
การกํ ากับดูแลกิจการ
บริษทัสามารถปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติท่ีดีสํ าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งเงื่อนไขและ

ระเบยีบตาง ๆ ท่ีเปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ และไมปรากฎวาคณะกรรมการบริษัทฯ
กระทํ าการที่ขัดตอระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย
แตอยางใด และด ําเนนิธรุกิจของบริษัทใหมีความสอดคลองกับหลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี ท่ีเสนอโดยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้
Governance

The company was able to comply to good practice for the board of listed companies,
including the rules and conditions imposed by the Stock Exchange of Thailand. There was no
incidents of infraction on any regulations of the Stock Exchange of Thailand or the Security Exchange
Commission.  The company is determined to adopt the best practices for good governance
proposed by the Stock Exchange of Thailand, and has proceeded as follow.

1. นโยบายเกี่ยวกับการกํ ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบรษิทัไดกํ าหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํ ากับดูแลกิจการเพื่อเพิ่มความโปรงใสและเพิ่มความเชื่อมั่น

ใหแกผูถือหุน ผูลงทุนและผูเกี่ยวของทุกฝาย คณะกรรมการบริษัทมีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามหลัก
การดังนี้

1. ปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียอยาง เปนธรรม
2. ด ําเนนิงานเปนไปดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูท่ีเกี่ยวของ
3. สนับสนุนใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอยางถูกตองและ

ชอบธรรม
1.    Governance Policy

The board of directors have issued a policy for good governance to enhance transparency
and confidence of shareholders, investors, and related parties.  The board of directors is committed
to the following:

1. To treat shareholders and stakeholders fairly
2. To do business with transparency and accountability, with sufficient information disclosure

to all related parties
3. To encourage management and staff to observe ethics in conducting business rightfully.



2. สทิธิของผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหนาที่ในการดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอยตาม
สิทธิอยางเทาเทียมกัน นอกจากนี้ผูถือหุนยังสามารถใชสิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชนของตนโดยการ
แสดงความเหน็ ใหขอเสนอแนะและออกเสียงลงมติในที่ประชุมผูถือหุน ใชสิทธิรวมตัดสินใจในการเปลี่ยน
แปลงที่สํ าคัญ
ตาง ๆ ตลอดจนการไดรับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางถูกตอง ครบถวน เทาเทียม ท่ัวถึง โปรงใสและ
สามารถตรวจสอบได

2. Shareholders’ Right
The board of directors is aware of the duty to look after shareholders’ interest, both big and

small, unbiased and according to their right.  Shareholders also hold the right to safeguard their
interests by voicing their opinion, and voting in the shareholders’ meeting.  They are entitled to join in
the decision to bring about major changes, and to receive correct and complete information in a fair,
transparent, and verifiable manner.

3. สทิธขิองผูมีสวนไดเสีย
บริษทัใหความสํ าคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมท่ีเกี่ยวของ ไดแก
พนักงานบริษัท             :   ฝกอบรมพัฒนาใหเจริญกาวหนาไปพรอมกับบริษัทดวยบรรยากาศและสภาพ   

การ
ทํ างานที่มั่นคง ปลอดภัย ดูแลใหไดรับผลตอบแทน สวัสดิการ ท่ีเหมาะสมเปน
ธรรมและเสริมสรางสัมพันธภาพอันดีตอกัน 

คูคา เจาหนี้ คูแขงขัน     :   ใหการปฏิบัติท่ีเปนธรรม เชน การปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกํ าหนดของสัญญา 
การไมเอาเปรียบทางการคา ไมหาประโยชนโดยการใชขอมูลเท็จหรือปกปดขอ
ความจรงิ ไมใชวิธีการที่ไมสุจริตเพื่อทํ าลายคูแขงขัน

ลูกคา                          :     บริษทัมุงผลิตสินคาและใหบริการที่มีคุณภาพ โดยจํ าหนายในราคาที่เหมาะสม
ดวยความรบัผิดชอบและคํ านึงถึงการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาเปนสํ าคัญ

ผูสอบบัญชี :   บริษทัใหความรวมมือกับผูสอบบัญชีในการเปดเผยขอมูลตาง ๆ ท่ีถูกตองและ
โปรงใส
หนวยงานของรัฐ           :   บริษทัมุงมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและขอกํ าหนดตาง ๆ ของทางราช

