัตราส่วนหมุนเวียน (Current Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Quick Ratio)
หนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio)

2565

2564

ผลต่าง (%)

1,031,017
811,714
72,905
40,613
17,970
12,903
1,401
29,672
2.88%
156,064
289,015
3.76
1.65
0.25

755,065
595,553
67,336
31,352
16,623
7,735
359
40,955
5.42%
149,890
183,196
5.11
2.95
0.22

+36.55%
+36.30%
+8.27%
+29.54%
+8.10%
+66.82%
+290.66%
-27.55%
+4.12%
+57.76%

* รวมการส�ำรองด้อยค่าสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยกเว้นดอกเบี้ย
** ไม่รวมก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและการขายทรัพย์สิน
ยอดขายรวมปีนี้พุ่งทะลุ 1000 ล้านบาท เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา เป็นผลมาจาก ภาวะการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลกต่อเนื่องจากการคลายตัวของโรคระบาดโควิด 19 ในช่วงต้นปี 2564 มาจนถึงปีนี้ ส่งผลให้ความต้องการสินค้า
ในตลาดทั้งในประเทศและส่งออกเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงอย่างมาก เป็นสาเหตุหลักที่ทำ� ให้
ยอดขายรวมปีนี้เพิ่มสูงขึ้นจากปีที่แล้วกว่าร้อยละ 30 เป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราใกล้เคียงกันทั้งตลาดภายในประเทศและ
ตลาดต่างประเทศ โดยคิดเป็นตลาดส่งออกร้อยละ 78.7 ขณะทีต่ ลาดภายในประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.3 ซึง่ ใกล้เคียงกับ
สัดส่วนปีทแี่ ล้วมาก อย่างไรก็ดี เหตุการณ์สรู้ บในประเทศยูเครนทีร่ ะเบิดขึน้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ท�ำให้ราคาก๊าซธรรมชาติ
และน�้ำมันพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อราคาวัตถุดิบคาโปรแลคตัมซึ่งเป็นต้นทุนหลักของการผลิตไนลอนด้วย
เป็นผลให้ก�ำไรเบื้องต้นปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วไม่มากนักแม้ว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากก็ตาม ทางด้านค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย
ในการขายซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก ซึ่งประกอบด้วยค่านายหน้าและค่าขนส่งเป็นหลักยังคงสูงขึ้น
ตามมูลค่าและปริมาณการส่งออก ส่วนค่าใช้จ่ายบริหารยังคงใกล้เคียงกับปีที่แล้วเนื่องจากเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในประเทศ
เป็นหลัก
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ในรายการอืน่ ๆ นัน้ รายได้อนื่ ๆ ปีนเี้ พิม่ สูงขึน้ กว่าปีทแี่ ล้วมาก เนือ่ งจากมีรายการค่าเช่าโรงงานตามโครงการโรงงานให้เช่า
โดยมีผใู้ ช้อาคารและพืน้ ทีใ่ กล้เต็มแล้ว ท�ำให้รายได้ในส่วนนีเ้ พิม่ ขึน้ กว่า 4 ล้านบาท ส�ำหรับค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ ปีนสี้ งู ขึน้ กว่าปีทแี่ ล้ว
อย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากมีการใช้วงเงินสินเชื่อในการซื้อวัตถุดิบแทนการซื้อด้วยเงินสดที่เป็นแนวปฏิบัติที่ผ่านมา ส่วนก�ำไรสุทธิ
ปีนี้ที่ต�่ำกว่าปีที่แล้วทั้ง ๆ ที่ก�ำไรเบื้องต้นและยอดขายสูงกว่าเป็นเพราะก�ำไรสุทธิปีที่แล้วมียอดก�ำไรจากการขายหน่วยลงทุน
รวมอยู่ด้วยประมาณ 15 ล้านบาท ซึ่งหน่วยลงทุนนี้เป็นการลงทุนระยะสั้นเมื่อมีสภาพคล่องส่วนเกิน การขายหน่วยลงทุนนี้
ก็เพื่อลงทุนในโครงการโรงงานให้เช่าเป็นหลัก ท�ำให้ต้องบันทึกผลตอบแทนเป็นก�ำไรในปีที่แล้วขณะที่ปีนี้ไม่มีก�ำไรในส่วนนี้
แต่มีก�ำไรจากการขายเครื่องจักรเก่าซึ่งมีจ�ำนวนน้อยกว่ามาก
ทางด้ า นลู ก หนี้ ก ารค้ า ปี นี้ เ พิ่ ม ขึ้ น จากปี ที่ แ ล้ ว เพี ย งเล็ ก น้ อ ยแม้ ย อดขายที่ เ พิ่ ม ขึ้ น มาก สะท้ อ นถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการรับช�ำระหนี้ โดยที่การส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นการช�ำระโดย L/C Sight หรือ โอนเงินก่อนส่งสินค้าเป็นหลัก ส�ำหรับ
สินค้าคงคลังปีนี้ที่เพิ่มขึ้นมากจากปีที่แล้ว มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากวัตถุดิบคงคลังที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากแนวโน้มราคาที่เพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง และท�ำให้ต้องเพิ่มปริมาณส�ำรองวัตถุดิบ อีกส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าส�ำเร็จรูปเนื่องจากการรับจ้างผลิต
เม็ดไนลอนท�ำให้เหลือเครื่องจักรชุดเดียวในการผลิตเม็ดไนลอนหลากหลายชนิด จึงจ�ำเป็นต้องผลิตบางชนิดส�ำรองไว้ในคลัง
เพื่อรองรับการคาดการณ์ล่วงหน้าต่อการสั่งซื้อของลูกค้า
ส�ำหรับโครงสร้างทางการเงินปีนี้มีแนวโน้มลดลงจากปีที่แล้ว โดยอัตราส่วนหมุนเวียนและอัตราส่วนสภาพคล่องลดลง
ค่อนข้างมาก มีสาเหตุมาจากสินทรัพย์สภาพคล่องเช่นเงินฝากและเงินลงทุนระยะสั้นในหน่วยลงทุนลดลงมาก ในขณะที่
ฝั่งหนี้สินหมุนเวียนมียอดสูงขึ้นเนื่องจากการใช้สินเชื่อทรัสต์รีซีทในการซื้อวัตถุดิบ ซึ่งก็เป็นสาเหตุเดียวกันที่ท�ำให้อัตราส่วน
หนีส้ นิ ต่อทุนเพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ดี อัตราส่วนเหล่านีแ้ ม้จะชีใ้ ห้เห็นถึงสภาพคล่องทีล่ ดลงและหนีส้ นิ ทีเ่ พิม่ ขึน้ แต่อตั ราส่วนดังกล่าว
ยังอยู่ในระดับที่เป็นที่ยอมรับว่ายังแสดงถึงฐานะทางการเงินของบริษัทที่ยังมีความแข็งแกร่งอยู่มาก
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ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562/2563 - 2564/2565 ปรากฏดังนี้
บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วย : พันบาท

2562/2563
รายการ

รายได้
ขายสุทธิ
รายได้ค่าบริการ
รายได้อื่น
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
รวมรายได้
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(ก�ำไร) ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
มูลค่าต่อหุ้น (บาท)
จ�ำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก

2563/2564

2564/2565

ตรวจสอบแล้วเกิดขึ้นจริง
12 เดือน
จ�ำนวน
%

12 เดือน
จ�ำนวน
%

12 เดือน
จ�ำนวน
%

552,048
21,166
10,335
(6,883)

95.73
3.66
1.80
(1.19)

740,634
14,430
23,478
(5,383)

987,778
43,239
17,619
(1,494)

576,666

100.00

584,733 101.40
34,631
6.01
229
0.04
981
0.17
(1,179) (0.20)
619,395 107.42
(42,729) (7.42)
(0.94)
10
45,574,266

773,159

95.79
1.86
3.05
(0.70)

94.33
4.12
1.69
(0.14)

100.00 1,047,142 100.00

688,188 89.01 958,027 91.49
47,733
6.17
59,533
5.69
359
0.05
1,401
0.13
(99) (0.01)
3,149
0.30
(3,977) (0.51)
(4,640) (0.44)
732,204 94.71 1,017,470 97.17
40,955
5.29
29,672
2.83
0.90
0.65
10
10
45,574,266
45,574,266
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บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วย : พันบาท

2562/2563
รายการ

สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับสุทธิ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
สินค้าคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของหนี้สินระยะยาว
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินสัญญาเช่าทางการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
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2563/2564

2564/2565

ตรวจสอบแล้วเกิดขึ้นจริง
12 เดือน
จ�ำนวน
%

12 เดือน
จ�ำนวน
%

12 เดือน
จ�ำนวน
%

128,544
246,496
104,114
987
179,611
659,752
24,184
500
42,462
738,616
1,351
807,113
1,466,865

8.76
16.80
7.10
0.07
12.24
44.97
1.65
0.03
2.89
50.35
0.09
55.01
55.01

110,404
7.61
67,911
4.43
4,933
0.34
0
0.00
160,436 11.05 171,902 11.21
2,487
0.17
2,487
0.16
204,847 14.12 311,647 20.33
483,107 33.29 553,947 36.13
18,802
1.30
17,308
1.13
500
0.03
500
0.03
301,855 20.80 302,125 19.71
644,841 44.44 657,274 42.87
2,008
0.14
1,921
0.13
968,006 66.71 979,128 63.87
1,451,113 100.00 1,533,075 100.00

83,389
52,882
-

5.68
3.61
-

36,603
57,454
-

2.52
3.96
-

71,698
75,181
-

4.68
4.90
-

136,271
111,561
53,267
910
165,738
302,009

9.29
7.61
3.63
0.06
11.30
20.59

94,057
108,440
53,989
910
163,339
257,396

6.48
7.47
3.72
0.06
11.25
17.73

146,879
108,537
53,620
910
163,067
309,946

9.58
7.08
3.50
0.06
10.64
20.22
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บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วย : พันบาท

2562/2563
รายการ

2563/2564

2564/2565

ตรวจสอบแล้วเกิดขึ้นจริง
12 เดือน
จ�ำนวน
%

12 เดือน
จ�ำนวน
%

12 เดือน
จ�ำนวน
%

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 หุ้น
1,000,000
1,000,000
1,000,000
หุน้ ทีอ่ อกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว 455,743 31.07
455,743 31.41 455,743
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
260,032 17.73
213,486 14.71 212,504
ของเงินลงทุนเผื่อขาย
ก�ำไร (ขาดทุน) สะสม
(117,030) (7.98) (29,528) (2.03)
686
		 ยังไม่ได้จัดสรร
1,848
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
566,111 38.59
554,016 38.18 552,348
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
1,164,856 79.41 1,193,717 82.27 1,223,129
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
1,466,865 100.00 1,451,113 100.00 1,533,075
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29.73
13.86
0.04
0.12
36.03
79.78
100.00
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บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วย : พันบาท

รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกำ�ไร (ขาดทุน)
สุทธิเป็นเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน :
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการจำ�หน่ายเงินลงทุน
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ถาวร
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้ (โอนกลับ)
		 ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
		 ค่าเผือ่ อะไหล่และวัสดุโรงงานเคลือ่ นไหวช้า (โอนกลับ)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอะไหล่เครื่องจักร (โอนกลับ)
		 ส่วนแบ่ง (กำ�ไร) ขาดทุนจากเงินทุนในบริษัทร่วม
(กำ�ไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขาย
			 เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(กำ�ไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการดำ�เนินงานก่อน
		 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำ�เนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดรับภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
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2562/2563

2563/2564

2564/2565

(41,748)

40,857

32,821

2,113
(1,484)
(1,132)
(2,212)
(4)
(45)
6,883
695

2,452
(15,555)
(118)
61
(14)
(13)
5,383
(2,092)

11,370
(4,383)
(333)
(58)
(189)
(1)
(6)
1,494
(803)

883
3,357
229

(1,700)
3,622
359

(1,156)
3,195
1,401

(32,464)

33,172

43,352

47,613
(3,351)
-

(54,949)
(25,872)
(16)

(10,879)
(107,083)
-

6,861
18,658
(119)
(5,760)
(641)
416
12,554

3,327
3,489
(40,849)
(469)
(2,900)
(418)
(44,636)

17,851
(486)
(57,245)
(1,377)
(3,564)
(1,642)
505
(63,323)
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บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วย : พันบาท

รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายเงินลงทุน
เงินสดจ่ายสำ�หรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชำ�ระในหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
(ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
รายการตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้น

2562/2563

2563/2564

2564/2565

(1,818)
20,000
(987)
(41,018)
1,131
(22,692)

(20,801)
242,000
(1,500)
(146,607)
188
73,280

(16,331)
4,940
(7,278)
4,399
(14,270)

83,389
(172)
83,217
(684)

(46,785)
(46,785)
1

35,095
(35,095)
5

72,395

(18,140)

(42,493)

56,149
128,544

128,544
110,404

110,404
67,911

20,993

-

-
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บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชำ�ระหนี้
Cash Cycle
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร
อัตรากำ�ไรขั้นต้น
อัตรากำ�ไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
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2562/2563

2563/2564

2564/2565

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

4.84
3.52
0.14
8.65
42
9.3
39
2.92
123
(43)

5.14
2.93
(0.39)
10.73
34
9.98
36
6.05
49
21

3.77
1.63
(0.53)
9.98
36
10.35
35
8.60
35
36

(%)
(%)
(%)

(2.01)
(7.45)
(3.62)

8.86
5.42
3.47

7.08
2.88
2.46

(%)
(%)
(เท่า)

(2.98)
(5.42)
0.41

2.81
6.09
0.54

1.99
6.30
0.71

(เท่า)

0.26

0.22

0.25
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5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
: บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท
: 0107536001630
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ ดังนี้
			
1. เม็ดไนล่อน
			
2. เส้นใยไนล่อน
			
3. เส้นด้ายไนล่อนยืดทั้งชนิดขาว/ย้อมสี
			
4. ผ้าย้อมสี/ผ้าตกแต่งสำ�เร็จ
5.1

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
โทรศัพท์
ที่ตั้งโรงงาน

: 33/133-136 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
: (66) 0 2632 7071
: 406-7 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท กม. 33.5 ตำ�บลบางปูใหม่ อำ�เภอเมืองฯ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์
: (66) 0 2323 9692
เว็บไซต์
: http://www.asiafiber.com
นายทะเบียน
: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
			 3 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
: 0 2009 9000
โทรสาร
: 0 2009 9992
ผู้สอบบัญชี
: บริษัท สำ�นักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำ�กัด
			 53 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
			 กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
: 0 2678 0750-4
โทรสาร
: 0 2678 0661				
ผู้สอบบัญชี
: นางจินตนา เตชะมนตรีกุล
ทะเบียนเลขที่ 5131
		
: นางสาวจินตนา มหาวนิช
ทะเบียนเลขที่ 4687
		
: นายนิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล
ทะเบียนเลขที่ 10305
ที่ปรึกษากฎหมาย
: เอแอลดีที่ปรึกษากฎหมายและนักสืบ จำ�กัด
			 111/93 ราชดำ�เนินคอนโดมิเนียม ถนนนครสวรรค์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์
: 0 2629 9917
โทรสาร
: 0 2629 8590
5.2

ข้อมูลส�ำคัญอื่น

: - ไม่มี -

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย : - ไม่มี 5.4 ตลาดรอง

: - ไม่มี -

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ�ำ (เฉพาะกรณีออกตราสารหนี้)
		
: - ไม่มี -
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ส่วนที่
2
การจัดการและการก�ำกับดูแลกิจการ
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการก�ำกับดูแลกิจการ
6. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทสามารถปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งเงื่อนไขและระเบียบต่าง ๆ ที่เป็น
ไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ปรากฎว่าคณะกรรมการบริษัทกระท�ำการที่ขัดต่อระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด และด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทให้มีความสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ที่เสนอโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการ
		6.1.1 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดนโยบายเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการเพือ่ เพิม่ ความโปร่งใสและเพิม่ ความเชือ่ มัน่
ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการ ดังนี้
1. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม
2. ด�ำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. สนับสนุนให้ผบู้ ริหารและพนักงานปฏิบตั งิ านอย่างมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและชอบธรรม
		 6.1.2 แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทตระหนักถึงหลักการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องทั่วถึงและทันเวลาต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนโดยทั่วไป โดยมี
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 1.1 รายงานข้อมูลประจ�ำปี (One Report 56-1)
		 1.2 งบการเงินของบริษัท
		 1.3 เอกสารแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และอื่น ๆ
2. ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กระทรวงพาณิชย์
4. หนังสือพิมพ์
5. เว็บไซต์บริษัท (www.asiafiber.com)
6. จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
นอกจากนี้ ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ หรือผูล้ งทุนโดยทัว่ ไปมีขอ้ ซักถามอืน่ ใด สามารถติดต่อเลขานุการบริษทั ทีโ่ ทรศัพท์ 0 2632 7071
6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษทั มุง่ มัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ด้วยความโปร่งใส ควบคูไ่ ปกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม มีการดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กับพนักงาน รวมถึงติดตามการด�ำเนินการให้เป็นไปตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพือ่ ความเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์กร ดังนี้
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		 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั มีการดูแลและป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยใช้หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนในการพิจารณา
อนุมตั ริ ายการระหว่างบริษทั กับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันอย่างรอบคอบ ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริตอย่างมีเหตุผล เป็นอิสระและโปร่งใส
เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นส�ำคัญ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับบริษทั และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนีย้ งั ดูแลไม่ให้กรรมการ
ผู้บริหาร พนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องน�ำข้อมูลภายในไปเปิดเผย หรือน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสีย
ในเรื่องที่ก�ำลังพิจารณาก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง
		 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง หน้ า ที่ ใ นการดู แ ลผลประโยชน์ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น ทั้ ง รายใหญ่ แ ละรายย่ อ ยตามสิ ท ธิ
อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนีผ้ ถู้ อื หุน้ ยังสามารถใช้สทิ ธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนโดยการแสดงความเห็น ให้ขอ้ เสนอ
แนะและออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญต่าง ๆ ตลอดจนการได้รับการเปิด
เผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เท่าเทียม ทั่วถึง โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
บริษัทก�ำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้งภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี ทั้งนี้ การจัดประชุม
นอกจากจะมีการส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคลแล้ว ยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลของหนังสือเชิญประชุม
ในเว็บไซด์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 15 วัน (www.asiafiber.com)
6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก�ำกับดูแลกิจการ
ในรอบปี ที่ผ่านมา
ในปี 2564/2565 บริษัทได้ท�ำการทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายที่เกี่ยวข้ออื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้มีการก�ำหนดนโยบายส�ำคัญ ดังนี้
6.3.1 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษทั มีนโยบายในการด�ำเนินกิจการ การบริหารงานอย่างมีคณ
ุ ธรรม ซือ่ สัตย์ โปร่งใส โดยตระหนักในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันเป็นส�ำคัญทุกรูปแบบ เพื่อการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน
โดยที่การทุจริตคอร์รัปชัน มีผลกระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงของบริษัทและอุปสรรคส�ำคัญต่อการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน และยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ บริษทั และผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ อย่างใหญ่หลวงหากไม่มกี ารป้องกัน
ยิ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของบริษัท
การทุจริตคอร์รัปชัน หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยหน้าที่ ซึ่งมีอยู่ตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ค�ำสั่งของบริษัท ค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือระเบียบแบบแผนของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมายส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่น
บริษทั จึงก�ำหนดแนวทาง เพือ่ ถือปฏิบตั ใิ นการบริหารงานและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน
ทุกระดับ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้
1. ต้องปฏิบตั งิ านอย่างมีคณ
ุ ธรรม ซือ่ สัตย์ โปร่งใส ชอบด้วยหน้าทีท่ มี่ อี ยูต่ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ค�ำสัง่ ของบริษทั
ค�ำสัง่ ของผูบ้ งั คับบัญชาทีม่ คี ำ� สัง่ โดยชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของบริษทั โดยชอบด้วยกฎหมาย และจะไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. ต้องไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท�ำที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการกระท�ำการทุจริตคอร์รัปชัน
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือ
3. บริษทั ต้องให้ความเป็นธรรมและคุม้ ครองพนักงานทีป่ ฏิเสธ หรือแจ้งการทุจริตคอร์รปั ชันทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั
4. ผู้กระท�ำการ ผู้สนับสนุน การทุจริตคอร์รัปชัน จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของ
บริษัท และต้องถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมาย หากการกระท�ำนั่นเป็นความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติ
5. กรรมการ ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องตระหนักถึงความส�ำคัญในการสร้างความเข้าใจ
แก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชาในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันฉบับนี้
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นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
			 บริษทั ได้ตระหนักถึงการจัดการและคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เป็นความรับผิดชอบทีส่ ำ� คัญและ
จ�ำเป็นต่อการรักษาความไว้วางใจของเจ้าของข้อมูลแก่บริษัท เพื่อตอบสนองความรับผิดชอบนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจะด�ำเนินการจัดการ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ตามนโยบายนี้
			 1. การรวบรวม การจัดเก็บ วัตถุประสงค์ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
				 เจ้าของข้อมูล รับทราบ ตกลง และให้ความยินยอมเกีย่ วกับการรวบรวม การจัดเก็บรวบรวม ตามวัตถุประสงค์
ของบริษทั เพือ่ ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล การสือ่ สาร หรืออืน่ ๆ ตามทีแ่ จ้งไว้ หรือตามกฎหมายก�ำหนด การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะน�ำส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
			 2. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
				 บริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บ
ใช้ และเปิดเผย โดยได้กำ� หนดให้มมี าตรการในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานสากล
เพือ่ ป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ท�ำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มสี ทิ ธิ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
			 3. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคลและการมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล
บริษทั จะจัดให้มรี ะบบและมาตรการ การตรวจสอบ การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์
และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด อย่างสม�่ำเสมอ เจ้าของข้อมูลสามารถร้องเรียนและรายงานปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อขอให้บริษัท แก้ไขปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบันให้ถูกต้อง รวมถึงการคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือระงับการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลได้
			 4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย
				 เจ้าของข้อมูลรับทราบและตกลงว่า บริษทั อาจบันทึกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้
โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลล่วงหน้า ทั้งนี้เท่าที่จ�ำเป็นและตราบเท่าที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
และกฎหมาย
			 5. ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในการควบคุมผู้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล/ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
				 บริษทั มีสทิ ธิแต่เพียงผูเ้ ดียวในการประมวลผลข้อมูล ในการอนุมตั กิ ารใช้ขอ้ มูลในแต่ละประเภท บริษทั ตกลง
จะเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลไว้ เ ป็ น ความลั บ อย่ า งเคร่ ง ครั ด และตกลงจะไม่ ยิ น ยอมให้ บุ ค คลอื่ น ใช้ ข ้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ที่บริษัทรวบรวมจัดเก็บไว้ ในกรณีที่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลอื่นที่อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของบริษัท บริษัทตกลง
และรับรองว่าการใช้งานโดยบุคคลอื่นดังกล่าวนั้นได้กระท�ำในฐานะตัวแทนของบริษัทและมีผลผูกพันเสมือนหนึ่งบริษัท
เป็นผู้กระท�ำการเองทั้งสิ้น
				 นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
				 รายละเอียดปรากฏตาม ส่วนที่ 1 หัวข้อ 2 เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง
จรรยาบรรณคู่ค้า
			 บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัทด�ำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน โดยค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและ
ธรรมาภิบาลจึงได้จัดท�ำคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการ
ด�ำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับข้อก�ำหนด กฎหมาย และจรรยาบรรณธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส ค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ปฏิบตั ติ อ่ แรงงาน
ด้ ว ยความเป็ น ธรรม มี ก ารดู แ ลอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย กั บ พนั ก งาน รวมถึ ง ติ ด ตามการด� ำ เนิ น การให้ เ ป็ น ไป
ตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด
หมายเหตุ คูม่ อื นโยบายการก�ำกับดูแลกิจทีด่ แี ละจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ ฉบับเต็ม ดูได้จากเว็บไซต์บริษทั หัวข้อ การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
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7.1

คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ฝ่ ายควบคุมและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์
นายนรนิติ เวสยาสถิต

ฝ่ ายผลิตเส้นด้าย
MR. MOHANA SUNDARAM

ฝ่ ายผลิตไนล่อน
นายนริศร์ ตลึงจิตร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารควารมเสี่ยง

ฝ่ ายบริหารโรงงาน
นายธรรมรัฐ เหมาะโสม

ฝ่ ายผลิตผ้าผืน
นายธนู ลออสิทธิภิราย์

ฝ่ ายวิศวกรรม
นายปั ทมาสน์ เจนการกิจ

ผู ้ช่วยผู ้จัดการโรงงาน
นายนริศร์ ตลึงจิตร

ผู ้จัดการโรงงาน
นายวีระ ศิริเกียรติสูง

กรรมการและรองผู ้จัดการใหญ่
นายธีระ ศิริเกียรติสูง

กรรมการและผู ้จัดการใหญ่
นายเจน น�ำชั ยศิริ

คณะกรรมการ
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ฝ่ ายการค้า
นายอนันต์
วัยวุ ฒิภิญโญ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ ายจัดซื้ อ
นายนรนิติ เวสยาสถิต

ฝ่ ายส�ำนักงาน
ผู ้จัดการใหญ่
นายเจน น�ำชั ยศิริ
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายพิทักษ์ สุขเนียม

ฝ่ ายการเงินและบัญชี
นายช� ำนาญ
ชวนะเบญจวุ ฒิ

แผนกผู ้ตรวจสอบภายใน

7. โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ และข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
ผู ้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

โครงสร้างบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการต่าง ๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7.2

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
7.2.1 คณะกรรมการบริษัท มีจ�ำนวน 15 ท่าน และประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ลำ�ดับ
รายชื่อ
1.
นายมงคล มังกรกนก
2.
นายวิฑรู ย์ ศิรเิ กียรติสงู
3.
นายเจน นำ�ชัยศิริ
4.
นายธีระ ศิริเกียรติสูง
5.
นายวีระ ศิริเกียรติสูง
6.
นายพีระ ศิริเกียรติสูง
7.
นายนิพนธ์ ลีละศิธร
8.
นางจินตนา ธนทวี
9.
นายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล
10.
นายแจง ทองไทย
11.
นายมนตรี มังกรกนก
12.
นายธเนศ คูวินิชกุล
13.
นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย
			
14.
นายสมศักดิ์ ภัณธนเกษม
15.
นายธีรชาติ วีรวรรณ

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหาร / ผู้จัดการใหญ่ /กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร / รองผู้จัดการใหญ่ /กรรมการดูแลกิจการที่ดี
กรรมการบริหาร / ผู้จัดการโรงงาน /กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร / กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษทั / เลขานุการกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ / กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท
กรรมการสองในเจ็ดท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัท
1. นายมงคล มังกรกนก 		
2. นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง 		
3. นายเจน น�ำชัยศิริ
4. นายพีระ ศิริเกียรติสูง 		
5. นายธีระ ศิริเกียรติสูง		
6. นายนิพนธ์ ลีละศิธร 		
			
7. นางจินตนา ธนทวี
หมายเหตุ รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท พนักงานและอื่น ๆ โปรดดู
			 เอกสารแนบ 1
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คุณสมบัติของกรรมการ
			 1. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�ำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนและประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
			 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
			 2. มีความรู้ความช�ำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ การศึกษาที่เหมาะสมคู่ควรแก่องค์ประกอบของคณะกรรมการ
			 และมีวัตถุประสงค์ กลยุทธ์สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท
			 3. สามารถทุ่มเทท�ำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุม
			 ผู้ถือหุ้น
			 4. มีศีลธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ และคุณสมบัติอื่นใดตามที่กฎหมายและข้อบังคับก�ำหนด
			 5. มีคุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม และไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับก�ำหนด
หมายเหตุ คณะกรรมการบริษัท ต้องไม่เคยเป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
			 เป็นกรรมการบริษทั

				 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
		 ส�ำหรับกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตาม
แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ
			 1. ถือหุ้นไม่เกิน 5% ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของ
			 ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
			 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือ
			 ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
			 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายของกรรมการรายอื่น
			 ผูบ้ ริหาร บริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร
			 หรือผู้มีอ�ำนาจ ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
			 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
			 อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์
			 ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
			 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
			 ส�ำนักงาน สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
			 ไม่น้อยกว่า 2 ปี
			 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
			 ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจ
			 ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
			 ไม่น้อยกว่า 2 ปี
			 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
			 ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
			 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
			 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
			 ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
			 ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
			 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับของบริษทั ระบุให้มกี ารประชุมคณะกรรมการ 1 ครัง้ ในทุกงวด 3 เดือน และประชุมคณะกรรมการ
บริหารเดือนละครั้ง ซึ่งในปี 2564/2565 มีการประชุมคณะกรรมการตามวาระรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และคณะกรรมการบริหาร
ตามวาระทั้งสิ้น 8 ครั้ง ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2 ชม. โดยทั่วไปการประชุมจัดที่ส�ำนักงานใหญ่ของบริษัท
ในปี 2564/2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมตามวาระ 4 ครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท และได้มีการประชุมกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม
ด้วย 1 ครั้ง
การประเมินตนเองของกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทยังมิได้มีการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมความรู้แก่คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริษัทจ�ำนวน 13 ท่าน ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
คณะกรรมการบริษัทจ�ำนวน 2 ท่าน ได้เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทมีกรรมการเข้าไปควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดในบริษัทร่วม
7.2.3 อ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท
(1) ก�ำหนดการจัดองค์การและหน้าที่การงานของบริษัท
(2) ก�ำหนดนโยบายกิจการค้า
(3) พิจารณาอนุมัติระเบียบการและสัญญาที่ส�ำคัญ
(4) แต่งตั้งถอดถอนพนักงานชั้นสูง
(5) พิจารณาก�ำหนดงบประมาณต่าง ๆ
(6) การลงทุนในบริษัทอื่น การกู้เงินจากธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทหรือบุคคลใด ๆ
(7) การเสนอให้จัดสรรก�ำไร
(8) การเสนอให้เพิ่มหรือลดทุน
(9) การตกลงซื้อ ขาย จ�ำน�ำ จ�ำนอง และให้เช่าสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท
(10) การวินิจฉัยกิจการส�ำคัญอื่น ๆ
			

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
(1) ด�ำเนินกิจการตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
		 (รายละเอียดของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ดูจากเอกสารแนบ 1)

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยทุกท่านมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ก�ำหนดทุกท่าน
มีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการท�ำงานด้านการเงินและการบัญชี
การด�ำรงต�ำแหน่งก�ำหนดวาระละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้
ให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกได้ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
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1. นายธีรชาติ วีรรรณ		
2. นายสมศักดิ์ ภัณธนเกษม		
3. นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย

ประธานกรรมการตรวจสอบ มีความรู้ด้านสอบทานงบการเงิน
กรรมการตรวจสอบ มีประสบการณ์ด้านสอบทานงบการเงิน
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายแจง ทองไทย
2. นายธเนศ คูวินิชกุล
3. นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย
			

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายมนตรี มังกรกนก
2. นายนิพนธ์ ลีละศิธร
3. นายธีระ ศิริเกียติสูง

			

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายวิฑูรย์ ศิริเกีรติสูง
2. นายวีระ ศิริเกียรติสูง
3. นายเจน น�ำชัยศิริ
					
7.3.2 อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
				 (Internal Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
				 ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
				 หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
				 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
				 ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
				 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
				 ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
				 ต่อบริษัท
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
				 ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
		 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
		 (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
		 (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
					 ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
		 (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
		 (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 (ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
		 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
					 (charter)
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		 (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
					 ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
อ�ำนาจหน้าที่คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 อ�ำนาจหน้าที่คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ: น�ำเสนอร่างนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ (Corporate
Governance Policy) ต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติและน�ำออกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
ของกรรมการและฝ่ายบริหาร โดยจัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อกั ษร (Corporate Governance Policy
Statement)
				 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดนโยบายเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการเพือ่ เพิม่ ความโปร่งใสและเพิม่ ความเชือ่ มัน่
ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการ ดังนี้
		 1. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม
		 2. ด�ำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
		 3. สนับสนุนให้ผบู้ ริหารและพนักงานปฏิบตั งิ านอย่างมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและชอบธรรม
				 อ�ำนาจหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
		 1. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
		 2. คัดเลือก และเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี วามเหมาะสมเพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างโปร่งใส
		 3. ก�ำหนดแนวทางการพิจารณาปรับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยต้องค�ำนึงถึงหน้าที่
					 ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
		 4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
				 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ในระบบ
การบริหารงานและการปฏิบัติงานโดยมุ่งหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ซึ่งนอกจาก
จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลักและเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน
		 ดังนัน้ เพือ่ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ในบริษทั มีแนวทางในการบริหารความเสีย่ งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้พจิ ารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
				
		
		
		

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการบริหารความเสี่ยงธุรกิจด้านต่าง ๆ ของบริษัท
2. มีวุฒิภาวะ ซื่อสัตย์ และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง
3. สามารถอุทิศเวลาให้กับการท�ำหน้าที่ได้

				 ขอบเขต อ�ำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 1. ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ
		 2. สร้างวัฒนธรรมการตระหนักต่อการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
		 3. รายงานผลการประเมินความเสี่ยง และผลการด�ำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัททราบ
					 พร้อมทั้งระบุถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
					 ซึง่ คณะกรรมการบริษทั อาจให้ความเห็นเพิ่มเติมเพื่อน�ำไปปรับปรุงการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
					 ความเสีย่ งให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้
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		 4.
					
		 5.
					

สามารถก�ำหนดจ�ำนวนครั้งของการประชุมได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ทันต่อเหตุการณ์
แต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
ในการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถเชิญผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง หรือ
ผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้

				 นโยบายบริหารความเสี่ยง
		 1. บริษัทจะด�ำเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้องค์กรมีการขับเคลื่อนและเติบโตอย่างมั่นคง
		 2. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท มีหน้าที่บริหารความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับองค์กร ระดับสายงาน
		 ระดับปฏิบตั งิ าน ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงก�ำหนด
		 3. ก�ำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่พิจารณาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัท
		 ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ ครอบคลุมความเสี่ยงต่าง ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการเงิน
		 การลงทุน ความเสี่ยงต่อผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่
		 เป็นต้น
		 4. ก�ำหนดให้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ และมีวิธีจัดการความเสี่ยง
		 ทีเ่ หมาะสมเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
				 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
		 ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และ
ไม่เกิน 28 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กรรมการตามหลักเกณฑ์ดังนี้
		 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
		 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน
		 เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
		 3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการ
		 ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับลงมามีคะแนนเสียง
		 เท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
		 อนึง่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้น
ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
หมายเหตุ ดูรายละเอียด นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ ได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.asiafiber.com

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู ้บริหาร
7.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร อยู่ในรูปของค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 633,660 บาท เป็นค่าเบี้ยประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 160,000 บาท รวมทั้งสิ้น 793,600 บาท โดยค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลและการเข้าร่วมประชุม
มีรายละเอียดในตารางท้ายข้อนี้
ส�ำหรับผู้บริหาร 5 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัส รวมทั้งสิ้น 8,247,744 บาทต่อปี
ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่น ๆ
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ตารางค่าตอบแทนกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2564/2565

ชื่อ-สกุล

1. นายมงคล มังกรกนก
2. นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายเจน นำ�ชัยศิริ
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
4. นายธีระ ศิริเกียรติสูง
กรรมการบริหาร /
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
5. นายวีระ ศิริเกียรติสูง
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
6. นายพีระ ศิริเกียรติสูง
กรรมการบริหาร
7. นายนิพนธ์ ลีละศิธร
กรรมการบริหาร /
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
8. นางจินตนา ธนทวี
กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท /
เลขานุการกรรมการตรวจสอบ
9. นายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล
กรรมการอิสระ
10. นายแจง ทองไทย
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
11. นายมนตรี มังกรกนก
กรรมการ / กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
12. นายธเนศ คูวินิชกุล
กรรมการ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
13. นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
14. นายสมศักดิ์ ภัณธนเกษม
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
15. นายธีรชาติ วีรวรรณ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
(ครั้ง)
ค่าตอบแทน
คณะ
คณะ
คณะ
กรรมการ/
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
ปี
บริษัท
บริหาร ตรวจสอบ
5/5
5/5

8/8
8/8

-

79,200
52,800

5/5
5/5

8/8
8/8

¾
-

52,800
52,800

5/5
5/5
5/5

8/8
8/8
8/8

-

52,800
52,800
52,800

5/5

8/8

4/4

52,800

0/5
5/5

-

-

26,400
26,400

5/5
5/5

-

-

26,400
26,400

5/5

-

4/4

66,400

5/5
5/5

-

4/4
4/4

66,400
106,400

รวมทั้งสิ้น / ปี

793,600

หมายเหตุ 1. คณะกรรมการบริษัท ไม่ปรับค่าตอบแทนกรรมการตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา
2. ค่าตอบแทนจ่ายเฉพาะคณะกรรมการ 15 ท่าน ทุกเดือน และคณะกรรมการตรวจสอบจ่ายเมื่อเข้าประชุม 3 ท่าน
		 ส่วนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ไม่ได้รับค่าตอบแทน
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ชื่อ-สกุล

นายมงคล มังกรกนก

นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง

นายเจน นำ�ชัยศิริ

นายธีระ ศิริเกียรติสูง

นายวีระ ศิริเกียรติสูง

นายพีระ ศิริเกียรติสูง

นายนิพนธ์ ลีละศิธร

นางจินตนา ธนทวี

นายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล

นายแจง ทองไทย

นายมนตรี มังกรกนก

นายธเนศ คูวินิชกุล

นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย

นายสมศักดิ์ ภัณธนเกษม

นายธีรชาติ วีรวรรณ

ลำ�ดับ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ค่าตอบแทน
1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี

8/8

1/1

4/4			

8/8			

8/8				

8/8				

1/1

3/4			

8/8			

8/8

8/8				

8/8				

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
4 ครั้ง/ปี

5/5		

5/5		

5/5		

1/1		

1/1		

4/4			

4/4			

4/4

5/5			

1/1

1/1		

5/5				

5/5			

0/5					

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

คณะกรรมการ
5 ครั้ง/ปี

คณะกรรมการ
บริหาร
8 ครั้ง/ปี

ตารางการเข้าประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในรอบปี 2564/2565

1/1

1/1

1/1

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
1 ครั้ง/ปี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
บริษทั มีพนักงาน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565 จ�ำนวน 377 คน โดยมีเจ้าหน้าทีแ่ ละพนักงานทัง้ ในระดับการบังคับบัญชา
และระดับปฏิบัติการตามสายงานหลักดังต่อไปนี้
7.5.1 ฝ่ายบริหารส�ำนักงาน-ฝ่ายบริหารโรงงาน
60 คน
7.5.2 ฝ่ายการเงินและบัญชี
9 คน
7.5.3 ฝ่ายการค้า
10 คน
7.5.4 ฝ่ายจัดซื้อ
2 คน
7.5.5 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 คน
7.5.6 ฝ่ายควบคุมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
22 คน
7.5.7 ฝ่ายวิศวกรรม
47 คน
7.5.8 ฝ่ายผลิต
221 คน
7.5

ทั้งนี้ บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนเป็นเงินเดือน, เบี้ยขยัน, โบนัสประจ�ำปี โดยในปีที่ผ่านมามีการจ่ายผลตอบแทนดังนี้
- เงินเดือน+เบี้ยขยัน รวม
102,355,902.88 บาท
- โบนัส
7,554,208.50 บาท
		 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายการก�ำกับดูแลการป้องกันบุคคลทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ไม่ให้ใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อท�ำประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ และไม่ให้เปิดเผยข้อมูลด้านการเงินแก่บุคคลอื่น ๆ ในช่วงระยะเวลา
1 เดือน ก่อนที่จะรายงานและเผยแพร่ข้อมูลต่อนักลงทุน
7.6 ข้อมูลส�ำคัญอื่น ๆ
7.6.1 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ นางจินตนา ธนทวี ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั เมือ่ วันที่ 20 สิงหาคม 2551
โดยคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท (โปรดดู เอกสารแนบ 1)
			
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
		
บริษัทได้ว่าจ้างให้บริษัท รี-แอ้ด จ�ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ของบริษัทและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุก 3 เดือน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3
			
ผู้ควบคุมดูแลการท�ำบัญชี
		 บริษัทได้ว่าจ้างให้บริษัท ส�ำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จ�ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี โดยมีนายช�ำนาญ
ชวนะเบญจวุฒิ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้ควบคุมดูแลการท�ำบัญชีภายใน
7.6.2 ผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลเพื่อการติดต่อ
บริษัทได้ให้ฝ่ายส�ำนักงานผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีนางภัชณี จันทร์เพ็ญ เป็นผู้ดูแล
โทร. 0 2632 7071
7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2564/2565
		 - ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัท
		 - ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทร่วม
		 - ค่าบริการอื่น ๆ
หมายเหตุ 1.
			 2.
				
				
				

800,000 บาท
66,000 บาท
- ไม่มี -

บริษัทไม่ได้รับผิดชอบค่าสอบบัญชีให้บริษัทร่วม
บริษัทร่วมมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงไม่อยู่ในข่ายที่ต้องจัดท�ำงบการเงินรายไตรมาสเพื่อเสนอต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทั ร่วมเป็นไปเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการจัดท�ำงบการเงินรายไตรมาส
ของบริษทั เท่านัน้ ซึง่ การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทั ร่วมท�ำให้รายการทางบัญชีสว่ นแบ่งก�ำไรจากบริษทั ร่วมภายใต้
วิธีส่วนได้เสียมีความถูกต้องมากขึ้น
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8. รายงานผลการด�ำเนินงานส�ำคัญด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
8.1 สรุ ปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปี ที่ผ่านมา
		 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับของบริษัท ระบุให้มีการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง ในทุกงวด 3 เดือน และประชุมคณะกรรมการบริหาร
เดือนละครั้ง ซึ่งในปี 2564/2565 มีการประชุมคณะกรรมการตามวาระรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และคณะกรรมการบริหารตามวาระ
ทั้งสิ้น 8 ครั้ง ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2 ชม. โดยทั่วไปการประชุมจัดที่ส�ำนักงานใหญ่ของบริษัท
ในปี 2564/2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมตามวาระ 4 ครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท และได้มีการประชุมกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง
ในปี 2565 คณะกรรมการได้แต่งตัง้ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยก�ำหนดให้
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
		 รายงานคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ รวมทัง้ ให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้เชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูล
ทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือ
การด�ำเนินการที่ผิดปกติ
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ และเป็นกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร
เพือ่ ช่วยก�ำกับดูแลเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยติดตาม ประเมินผล ร่วมให้ความเห็นเพิม่ เติม
และรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการตรวจสอบของบริษัท ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้
ได้ปรากฏอยูใ่ นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ได้แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปี 2564/2565 แบบ 56-1 One Report แล้ว
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้รบั การตรวจสอบโดยบริษทั ส�ำนักงานสอบบัญชี
ซี แอนด์ เอ จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีอิสระ ในการตรวจสอบนั้นคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ
เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชี
ได้ปรากฏอยู่ในรายงานผู้สอบบัญชีซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปี 2564/2565 แบบ 56-1 One Report
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นร่วมกันว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท อยู่ในระดับที่น่าพอใจ สามารถสร้าง
ความเชือ่ มัน่ ได้วา่ งบการเงินประจ�ำปี 2564/2565 ของบริษทั มีความเชือ่ ถือได้ โดยได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป
และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
		 การประเมินตนเองของกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทยังมิได้มีการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
		 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทยังมิได้มีการจัดให้มีการประเมินผลการการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
		 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมความรู้แก่คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น
เพือ่ เสริมสร้างและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
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คณะกรรมการบริษัทจ�ำนวน 13 ท่าน ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
คณะกรรมการบริ ษั ท จ� ำ นวน 2 ท่ า น ได้ เข้ า อบรมหลั ก สู ต ร Director Certification Program (DCP) ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และ
ไม่เกิน 28 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน
				 เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการ
				 ทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในล�ำดับลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
				 เกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
อนึง่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้น
ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
			

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
ส�ำหรับกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตาม
แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รายละเอียดปรากฏตาม ส่วนที่ 2 หัวข้อ 7.2.2 นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
รายละเอียดปรากฏตาม ส่วนที่ 2 หัวข้อ 7.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.1.3 การก�ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษทั มีกรรมการเข้าไปควบคุมดูแลอย่างใกล้ชดิ โดยมีอำ� นาจลงนามในเอกสารส�ำคัญของบริษทั ร่วม มีสว่ นร่วม
ก�ำหนดนโยบายทีส่ ำ� คัญต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสมและรัดกุม เพือ่ ประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ ของบริษทั ร่วม และเพือ่ ดูแลรักษา
ผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั ด้วย
บริษทั จะรับรูส้ ว่ นแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) เฉพาะสัดส่วนการถือหุน้ ทีบ่ ริษทั มีสว่ นได้เสีย ซึง่ งบการเงินประจ�ำปี 2564/2565
ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตาม ส่วนที่ 3 งบการเงิน และเอกสารแนบ 2
			

ปัจจัยความเสี่ยงและแนวทางป้องกันความเสี่ยงของบริษัทร่วม
ปัจจุบนั บริษทั ร่วมมีสญ
ั ญาซือ้ -ขาย LNG กับบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 10 ปี (2563 - 2572) ราคา LNG
ผูกกับราคาน�้ำมันโลก หากราคาน�้ำมันสูงจะมีผลกระทบต่อราคาจ�ำหน่าย LNG แนวทางป้องกันเมื่อเกิดภาวะผันผวนดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทร่วมจะด�ำเนินการเจรจาทบทวนเงื่อนไขในสัญญาซื้อ-ขาย LNG เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโนบายและแนวปฏิบัติในการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทให้ความส�ำคัญในเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ใน
คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มหาชน) » แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2565

65

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่อง
1. การดูแลพนักงานและการไม่เลือกปฏิบัติ
2. การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
3. การดูแลสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร
4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งผลการติดตามพบว่าบริษัทได้ด�ำเนินการตามแนวทางของ
				 แต่ละประเด็นได้อย่างครบถ้วนแล้ว
(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
				 บริษทั ได้กำ� หนดนโยบายว่าคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ผลประโยชน์สงู สุด
ของบริษัท กรณีที่บุคคลใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในรายการที่พิจารณา บุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่ดูแล
ในเรื่องดังกล่าวทราบและไม่ร่วมพิจารณาการท�ำธุรกรรมดังกล่าว
				 1. การด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการในธุรกิจเดียวกัน
					 - ไม่มี 				 2. เพือ่ ยกระดับการก�ำกับดูแลกิจการภายในองค์กร ในปีทผี่ า่ นมาบริษทั ได้จดั ท�ำคูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
และจรรยาบรรณในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม ป้ อ งกั น และลดความเสี่ ย งในความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์
ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565
						 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
				 คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย
				 - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน
				 - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน
				 - กรรมการที่เป็นอิสระ 5 ท่าน
						 การรวมหรือแยกต�ำแหน่ง
				 ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
					 (2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
				 บริษัทมีนโยบายการก�ำกับดูแลการป้องกันบุคคลทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ไม่ให้ใช้
ข้อมูลภายใน เพื่อท�ำประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ และไม่ให้เปิดเผยข้อมูลด้านการเงินแก่บุคคลอื่น ๆ
ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่จะรายงานและเผยแพร่ข้อมูลต่อนักลงทุน
				 (3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
						 บริษัทมีนโยบายในการด�ำเนินกิจการ การบริหารงานอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส โดยตระหนัก
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นส�ำคัญทุกรูปแบบ เพื่อการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน
						 โดยทีก่ ารทุจริตคอร์รปั ชัน มีผลกระทบต่อเสถียรภาพความมัน่ คงของบริษทั และอุปสรรคส�ำคัญต่อการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน และยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ บริษทั และผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ อย่างใหญ่หลวงหากไม่มกี ารป้องกัน
ยิ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของบริษัท
				 รายละเอียดปรากฏตาม ส่วนที่ 2 หัวข้อ 6.3.1
						 แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินงานการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
				 คณะกรรมการมี ห น้ า ที่ ดู แ ลให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย โดยกฎหมายดั ง กล่ า วรวมถึ ง
การห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน
					 นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
			 รายละเอียดปรากฏตาม ส่วนที่ 1 หัวข้อ 2 เรื่องการบริหารความเสี่ยง
					 การสื่อสาร การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน
			 บริษัทได้จัดท�ำนโยบายฯ แนวปฏิบัติ การแจ้งเบาะแส โดยเผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบผ่าน
ทางเว็บไซต์ภายในบริษัท (ระบบ Intranet) และประชาสัมพันธ์ติดบอร์ดข่าวสารของบริษัท
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					 การแจ้งเบาะแส
			 ในปี 2564/2565 ไม่พบว่ามีการการทุจริตคอร์รัปชัน
8.2 สรุ ปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี ที่ผ่านมา
8.2.1 จ�ำนวนครั้งการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล
			 รายละเอียดปรากฏตามส่วนที่ 2 ข้อ 7.4.1
		 8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรรมการตรวจสอบ
			 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานการปฏิ บั ติ ง านของบริ ษั ท และดู แ ลให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
และได้ เ สนอแนะให้ ด� ำ เนิ น การและปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ข องการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี อ ย่ า งครบถ้ ว น ได้ ส อบทาน
การบริหารความเสี่ยงที่ส�ำคัญและสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันทุกครั้งที่มีการประชุม
			 คณะกรรมการตรวจสอบได้ตดิ ตามการบริหารของบริษทั ในประเด็นต่าง ๆ ทีพ่ บจากการสอบทาน ทัง้ จากรายงาน
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบภายใน สรุปการแก้ไขและแถลงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษทั และไม่ขดั กับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เกิดผลประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้
และเกิดความเชื่อถือแก่ทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
8.3		 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
8.3.1 จ�ำนวนครั้งการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการชุดย่อย
			 รายละเอียดปรากฏตามส่วนที่ 2 หัวข้อ 7.4.1
		8.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
			 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
			 หลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่
			 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตาม พรบ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามข้อก�ำหนดของบริษทั
และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องยินยอมให้มีการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ก�ำหนดให้
เสนอชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยบริษัทได้น�ำเสนอรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ
บนเว็บไซต์ของบริษัท www.asiafiber.com ภายใต้ นักลงทุนสัมพันธ์ และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย www.set.or.th
			 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุมปีละ 1 ครั้ง ในรอบปีที่ผ่านมาได้เสนอให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง คณะกรรมการการก�ำดับดูแลกิจที่ดี จ�ำนวน 3 ท่าน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จ�ำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาจากกรรมการผู้มีความเชี่ยวชาญ ความรอบรู้ และประสบการณ์
การท�ำงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
					 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
			 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมกรรมการ ครั้งที่ 4/47
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และให้จัดท�ำคู่มือนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
			 ทั้งนี้ บริษัทมีการเปิดเผย คู่มือฉบับเต็ม ในหัวข้อ การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีฯ www.asiafiber.com
			 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
			 คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ในการประชุ ม กรรมการ ครั้ ง ที่ 4/47
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และให้จัดท�ำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
			 ทัง้ นี้ บริษทั มีการเปิดเผย คูม่ อื ฉบับเต็ม ในหัวข้อ การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีฯ www.asiafiber.com
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
9.1

การควบคุมภายใน
บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ในปี 2564/2565 เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล
การด�ำเนินงานและการบริหารของบริษทั ฯ ผลสรุปรายงานการตรวจสอบภายในอยูใ่ นระดับน่าพอใจพอสมควร ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ให้ค�ำปรึกษาชี้แจงและแนะน�ำต่อผู้บริหาร เพื่อให้ระบบการก�ำกับดูแลภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัท
ได้ให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็นในเรื่องความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน กล่าวคือ
บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มีประสิทธิภาพเพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัท บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท รี-แอ้ด จ�ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและได้วางแผน
การตรวจสอบภายในไว้ ทุ ก ระบบ ผู ้ ต รวจสอบภายในจะรายงานผลต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบและผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
ณ ปัจจุบันผลการตรวจสอบภายในยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ
นอกจากนี้ การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทร่วม ประจ�ำปี 2564/2565 โดยบริษัท ส�ำนักงานสอบบัญชี
ซี แอนด์ เอ จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ก็มิได้ระบุจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระส�ำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อการด�ำเนินงานของบริษัทแต่ประการใด
		 ข้อสรุปเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
บริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่พอเพียงและเหมาะสมกับ
การด�ำเนินธุรกิจ เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(1) บริษัทมีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในดังต่อไปนี้
1. การก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีไว้อย่างชัดเจน
2. การก�ำหนดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายและลักษณะการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง
				 มีการก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และสายการบังคับบัญชาของหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท
3. การก�ำหนดให้มีนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ และคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
4. การก�ำหนดอ�ำนาจในการด�ำเนินงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน
5. คณะกรรมการความเสี่ยงจะพิจารณาก�ำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายในการบริหารความเสี่ยง
			 การวิเคราะห์ความเสี่ยง ตลอดจนดูแลและทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยง
				 ของบริษัทอยู่ในระดับที่เหมาะสมตลอดจนก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม�่ำเสมอ
6. การพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ รวมถึงระบบข้อมูลด้านการเงิน ด้านการปฏิบตั งิ านและด้านการปฏิบตั ิ
				 ตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
(2) การประเมินความเสี่ยง
บริษัทได้ท�ำการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
การด�ำเนินธุรกิจ โดยพิจารณาในส่วนของโอกาสและผลกระทบของความเสีย่ งในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านกลยุทธ์ การด�ำเนินการ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการก�ำหนดมาตรการและแผนการปฏิบัติงาน
เพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจน
(3) การควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน
บริษัทมีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น
ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน งานจัดซื้อ งานวิศวกรรม การผลิต คลังสินค้า เป็นต้น โดยจัดท�ำเป็น
คู่มือแนวปฏิบัติ ตลอดจนก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่และล�ำดับชั้นในการอนุมัติของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน
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(4) ระบบสารสนเทศและสื่อสารข้อมูล
เพือ่ สนับสนุนการควบคุมภายในและการสือ่ สารข้อมูลไปยังผูเ้ กีย่ วข้องและผูม้ สี ว่ นได้เสีย บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประเมินผล
ความพึงพอใจจากลูกค้า ช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรผ่านระบบ Intranet รวมทั้งช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตแก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย
9.2 รายการระหว่างกัน
บริษัทมีการขายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ บริษัท เอเซียการ์เม้นท์ จ�ำกัด และ บริษัท โรงงานส่งเสริม
ไทยอุตสาหกรรม จ�ำกัด โดยมีนโยบายการคิดราคาระหว่างกันเป็นไปตามราคาตลาด และบริษัทยังคงด�ำเนินนโยบายการขาย
ผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาตลาดเช่นนี้ต่อไป
นอกจากนี้ ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2565 บริ ษั ท มี ลู ก หนี้ ก ารค้ า ที่ ค ้ า งช� ำ ระเป็ น เวลานาน (เกิ น กว่ า 6 เดื อ น)
จากบริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จ�ำกัด และบริษัท ที.เอฟ.อี.เทรดดิ้ง จ�ำกัด เป็นจ�ำนวนเงิน 124.32 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าดังกล่าว
มีทดี่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างมาจ�ำนองเป็นหลักประกัน ราคาประเมินโดยถือตามรายงานการประเมินราคาโดยบริษทั ประเมินราคา
ทรัพย์สินอิสระลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 มีมูลค่าตลาดจ�ำนวนเงิน 110.99 ล้านบาท และมีมูลค่าบังคับขายจ�ำนวน
66.59 ล้านบาท ตามหลักความระมัดระวังบริษทั ได้ตงั้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญส�ำหรับลูกหนีด้ งั กล่าวเป็นจ�ำนวนเงิน 74.67 ล้านบาท
ซึ่งสะท้อนมูลค่าบังคับขายเดิมที่ 54.80 ล้านบาท ฝ่ายบริหารเชื่อว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวเพียงพอและเหมาะสม
เนือ่ งจากมูลค่าบังคับขายมีมลู ค่าครอบคลุมมูลค่าหนีส้ นิ สุทธิของลูกหนีข้ า้ งต้น และบริษทั ยังคงมีนโยบายให้ลกู หนีข้ ายทรัพย์สนิ
เพื่อช�ำระหนี้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและเพื่อลดความเสียหาย
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ลักษณะ
รายการ
ระหว่างกัน
รายการขายสินค้า
หน่วย

ล้านบาท

2564/2565
หน่วย

ล้านบาท

2563/2564

รายละเอียดรายการระหว่างกัน
หน่วย

1.04
1.37

0.86

-

-

ล้านบาท

2562/2563

1. บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จำ�กัด มีกรรมการร่วมกันดังนี้									
1. นายมงคล มังกรกนก
2. นายมนตรี มังกรกนก เป็นลูกค้า - เส้นด้ายยืด
กิโลกรัม
				
- ผ้าย้อมและตกแต่ง
หลา
				
- บริการ
หลา
				
(ผ้าย้อมและตกแต่ง)		
										
2. บริษัท เอเซียการ์เม้นท์
มีกรรมการร่วมกันดังนี้
จำ�กัด									
1. นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง
2. นายวีระ ศิริเกียรติสูง เป็นลูกค้า - เส้นด้ายยืด
กิโลกรัม
99.78
0.02
3. นายพีระ ศิริเกียรติสูง
4. นายธีระ ศิริเกียรติสูง		
- ผ้าย้อมและตกแต่ง
หลา
13,267
0.46 27,800.00
0.82 26,928.00
										
3. บจ.โรงงานส่งเสริมไทย
มีกรรมการร่วมกันดังนี้
อุตสาหกรรม									
1. นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง 2. นายวีระ ศิริเกียรติสูง
3. นายพีระ ศิริเกียรติสูง
4. นายธีระ ศิริเกียรติสูง เป็นลูกค้า - เส้นด้าย
กิโลกรัม 5,312.64
1.05 2,680.33
0.52 5,368.63
				
- ผ้าย้อมและตกแต่ง
หลา
				
- บริการย้อมและตกแต่ง
หลา
39,963
1.90 68,679.00
1.46 61,263.00

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม

9.2 รายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

รายงานของผู ้สอบบัญชี รับอนุญาต
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บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

5

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษทั เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
บริษทั เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ หมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
6
7
6
5
7
8
5
9
8
9
10
11
10
12
11
13
12
13

67,911,129.74
171,902,569.91
67,911,129.74
2,487,000.00
171,902,569.91
311,646,728.28
2,487,000.00
311,646,728.28
553,947,427.93
553,947,427.93
500,000.00
17,307,417.60
500,000.00
302,125,245.44
17,307,417.60
657,273,552.10
302,125,245.44
1,921,394.69
657,273,552.10
979,127,609.83
1,921,394.69
1,533,075,037.76
979,127,609.83
1,533,075,037.76

110,403,828.86
160,018,182.94
110,403,828.86
2,487,000.00
160,018,182.94
204,847,211.63
2,487,000.00
4,932,970.64
204,847,211.63
418,194.80
4,932,970.64
483,107,388.87
418,194.80
483,107,388.87
500,000.00
18,801,683.97
500,000.00
301,855,112.40
18,801,683.97
644,841,123.39
301,855,112.40
2,008,063.15
644,841,123.39
968,005,982.91
2,008,063.15
1,451,113,371.78
968,005,982.91
1,451,113,371.78

5
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่ วย : บาท)
30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
67,911,129.74
171,902,569.91
67,911,129.74
2,487,000.00
171,902,569.91
311,646,728.28
2,487,000.00
311,646,728.28
553,947,427.93
553,947,427.93
500,000.00
28,500,000.00
500,000.00
302,125,245.44
28,500,000.00
657,273,552.10
302,125,245.44
1,921,394.69
657,273,552.10
990,320,192.23
1,921,394.69
1,544,267,620.16
990,320,192.23
1,544,267,620.16

110,403,828.86
160,018,182.94
110,403,828.86
2,487,000.00
160,018,182.94
204,847,211.63
2,487,000.00
4,932,970.64
204,847,211.63
418,194.80
4,932,970.64
483,107,388.87
418,194.80
483,107,388.87
500,000.00
28,500,000.00
500,000.00
301,855,112.40
28,500,000.00
644,841,123.39
301,855,112.40
2,008,063.15
644,841,123.39
977,704,298.94
2,008,063.15
1,460,811,687.81
977,704,298.94
1,460,811,687.81

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน

65

บริษทั เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หน่ววยย::บาท)
บาท)
(หน่
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
งบการเงิ
ายน 2565
2565 30
30มิมิถถุนุนายน
ายน2564
2564
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 30 มิถถุนุนายน

ส้ ินพและส่
สิหนี
นทรั
ย์ วนของผู้ถือหุ้น
ส้ ิ นพหมุ
สิหนี
นทรั
ย์ หนมุเวีนยเวีนยน
เบิกเกินบัญชีและเงิ
นกูาย้ เงิมื นระยะสั
เงิเงินนสดและรายการเที
ยบเท่
สด ้ น
การเงิกนหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกจากสถาบั
หนี้การค้านและลู
หนีก้ กยู้ ารค้
าและเจ้
เงิเจ้นาให้
มื ระยะสั
้ นาหนี้หมุนเวียนอื่น
นได้นอิติบุคคลค้างจ่าย
สิภาษี
นค้เางิคงเหลื
นหมุ
นเวีนยเวีนอื
่น ่น
้ สินพทางการเงิ
สิหนี
นทรั
ย์ทางการเงิ
นหมุ
ยนอื
สินทรัพรวมหนี
ย์หมุนส้ เวีินยหมุ
นอืน่นเวียน
หนีส้ ิ นไม่หรวมสิ
มุนเวียนนทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพหนีย์ไ้ สม่ินหภาษี
มุนเเวีงินยนได้รอตัดบัญชี
้ สินนไม่
สิประมาณการหนี
นทรัพย์ทางการเงิ
ไม่หหมุมุนนเวีเวียยนนอื่น
าหรันบในบริ
ผลประโยชน์
เงินสลงทุ
ษทั ร่ วมพนักงาน
หนีง้ สหาริ
ินไม่มทรั
หมุพนย์เวีเพืยอ่ นอืการลงทุ
่น น
อสั
รวมหนีส้ ินไม่
หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุ
ปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวีรวมหนี
ยนอื่นส้ ิน
ส่ วนของผู้ถรวมสิ
ือหุ้นนทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ทุนเรื อนหุ้น รวมสิ นทรัพย์
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 100,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 45,574,266 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

6
14
7
15
5
8
9

16

10
17
11
12
13

67,911,129.74
71,698,327.23
171,902,569.91
73,033,205.74
2,487,000.00
1,343,994.03
311,646,728.28
803,149.45
146,878,676.45
553,947,427.93
108,537,425.71

110,403,828.86
36,603,469.25
160,018,182.94
55,361,961.65
2,487,000.00
204,847,211.63
2,092,346.52
4,932,970.64
94,057,777.42
418,194.80

483,107,388.87
108,439,523.53

67,911,129.74
71,698,327.23
171,902,569.91
73,033,205.74
2,487,000.00
1,343,994.03
311,646,728.28
803,149.45
146,878,676.45
553,947,427.93
108,537,425.71

483,107,388.87
108,439,523.53

500,000.00
53,619,953.17
17,307,417.60
909,901.26
302,125,245.44
163,067,280.14
657,273,552.10
309,945,956.59
1,921,394.69

500,000.00
53,989,045.85
18,801,683.97
909,901.26
301,855,112.40
163,338,470.64
644,841,123.39
257,396,248.06
2,008,063.15
968,005,982.91
1,451,113,371.78

500,000.00
53,619,953.17
28,500,000.00
909,901.26
302,125,245.44
163,067,280.14
657,273,552.10
309,945,956.59
1,921,394.69
990,320,192.23
1,544,267,620.16

500,000.00
53,989,045.85
28,500,000.00
909,901.26
301,855,112.40
163,338,470.64
644,841,123.39
257,396,248.06
2,008,063.15
977,704,298.94
1,460,811,687.81

979,127,609.83
1,533,075,037.76

1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

20

455,742,660.00
212,503,747.15

455,742,660.00
213,485,663.15

455,742,660.00
212,503,747.15

455,742,660.00
213,485,663.15

685,654.91
1,848,408.99
552,348,610.12
1,223,129,081.17
1,533,075,037.76

685,654.91
(29,527,702.69)
13,040,991.39
554,016,503.26 552,348,610.12
1,193,717,123.72 1,234,321,663.57
1,451,113,371.78 1,544,267,620.16

(18,421,786.66)
552,608,903.26
1,203,415,439.75
1,460,811,687.81

หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินนเป็
เป็ นส่
หมายเหตุ
นส่ววนหนึ
นหนึ่ ่งงของงบการเงิ
ของงบการเงินนนีนี้ ้
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110,403,828.86
36,603,469.25
160,018,182.94
55,361,961.65
2,487,000.00
204,847,211.63
2,092,346.52
4,932,970.64
94,057,777.42
418,194.80
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บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

5

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษทั เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ
บริษทั เอเซี
ยไฟเบอร์ จากัด น(มหาชน)
่
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที 30 มิถุนายน 2565
ณงบก
วันาไรขาดทุ
ที่ 30 มิถุนนายน
2565
เบ็ดเสร็
จ

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
รายได้จากการขายหรื อการให้บริ การ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ต้นทุนขายหรื อการให้บริ การ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้ น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
รายได้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนค่ าใช้ จ่ายดาเนินงาน
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ต้นทุนสิในการจั
นทรัพย์ดหจมุาหน่
นเวียายนอื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ
รวมสิ นหทรัารพย์หมุนเวียน
รวมค่
สินทรัาพใช้ย์จไ่ ม่ายหมุนเวียน
กาไร(ขาดทุ
จกรรมด
สินทรันพ)จากกิ
ย์ทางการเงิ
นไม่าเนิ
หมุนนงาน
เวียนอื่น
รายได้เงิทนางการเงิ
น
ลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ต้นทุนอสั
ทางการเงิ
น พย์เพือ่ การลงทุน
งหาริ มทรั
ส่วนแบ่
น)จากเงิ
ที่ดงิกนาไร(ขาดทุ
อาคารและอุ
ปกรณ์นลงทุน

ในบริสินษทรั
ทั ร่พวมย์ไม่หมุนเวียนอื่น
กาไร(ขาดทุรวมสิ
น)ก่ อนภาษี
นทรัพเงิย์นไม่ได้หมุนเวียน
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงิรวมสิ
นได้ นทรัพย์
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี

มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
หมายเหตุ 30
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
6
7
5
8
9

10
11
12
13
11

16, 19

7

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่ วย : บาท)
30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564

1,031,016,949.48 755,064,681.62 1,031,016,949.48 755,064,681.62
67,911,129.74 110,403,828.86
67,911,129.74 110,403,828.86
(958,027,031.65) (688,187,968.99) (958,027,031.65) (688,187,968.99)
171,902,569.91 160,018,182.94 171,902,569.91 160,018,182.94
72,989,917.83
66,876,712.63
72,989,917.83
66,876,712.63
2,487,000.00
2,487,000.00
2,487,000.00
2,487,000.00
22,079,056.85
27,312,625.23
22,079,056.85
27,312,625.23
311,646,728.28 204,847,211.63 311,646,728.28 204,847,211.63
95,068,974.68
94,189,337.86
95,068,974.68
94,189,337.86
4,932,970.64
4,932,970.64
(40,612,930.92)
(31,352,333.02)
(40,612,930.92)
(31,352,333.02)
418,194.80
418,194.80
(18,920,085.16)
(16,380,839.52)
(18,920,085.16)
(16,380,839.52)
553,947,427.93 483,107,388.87 553,947,427.93 483,107,388.87
(59,533,016.08) (47,733,172.54) (59,533,016.08) (47,733,172.54)

35,535,958.60
500,000.00
180,705.51
17,307,417.60
(1,401,339.34)
302,125,245.44

46,456,165.32
500,000.00
142,218.98
18,801,683.97
(358,713.02)
301,855,112.40

35,535,958.60
500,000.00
180,705.51
28,500,000.00
(1,401,339.34)
302,125,245.44

46,456,165.32
500,000.00
142,218.98
28,500,000.00
(358,713.02)
301,855,112.40

657,273,552.10 644,841,123.39 657,273,552.10 644,841,123.39
(1,494,266.37)
(5,382,761.94)
1,921,394.69
2,008,063.15
1,921,394.69
2,008,063.15
32,821,058.40 968,005,982.91
40,856,909.34 990,320,192.23
34,315,324.77 977,704,298.94
46,239,671.28
979,127,609.83
1,533,075,037.76
(3,148,807.80) 1,451,113,371.78
98,519.47 1,544,267,620.16
(3,148,807.80) 1,460,811,687.81
98,519.47
29,672,250.60
40,955,428.81
31,166,516.97
46,338,190.75

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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5

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษทั เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ
บริษทั เอเซี
ยไฟเบอร์ จากัด น(มหาชน)
่
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที 30 มิถุนายน 2565
ณงบก
วันาไรขาดทุ
ที่ 30 มิถุนนายน
2565
เบ็ดเสร็
จ

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564

สิ นทรัพย์
หมายเหตุ
สินทรัพย์ หมุนเวียน
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :
6
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ใน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
7
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
5
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่า
สิ นค้าคงเหลือ
8
เงินลงทุนเผื่อขาย
9
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
9
สินทรัส่พวย์นที
หมุ่โนอนไปก
เวียนอื่นาไร(ขาดทุน)เนื่องจาก
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
9
รวมสิ
นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ภาษี
หมุนเงิเวีนยได้นเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
16,19
สินทรัพกย์ทาไรขาดทุ
างการเงินนเบ็
ไม่ดหเสร็
มุนจเวีอืย่นนอื่น
10
กาไร(ขาดทุ
น)เบ็
ดเสร็ษจทั อื่ร่นวสมาหรับปี -สุ ทธิจากภาษี 11
เงินลงทุ
นในบริ
กาไร(ขาดทุ
น)เบ็
ดเสร็
าหรับนปี
อสังหาริ
มทรั
พย์เจพืรวมส
อ่ การลงทุ
12
กาไร(ขาดทุ
น)ต่ อหุ้น (บาท)
13
ที่ดิน อาคารและอุ
ปกรณ์
ขั้น่นพื้นฐาน
สิกาไร(ขาดทุ
นทรัพย์ไม่นห)ต่
มุนอเวีหุยน้ นอื
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
67,911,129.74
171,902,569.91
2,487,000.00
311,646,728.28
7,674.96
(333,041.40)
553,947,427.93

110,403,828.86
160,018,182.94
2,487,000.00
204,847,211.63
437,129.82
4,932,970.64
418,194.80
(15,555,234.43)
483,107,388.87

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่ วย : บาท)
30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
67,911,129.74
171,902,569.91
2,487,000.00
311,646,728.28
7,674.96
(333,041.40)
553,947,427.93

110,403,828.86
160,018,182.94
2,487,000.00
204,847,211.63
437,129.82
4,932,970.64
418,194.80
(15,555,234.43)
483,107,388.87

65,073.30
3,023,620.91
65,073.30
3,023,620.91
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
(260,293.14)
(12,094,483.70)
(260,293.14)
(12,094,483.70)
17,307,417.60
18,801,683.97
28,500,000.00
28,500,000.00
29,411,957.46 301,855,112.40
28,860,945.11 302,125,245.44
30,906,223.83 301,855,112.40
34,243,707.05
302,125,245.44
657,273,552.10 644,841,123.39 657,273,552.10 644,841,123.39
0.65
0.90
0.68
1.02
1,921,394.69
2,008,063.15
1,921,394.69
2,008,063.15
979,127,609.83 968,005,982.91 990,320,192.23 977,704,298.94
1,533,075,037.76 1,451,113,371.78 1,544,267,620.16 1,460,811,687.81

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู ้ถือหุ้น

6
67,911,129.74 110,403,828.86
67,911,129.74 110,403,828.86
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
7
171,902,569.91 160,018,182.94 171,902,569.91 160,018,182.94
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
5
2,487,000.00
2,487,000.00
2,487,000.00
2,487,000.00
8
311,646,728.28 204,847,211.63 311,646,728.28 204,847,211.63
บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน) สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
9
4,932,970.64
4,932,970.64
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
418,194.80
418,194.80
9
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
483,107,388.87 553,947,427.93 483,107,388.87
บริษทั เอเซีย553,947,427.93
ไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)
่
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที 30 มิถุนสิายน
นทรัพ2565
ย์ไม่หมุนเวียน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
10บปี สิ้นสุ ดวัน500,000.00
500,000.00
500,000.00
สาหรั
ที่ 30 มิถุนายน 2565500,000.00
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
11
17,307,417.60
18,801,683.97
28,500,000.00
28,500,000.00
(หน่ วย : บาท)
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
302,125,245.44
301,855,112.40
302,125,245.44 301,855,112.40
งบการเงิ12นที่แสดงเงิ
นลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสี ย
13
657,273,552.10 644,841,123.39 องค์
657,273,552.10
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประกอบอื่นของส่ ว644,841,123.39
นของผู้ถือหุ้น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
1,921,394.69
2,008,063.15 กาไรขาดทุ
1,921,394.69
นเบ็ดเสร็จอื่น 2,008,063.15
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
979,127,609.83
977,704,298.94
กาไรทีย่ งั ไม่ เกิดขึน้ จริง
กาไร(ขาดทุ
น)สะสม 968,005,982.91 990,320,192.23
ส่ วนแบ่ ง
รวมสินทรัพย์
1,533,075,037.76 1,451,113,371.78 1,544,267,620.16 1,460,811,687.81
จากการเปลีย่ นแปลง กาไรขาดทุน รวมองค์ ประกอบ
จัดสรรแล้ ว
ส่ วนเกิน
ส่ วนเกินทุนจาก มูลค่ายุตธิ รรมของ เบ็ดเสร็จอื่น
ทุนที่ออก
ทุนสารอง
อื่นของส่ วน
รวมส่ วน
หมายเหตุ และชาระแล้ ว มูลค่ าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ ได้ จัดสรร การตีราคาที่ดิน เงินลงทุนเผื่อขาย จากบริษทั ร่ วม ของผู้ถือหุ้น
ของผู้ถือหุ้น
455,742,660.00 213,485,663.15
- (29,527,702.70) 552,348,610.12
260,293.14
1,407,600.00 554,016,503.26 1,193,717,123.71
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
โอนส่วนเกินมูลค่าหุน้ เพือ่ ชดเชย
(981,916.00)
981,916.00
ขาดทุนสะสม
18
685,654.91
(685,654.91)
สารองตามกฏหมาย
20
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
65,073.30
65,073.30
65,073.30
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
16,19
- 29,672,250.60
(325,366.44)
(325,366.44) 29,346,884.16
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่า
1,407,600.00
- (1,407,600.00) (1,407,600.00)
สิ นทรัพย์ไปกาไรสะสม
455,742,660.00 212,503,747.15
685,654.91
1,848,408.99 552,348,610.12
- 552,348,610.12 1,223,129,081.17
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
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บริษทั เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
โอนส่วนเกินมูลค่าหุน้ เพือ่ ชดเชย
ขาดทุนสะสม
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
213,485,663.15

455,742,660.00

(29,527,702.70) 552,348,610.12

-

-

-

-

40,955,428.80

-

46,546,660.00

(117,029,791.50) 552,348,610.12

-

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

-

16,19

(46,546,660.00)

-

260,032,323.15

มูลค่ าหุ้นสามัญ

ส่ วนเกิน

จัดสรรแล้ ว
ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

กาไรทีย่ งั ไม่ เกิดขึน้ จริ ง

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

260,293.14

(15,118,104.61)

3,023,620.91

-

12,354,776.84

1,407,600.00

-

-

-

1,407,600.00

554,016,503.26

(15,118,104.61)

3,023,620.91

-

566,110,986.96

ส่ วนแบ่ ง
จากการเปลีย่ นแปลง กาไรขาดทุน รวมองค์ ประกอบ
ส่ วนเกินทุนจาก มูลค่ายุตธิ รรมของ เบ็ดเสร็จอื่น
อื่นของส่ วน
ยังไม่ ได้ จัดสรร การตีราคาที่ดิน เงินลงทุนเผื่อขาย จากบริษทั ร่ วม ของผู้ถือหุ้น

กาไร(ขาดทุน)สะสม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย

18

455,742,660.00

ทุนที่ออก
หมายเหตุ และชาระแล้ ว

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

่ยนแปลงในส่วนของผู ้ถือหุ้น
งบแสดงการเปลี
่

บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

1,193,717,123.71

25,837,324.19

3,023,620.91

-

1,164,856,178.61

รวมส่ วน
ของผู้ถือหุ้น

(หน่ วย : บาท)

10
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บริษทั เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
โอนส่วนเกินมูลค่าหุน้ เพือ่ ชดเชย
ขาดทุนสะสม
สารองตามกฏหมาย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
212,503,747.15

455,742,660.00

16,19

-

-

685,654.91

-

-

685,654.91

จัดสรรแล้ ว
ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

13,040,991.39

31,166,516.97

-

(685,654.91)

981,916.00

(18,421,786.67)

ยังไม่ได้ จัดสรร

กาไร(ขาดทุน)สะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

552,348,610.12

-

-

-

-

552,348,610.12

-

(325,366.44)

65,073.30

-

-

260,293.14

552,348,610.12

(325,366.44)

65,073.30

-

-

552,608,903.26

อื่นของส่ วน
ของผู้ถือหุ้น

จากการเปลี่ยนแปลง รวมองค์ ประกอบ

กาไรทีย่ ังไม่ เกิดขึน้ จริง

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่ วนเกินทุนจาก มูลค่ ายุติธรรมของ
การตีราคาที่ดิน เงินลงทุนเผื่อขาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(981,916.00)

-

213,485,663.15

ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น

18
20

455,742,660.00

ทุนที่ออก
หมายเหตุ และชาระแล้ ว

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

่ยนแปลงในส่วนของผู ้ถือหุ้น
งบแสดงการเปลี
่

บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

1,234,321,663.57

30,841,150.53

65,073.30

-

-

1,203,415,439.74

รวมส่ วน
ของผู้ถือหุ้น

(หน่ วย : บาท)

11
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บริษทั เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
โอนส่วนเกินมูลค่าหุน้ เพือ่ ชดเชย
ขาดทุนสะสม
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
213,485,663.15

455,742,660.00

จัดสรรแล้ ว
ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

-

-

-

-

-

(18,421,786.67)

46,338,190.74

-

46,546,660.00

(111,306,637.41)

ยังไม่ ได้ จัดสรร

กาไร(ขาดทุน)สะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

-

16,19

(46,546,660.00)

-

260,032,323.15

ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น

18

455,742,660.00

ทุนที่ออก
หมายเหตุ และชาระแล้ ว

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

552,348,610.12

-

-

-

552,348,610.12

260,293.14

(15,118,104.61)

3,023,620.91

-

12,354,776.84

552,608,903.26

(15,118,104.61)

3,023,620.91

-

564,703,386.96

อื่นของส่ วน
ของผู้ถือหุ้น

จากการเปลี่ยนแปลง รวมองค์ ประกอบ

กาไรทีย่ ังไม่ เกิดขึน้ จริ ง

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่ วนเกินทุนจาก มูลค่ ายุติธรรมของ
การตีราคาที่ดิน เงินลงทุนเผื่อขาย

่ยนแปลงในส่วนของผู ้ถือหุ้น
งบแสดงการเปลี
่

บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

1,203,415,439.74

31,220,086.13

3,023,620.91

-

1,169,171,732.70

รวมส่ วน
ของผู้ถือหุ้น

(หน่ วย : บาท)

12

บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

13

งบกระแสเงินสด

บริษทั เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)
บริษทั เอเซีงบกระแสเงิ
ยไฟเบอร์ จนากัสดด (มหาชน)
่
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 สาหรับปี สิ้งบกระแสเงิ
นสุ ดวันที่ 30นมิสดถุนายน 2565

13

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิ(หน่
จการ
วย : บาท)
30
มิ
ถ
น
ายน
2565
30
มิ
ถ
น
ายน
2564
30
มิ
ถ
น
ายน
2565
30
มิ
ถ
น
ายน 2564
ุ งบการเงินเฉพาะกิจุ การ
งบการเงิุ นที่แสดงเงินลงทุนตามวิุ ธีส่วนได้เสีย
30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
32,821,058.40
40,856,909.34
34,315,324.77
46,239,671.28

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุ
อนภาษีาเนิ
เงินนได้
กระแสเงิ
นสดจากกินจ)ก่กรรมด
งาน
น)สุทธิ
กรายการปรั
าไร(ขาดทุบนกระทบยอดก
)ก่อนภาษีเงินาไร(ขาดทุ
ได้
เป็ นเงินสดได้
มา(ใช้ไป)จากกิ
จกรรมด
รายการปรั
บกระทบยอดก
าไร(ขาดทุ
น)สุาเนิ
ทธินงาน
่ อมราคาและค่
าตัดจาหน่
าย าเนินงาน
เป็ นค่เงิานเสืสดได้
มา(ใช้ไป)จากกิ
จกรรมด
เผื่่ออผลขาดทุ
นด้าานเครดิ
ต-ลูายกหนี้(โอนกลับ)
ค่ค่าาเสื
มราคาและค่
ตัดจาหน่
เผื่อ่อผลขาดทุ
การลดมูลนค่ด้าาของสิ
า(โอนกลั
บ) บ)
ค่ค่าาเผื
นเครดินตค้-ลู
กหนี้(โอนกลั

และวั
โรงงานเคลื
่อนไหวช้บา(โอนกลั
บ)
ค่ค่าาเผืเผื่อ่ออะไหล่
การลดมู
ลค่สาดุของสิ
นค้า(โอนกลั
)
การด้อแยค่
เครื่อ่ อนไหวช้
งจักร(โอนกลั
ค่ค่าาเผืเผื่อ่ออะไหล่
ละวัาของอะไหล่
สดุโรงงานเคลื
า(โอนกลับบ))
ง(กาไร)ขาดทุ
นจากเงิเนครืลงทุ
ษทั ร่ วบม)
ค่ส่าวเผืนแบ่
่อการด้
อยค่าของอะไหล่
่ องจันกในบริ
ร(โอนกลั
นจากมูลนค่จากเงิ
ายุติธนรรมของ
ส่(กวาไร)ขาดทุ
นแบ่ง(กาไร)ขาดทุ
ลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ตราสารอนุ
พ
น
ั
ธ์
ท
่
ี
ย
ง
ั
ไม่
เ
กิ
ด
ขึ
้ นจริ ง
(กาไร)ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของ

(กตราสารอนุ
าไร)ขาดทุนพจากอั
นั ธ์ทตี่ยราแลกเปลี
งั ไม่เกิดขึ่ย้ นนที
จริ่ยงงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง

(กาไร)ขาดทุ
าไร)ขาดทุนนจากอั
จากการจ
าหน่ายเงิ
(ก
ตราแลกเปลี
่ยนทีน่ยลงทุ
งั ไม่นเกิดขึ้นจริ ง

32,821,058.40

40,856,909.34

34,315,324.77

46,239,671.28

11,369,339.44
(58,155.16)
11,369,339.44
(188,733.94)
(58,155.16)
(684.00)
(188,733.94)
(5,623.10)
(684.00)
1,494,266.37
(5,623.10)

2,452,602.14
61,360.88
2,452,602.14
(13,981.70)
61,360.88
(12,947.46)
(13,981.70)
(12,947.46)
5,382,761.94
-

11,369,339.44
(58,155.16)
11,369,339.44
(188,733.94)
(58,155.16)
(684.00)
(188,733.94)
(5,623.10)
(684.00)
(5,623.10)

2,452,602.14
61,360.88
2,452,602.14
(13,981.70)
61,360.88
(12,947.46)
(13,981.70)
(12,947.46)
--

1,494,266.37
(803,149.45)
(1,155,743.31)
(803,149.45)
(333,041.40)
(1,155,743.31)
(4,383,223.76)
(333,041.40)
3,194,639.32
(4,383,223.76)
1,401,339.34
3,194,639.32

5,382,761.94
(2,092,346.54)
(1,700,348.76)
(2,092,346.54)
(15,555,234.43)
(1,700,348.76)
(188,052.39)
(15,555,234.43)
3,622,347.84
(188,052.39)
358,713.02
3,622,347.84

(803,149.45)
(1,155,743.31)
(803,149.45)
(333,041.40)
(1,155,743.31)
(4,383,223.76)
(333,041.40)
3,194,639.32
(4,383,223.76)
1,401,339.34
3,194,639.32

(2,092,346.54)
(1,700,348.76)
(2,092,346.54)
(15,555,234.43)
(1,700,348.76)
(188,052.39)
(15,555,234.43)
3,622,347.84
(188,052.39)
358,713.02
3,622,347.84

358,713.02
33,171,783.88

1,401,339.34
43,352,288.75

358,713.02
33,171,783.88

33,171,783.88
43,352,288.75
(54,948,984.08) (10,878,785.33)
(25,872,332.80) (107,083,185.98)
(54,948,984.08)
(10,878,785.33)
(16,050.00) (107,083,185.98)
6.00
(25,872,332.80)
(16,050.00)
6.00
3,327,284.96
17,850,487.64
3,489,129.65
(486,047.62)
3,327,284.96
17,850,487.64
(40,849,168.39)
3,489,129.65 (57,245,236.54)
(486,047.62)

33,171,783.88
(54,948,984.08)
(25,872,332.80)
(54,948,984.08)
(16,050.00)
(25,872,332.80)

(40,849,168.39)

(40,849,168.39)

(กาไร)ขาดทุ
าไร)ขาดทุนนจากการจ
จากการจาหน่
าหน่าายเงิ
ยสิ นนทรั
(ก
ลงทุพนย์ถาวร
ภาระผู
กพันผลประโยชน์
พนัากยสิ
งาน
(ก
าไร)ขาดทุ
นจากการจาหน่
นทรัพย์ถาวร
ค่าใช้จก่ายดอกเบี
้ย
ภาระผู
พันผลประโยชน์
พนักงาน
กาไร(ขาดทุ
น
)จากการด
าเนิ
น
งานก่
อนการเปลี่ยนแปลง
1,401,339.34
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ในสิ นทรัพนย์)จากการด
และหนี้สิาเนิ
นดาเนิ
นงานอนการเปลี่ยนแปลง 43,352,288.75
กาไร(ขาดทุ
นงานก่
สิ นในสิ
ทรันพทรั
ย์ดาเนิ
งาน(เพิ
43,352,288.75
พย์แนละหนี
นงาน
้ สินม่ ขึด้ นาเนิ)ลดลง
(10,878,785.33)
าและลูม่ กขึหนี
้ การค้
้ หมุนเวียนอื่น
สินทรัลูพกย์หนี
ดาเนิ
นงาน(เพิ
้ น)ลดลง
(107,083,185.98)
ค้าคงเหลื
(10,878,785.33)
ลูสิกนหนี
้ การค้าอและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
6.00
พย์ไม่หอมุนเวียนอื่น
(107,083,185.98)
สิสินนค้ทรัาคงเหลื
หนี้สินสิดนาเนิ
น (ลดลง)
6.00
ทรันพงานเพิ
ย์ไม่หมุม่ นขึ้เวี
ยนอื่น
17,850,487.64
หนีน้ กงานเพิ
ารค้าและเจ้
าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินเจ้ดาาเนิ
ม่ ขึ้น (ลดลง)
(486,047.62)
หนีาหนี
นหมุ
นเวี้ หยมุนอื
้ สิน้ กทางการเงิ
17,850,487.64
เจ้
ารค้าและเจ้
าหนี
นเวี่นยนอื่น
(57,245,236.54)
เงินสดรั
ย)จากการด
าเนินนเวีงาน
(486,047.62)
หนีบ้ ส(จ่ิ นาทางการเงิ
นหมุ
ยนอื่น
(57,245,236.54)
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนินงาน

(57,245,236.54)

(16,050.00)
3,327,284.96
3,489,129.65
3,327,284.96
(40,849,168.39)
3,489,129.65

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มหาชน) » แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2565

83

บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

13

งบกระแสเงินสด

บริษทั เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)
บริษทั เอเซีงบกระแสเงิ
ยไฟเบอร์ จนากัสดด (มหาชน)
่
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
งบกระแสเงินสด

14

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิ(หน่
จการ
วย : บาท)
30
มิ
ถ
น
ายน
2565
30
มิ
ถ
น
ายน
2564
30
มิ
ถ
น
ายน
2565
30
มิ
ถ
น
ายน
ุ
ุ
ุ งบการเงินเฉพาะกิจุ การ 2564
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
32,821,058.40
40,856,909.34
34,315,324.77
46,239,671.28

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุ
อนภาษีาเนิ
เงินนได้
กระแสเงิ
นสดจากกินจ)ก่กรรมด
งาน (ต่ อ)
รายการปรั
บกระทบยอดก
เงินสดจ่
ายดอกเบี้ย าไร(ขาดทุน)สุทธิ
เป็ นเงิเงินนสดจ่
สดได้ายผลประโยชน์
มา(ใช้ไป)จากกิพจนักรรมด
กงาน าเนินงาน
่ อมราคาและค่
าตันดิ ตจาหน่
เงิค่านเสืสดจ่
ายภาษีเงินได้
ิบุคคลาย
่อผลขาดทุ
านเครดิ
-ลูกหนี้(โอนกลับ)
เงิค่านเผืสดรั
บภาษีเงินนด้ได้
นิติบุคตคล
่อการลดมู
ลค่จาของสิ
า(โอนกลั
เงินสดสุ ทธิไค่ด้ามเผืา(ใช้
ไป)จากกิ
กรรมดนค้าเนิ
นงาน บ)

ค่าเผื่ออะไหล่
และวัสดุนโรงงานเคลื่อนไหวช้า(โอนกลับ)
กระแสเงินสดจากกิ
จกรรมลงทุ
่อการด้
อยค่าของอะไหล่
่ องจันกร(โอนกลับ)
เงิค่านเผืสดรั
บจากการจ
าหน่ายเงิเนครืลงทุ
จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงิส่วนนแบ่
สดจ่งา(กยสาไร)ขาดทุ
าหรับเงินนให้
กยู้ มื ระยะสั้น
(ก
าไร)ขาดทุ
น
จากมู
ล
ค่
า
ยุ
รรมของ
เงินสดจ่ายสาหรับอสังหาริตมิธทรั
พย์เพือ่ การลงทุน
ตราสารอนุพนั ธ์ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร

(1,377,368.62)
(3,563,732.01)
11,369,339.44
(1,641,838.29)
(58,155.16)
504,857.26
(188,733.94)
(63,323,318.20)
(684.00)
(5,623.10)
4,940,645.60
1,494,266.37
-

(468,660.77)
(2,900,150.00)
2,452,602.14
(418,194.80)
61,360.88
(13,981.70)
(44,636,173.96)
(12,947.46)
242,000,000.00
5,382,761.94
(1,500,000.00)

(1,377,368.62)
(3,563,732.01)
11,369,339.44
(1,641,838.29)
(58,155.16)
504,857.26
(188,733.94)
(63,323,318.20)
(684.00)
(5,623.10)
4,940,645.60
-

(468,660.77)
(2,900,150.00)
2,452,602.14
(418,194.80)
61,360.88
(13,981.70)
(44,636,173.96)
(12,947.46)
242,000,000.00
(1,500,000.00)

(7,278,334.13) (146,606,960.22)
(7,278,334.13) (146,606,960.22)
(803,149.45)
(2,092,346.54)
(803,149.45)
(2,092,346.54)
(16,331,276.29) (20,800,608.40) (16,331,276.29) (20,800,608.40)
(1,700,348.76)
(1,155,743.31)
(1,700,348.76)
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึนจริ ง (1,155,743.31)
4,399,643.36
188,364.48
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร ้
4,399,643.36
188,364.48
(333,041.40)
(15,555,234.43)
(333,041.40)
(15,555,234.43)
(ก
าไร)ขาดทุ
น
จากการจ
าหน่
า
ยเงิ
น
ลงทุ
น
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมลงทุน
(14,269,321.46) 73,280,795.86 (14,269,321.46) 73,280,795.86
(4,383,223.76)
(188,052.39)
(4,383,223.76)
(188,052.39)
(ก
าไร)ขาดทุ
น
จากการจ
าหน่
า
ยสิ
น
ทรั
พ
ย์
ถ
าวร
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
3,194,639.32
3,622,347.84
3,194,639.32
3,622,347.84
งาน น
เงิภาระผู
นเบิกกเกิพันนบัผลประโยชน์
ญชีและเงินกูพย้ นัมื กระยะสั
้
1,401,339.34
358,713.02
1,401,339.34
358,713.02
ค่าจากสถาบั
ใช้จ่ายดอกเบี
้ ย นเพิมขึ้น (ลดลง)
นการเงิ
35,094,857.98 (46,785,163.88) 35,094,857.98 (46,785,163.88)
่
กาไร(ขาดทุ
น)จากการด
นงานก่
อนการเปลี
เงินสดสุ
ทธิได้ มา(ใช้
ไป)จากกิจาเนิ
กรรมจั
ดหาเงิ
น ่ยนแปลง 35,094,857.98 (46,785,163.88) 35,094,857.98 (46,785,163.88)
43,352,288.75
33,171,783.88
43,352,288.75
33,171,783.88
ในสิ นทรัตพราแลกเปลี
ย์และหนี้ส่ยินในเงิ
นดาเนินนสด
งาน
ผลกระทบจากอั
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
และรายการเที
ยบเท่าเงินสด
5,082.56
717.91
5,082.56
717.91
(10,878,785.33) (54,948,984.08) (10,878,785.33) (54,948,984.08)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง)สุทธิ
(42,492,699.12) (18,139,824.07) (42,492,699.12) (18,139,824.07)
(107,083,185.98) (25,872,332.80) (107,083,185.98) (25,872,332.80)
สิ นค้าคงเหลือ
110,403,828.86 128,543,652.93 110,403,828.86 128,543,652.93
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
6.00 110,403,828.86
(16,050.00)
6.00 110,403,828.86
(16,050.00)
สิ
น
ทรั
พ
ย์
ไ
ม่
ห
มุ
น
เวี
ย
นอื
่
น
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายปี
67,911,129.74
67,911,129.74
หนี้สินดาเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
17,850,487.64
3,327,284.96
17,850,487.64
3,327,284.96
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
(486,047.62)
3,489,129.65
(486,047.62)
3,489,129.65
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
(57,245,236.54) (40,849,168.39) (57,245,236.54) (40,849,168.39)
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

บริษทั เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

1. ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2513 และเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2518 บริ ษทั ดาเนิ นธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ไนล่อน
ที่ต้ งั สานักงานและโรงงานของบริ ษทั คือ
สานักงาน ชั้น 27 อาคารวอล์ลสตรี ททาวเวอร์ เลขที่ 33/133-136 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
โรงงาน เลขที่ 406-7 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท กม.33.5 ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที่ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึ้น อย่างต่อเนื่อง
ทาให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนามาซึ่ ง
ความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดาเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั จะติดตามความคืบหน้า
ของสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างต่อเนื่องและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและ
หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอ
2. เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ
งบการเงินได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายความถึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นรายการบางประเภท
ซึ่ งใช้มูลค่ายุติธรรมตามที่อธิบายในนโยบายบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรื อมีการ
ตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
2.2 สกุลเงินที่นาเสนองบการเงิน
งบการเงินจัดทาและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นสกุลเงินบาท
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2. เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน (ต่ อ)
2.3 การประมาณการและการใช้ ดุลยพินิจ
การจัดทางบการเงินนี้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจการประมาณ และข้อสมมติฐาน
หลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจานวนเงินที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้
และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชี
จะบันทึกในงวดบัญชี ที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สาคัญในการกาหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบต่อการรับรู ้
จานวนเงินในงบการเงิน และรวมอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีดงั นี้
2.3.1 สัญญาเช่า
การกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่าที่มีสิทธิ การเลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรื อยกเลิกสัญญาเช่า - กิจการในฐานะผูเ้ ช่า
ในการกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่า ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่า กิจการมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลหรื อไม่ที่จะใช้สิทธิ เลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรื อยกเลิกสัญญาเช่า โดยคานึ งถึงข้อเท็จจริ งและ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทาให้เกิดสิ่ งจูงใจในทางเศรษฐกิจสาหรับกิจการในการใช้สิทธิ เลือกนั้น ภายหลังจาก
วันที่สญ
ั ญาเช่ามีผล กิจการจะประเมินอายุสญ
ั ญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่มีนยั สาคัญซึ่ งอยูภ่ ายใต้
การควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ เลือก
การจัดประเภทของสัญญาเช่า - กิจการในฐานะผูใ้ ห้เช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือ่ พิจารณาว่ากิจการได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของ
ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
2.3.2 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ โดยคานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดี ต อายุของหนี้
ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ ยงด้านเครดิ ตที่คล้ายคลึงกัน เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุน
ด้านเครดิ ตจากประสบการณ์ในอดี ตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกิจการอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของ
ลูกค้าที่เกิดขึ้นจริ งในอนาคต
2.3.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้ อขายในตลาดและไม่
สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้ อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ดังกล่าว โดยใช้เทคนิ คและแบบจาลองการประเมินมูลค่า ซึ่ งตัวแปรที่ใช้ในแบบจาลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่
ในตลาด โดยคานึ งถึงความเสี่ ยงทางด้านเครดิ ต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่ องมือ
ทางการเงิน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่
แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิ ดเผยลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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2. เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน (ต่ อ)
2.3 การประมาณการและการใช้ ดุลยพินิจ (ต่ อ)
2.3.4 ค่าเสื่ อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ และค่าตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ และค่าตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน (ถ้ามี) และต้องทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และ มูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
2.3.5 ค่าเผื่อลดมูลค่าสาหรับสิ นค้าเก่า ล้าสมัย และเสื่ อมคุณภาพ
บริ ษทั ได้ประมาณการค่าเผื่อลดมูลค่าสาหรับสินค้าเก่า ล้าสมัย และเสื่ อมคุณภาพเพือ่ ให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของ
สินค้าคงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการการหมุนเวียนและเสื่ อมสภาพของสิ นค้าคงเหลือประเภทต่างๆ
2.3.6 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัย
ข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดื อนในอนาคต อัตรามรณะและปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
ในเชิงประชากรศาสตร์ เป็ นต้น ในการกาหนดอัตราคิดลดฝ่ ายบริ หารได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงสภาพการณ์
ทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั ส่วนอัตรามรณะใช้ขอ้ มูลตารางอัตรามรณะที่เปิ ดเผยทัว่ ไปในประเทศ อย่างไรก็ตามผลประโยชน์
หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริ งนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
2.3.7 อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุนได้แก่อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองเพือ่ หาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากมูลค่าที่เพิม่ ขึ้น
หรื อทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพือ่ ขายตามปกติธุรกิจหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การหรื อใช้ในการ
บริ หารงาน
2.3.8 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กิจการรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซ่ ึ งคานวณขึ้นจากผลแตกต่างชัว่ คราว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ระหว่างฐานภาษีของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอน
ว่ากิจการจะมีกาไรทางภาษีจากการดาเนิ นงานในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้น้ นั ในการนี้
ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯควรรับรู ้จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นจานวนเท่าใดโดยพิจารณา
ถึงกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กิจการได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง
จานวนหลายฉบับ ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพือ่ ให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชี
กับผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกิจการ
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (ต่ อ)
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่มรี อบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565
สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งหลายฉบับ ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อ
จัดให้มีข้ ึนเพือ่ ให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจน
เกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิหรื อข้อยกเว้น
ชัว่ คราวกับผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของกิจการเชื่อว่าการปรับปรุ งมาตรฐานนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกิจการ
4. นโยบายการบัญชี
4.1 การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้จากการขายและบริ การที่ให้กบั ลูกค้าเป็ นจานวนสุทธิ จากภาษีขาย การรับคืนและส่วนลด รายได้จากการขายสิ นค้า
รับรู ้เมื่อมีการส่งมอบและผูซ้ ้ื อยอมรับสินค้า โดยผูซ้ ้ื อได้รับโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสาคัญของความเป็ น
เจ้าของสิ นค้าได้โอนไปยังผูซ้ ้ื อแล้ว
บริ ษทั รับรู้รายได้จากการให้บริ การเมื่อได้ให้บริ การลูกค้าแล้ว
บริ ษทั รับรู้ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็ นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ และรายได้อื่นตามเกณฑ์คงค้าง
บริ ษทั รับรู ้ตน้ ทุนขาย และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนและประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร
ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรื อเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงในการเปลี่ยนมือซึ่ งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มา
และไม่ติดภาระค้าประกัน
4.3 ลูกหนีก้ ารค้ าและค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิต
ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจานวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชาระสาหรับการขายสิ นค้าและการให้บริ การตามปกติของธุรกิจ กิจการรับรู้
ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่ มแรกด้วยจานวนเงินของสิ่ งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชาระ ในกรณี ที่มีส่วนประกอบด้านการ
จัดหาเงินที่มีนยั สาคัญจะรับรู ้ดว้ ยมูลค่าปั จจุบนั ของสิ่ งตอบแทน
กิจการใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุน
ด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่ งกาหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหนี้และรับรู้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู ้
รายการลูกหนี้การค้า ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ลูกหนี้การค้าจะถูกจัดกลุ่มตามวันที่ครบกาหนด
ชาระ อัตราความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยูก่ บั ประวัติการชาระเงินและข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิ ตในอดี ตซึ่ งมีการปรับเพือ่
สะท้อนข้อมูลปั จจุบนั และการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อความสามารถของลูกค้าในการชาระหนี้
กิจการรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในกาไรหรื อขาดทุนภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
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4. นโยบายการบัญชี (ต่ อ)
4.4 สินค้ าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า บริ ษทั ประมาณมูลค่าสุทธิที่คาดว่า
จะได้รับจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นต้องจ่ายเพือ่ การขายสินค้านั้นได้
ต้นทุนของสิ นค้าที่ซ้ื อประกอบด้วยราคาซื้ อรวมค่าใช้จ่ายอื่นทุกประเภทที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้ อสินค้านั้น ต้นทุนของ
สินค้าสาเร็ จรู ปและสินค้าระหว่างผลิต ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และโสหุย้ การผลิต โดยราคาทุนของสินค้าคงเหลือ
คานวณโดยใช้วิธีตน้ ทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ส่วนสิ นค้าระหว่างทางบันทึกด้วยราคาทุน
บริ ษทั ตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ โดยการประมาณของฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
4.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
4.6 อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
บริ ษทั บันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุนในราคาทุนซึ่ งรวมต้นทุนการทารายการ หลังจากนั้นบริ ษทั จะ
บันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า
ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุนที่เป็ นอาคารคานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณเป็ นระยะเวลา 20 ปี
บริ ษทั บันทึกค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุนเป็ นค่าใช้จ่ายประจาปี
บริ ษทั ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุนที่เป็ นงานระหว่างก่อสร้าง
บริ ษทั รับรู้ผลต่างระหว่างจานวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกาไรหรื อ
ขาดทุนในปี ที่ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุนออกจากบัญชี
4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงในราคาประเมิน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ (ถ้ามี)
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรื อรับรู้แยกเป็ นอีกสิ นทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม
เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริ ษทั และต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่าง
น่าเชื่อถือ และจะตัดมูลค่าตามบัญชี ของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก สาหรับค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษาอื่นๆ บริ ษทั จะรับรู้
ต้นทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่ อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรง เพือ่ ลดราคาตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์แต่ละชนิดตามอายุการ
ใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์
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4. นโยบายการบัญชี (ต่ อ)
4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่ อ)
อายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ ดังนี้
ปี
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
10 - 20
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
5 - 10
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สานักงาน
5 - 10
ยานพาหนะ
5-8
บริ ษทั บันทึกค่าเสื่ อมราคาเป็ นค่าใช้จ่ายประจาปี
บริ ษทั ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน
มูลค่าคงเหลือ และอายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ได้ทบทวนและแก้ไขตามความเหมาะสม ณ ทุกสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน
ในกรณีที่ราคาตามบัญชี สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชี จะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที
ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการจาหน่ายสินทรัพย์คานวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิ่ งตอบแทนสุทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่าย
สิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชี และรับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนอื่นสุทธิ ในกาไรหรื อขาดทุน
4.8 การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชี ของกิจการได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สาหรับค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุ
การให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรื อ ยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดี ยวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่า
มูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
การคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์หกั ต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสด
ที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานึ งภาษีเงินได้เพือ่ ให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาด
ปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์ สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น
จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน จะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิม่ ขึ้นในภายหลัง และการ
เพิม่ ขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ส่วนสิ นทรัพย์ทางการเงินที่จดั ประเภทเป็ น
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นการกลับรายการจะถูกรับรู ้โดยตรงในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยมจะไม่มีการปรับปรุ งกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์
ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่า
จะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี ภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่าย
เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
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4. นโยบายการบัญชี (ต่ อ)
4.9 สัญญาเช่ า
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่า กิจการจะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ โดยสัญญาจะ
เป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นมีการให้สิทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สาหรับช่วงเวลาหนึ่ง
เพือ่ การแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
กิจการประเมินอายุสญ
ั ญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญาเช่าหรื อตามระยะเวลาที่เหลืออยูข่ องสัญญาเช่าที่มีผลอยู่
โดยรวมระยะเวลาตามสิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตาม
สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิ เลือกนั้น ทั้งนี้ พิจารณาถึงผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรื อ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว
เป็ นต้น
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วย การวัดมูลค่าเริ่ มแรกกับหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้อง การจ่ายชาระตามสัญญาเช่า
ใด ๆ ที่จ่ายชาระ ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สญ
ั ญาเริ่ มมีผลหักสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับใด ๆ และต้นทุน
ทางตรงเริ่ มแรกใด ๆ การวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยใช้ราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสม
สินทรัพย์สิทธิ การใช้คิดค่าเสื่ อมราคาตลอดช่วงเวลาที่ส้ นั กว่าของอายุสญ
ั ญาเช่าและอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์
สิทธิการใช้ หากสัญญาเช่าโอนความเป็ นเจ้าของในสินทรัพย์อา้ งอิงหรื อราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ สะท้อนว่า
กิจการจะใช้สิทธิเลือกซื้ อ สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ที่เกี่ยวข้องคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์
สิทธิการใช้ การคิดค่าเสื่ อมราคาเริ่ ม ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผล
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าโดยการเพิม่ มูลค่าตามบัญชีเพือ่ สะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า (ใช้วิธีดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง) และลดมูลค่าตามบัญชีเพือ่ สะท้อนการชาระการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชาระแล้ว
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่ งสินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสญ
ั ญาเช่า 12 เดื อนหรื อน้อยกว่านับตั้งแต่วนั ที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผล หรื อสัญญา
เช่าซึ่ งสินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า จะถูกรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
4.10 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
เงินเดื อน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้)
บริ ษทั มีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชย
ดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
บริ ษทั คานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการ
ไว้ (Projected Unit Credit Cost Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระได้ทาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ขอ้ สมมติที่หลากหลายรวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดอัตราการขึ้น
เงินเดื อนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟ้อ
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4. นโยบายการบัญชี (ต่ อ)
4.10 ผลประโยชน์ พนักงาน (ต่ อ)
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สาหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.11 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้สิน เมื่อเกิดภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อโดยอนุมานจากผลสื บเนื่องมาจาก
เหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ตอ้ งใช้ทรัพยากรเพือ่ จ่ายชาระตามภาระผูกพันและสามารถประมาณ
การจานวนที่ตอ้ งจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ เมื่อได้จ่ายชาระประมาณการหนี้สินไปแล้วหากแน่ใจว่าจะได้รับคืนอย่างแน่นอนให้
บันทึกรายจ่ายที่จะได้รับคืนเป็ นสินทรัพย์แยกต่างหาก
4.12 เครื่ องมือทางการเงิน
กิจการรับรู้รายการเมื่อเริ่ มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทารายการเฉพาะในกรณี
ที่เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน อย่างไรก็ตาม สาหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มี
องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนยั สาคัญ กิจการจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ใน
นโยบายการบัญชีเรื่ องการรับรู้รายได้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กิจการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่ มแรก เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุน
ตัดจาหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสิ นทรัพย์
ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
กิจการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย เมื่อกิจการถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นเพือ่ รับกระแสเงินสด
ตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็ นการรับชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจาก
ยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกาไรและ
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรื อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะรับรู ้ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม
โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิ ของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนั ธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ ค้า เงินลงทุนในตราสารทุน
ซึ่ งกิจการไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสด
ที่ไม่ได้รับชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั จดทะเบียนถือเป็ นรายได้อื่นในส่วนของ
กาไรหรื อขาดทุน
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4. นโยบายการบัญชี (ต่ อ)
4.12 เครื่ องมือทางการเงิน (ต่ อ)
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน
ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพนั ธ์ กิจการรับรู้รายการเมื่อเริ่ มแรกสาหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทา
รายการและจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็ นหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง ทั้งนี้ ผลกาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะรับรู ้
ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน โดยการคานวณมูลค่าราคาทุนตัดจาหน่ายคานึ งถึงค่าธรรมเนี ยมหรื อต้นทุนที่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของ
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของ
กาไรหรื อขาดทุน
การตัดรายการของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั ได้สิ้นสุดลง หรื อได้มีการ
โอนสิทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์น้ นั รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั
หรื อมีการโอนการควบคุมในสิ นทรัพย์น้ นั แม้วา่ จะไม่มีการโอนหรื อไม่ได้คงไว้ซ่ ึ งความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของ
สิ นทรัพย์น้ นั
กิจการตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น
หรื อมีการสิ้ นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยูใ่ ห้เป็ นหนี้สินใหม่จากผูใ้ ห้กรู้ ายเดี ยวกันซึ่ งมี
ข้อกาหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรื อมีการแก้ไขข้อกาหนดของหนี้สินที่มีอยูอ่ ย่างเป็ นสาระสาคัญ จะถือว่าเป็ นการตัดรายการ
หนี้สินเดิ มและรับรู ้ หนี้สินใหม่ โดยรับรู ้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าวในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กิจการใช้วิธีการอย่างง่ายในการคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับลูกหนี้การค้าและสิ นทรัพย์ที่เกิดจาก
สัญญา ดังนั้น ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิจการจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ ยงทางด้านเครดิ ต แต่จะรับรู ้
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าและสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา โดยอ้างอิง
จากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิ ตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุ งด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้รวมทั้ง
สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจาหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป
การหักกลบของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิ ในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการ
มีสิทธิ บงั คับใช้ได้ตามกฎหมายอยูแ่ ล้วในการหักกลบจานวนเงินที่รับรู ้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชาระด้วยยอดสุทธิ หรื อตั้งใจ
ที่จะรับสินทรัพย์และชาระหนี้สินพร้อมกัน
สัญญาอนุพนั ธ์
บริ ษทั ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ ได้แก่ สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพือ่ ป้องกันความเสี่ ยงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั รับรู้มูลค่าเริ่ มแรกของตราสารอนุพนั ธ์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทาสัญญา และวัดมูลค่า ในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
โดยรับรู ้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้ บริ ษทั แสดงตราสารอนุพนั ธ์เป็ นสิ นทรัพย์
ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็ นหนี้สินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์
บริ ษทั แสดงตราสารอนุพนั ธ์ที่มีอายุสญ
ั ญาคงเหลือยังไม่ถึงกาหนดชาระภายใน 12 เดื อน เป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น หรื อ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
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4. นโยบายการบัญชี (ต่ อ)
4.13 การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานและสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของบริ ษทั ถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที่กิจการดาเนินงาน
อยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานและสกุลเงินที่ใช้
นาเสนองบการเงินของบริ ษทั
รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการและแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินเป็ นตัวเงิน ซึ่ งเป็ นเงินตราต่างประเทศให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
ในงบแสดงฐานะการเงินรายการกาไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรื อจ่ายชาระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจาก
การแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งเป็ นเงินตราต่างประเทศ ได้บนั ทึกไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
4.14 กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ คานวณโดยการหารกาไร(ขาดทุน)สุทธิ สาหรับงวดบัญชี ดว้ ยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้
สามัญตามระยะเวลาที่ออกและชาระแล้ว
4.15 สารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิ ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเป็ น
เงินปันผลได้
4.16 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคานวณจากกาไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน หรื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี
บริ ษทั รับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
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4. นโยบายการบัญชี (ต่ อ)
4.16 ภาษีเงินได้ (ต่ อ)
บริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงานและจะทาการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั จะไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้งั หมดหรื อบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้ หากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึก
โดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ ตามกฎหมาย
ที่จะนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้น้ ีประเมินโดย
หน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสาหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน สาหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้น
กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืน สิ นทรัพย์และ
จ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดี ยวกัน
4.17 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารนี้เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผบู้ ริ หารของบริ ษทั ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ได้แก่
เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปอื่น ทั้งนี้ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั หมายถึง บุคคลที่
กาหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4.18 การนาเสนอข้ อมูลส่ วนงานดาเนินงาน
ส่วนงานดาเนิ นงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นาเสนอให้ผมู้ ีอานาจตัดสิ นใจสูงสุดด้านการดาเนิ นงาน
ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสูงสุดด้านการดาเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของส่วนงานดาเนิ นงาน
5. รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่
จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั
นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่มีสิทธิ ออกเสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ซึ่ งทาให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ที่มีอานาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดาเนิ นงานของบริ ษทั
บริ ษทั มีรายการทางธุรกิจที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สาคัญกับบุคคลหรื อ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันได้แสดงไว้ในงบการเงินโดยใช้ราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดหรื อราคาที่เทียบเคียงกับราคาตลาด
ทัว่ ไปหรื อเป็ นไปตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกันไว้
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5. รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่ อ)
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริ ษทั มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั ไม่วา่ จะโดยทางตรง
หรื อทางอ้อมหรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดี ยวกันกับบริ ษทั มีดงั นี้
บริษทั
ลักษณะความสั มพันธ์
ลักษณะความเกี่ยวข้ อง
บริ ษทั ไทยฟาร์ อีสต์ จากัด
บริ ษทั ที.เอฟ.อี.เทรดดิ้ง จากัด
บริ ษทั ไทยโซอิง อินดัสเทรี ยล จากัด
บริ ษทั เอเซียการ์ เมนต์ จากัด
บริ ษทั โรงงานส่งเสริ มไทยอุตสาหกรรม จากัด
บริ ษทั ครัยโอไทย จากัด

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ร่ วม

มีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน
มีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน
มีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน
มีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน
มีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ร่ วมและมีกรรมการผูม้ ีอานาจร่ วมกัน

5.1 สิ นทรัพย์ระหว่ างกัน มีดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั ไทยฟาร์ อีสต์ จากัด
บริ ษทั ที.เอฟ.อี.เทรดดิ้ง จากัด
บริ ษทั เอเซียการ์ เมนต์ จากัด
บริ ษทั โรงงานส่งเสริ มไทยอุตสาหกรรม จากัด
ค่าปรับจากการที่ลูกค้าจ่ายชาระล่าช้าค้างรับ
บริ ษทั ไทยฟาร์ อีสต์ จากัด
บริ ษทั ที.เอฟ.อี.เทรดดิ้ง จากัด
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ครัยโอไทย จากัด
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ครัยโอไทย จากัด

105,390,648.44
18,929,488.96
121,086.55
579,248.78

105,390,648.44
18,929,488.96
5,564.00
-

4,037,224.11
703,530.52

4,037,224.11
703,530.52

215,537.20

104,368.31

2,487,000.00

2,487,000.00

บริ ษทั มีเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ร่ วมเพือ่ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน โดยการคิดดอกเบี้ย ด้วยอัตราตามสัญญาที่ตกลงกัน
เงินให้กยู้ มื ดังกล่าวมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
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5. รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่ อ)
5.1 สิ นทรัพย์ระหว่ างกัน มีดังนี้ (ต่ อ)
ในระหว่างปี 2565 เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ในระหว่างปี
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2564
เพิม่ ขึน้
ลดลง
30 มิถุนายน 2565
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ครัยโอไทย จากัด
รวม

2,487,000.00
2,487,000.00

-

-

2,487,000.00
2,487,000.00

5.2 รายได้ ระหว่ างกัน มีดังนี้

รายได้จากการขาย
บริ ษทั เอเซียการ์เมนต์ จากัด
บริ ษทั โรงงานส่งเสริ มไทยอุตสาหกรรม จากัด
ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั ครัยโอไทย จากัด

นโยบายการกาหนดราคา
ราคาตลาด

(หน่ วย : บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
462,998.00
1,948,666.15

816,844.60
1,925,054.35

111,168.89

91,696.85

อัตราตามสัญญา

5.3 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

(หน่ วย : บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
9,133,744.00
8,806,093.00
286,926.44
230,608.39
9,420,670.44
9,036,701.39
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
เงินสด
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
รวม

339,000.00
48,515,149.11
19,056,980.63
67,911,129.74

192,463.35
95,961,277.49
14,250,088.02
110,403,828.86

เงินฝากธนาคารมีอตั ราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกาหนด
7. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รวม

50,350,184.05
4,956,291.83

49,655,412.72
4,845,122.94

105,714,081.71
10,882,012.32
171,902,569.91

100,234,917.03
5,282,730.25
160,018,182.94

7.1 ลูกหนีก้ ารค้ า
การวิเคราะห์อายุลูกหนี้การค้า - มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ปัจจุบนั ถึง 3 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
รวมลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน-สุ ทธิ
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700,335.33
124,320,137.40
125,020,472.73
(74,670,288.68)
50,350,184.05

5,564.00
124,320,137.40
124,325,701.40
(74,670,288.68)
49,655,412.72

29
7. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น (ต่ อ)
7.1 ลูกหนีก้ ารค้ า (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 บริ ษทั มีลูกหนี้การค้าที่คา้ งชาระเป็ นเวลานาน (เกินกว่า 6 เดือน) จากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
กันสองแห่ ง (บริ ษทั ไทยฟาร์อีสต์ จากัด และ บริ ษทั ที .เอฟ.อี. เทรดดิ้ง จากัด) เป็ นจานวนเงินรวม 124.32 ล้านบาท และ 124.32
ล้านบาท ตามลาดับ ลูกหนี้การค้าดังกล่าวมีที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างมาจานองเป็ นหลักประกัน ราคาประเมินซึ่ งถือตามรายงาน
การประเมินราคาโดยบริ ษทั ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 มีมูลค่าตลาด จานวนเงิน 110.99 ล้านบาท
และมีมูลค่าบังคับขายจานวนเงิน 66.59 ล้านบาท
ฝ่ ายบริ หารเชื่อว่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตข้างต้นเพียงพอและเหมาะสมเนื่องจากมูลค่าบังคับขายมีมูลค่าครอบคลุมมูลค่า
หนี้สินสุทธิของลูกหนี้ขา้ งต้น และบริ ษทั ยังคงมีนโยบายให้ลูกหนี้ขายทรัพย์สินเพือ่ ชาระหนี้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
การวิเคราะห์อายุลูกหนี้การค้า - มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ตัว๋ เงินรับ
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
มากกว่า 12 เดื อน
ลูกหนี้การค้า
ปั จจุบนั ถึง 3 เดื อน
มากกว่า 3 เดื อนถึง 6 เดื อน
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
รวมลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการที่ไม่ เกี่ยวข้ องกัน-สุ ทธิ

4,308,748.56
1,301,813.74

4,806,068.41
1,301,813.74

100,981,993.83
426,545.04
107,019,101.17
(1,305,019.46)
105,714,081.71

95,401,978.89
88,230.61
101,598,091.65
(1,363,174.62)
100,234,917.03

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต มีจานวนเงิน 1.31 ล้านบาท และ 1.36 ล้านบาท ตามลาดับ
ฝ่ ายบริ หารเชื่อว่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตดังกล่าวเพียงพอสาหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้
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7. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น (ต่ อ)
7.2 ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
ค่าปรับจากการที่ลูกค้าจ่ายชาระล่าช้าค้างรับ
บริ ษทั ไทยฟาร์ อีสต์ จากัด
บริ ษทั ที.เอฟ.อี.เทรดดิ้ง จากัด
ดอกเบี้ยค้างรับ
บริ ษทั ครัยโอไทย จากัด
รวม

4,037,224.11
703,530.52

4,037,224.11
703,530.52

215,537.20
4,956,291.83

104,368.31
4,845,122.94

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
บัตรภาษี
เงินชดเชยการส่งออกค้างรับ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
อื่น ๆ
รวม

57,926.15
1,068,283.57
1,011,869.37
8,743,933.23
10,882,012.32

222,826.88
780,984.84
672,996.97
3,605,921.56
5,282,730.25

8. สินค้ าคงเหลือ
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
สินค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ค่าเผื่ออะไหล่และวัสดุโรงงานเคลื่อนไหวช้า
สุ ทธิ
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108,985,930.25
114,453,073.22
61,415,543.83
28,805,961.23
6,300,530.50
319,961,039.03
(2,140,022.35)
(6,174,288.40)
311,646,728.28

73,865,537.95
92,433,911.05
19,008,342.07
27,825,737.06
217,412.19
213,350,940.32
(2,328,756.29)
(6,174,972.40)
204,847,211.63
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9. สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
(หน่ วย : บาท)

ราคาทุนเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายต้นปี
หัก จาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ราคาทุนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผื่อขายปลายปี
ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายต้นปี
บวก ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
หัก ผลกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งส่วนที่โอนไปกาไรหรื อขาดทุนเนื่องจากการขาย
ค่ าเผื่อมูลค่ าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผื่อขายปลายปี
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผื่อขาย-สุ ทธิ

ณ วันที่
30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
4,607,604.20
231,052,369.77
(4,607,604.20) (226,444,765.57)
4,607,604.20
325,366.44
15,443,471.05
7,674.96
437,129.82
(333,041.40) (15,555,234.43)
325,366.44
4,932,970.64

บริ ษทั มีเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 3 แห่ ง ดังนี้

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

ผู้จัดการกองทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ยูโอบี (ไทย) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ไทยพาณิชย์ จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ธนชาต จากัด

มูลค่ าสิ นทรัพย์ สุทธิต่อหน่ วย
(NAV : UNIT)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
11.8704
-

11.4843

-

13.6259
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10,739,250,230.00
10,739,250,230.00

ทุนชาระแล้ ว
(บาท)

0.005

(ร้ อยละ)

สัดส่ วนเงินลงทุน

500,000.00
500,000.00

วิธีราคาทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

41,267.00

จานวนหุ้น

12.12

12.48

เงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ราคาต่ อหุ้น
ราคาทุน
มูลค่ ายุติธรรม

500,000.00
500,000.00

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

วัดมูลค่ายุติธรรมผ่ าน

(หน่ วย : บาท)

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนฯ ของบริ ษทั อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเซีย) จากัด (มหาชน) คานวณโดยประเมินและพิจารณาจากข้อมูลงบการเงิน (มูลค่าตามบัญชี) ของบริ ษทั ดังกล่าว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เนื่องจากเป็ นข้อมูลที่ดีที่สุดในปัจจุบนั ที่บริ ษทั มีอยู่ ซึ่ งสรุ ปได้วา่ ราคาทุนของเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวได้สะท้อนมูลค่ายุติธรรมแล้ว ดังนั้นบริ ษทั จึงอ้างอิงราคาดังกล่าว
เป็ นมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ไม่มีการซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง และเทคนิคในการประเมินมูลค่าที่ไม่สามารถสังเกตได้

รวม

(caprolactam) และ เม็ดไนล่อน)

(ธุรกิจ-ผลิตและจาหน่ายคาโปรแลคตัม

ชื่ อบริษทั
(ประเภทกิจการ)
บริ ษทั อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเซีย) จากัด (มหาชน)

10. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ที่ไม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน
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11. เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
11.1 กระทบยอดเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
18,801,683.97
24,184,445.91
28,500,000.00
28,500,000.00

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม ต้ นปี
บวก/(หัก) ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม ปลายปี

(1,494,266.37)
17,307,417.60

(5,382,761.94)
18,801,683.97

28,500,000.00

28,500,000.00

11.2 รายละเอียดการลงทุน ส่ วนแบ่ งกาไร(ขาดทุน)จากบริษทั ร่ วม และส่ วนแบ่ งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วมจัดตั้งในประเทศไทยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่ อบริษทั
บริ ษทั ครัยโอไทย จากัด

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายเครื่ อง
ถ่ายเทความร้อนเพื่อ
จาหน่ายภายในประเทศ
รับจ้างผลิต จาหน่ายก๊าซ
เหลว และให้เช่ารถขนส่ ง

(หน่ วย : บาท)
อัตราร้ อยละการถือหุ้น
ทุนที่ชาระแล้ ว
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
15%
15%
190,000,000.00
190,000,000.00

รวม

190,000,000.00

190,000,000.00
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11. เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม (ต่ อ)
11.2 รายละเอียดการลงทุน ส่ วนแบ่ งกาไร(ขาดทุน)จากบริษทั ร่ วม และส่ วนแบ่ งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษทั ร่ วม (ต่ อ)
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ าตามบัญชี ตามวิธีราคาทุน
มูลค่ าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้ เสี ย
ณ วันที่
ณ วันที่
ชื่ อบริษทั
30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
บริ ษทั ครัยโอไทย จากัด

รวม

17,307,417.60
17,307,417.60

18,801,683.97
18,801,683.97

28,500,000.00
28,500,000.00

28,500,000.00
28,500,000.00
(หน่ วย : บาท)

ชื่ อบริษทั
บริ ษทั ครัยโอไทย จากัด
รวม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
ส่ วนแบ่ งกาไร(ขาดทุน)
ส่ วนแบ่ งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จากบริษทั ร่ วม
จากบริษทั ร่ วม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
(1,494,266.37)
(5,382,761.94)
(1,494,266.37)
(5,382,761.94)
-

บริ ษทั ร่ วมไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่มีราคาที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
บริ ษทั มีตวั แทนอยูใ่ นคณะกรรมการของ บริ ษทั ครัยโอไทย จากัด โดยได้รับแต่งตั้งจากบริ ษทั ร่ วมให้เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจ
ของบริ ษทั
ณ วันที่ 3 กันยายน 2550 และสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาจ้างผลิต LNG ลงวันที่ 28 เมษายน 2553 และ 30 มิถุนายน 2559
บริ ษทั ครัยโอไทย จากัด ได้ทาสัญญากับ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) เพือ่ รับจ้างผลิต LNG (Liquefied natural gas) จากแหล่งผลิต
หนองตูม-เอ จังหวัดสุโขทัยกาหนดระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มรับมอบผลิตภัณฑ์ LNG และ HC เป็ นต้นไป
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 ของบริ ษทั ร่ วม คานวณจากงบการเงินสาหรับปี
สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 โดยบริ ษทั จะรับรู้ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)ดังกล่าวเฉพาะสัดส่วนการถือหุน้ ที่บริ ษทั มีส่วน
ได้เสียซึ่ งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ดังกล่าวแล้ว

104

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2565 » บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มหาชน)

35
11. เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม (ต่ อ)
11.3 ข้ อมูลทางการเงินภายใต้ งบการเงินของบริษทั ร่ วม
รายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ
(หน่ วย : บาท)
ชื่ อบริษทั
บริ ษทั ครัยโอไทย จากัด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
สินทรัพย์ หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หนีส้ ิ นหมุนเวียน หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
161,116,323.95 167,707,897.53 223,537,446.49
188,062.76

ชื่ อบริษทั
บริ ษทั ครัยโอไทย จากัด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
สินทรัพย์ หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หนีส้ ิ นหมุนเวียน หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
167,243,634.12 223,376,037.24 262,631,270.71
12,927,912.62

สิ นทรัพย์ สุทธิ
105,098,712.23
(หน่ วย : บาท)
สิ นทรัพย์ สุทธิ
115,060,488.03

รายละเอียดกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม
(หน่ วย : บาท)
บริษทั ครัยโอไทย จากัด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
รายได้
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

75,269,129.88
(9,961,775.80)
(9,961,775.80)

27,381,691.88
(35,885,079.57)
(35,885,079.57)

รายละเอียดส่วนได้เสียของบริ ษทั ในสินทรัพย์สุทธิของผูถ้ ูกลงทุน

ส่ วนได้ เสียของบริษทั ในสิ นทรัพย์ สุทธิของผู้ถูกลงทุน ณ วันต้ นปี
บวก/หัก กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมส่วนที่เป็ นของบริ ษทั
ส่ วนได้ เสียของบริษทั ในสิ นทรัพย์ สุทธิของผู้ถูกลงทุน ณ วันปลายปี
มูลค่ าตามบัญชีของส่ วนได้ เสี ยในผู้ถูกลงทุน ณ วันปลายปี

(หน่ วย : บาท)
บริษทั ครัยโอไทย จากัด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
18,801,683.97
24,184,445.91
(1,494,266.37)
(5,382,761.94)
17,307,417.60
18,801,683.97
17,307,417.60
18,801,683.97
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12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มูลค่าตามบัญชี ของอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 แสดงได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
ที่ดินและ
อาคารคลังสิ นค้ า
ส่ วนปรับปรุงที่ดิน
ให้ เช่ า

งานระหว่ าง
ก่ อสร้ าง

รวม

18,288,100.30
131,074,225.30

22,858,909.44
609,900.00
177,449,311.23
200,918,120.67

189,068,977.40
6,668,434.13
(195,737,411.53)
-

324,714,011.84
7,278,334.13
331,992,345.97

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม :
30 มิถุนายน 2564
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
30 มิถุนายน 2565

-

22,858,899.44
7,008,201.09
29,867,100.53

-

22,858,899.44
7,008,201.09
29,867,100.53

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :
30 มิถุนายน 2565
30 มิถุนายน 2564

131,074,225.30
112,786,125.00

171,051,020.14
10.00

189,068,977.40

302,125,245.44
301,855,112.40

ราคาทุน :
30 มิถุนายน 2564
ซื้ อเพิม่
โอนเข้า(ออก)
30 มิถุนายน 2565

112,786,125.00

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุนก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่า ซึ่ งรับรู้ในกาไรขาดทุน
จานวน 12.43 ล้านบาท
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 จานวน 38.28 ล้านบาท ถือตามรายงาน
การประเมินราคา โดยบริ ษทั ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่ งใช้วิธีการประเมินทรัพย์สินตามวิธี
เปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และวิธีคิดต้นทุน (Cost Approach) โดยการหามูลค่าทดแทนแล้วหักค่าเสื่ อมราคาตามอายุ
และสภาพการใช้งาน รวมถึงค่าความนิ ยมหรื อความต้องการของตลาดที่มีต่อทรัพย์สินนั้น
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4,671,477.83

592,656,875.00
592,656,875.00

30 มิถุนายน 2564
4,361,138.35
2,452,602.14

สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่ าเสื่ อมราคาสาหรับปี

359,406,839.26
587,247.17
359,994,086.43

-

4,048,000.00

363,454,839.26
1,210,725.00
364,665,564.26

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร

592,656,875.00
592,656,875.00

ที่ดนิ และ
ส่ วนปรับปรุ งที่ดนิ

มูลค่าตามราคาประเมิน

สิ นทรัพย์ ซึ่งแสดง

ราคาทุน / ราคาประเมิน :
30 มิถุนายน 2564
ซื้ อเพิม่
จาหน่าย
โอนเข้า(ออก)
30 มิถุนายน 2565
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม :
30 มิถุนายน 2564
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย
30 มิถุนายน 2565
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของอะไหล่ เครื่ องจักร :
30 มิถุนายน 2564
ตั้งเพิ่ม(โอนกลับ)
30 มิถุนายน 2565
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี :
30 มิถุนายน 2565

13. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

9,563,866.85

30,474,507.97

-

1,948,013,549.25
3,462,465.51
(42,621,716.70)
1,908,854,298.06

1,957,577,416.10
6,555,813.84
(42,621,797.03)
17,817,373.12
1,939,328,806.03

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

21,649,576.92

21,982,948.77

10,937,726.36
(5,623.10)
10,932,103.26

-

32,587,303.28
327,748.75
32,915,052.03

311,606.35

376,461.63

-

15,837,558.56
72,065.00
(80,660.73)
15,828,962.83

16,149,164.91
153,259.55
(97,000.00)
16,205,424.46

สิ นทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่ าตามราคาทุน
เครื่ องตกแต่ งติดตั้ง
อะไหล่ เครื่ องจักร และเครื่ องใช้ สานักงาน

443,163.67

203,803.00

-

3,164,861.77
239,360.67
3,404,222.44

3,608,025.44
3,608,025.44

ยานพาหนะ

16,168,034.60

6,907,477.90

-

-

16,168,034.60
8,411,477.90
(17,672,034.60)
6,907,477.90

งานระหว่ าง
ก่ อสร้ าง

644,841,123.39

657,273,552.10

10,937,726.36
(5,623.10)
10,932,103.26

2,326,422,808.84
4,361,138.35
(42,702,377.43)
2,288,081,569.76

2,982,201,658.59
16,331,276.29
(42,718,797.03)
473,087.27
2,956,287,225.12

รวม

(หน่ วย : บาท)
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13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 บริ ษทั ได้บนั ทึกที่ดินในราคาประเมิน โดยถือตามรายงานการประเมินราคา โดยบริ ษทั
ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ซึ่ งใช้วิธีการประเมินแบบเปรี ยบเทียบราคาตลาด ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ราคาประเมินจานวนเงิน
705.44 ล้านบาท ซึ่ งสูงกว่าราคาทุนเดิมจานวนเงิน 690.43 ล้านบาท ได้แสดงไว้ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” ภายใต้
“ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ” ในงบแสดงฐานะการเงินซึ่ งส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
การวัดมูลค่าของที่ดินของบริ ษทั วัดค่าโดยใช้วิธีราคาที่ตีใหม่ทุก 3 ปี ทั้งนี้ในการวัดมูลค่าโดยวิธีตีราคาใหม่ขา้ งต้น บริ ษทั จะ
วัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเพือ่ รับรู้รายการของสิ นทรัพย์ขา้ งต้น ซึ่ งมูลค่าดังกล่าวประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ
ภายใต้วิธีราคาทุนที่ดินมีมูลค่าเท่ากับ 15.01 ล้านบาท และ มีส่วนเกินทุนจากการตีราคาจานวน เท่ากับ 690.43 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2564 บริ ษทั ได้โอนที่ดินบางส่วนไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน มูลค่าตามบัญชี สุทธิ 112.79 ล้านบาท
(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 บริ ษทั ได้นาเครื่ องจักรบางส่วนไปค้าประกันสิ นเชื่ อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
ตามหมายเหตุ ข้อ 14
ข้อมูลการวัดมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม แสดงได้ดงั นี้
การจัดลาดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม
(หน่ วย : บาท)
การวัดมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 2564

ข้ อมูลระดับ 1
ที่ดิน

-

ข้ อมูลระดับ 2

ข้ อมูลระดับ 3

592,656,875.00

-

เทคนิ คการประเมินมูลค่าสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 2
ที่ดินคานวณจากวิธีเปรี ยบเทียบราคาขาย ราคาขายของสิ นทรัพย์ที่คล้ายกันในบริ เวณใกล้เคียงได้ถูกปรับปรุ งสาหรับ
ความแตกต่างในคุณลักษณะที่สาคัญ เช่น ทาเลที่ต้ งั สภาพแวดล้อม ความเจริ ญ ระบบสาธารณูปโภค เป็ นต้น ข้อมูลที่เป็ น
สาระสาคัญสาหรับการประเมินมูลค่าคือราคาต่อตารางเมตร
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาหรับวิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรมระหว่างปี
14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
(หน่ วย : บาท)

เงินกูท้ รัสต์รีซีท
รวม

อัตราดอกเบีย้

ณ วันที่

ร้ อยละต่ อปี

30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564

1.63 - 1.95

71,698,327.23
71,698,327.23

36,603,469.25
36,603,469.25

วงเงินสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ค้าประกันโดยการจดจานองเครื่ องจักรบางส่วนของบริ ษทั เพือ่ ใช้เป็ นหลักประกัน
หนี้สินจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13)
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15. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

45,640,419.55

27,893,369.41

19,538,587.56

18,467,770.98

อื่น ๆ
รวม

7,854,198.63
73,033,205.74

9,000,821.26
55,361,961.65

16. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี (หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี )
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สุ ทธิ

29,768,335.08

29,892,792.85

(138,305,760.79)
(108,537,425.71)

(138,332,316.38)
(108,439,523.53)
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40
16. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี (หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี ) (ต่ อ)
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 2564
มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่

การเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ (ลดลง)

30 มิถุนายน 2564 กาไรหรื อขาดทุน

ณ วันที่

กาไรเบ็ดเสร็จอื่น

30 มิถุนายน 2565

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต - ลูกหนี้การค้า
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

15,206,692.66

(11,631.03)

-

15,195,061.63

3,888,291.01

(39,008.21)

-

3,849,282.80

10,797,809.18
29,892,792.85

(73,818.53)
(124,457.77)

-

10,723,990.65
29,768,335.08

-

138,087,152.53

หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน

138,087,152.53

-

65,073.30

-

กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินชดเชยการส่งออกค้างรับ
รวม
สุ ทธิ
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23,893.59

(18,942.04)

156,196.96
138,332,316.38
(108,439,523.53)

57,459.75
38,517.71
(162,975.48)
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(65,073.30)
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16. สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี (หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี ) (ต่ อ)
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่

การเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ (ลดลง)

30 มิถุนายน 2563 กาไรหรื อขาดทุน

ณ วันที่

กาไรเบ็ดเสร็จอื่น

30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ต - ลูกหนี้การค้า
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

15,194,420.49

12,272.17

-

15,206,692.66

3,893,676.85

(5,385.84)

-

3,888,291.01

10,653,369.61
29,741,466.95

144,439.57
151,325.90

-

10,797,809.18
29,892,792.85

-

138,087,152.53

หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน

138,087,152.53

-

3,088,694.21

-

กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินชดเชยการส่งออกค้างรับ
รวม
สุ ทธิ

44,557.59

(20,664.00)

82,726.53
141,303,130.86
(111,561,663.91)

73,470.43
52,806.43
98,519.47

(3,023,620.91)
(3,023,620.91)
3,023,620.91

65,073.30
23,893.59
156,196.96
138,332,316.38
(108,439,523.53)
(หน่ วย : บาท)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้รับรู ้
20,177,349.37
บริ ษทั ยังไม่รับรู ้ผลขาดทุนทางภาษีเงินได้ดงั กล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ประเมิน
ว่าผลการดาเนิ นงานในอนาคตของบริ ษทั มีปัจจัยเสี่ ยงจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจ จึงทาให้อาจไม่สามารถประมาณผลการดาเนิ นงาน
ที่แน่นอนได้ ดังนั้นบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกิดจากผลขาดทุนทางภาษีที่สามารถใช้สิทธิ ประโยชน์ได้เมื่อมี
ภาระภาษีที่เกิดจริ ง
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42
17. ประมาณการหนีส้ ิ นไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี
บวก ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี
ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย) ระหว่างปี
หัก ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายระหว่างปี
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานปลายปี

53,989,045.85

53,266,848.01

2,720,309.06

3,138,879.15

474,330.26

483,468.69

(3,563,732.00)
53,619,953.17

(2,900,150.00)
53,989,045.85

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยูใ่ นกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 2564
จานวน 3.19 ล้านบาท และ 3.62 ล้านบาท ตามลาดับ
สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : ร้ อยละ)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
อัตราคิดลด

1.20

1.20

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต

3.00

3.00

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

1.91 - 22.92

1.91 - 22.92

จานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สาหรับปี ปัจจุบนั และ 4 ปี ย้อนหลังแสดงได้ดงั นี้
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
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ปี 2565

53,619,953.17

ปี 2564

53,989,045.85

ปี 2563

53,266,848.01

ปี 2562

51,421,814.99

ปี 2561

39,908,118.64
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17. ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน (ต่ อ)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุ
สมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี้
(หน่ วย : บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

เพิม่ ขึน้

ลดลง

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.50)

38,945,427.66

41,839,830.72

การเพิม่ ขึ้นของเงินเดื อนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

44,177,682.95

36,911,130.39

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)

38,578,496.78

40,733,601.84
(หน่ วย : บาท)

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เพิม่ ขึน้

ลดลง

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.50)

39,667,394.07

42,774,510.56

การเพิม่ ขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

44,811,903.34

37,896,853.65

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)

39,504,685.24

42,979,528.15

18. การลดขาดทุนสะสม
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้โอนส่วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ เพือ่ ลดขาดทุนสะสมของบริ ษทั จานวน 0.98 ล้านบาท
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้โอนส่วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ เพือ่ ลดขาดทุนสะสมของบริ ษทั จานวน 46.55 ล้านบาท
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19. รายได้ (ค่ าใช้ จ่าย)ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี คานวณขึ้นจากกาไรก่อนภาษีเงินได้สาหรับปี คูณด้วยอัตราภาษีเฉลี่ยทั้งปี ที่ประมาณการไว้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่

30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน :
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั สาหรับกาไรทางภาษี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :

2,985,832.32

-

2,985,832.32

-

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
รายได้ (ค่ าใช้ จ่าย)ภาษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ใน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

162,975.48

98,519.47

162,975.48

98,519.47

3,148,807.80

98,519.47

3,148,807.80

98,519.47

รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกาไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้ สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่

30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
กาไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ :
ค่าใช้จ่ายหรื อรายได้ที่ไม่สามารถหักภาษีได้
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์หกั ได้เพิม่ ขึ้น
ขาดทุนทางภาษีเงินได้
ค่ าใช้ จ่าย(รายได้ )ภาษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ใน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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32,821,058.40
20%

40,856,909.34
20%

34,315,324.77
20%

46,239,671.28
20%

6,564,211.68

8,171,381.87

6,863,064.95

9,247,934.26

296,867.20

769,430.02

(1,986.07)

(307,122.37)

(221,587.32)

(241,995.43)

(221,587.32)

(241,995.43)

(3,490,683.76)

(8,797,335.93)

(3,490,683.76)

(8,797,335.93)

3,148,807.80

(98,519.47)

3,148,807.80

(98,519.47)
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19. รายได้ (ค่ าใช้ จ่าย)ภาษีเงินได้ (ต่ อ)
จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวกับ
- กาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
รวม

65,073.30

3,023,620.91

65,073.30

3,023,620.91

20. สารองตามกฎหมาย
เพือ่ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ได้จดั สรรเงินจานวนอย่างน้อยร้อยละ
5 ของกาไรสุทธิไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จนกว่าทุนสารองนี้เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารองตามกฎหมายนี้จะ
นาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
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สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
95.96
-

48.52
-

ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2565
2564

อัตราดอกเบีย้ ปรับขึน้ ลงตามอัตราตลาด

-

-

-

-

73.03

19.40
171.90

55.36

14.44
4.93
160.02

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
มีอตั ราดอกเบีย้ คงที่
ไม่ มีอตั ราดอกเบีย้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2565
2564
2565
2564

73.03

67.92
171.90

55.36

110.40
4.93
160.02

รวม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2565
2564

(หน่ วย : ล้ านบาท)

-

0.05 - 0.375
-

-

0.05 - 0.125
-

อัตราดอกเบีย้ (ร้ อยละต่ อปี )
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2565
2564

21.3 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ ยงที่การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั บริ ษทั มีความเสี่ ยงจาก
อัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน ดังนั้นบริ ษทั จึงมีความเสี่ ยงเกี่ยวกับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ ดังนี้

21.2 ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อเกิดจากการที่คู่สญ
ั ญาไม่สามารถหรื อไม่ประสงค์จะปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ให้ไว้กบั บริ ษทั บริ ษทั ได้มีนโยบายในการป้ องกันความเสี่ ยงนี้โดยการจากัดการอนุมตั ิ
วงเงินสินเชื่อและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่คา้
ราคาตามบัญชีของลูกหนี้ที่บนั ทึกในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็ นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ ยงทางด้านการให้สินเชื่อ

21. เครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษทั ไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพือ่ การเก็งกาไรหรื อเพือ่ การค้า
21.1 ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากปัญหาในการเพิม่ ทุนให้มีจานวนเพียงพอและทันเวลาเพือ่ จ่ายชาระหนี้สาหรับภาระผูกพันตามที่กาหนดไว้ในงบการเงิน จากการประเมินฐานะทางการเงิน
และผลการดาเนินงาน รวมทั้งประมาณการข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ฝ่ ายบริ หารเชื่อว่าในปัจจุบนั บริ ษทั ไม่มีความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
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21. เครื่ องมือทางการเงิน (ต่ อ)
21.4 มูลค่ ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินมีราคาตามบัญชี ที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด เนื่องจากเครื่ องมือทางการเงินโดย
ส่วนใหญ่จะครบกาหนดในเวลาอันสั้น รวมถึงเงินสดและเงินฝากธนาคารซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับสภาวะตลาดเป็ นผลให้
สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวสะท้อนมูลค่ายุติธรรมแล้ว
บริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
มูลค่ ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
หนี้สินทางการเงิน
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หน่วยลงทุน
หนี้สินทางการเงิน
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

-

803,149.45

-

803,149.45

-

4,932,970.64

-

4,932,970.64

-

2,092,346.52

-

2,092,346.52

เทคนิ คการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2
- มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ของหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน
- สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า คานวณโดยใช้อตั ราที่กาหนดโดยธนาคารคู่สญ
ั ญาของบริ ษทั เสมือนว่า
ได้ยกเลิกสัญญาเหล่านั้น ณ วันที่ในงบการเงิน การคิดลดไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารอนุพนั ธ์ซ่ ึ งมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับ 2
ในระหว่างงวดปั จจุบนั บริ ษทั ไม่มีการโอนรายการระหว่างระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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21. เครื่ องมือทางการเงิน (ต่ อ)
21.5 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั มีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ มีดงั นี้
รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การค้าต่างประเทศ
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นต่างประเทศ

สกุลเงิน ( ล้ าน)

ณ วันที่
30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564

ดอลลาร์ สหรัฐ
ดอลลาร์ สหรัฐ

0.002
2.06

0.002
2.41

ดอลลาร์ สหรัฐ
ดอลลาร์ สหรัฐ

0.42
0.10

0.14
0.08

22. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต
22.1 การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 บริ ษทั มีหนังสือค้าประกันที่ธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่งออกให้กรมศุลกากร จานวนเงิน
1 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 : 1 ล้านบาท) และการไฟฟ้านครหลวง จานวน 5.3 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
: 5 ล้านบาท)
22.2 การทาเลตเตอร์ ออฟเครดิต
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มี Letter of credit จานวนเงิน 0.32 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
และ 0.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา ตามลาดับ
22.3 สัญญาซื้อสินทรัพย์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริ ษทั มีภาระผูกพันในการชาระเงินค่าติดตั้งระบบและอุปกรณ์เป็ น จานวนเงิน 15.86 ล้านบาท
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23. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ผูม้ ีอานาจในการตัดสิ นใจด้านการดาเนิ นงานของบริ ษทั ได้แก่ กรรมการผูจ้ ดั การซึ่ งมีหน้าที่ในการสอบทานรายงานของ
บริ ษทั อย่างสม่าเสมอ เพือ่ ประเมินผลการดาเนินงานและจัดสรรทรัพยากรให้แต่ละส่วนดาเนิ นงานอย่างเหมาะสม เกณฑ์การ
ประเมินผลที่บริ ษทั เลือกใช้ ได้แก่ กาไรขาดทุนแยกตามส่วนงานซึ่ งใช้มาตรฐานในการวัดผลเดี ยวกับการจัดทางบการเงิน
บริ ษทั จาแนกส่วนงานตามผลิตภัณฑ์หลักที่ขายออกเป็ น 4 ส่วน ได้แก่
1) ผลิตภัณฑ์เม็ดไนล่อน
2) ผลิตภัณฑ์เส้นใยสังเคราะห์
3) ผลิตภัณฑ์เส้นด้ายยืด
4) อื่น ๆ ได้แก่ การขายผลิตภัณฑ์ผา้ ทอและผ้าย้อม และบริ การอื่น ๆ
ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามกลุ่มธุรกิจสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีดงั นี้

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

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เส้ นใยสั งเคราะห์
เส้ นด้ ายยืด
(Filament yarn) (Textured yarn)
อื่น ๆ

(หน่ วย : บาท)

รวม

2,608,411.00
400,370,843.73
32,033,412.50
435,012,667.23

36,250,918.47
239,392,397.93
275,643,316.40

62,683,320.57
171,951,102.57
234,634,423.14

74,520,922.41
11,205,620.30
85,726,542.71

176,063,572.45
811,714,344.23
43,239,032.80
1,031,016,949.48

2,620,408.47
375,774,976.18
29,682,238.17
408,077,622.82
26,935,044.41

29,322,273.78
224,141,088.03
253,463,361.81
22,179,954.59

57,792,394.23
147,083,511.34
204,875,905.57
29,758,517.57

76,518,087.11
15,092,054.34
91,610,141.45
(5,883,598.74)

166,253,163.59
746,999,575.55
44,774,292.51
958,027,031.65
72,989,917.83

3,253,198.99

338,651.85

108,051.87

4,058,980.61

ค่าเสื่ อมราคา
359,077.90
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน :
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

(1,494,266.37)
(3,148,807.80)
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50
23. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน (ต่ อ)
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เส้ นใยสั งเคราะห์
เส้ นด้ ายยืด
(Filament yarn) (Textured yarn)
อื่น ๆ

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

รวม

4,088,969.00
346,789,364.87
350,878,333.87

26,253,547.32
165,271,413.05
191,524,960.37

45,960,414.03
83,492,666.35
129,453,080.38

68,778,443.52
14,429,863.48
83,208,307.00

145,081,373.87
595,553,444.27
14,429,863.48
755,064,681.62

2,736,853.23
313,769,556.83
316,506,410.06
34,371,923.81

16,911,203.75
155,233,429.33
172,144,633.08
19,380,327.29

38,381,208.85
78,203,201.43
116,584,410.28
12,868,670.10

55,384,675.63
27,567,839.94
82,952,515.57
255,791.43

113,413,941.46
547,206,187.59
27,567,839.94
688,187,968.99
66,876,712.63

1,533,951.42

203,763.70

114,022.81

2,159,235.63

307,497.70
ค่าเสื่ อมราคา
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน :
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

(5,382,761.94)
98,519.47

การกระทบยอดผลรวมของรายการที่มสี าระสาคัญอื่นที่เปิ ดเผยแยกตามส่ วนงานที่รายงานกับยอดรวมของกิจการ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2565
ผลรวมของทุก ส่ วนที่ไม่ ได้ รายงาน
ส่ วนงานที่รายงาน แยกตามส่ วนงาน

ยอดรวมของ
กิจการ

2564
ผลรวมของทุก ส่ วนที่ไม่ ได้ รายงาน
ส่ วนงานที่รายงาน แยกตามส่ วนงาน

ยอดรวมของ
กิจการ

ค่าเสื่ อม
ราคา
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302,157.74

4,361,138.35

2,159,235.63
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23. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน (ต่ อ)
สินทรัพย์ ส่วนงาน
(หน่ วย : บาท)

เม็ดไนล่ อน
(Chip)
สิ นทรัพย์ของส่วนงาน

85,665,671.46

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
เส้ นใยสังเคราะห์
เส้ นด้ ายยืด
(Filament yarn) (Textured yarn)
อื่น ๆ
44,450,251.92

10,419,438.06

7,014,948.43

รวม
147,550,309.87
(หน่ วย : บาท)

เม็ดไนล่ อน
(Chip)
สิ นทรัพย์ของส่วนงาน

24,456,258.46

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
เส้ นใยสังเคราะห์
เส้ นด้ ายยืด
(Filament yarn) (Textured yarn)
อื่น ๆ
36,877,047.56

19,966,131.62

5,802,073.16

รวม
87,101,510.80

การกระทบยอดผลรวมของสิ นทรัพย์ของส่ วนงานที่รายงานกับสินทรัพย์รวมของกิจการ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ณ วันที่
30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
สินทรัพย์
ผลรวมของสิ นทรัพย์ของทุกส่วนงานที่รายงาน
รายการที่ไม่ได้ปันส่วนอื่น
สินทรัพย์ รวมของกิจการ

147,550,309.87
1,385,524,727.89
1,533,075,037.76

87,101,510.80
1,364,011,860.98
1,451,113,371.78
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52
24. ข้ อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับค่ าใช้ จ่ายจาแนกตามลักษณะ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทา

(57,224,929.46)

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

739,628,089.71

(34,038,449.88)
502,929,177.83

ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

4,358,402.49

2,457,809.68

112,891,337.06

107,831,231.51

9,420,670.44

9,036,701.39

208,486,477.49
1,017,560,047.73

147,704,671.00
735,921,141.53

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
ข้ อมูลเกี่ยวกับลูกค้ ารายใหญ่

บริ ษทั มีรายได้จากการขายจากลูกค้ารายใหญ่
รายได้จากการขายรวม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย /งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2565
30 มิถุนายน 2564
จานวนเงิน
อัตราร้ อยละของ
จานวนเงิน
อัตราร้ อยละของ
(ล้ านบาท)
รายได้ สุทธิ (%)
(ล้ านบาท)
รายได้ สุทธิ (%)
269.41

26.13

157.11

20.81

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 บริ ษทั มีลูกค้ารายใหญ่จานวน 2 ราย และ 2 ราย ตามลาดับ
25. ข้ อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด
บริ ษทั มีรายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดในงบกระแสเงินสดที่มีสาระสาคัญ ได้แก่
(หน่ วย : ล้ านบาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่

30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
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26. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การประกาศจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั
เมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 0.14 บาท เป็ น
จานวนเงินทั้งสิ้ น 6.38 ล้านบาท โดยบริ ษทั จะนาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
27. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั แล้วเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565
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การรั
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่
ส่วนที 4
ส�ำหรับการส่งแบบ 56-1 One Report
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/รายงานประจ�ำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท�ำให้ผู้อื่นส�ำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระส�ำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/รายงานประจ�ำปีได้แสดงข้อมูล
			 อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส�ำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและ
			 บริษัทย่อยแล้ว
(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญ
			 ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
(3) บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบควบคุมภายในทีด่ ี และควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว และบริษทั ได้แจ้งข้อมูล
			 การประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
			 บริษทั แล้ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระท�ำที่
			 มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัท
ได้มอบหมายให้ นายเจน น�ำชัยศิริ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก�ำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นายเจน น�ำชัยศิริ ก�ำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

(นายเจน นำ�ชัยศิริ)
กรรมการและผู้จัดการใหญ่
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เอกสารแนบ
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2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทร่วม
3. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
		และหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน
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		เกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
5. นโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ฉี บับเต็ม
		และจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจฉบับเต็ม
6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง**
รองประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเจน น�ำชัยศิริ**,***
กรรมการบริหาร
กรรมการและผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธีระ ศิริเกียรติสูง**
กรรมการบริหาร
กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

นายวีระ ศิริเกียรติสูง**
กรรมการบริหาร
ผู้จัดการโรงงาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

2,058,011

2,173,617

245,733

3,340,150

374,519

4.52

4.77

0.54

7.32

0.82

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเปอร์ดู
ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
และวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
คาลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

น้องชาย
นายวิฑูรย์
พี่ชายนายพีระ
นายธีระ
ศิริเกียรติสูง

ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสิ่งทอ
มหาวิทยาลัยนอร์ธคาโรไลน่า
ประเทศสหรัฐอเมริกา

น้องชาย
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
นายวิฑูรย์,
มหาวิทยาลัยบอสตัน
นายวีระ, นายพีระ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ศิริเกียรติสูง

-

พี่ชาย นายวีระ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
นายพีระ และ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก
นายธีระ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ศิริเกียรติสูง

พี่ชาย
นายมนตรี
มังกรกนก

จ�ำนวนหุ้น สัดส่วนใน ความสัมพันธ์
อายุ
ที่ถือ
การถือหุ้น ทางครอบครัว
(ปี) (ณ 30 ก.ย. 64)* (%)
ระหว่างผู้บริหาร

นายมงคล มังกรกนก**
ประธานกรรมการ /
กรรมการบริหาร

ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง

-

รองประธานกรรมการ บมจ.เอเซียไฟเบอร์
กรรมการบริหาร บมจ.เอเซียไฟเบอร์
กรรมการผู้จัดการ บจ.เอเซียการ์เม้นต์
กรรมการผู้จัดการ บจ.โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม
กรรมการผู้จัดการ บจ.ฟอร์จูน
อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ คอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2520-ปัจจุบัน - ผู้อ�ำนวยการโรงงาน
บจ.โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน - กรรมการบริหารและผู้จัดการโรงงาน
บมจ.เอเซียไฟเบอร์

พ.ศ. 2523-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บจ.เอเซียการ์เม้นต์
พ.ศ. 2542-2562 - กรรมการ บมจ.เอเซียไฟเบอร์
พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บมจ.เอเซียไฟเบอร์

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

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

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บมจ.เอเซียไฟเบอร์
พ.ศ. 2512-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บมจ.เอเซียไฟเบอร์
พ.ศ. 2527-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บจ.ไทยฟาร์อีสต์
- กรรมการผูจ้ ดั การ บจ.อุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ (1988)
- กรรมการผู้จัดการ บมจ. โรงงานผ้าไทย
พ.ศ. 2537-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บมจ. ยูไนเต็ดเปเปอร์

ประวัติการท�ำงาน

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับผู ้บริหารและผู ้มีอ�ำนาจควบคุม บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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79
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นายนิพนธ์ ลีละศิธร***
กรรมการบริหาร
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

นางจินตนา ธนทวี**
กรรมการบริหาร /
เลขานุการบริษัท / เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

นายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล
กรรมการอิสระ

นายแจง ทองไทย**
กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายสมศักดิ์ ภัณธนเกษม**
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

181,800

154,855

-

501,207

438,660

2,559,159

0.40

0.34

-

1.10

0.96

5.62

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

-

-

-

พี่สาว
นายธเนศ
คูวินิชกุล

-

มัธยมปลาย
โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคแพดดิ้ง
ลอนดอน, ประเทศอังกฤษ

ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยซิดนีย์
ประเทศออสเตรเลีย

ปริญญาเอก สาขากฏหมาย
วิทยาลัยแบ็บสัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยไต้หวันแห่งชาติ
ประเทศจีน (ไต้หวัน)

ปริญญาโท สาขาการจัดการ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- กรรมการ บจ.โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม
- กรรมการ บจ.เอเซียการ์เม้นต์
- กรรมการ บจ.ฟอร์จนู อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์
คอมพิวเตอร์
- กรรมการบริหาร บมจ.เอเซียไฟเบอร์

ประวัติการท�ำงาน

พ.ศ. 2514-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2516-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2515-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน

-

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

พ.ศ. 2511-ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.ทองไทย (1956)
พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พ.ศ. 2521-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บมจ.เอเซียไฟเบอร์

พ.ศ. 2516-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บจ.เอื้อวัฒนสกุล
พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บมจ.เอเซียไฟเบอร์

พ.ศ. 2513-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บมจ.เอเซียไฟเบอร์
พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน - เลขานุการบริษัท

พ.ศ. 2528-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บมจ.เอเซียไฟเบอร์

น้องชาย
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) พ.ศ. 2520-ปัจจุบัน
นายวีระ
มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก
นายวิฑูรย์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
พี่ชาย นายธีระ
ศิริเกียรติสูง
พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน

จ�ำนวนหุ้น สัดส่วนใน ความสัมพันธ์
อายุ
ที่ถือ
การถือหุ้น ทางครอบครัว
(ปี) (ณ 30 ก.ย. 64)* (%)
ระหว่างผู้บริหาร

นายพีระ ศิริเกียรติสูง**
กรรมการบริหาร

ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
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นายธีระวัฒน์
เตชะพงศ์วรชัย**,****
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

นายธีรชาติ วีรวรรณ**
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

306,175

403,930

288,630

134,406

0.67

0.89

0.63

0.29

-

-

น้องชาย
นางจินตนา
ธนทวี

น้องชาย
นายมงคล
มังกรกนก

ปริญญาโท สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยแฟรลีดิกคินสัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี สาขาการจัดการสิ่งทอ
รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอเมริกา

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์
ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

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

พ.ศ. 2526-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2526-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน
-

-

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

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

พ.ศ. 2535-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บจ.เมืองทองอุตสาหกรรมอลูมิเนียม
พ.ศ. 2532-ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ.เอเซียไฟเบอร์
พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พ.ศ. 2527-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บจ.วงศ์ช่าง
พ.ศ. 2527-ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ.เอเซียไฟเบอร์

ประวัติการท�ำงาน

เนื่องจากวันที่ 30 มิ.ย. 65 ไม่ได้เป็นวันปิดสมุดพักการโอนหุ้นและไม่มีรายงานการเปลี่ยนแปลงใด จึงใช้สมมุติฐานจ�ำนวนที่ถือจากวันที่ 30 ก.ย. 64 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งล่าสุด
ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program  (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program  (DCP)  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
ผ่านการอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
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นายธเนศ คูวินิชกุล**
กรรมการ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

*
**
***
****
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จ�ำนวนหุ้น สัดส่วนใน ความสัมพันธ์
อายุ
ที่ถือ
การถือหุ้น ทางครอบครัว
(ปี) (ณ 30 ก.ย. 64)* (%)
ระหว่างผู้บริหาร

นายมนตรี มังกรกนก**
กรรมการ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
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66

65

68

74

59

74

54

41

59

นายธีระ ศิริเกียรติสูง
กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่

นายวีระ ศิริเกียรติสูง
ผู้จัดการโรงงาน

นายนริศร์ ตลึงจิตร
ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
ควบ ผู้จัดการฝ่ายผลิตไนล่อน

นายช�ำนาญ ชวนะเบญจวุฒิ
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

นายอนันต์ วัยวุฒิภิญโญ
ผู้จัดการฝ่ายการค้า

นายพิทักษ์ สุขเนียม
ผูจ้ ดั การฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Mr. Mohana
Sundaram Eswaran
ผู้จัดการฝ่ายผลิตเส้นด้าย

นายธนู ลออสิทธิภิรมย์
ผู้จัดการฝ่ายผลิตผ้าผืน

-

-

-

2,240

-

-

2,058,011

2,173,617

245,733

-

-

-

0.00

-

-

4.52

4.77

0.54

-

-

-

-

-

-

จ�ำนวนหุ้น สัดส่วนใน ความสัมพันธ์
อายุ
ที่ถือ
การถือหุ้น ทางครอบครัว
(ปี) (ณ 30 ก.ย. 64)* (%)
ระหว่างผู้บริหาร

นายเจน น�ำชัยศิริ
กรรมการและผู้จัดการใหญ่

ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง

รายละเอียดผู้บริหารของบริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

- ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
- ผูจ้ ัดการแผนกบัญชีทั่วไป

ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมการผลิต ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พ.ศ. 2529-2558
ราชนครินทร์

- ผู้จัดการฝ่ายผลิตผ้าผืน
- ผูช้ ่วยผู้จัดการฝ่ายย้อมแต่งผ้า

ปริญญาตรี สาขา Textile Processing พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายผลิตเส้นด้าย
Annamalai University,
India

- ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผูจ้ ัดการแผนกพัฒนาระบบ

พ.ศ. 2516-ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายการค้า

ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปัจจุบัน
สถาบันบัณฑิต
พ.ศ. 2538-2554
พัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�ำงาน

พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน - ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
พ.ศ. 2516-ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายผลิตไนลอน

ปริญญาโท สาขาการจัดการ
ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549-2552
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดูรายละเอียดตามประวัติคณะกรรมการ

ดูรายละเอียดตามประวัติคณะกรรมการ

ดูรายละเอียดตามประวัติคณะกรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
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50

46

นายปัทมาสน์ เจนการกิจ
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

นายธรรมรัฐ เหมาะโสม
ผู้จัดการฝ่ายบริหารโรงงาน
ควบผู้จัดการแผนก
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

-

-

1,000

-

-

0.00

-

-

-

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
สาขากฎหมาย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาไฟฟ้าก�ำลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
- ผูจ้ ัดการแผนกไฟฟ้า ฝายวิศวกรรม

พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายบริหารโรงงาน
- ผูจ้ ัดการแผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน
พ.ศ. 2548-2557

พ.ศ. 2514-ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายควบคุมและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์
มิ.ย. 2552-ปัจจุบัน - ควบ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

ประวัติการท�ำงาน

* เนื่องจากวันที่ 30 มิ.ย. 65 ไม่ได้เป็นวันปิดสมุดพักการโอนหุ้นและไม่มีรายงานการเปลี่ยนแปลงใด จึงใช้สมมุติฐานจ�ำนวนที่ถือจากวันที่ 30 ก.ย. 64  ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งล่าสุด
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จ�ำนวนหุ้น สัดส่วนใน ความสัมพันธ์
อายุ
ที่ถือ
การถือหุ้น ทางครอบครัว
(ปี) (ณ 30 ก.ย. 64)* (%)
ระหว่างผู้บริหาร

นายนรนิติ เวสยาสถิต
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมและ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ควบ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
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บจ.ครัยโอไทย
บจ.ไทยฟาร์อีสต์

กรรมการ*

กรรมการ*

กรรมการ*
กรรมการ*

กรรมการ*

กรรมการ*

กรรมการ*
กรรมการ*

งเสริมไทย บจ.เอเซียการ์เม้นต์
บจ.ที.เอฟ.อี.เทรดดิ้ง บจ.โรงงานส่
อุตสาหกรรม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

กรรมการและผู้จัดการใหญ่*		
กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่*				
กรรมการบริหาร*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการบริหาร*
กรรมการบริหาร*
กรรมการบริหาร*				
กรรมการ		
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ
กรรมการ / ผู้จัดการโรงงาน				
กรรมการบริหาร*
กรรมการ*			
กรรมการอิสระ
กรรมการ*

บมจ.เอเซียไฟเบอร์

บริษัทร่วม

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมาย
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัทในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้ใดเคยถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือกระท�ำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
โดยทุจริต หรือกระท�ำความผิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งมีข้อพิพาท หรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสิน
* กรรมการผู้มีอ�ำนาจ 2 ท่าน ลงนามในบริษัท บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง พร้อมประทับตราส�ำคัญของบริษัท

1.  นายเจน น�ำชัยศิริ
2.  นายธีระ ศิริเกียรติสูง
3.  นายมงคล มังกรกนก
4.  นางจินตนา ธนทวี
5.  นายนิพนธ์ ลีละศิธร
6.  นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง
7.  นายมนตรี มังกรกนก
8.  นายธเนศ คูวินิชกุล
9.  นายวีระ ศิริเกียรติสูง
10.  นายพีระ ศิริเกียรติสูง
11.  นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย

รายชืื่อ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ชื่อ - สกุล
นายช�ำนาญ ชวนะเบญจวุฒิ
อายุ
59 ปี
ต�ำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6 พฤศจิกายน 2549
การศึกษา
ปริญญาตรี - บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท - MBA การจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การฝึกอบรม

จ�ำนวน 64 หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงิน อาทิ
- รายการเกี่ยวโยง รายการส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรมาตรฐานการบัญชี บริษัท ส�ำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จ�ำกัด
- หลักสูตรมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
- ค�ำนวณผลประโยชน์พนักงาน บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จ�ำกัด
- หลักสูตร ERP สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เป็นต้น

ประสบการณ์ท�ำงาน

พ.ศ. 2531 - 2537
พ.ศ. 2537 - 2540
พ.ศ. 2540 - 2549
พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน

ผู้สอบบัญชี
ชื่อ
ผู้สอบบัญชี

บริษัท ส�ำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จ�ำกัด
1. นางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 และ/หรือ
2. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131 และ/หรือ
3. นายนิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10305

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -
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ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ายสินเชือ่ บรรษัท เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ Union Asia Finance PLC.
ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชีและการเงิน Thai Nippon Adhesive Co., Ltd.
ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงินและบัญชี บริษทั เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2565 » บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางจินตนา ธนทวี ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551
ท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติทั้งด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดในมาตรา 89/15 และ
มาตรา 89/16 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ทัง้ นี้ หน้าทีต่ ามกฎหมายของเลขานุการบริษทั
มีดังนี้
1. จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
		 • ทะเบียนกรรมการ
		 • หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ�ำปีของบริษัท
		 • หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
		 • เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งส�ำเนารายงานมีส่วนได้เสีย
			 ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วันที่บริษัท
			 ได้รับรายงานนั้น
2. ด�ำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
3. ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลในการด�ำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการ
		 ให้เป็นไปตามกฎหมาย
4. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทร่วม
รายชื่อกรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการบริหาร

อ�ำนาจควบคุม

บมจ. เอเซียไฟเบอร์ 				
นายมงคล มังกรกนก
/
ดูหมายเหตุ
นายพีระ ศิริเกียรติสูง
/
ดูหมายเหตุ
นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย
/
ดูหมายเหตุ
นายธีระ ศิริเกียรติสูง
/
ไม่มีอ�ำนาจลงนาม
หมายเหตุ อำ�นาจกรรมการที่ลงนามผูกพันบริษัทได้คือ นายสมบัติ หล่อกิตติวณิชย์ หรือ นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย
คนใดคนหนึ่งร่วมกับ นายมงคล มังกรกนก หรือ นายพีระ ศิริเกียรติสูง  และประทับตราสำ�คัญบริษัท

ชื่อ
1) ตระกูล หล่อกิตติวณิชย์
2) บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
3) อื่น ๆ		
คณะกรรมการ :
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จ�ำนวนหุ้น
10,712,857
2,850,000
5,437,143

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 			
1. นายสมบัติ หล่อกิตติวณิชย์
2. นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย
3. นายมงคล มังกรกนก
4. นายพีระ ศิริเกียรติสูง
5. นายอัฏฐพล หล่อกิตติวณิชย์
6. นายธีระ ศิริเกียรติสูง
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ร้อยละของทุนจดทะเบียน
56.38
15.00
28.62

งบการเงินย่อ
บริษัท ครัยโอไทย จำ�กัด
งบการเงินย่อ
		
		
รายได้รวม
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)
กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
สัดส่วนการลงทุน
มูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุน

งวด 1 ปี
1 ก.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64
27,381,692
(35,885,080)
(1.89)
390,619,671
275,559,183
190,000,000
190,000,000
10.00
(84,323,512)
115,060,488
15%
28,500,000

งวด 1 ปี			
1 ก.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65
75,269,130
(9,961,776)
(0.52)
328,824,221
223,725,509
190,000,000
190,000,000
10.00
(84,901,288)
105,098,712
15%
28,500,000
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก�ำกับดูแล
การปฏิบตั งิ านของบริษทั (Compliance)
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ น ผู ้ มี ห น้ า ที่ แ ต่ ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอน หั ว หน้ า งานตรวจสอบภายใน โดยได้ แ ต่ ง ตั้ ง ให้
บริษัท รี-แอ้ค จ�ำกัด โดยนายฐิติวัชร สุพรรณพงศ์ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสม มีความเป็นอิสระ ทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้ง		

บริษัท รี-แอ้ค จ�ำกัด

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง			

10 พฤศจิกายน 2564

ชื่อผู้ได้รับมอบหมายท�ำหน้าที		
่

นายฐิติวัชร สุพรรณพงศ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ติดตามผลและเสนอแนะจากข้อสังเกตที่ตรวจพบให้แก่ฝ่ายที่ถูกตรวจสอบ
3. ท�ำการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลของงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
4. พัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการตรวจสอบของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อความมีประสิทธิภาพ
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
- ไม่มี -
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นายฐิติวัชร
สุพรรณพงศ์

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- หัวหน้างานตรวจสอบ - 2545 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA - Thailand)
  ภายใน
- 2557 ให้ความเห็นชอบเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
ที่ปรึกษาทางการเงิน ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
สัดส่วน
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การถือหลักทรัพย์ (%) - 2555 ผู้ปฏิบัติงานสายที่ปรึกษาทางการเงิน (FA)
- ไม่มี สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- 2550 Director Certification Program (DCP)
ความสัมพันธ์
รุ่น 93/2550 สมาคมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ทางครอบครัว
- 2550 Audit Committee Program (ACP)
ระหว่างผู้บริหาร
รุ่น 20/2550 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี - 2545 บัญชีมหาบัณฑิต สาขาบัญชีการเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2543 ประกาศนียบัตรบัณฑิตสอบบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2539 Certified Investment Securities Analyst
(CISA-I) สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
- 2533 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 2533 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ต�ำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการ
ผู้จัดการด้านบัญชี
และการเงิน
ประธาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
วิทยากรด้าน
วางแผนภาษีอากร
กรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการอาวุโส

2557 - 2562
2555 - 2556

2547 - 2555
2542 - 2547

2549 - ปัจจุบัน

2550 - 2551

กรรมการบริษัท

ต�ำแหน่ง

2558 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

โรงเรียนธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
บริษัท ชญตร์ จ�ำกัด
ธนาคาร ไทยธนาคาร
จ�ำกัด

บจ.แคปปิตอล ลิ้งค์
แอ๊ดไวเซอรี่
บริษัท ชญตร์ จ�ำกัด
บริษัท เอเชีย จอยท์
พาโนราม่า จ�ำกัด
(มหาชน)
บมจ. ซันวู้ด อินดัสทรีส์

หน่วยงาน
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2561
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562

2561

2561
2561
2561
2561

2560
2560
2560
2560

2560
2560
2560
2560
2560

Orientation Course – CFO focus on financial reporting รุ่นที่ 2
TFRS ทุกฉบับ ปี 2560 รุ่นที่ 2/60 (หลักสูตรย่อย 501)
รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ส�ำคัญและเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชี
ท�ำความเข้าใจการวัดมูลค่ายุติธรรมตาม TFRS 13
ความรู้พื้นฐานด้านการก�ำกับดูแล IT ระดับองค์กร โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 17
(หลักสูตรที่ 11)
The New Auditor’s Report in the First AGM จัดโดย : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
Update หลักเกณฑ์การออกและเสนอขายตราสารหนี้ และมาตรฐานการปฏิบัติงานในตลาดตราสารหนี้
การควบคุมคุณภาพงาน FA ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ โดย: ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
บทบาทที่ปรึกษาทางการเงินกับการเตรียมความพร้อมของบริษัทที่จะยื่นขอเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนกับ
CG Code ใหม่ จัดโดย : ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์
รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ส�ำคัญและเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชี รุ่นที่ 1/61
สรุปความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAEs ทั้งหมด รุ่นที่ 3/61
การจัดท�ำงบการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ส�ำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 4/61
TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติการ) ส�ำหรับกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหลักสูตรที่ 3 Workshop			
(การบัญชีป้องกันความเสี่ยง)
TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติ) ส�ำหรับกลุ่มสถาบันการเงิน หลักสูตร 1 (การจัดท�ำประเภทและการวัดมูลค่า)
23 พฤศจิกายน
25 TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติ) ส�ำหรับกลุ่มสถาบันการเงิน หลักสูตร 1 (การจัดท�ำประเภทและการวัดมูลค่า)
Corporate Finance รุ่นที่ 3/61
TFRS ทุกฉบับ ปี 2562 รุ่นที่ 2/62 (หลักสูตรย่อย 402)
รู้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน...ก่อนจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์
Case Study for Pack 5 & Fair Value รุ่นที่ 2/62
Challenge and issue in financial reporting for going public companies
การสัมมนา เรื่องประเด็นบัญชีในภาคปฏิบัติกับ IPO
การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการในธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสารและพลังงานทดแทน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน

ประวัติการอบรม
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นางสาวรจนา
แจ่มจันทร์

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ
สัดส่วน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
การถือหลักทรัพย์ (%)
ลาดกระบัง
- ไม่มี - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
ความสัมพันธ์
สารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -

- เลขานุการบริษัท

ต�ำแหน่ง

2539 - 2547

2547 - 2555

2555 - 2556

2557

2558 - 2561

2563 - ปัจจุบัน
2561 - 2563

ช่วงเวลา

ผู้จัดการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
นักลงทุนสัมพันธ์
เลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท
(ร่วมทุน)
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายการตลาด
ผู้ช่วยเลขานุการ
บริษัท
ผู้ช่วยผู้บริหาร
ผูช้ ว่ ยอาจารย์ใหญ่
นายทะเบียน
อาจารย์ประจ�ำวิชา
Thai for foreigners
อาจารย์ประจ�ำ
วิชาคอมพิวเตอร์

เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท

ต�ำแหน่ง

โรงเรียนเซนต์จอห์น
โปลีเทคนิค

บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น
เทคโนโลยี
โรงเรียนนานาชาติ
เซนต์จอห์น

บมจ. ฟิลเตอร์ วิชั่น
บมจ. ฟังก์ชั่น อินเตอร์
เนชั่นแนล
บมจ. บางกอกชีทเม็ททัล
บจก. นิตโต้ โคเกียว
บีเอ็ม (ประเทศไทย)
บจก. ฟิต เทเลคอม

หน่วยงาน

หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบ ก�ำกับดูแลการปฏิบัติของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ระเบียบข้อบังคับ
ของบริษัท นโยบายบริษทั กฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง อาทิ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของส�ำนักงาน ก.ล.ต. พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จ�ำกัด
พ.ศ. 2535 เป็นต้น ให้ค�ำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารในเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ติดตามให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมถึง
ติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งนี้ มีนางสาวรจนา แจ่มจันทร์ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ท�ำหน้าที่ดังกล่าว นอกจากนี้ยังว่าจ้าง บริษัท พรีเมียร์ ลอว์เยอร์ จ�ำกัด
ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อช่วยให้ค�ำปรึกษา และแนะน�ำแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Smart Disclosure Program (1/2563) 		
- S01-S06: Sustainability Programs					
- การจัดหาเงินทุนเพื่อเพิ่มมูลค่ากิจการอย่างยั่งยืน ด้วยเครื่องมือตลาดทุน   
- หลักสูตร แนวโน้ม ทิศทางการท�ำ M&A ประเด็นส�ำคัญที่ต้องพิจารณา และกลยุทธ์การท�ำ M&A ให้ประสบความส�ำเร็จ
- Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
- RE01 การเตรียมพร้อมจัดท�ำ Sustainability Disclosure ตาม One Report

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Company Secretary Program (CSP 94/2018)
- Company Reporting Program (CRP 28/2021)
- Effective Minutes Taking (EMT 49/2021)
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP 20/2018)

ประวัติการอบรม

เอกสารแนบ 4
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียด
เกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร ณ 30 มิถุนายน 2565
รายการ

สถานที่ตั้ง

พื้นที่ใช้สอย

วัตถุประสงค์
และประเภท
การถือครอง

1. ที่ดิน
นิคมอุตสาหกรรมบางปู 105 ไร่ 1 งาน ซื้อเพื่อสร้างโรงงาน
			
20 ตร.ว.

ระยะเวลา
มูลค่า
การใช้งาน
ทางบั
ญชี
เฉลี่ย
ที่เหลือ** (ปี) (ล้านบาท)
-

705.44

2. อาคาร			
ซื้อเพื่อ
				
ใช้ดำ�เนินธุรกิจ			
2.1 สำ�นักงานใหญ่ 33/133-136 ถ.สุรวงศ์
886 ตร.ม.		
0.00
0.00
		
เขตบางรัก กรุงเทพฯ			
2.2 โรงงาน
406-7 หมู่ 7 ถ.สุขุมวิท					
- อาคารโรงงาน ต.บางปูใหม่ อ.เมืองฯ 32,458 ตร.ม.		
0.00
0.00
- คลังสินค้า
จ.สมุทรปราการ
5,128 ตร.ม.		
0.00
0.00
- อาคารอื่น		
4,068 ตร.ม.		
12.59
1.64
3. ส่วนปรับปรุง 			
ปรับปรุง
อาคาร			
เพื่อใช้ดำ�เนินธุรกิจ			
3.1 สำ�นักงานใหญ่				
0.00
0.00
3.2 โรงงาน						
		 - อาคารโรงงาน				
6.06
3.04
		 - คลังสินค้า				
0.00
0.00
		 - อาคารอื่น				
0.00
0.00

ภาระจำ�นองของ
สินทรัพย์
ปราศจากภาระผูกพันใด ๆ

ปราศจากภาระผูกพันใด ๆ
ปราศจากภาระผูกพันใด ๆ

ปราศจากภาระผูกพันใด ๆ
ปราศจากภาระผูกพันใด ๆ

** ระยะเวลาการใช้งานเฉลี่ยที่เหลือค�ำนวณจาก มูลค่าสินทรัพย์ทางบัญชีที่เหลือหารด้วยค่าเสื่อมราคาต่อปีของสินทรัพย์นั้น ๆ
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เครื่องจักรและอุปกรณ์ ณ 30 มิถุนายน 2565
รายการ

อายุการใช้งานทั้งหมด ระยะเวลาที่ใช้แล้ว ราคาทุนของสินทรัพย์ มูลค่าตามบัญชี
(ปี)
(ปี)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

1. เครื่องจักร				
1.1 Filament Factory				
		 - Filament
5 - 15
1 - 50
692.63
		 - Filament (POY)
5 - 10
2 - 50
195.71
		 - Filament (FDY)
5 - 10
2 - 50
186.84
1.2 Texturing Factory				
		 - Texturing
5 - 15
18 - 50
208.26
		 - Yarn Dyeing
5 - 10
1 - 38
65.14
1.3 Taffeta Factory				
		 - Taffeta Weaving
5 - 10
31 - 38
267.62
		 - Taffeta Dyeing
5 - 10
2 - 38
323.25
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27.57
0.12
0.77
0.40
0.85
0.29
0.08

เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารก�ำกับดูแลกิจการที่ดฉี บับเต็ม และจรรยาบรรณ
ในการด�ำเนินธุรกิจฉบับเต็ม
บริษทั มีการเปิดเผยข้อมูล นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ ดังรายละเอียดปรากฏ
บนเว็บไซต์บริษัท www.asiafiber.com ภายใต้หัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ”
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ https://www.asiafiber.com/
จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ https://www.asiafiber.com
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เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เอเชียไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด 3 ท่าน มีวาระ 3 ปี
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีฝา่ ยบริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นการประชุม 1 ครั้ง ที่เป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารระดับสูง
ร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำ� หน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยได้สอบทานงบการเงินทีผ่ สู้ อบบัญชี
รายงานผลการตรวจสอบ และชีแ้ จงประเด็นทีพ่ บจากการตรวจสอบ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่างบการเงินของบริษทั ได้จดั ท�ำขึน้ อย่างถูกต้อง
ตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในของผูต้ รวจสอบภายใน
พร้อมแนวทางแก้ไขปรับปรุงในประเด็นส�ำคัญ ๆ และการติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั มีการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ มีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุม แสดงความเห็น วิเคราะห์ผลด�ำเนินงาน
และตอบข้อซักถามในที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท และดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และ
ได้เสนอแนะให้ดำ� เนินการและปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างครบถ้วน ได้สอบทานการบริหารความเสีย่ ง
ที่ส�ำคัญและสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันทุกครั้งที่มีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการบริหารของบริษัทในประเด็นต่าง ๆ ที่พบจากการสอบทาน ทั้งจากรายงานของ
ผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุญ าตและผู้ตรวจสอบภายใน สรุปการแก้ไขและแถลงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษทั และไม่ขดั กับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้ถือหุ้นและเกิดความเชื่อถือแก่ทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุม
ใหญ่ผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทน จึงได้เลือกนางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 และ/หรือ นางจินตนา เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131 และ/หรือ นายนิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10305 ในนาม
บริษัท ส�ำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2565/2566 อีกหนึ่งวาระ และได้ก�ำหนดค่าสอบบัญชี
ทั้งรายไตรมาสและรายปีรวมแล้วไม่เกินจ�ำนวน 800,000 บาท
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ในระหว่างรอบปีบัญชี 2564/2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยได้รับความร่วมมือ
จากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเป็นอย่างดี จึงมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
เพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระส�ำคัญอันอาจส่งผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท และไม่พบการปฏิบัติงานใด ๆ
ที่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อก�ำหนดต่าง ๆ ของภาครัฐ แต่อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตเกี่ยวกับลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน
สองแห่ง (บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จ�ำกัด และ บริษัท ที.เอฟ.อี.เทรดดิ้ง จ�ำกัด) ที่มีการค้างช�ำระค่าสินค้ามาเป็นเวลานาน
รวมเป็นจ�ำนวน 124.32 ล้านบาท ซึง่ มีการจดจ�ำนองทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างเป็นหลักประกันหนี้ โดยถือตามรายงานการประเมิน
ราคาทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น อิ ส ระแห่ ง หนึ่ ง ลงวั น ที่ 11 พฤษภาคม 2564 ซึ่ ง มี มู ล ค่ า บั ง คั บ ขาย
จ�ำนวน 66.59 ล้านบาท ( มูลค่าตลาดจ�ำนวน 110.99 ล้านบาท) ตามหลักความระมัดระวังบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ส�ำหรับลูกหนี้ดังกล่าวเป็นจ�ำนวนเงิน 74.67 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนมูลค่าบังคับขายเดิมที่ 54.80 ล้านบาท ฝ่ายบริหารเชื่อว่า
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวเพียงพอและเหมาะสมเนื่องจากมูลค่าบังคับขายมีมูลค่าครอบคลุมมูลค่าหนี้สินสุทธิของลูกหนี้
ข้างต้น และบริษัทยังคงมีนโยบายให้ลูกหนี้ขายทรัพย์สินเพื่อช�ำระหนี้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและเพื่อลดความเสียหาย
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายธีรชาติ วีรวรรณ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท เอเซี ยไฟเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานใหญ่

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

โรงงาน

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