การ รวมทัง้การใหความรวมมือท่ีดีกับหนวยงานของรัฐ
ชมุชน สังคม ประเทศชาติ  :  ด ําเนนิธรุกจิโดยการเปนพลเมืองดีท่ีคํ านึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบตอชุม

ชน สังคม และประเทศชาติ ใหความสํ าคัญตอส่ิงแวดลอมดวยการควบคุมปอง
กันมลภาวะsและปรบัปรุงส่ิงแวดลอมอยางจริงจังและตอเนื่อง

3. Stakeholders’ Right
The company values the right of all stakeholders, as follow:



Employee: Via training and development, employees advance with the company in a safe and 
secure working environment, justified benefit and welfare, and convivial

relationships.
Supplier,creditor, competitor: Accorded with fair treatment: e.g. observation of contractual
commitment, not taking advantage, no unfair benefit through false
representation or omission of facts, no elimination of competitions by dishonest
means.
Customers: The company is determined to deliver good quality product and service, at a
suitable price, with responsibility and commitment toward customers’ satisfaction.
Auditor: The company cooperate with the auditor in disclosing information accurately and 

transparently.
Government Agencies:  The company is determined to observe the law and government regulations,
and to cooperate fully with government agencies.
Community, society, and the nation:  To operate as a good citizen, with consideration and
responsibility to the community, society, and the country.  To give importance to
environment by rigorously and continuously reducing pollutions and improving
surroundings.

4. การประชุมผูถือหุน
บริษัทกํ าหนดใหมีการประชุมผูถือหุนอยางถูกตองตามกฎหมายและเปนไปตามหลักเกณฑของตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย  ในป 2548 บริษัทมีการประชุมผูถือหุนทั้งหมด 1 คร้ัง เปนการประชุมสามัญประ
จ ําป 2548  เพื่อพิจารณา และออกเสียงในกิจการ และกิจกรรมตาง ๆ ของบริษัทตามที่กฎหมายกํ าหนด 
สํ าหรับการจัดประชุมผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผูถือหุนในการไดรับขอมูลของบริษัท
ท่ีถกูตองเพยีงพอ ทันเวลา และเทาเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการประชุมผูถือหุน

4. Shareholders’ Meeting
The company holds shareholders’ meeting according to the law and regulations of the Stock

Exchange of Thailand.  In 2005, one shareholders’ meeting, the annual general meeting, was held to
consider the company’s performance and activities as required by the law.  In arranging the meeting,
the board of directors observed the right of shareholders to receive accurate, sufficient, timely, and
equal information in order to form their decision in the meeting.

5. ภาวะผูนํ าและทัศนวิสัย
บริษทัไดกํ าหนดพันธกิจ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาธุรกิจไว ดังนี้
“สรางสรรคคุณคาวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีกวา ดวยการพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนเลิศ และยึดหลักธรรมาภิบาล”

5. Leadership and Vision
The company adopted the following mission statement for its development direction:



“To create value today for a better tomorrow by developing product excellence and adhere to good
governance.”
6. ความขัดแยงทางผลประโยชน

บริษทัมกีารดแูลและปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยใชหลักเกณฑและขั้นตอนในการ
พิจารณาอนมุตัริายการระหวางบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน อยางรอบคอบ ดวยความซื่อสัตย สุจริต
อยางมีเหตุผล เปนอิสระและโปรงใส เพื่อผลประโยชนของบริษัทฯ โดยรวมเปนสํ าคัญ  และสอดคลองกับ
หลักเกณฑและเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํ านักงานกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพย  ขอบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวของ  นอกจากนี้ยังดูแลไมใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงานหรือผู
เกีย่วของนํ าขอมูลภายในไปเปดเผย หรือนํ าไปใชเพื่อประโยชนสวนตน  ในกรณีท่ีผูมีสวนไดเสียในเรื่องที่
ก ําลังพจิารณา ก็จะไมเขารวมประชุมหรืองดออกเสียง
ในรอบปท่ีผานมา บริษัทไดแกไขขอบังคับของบริษัทโดยเพิ่มเติมการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย ในกรณีท่ีมีการทํ ารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจํ าหนาย
ไปซึ่งสินทรัพย

6. Conflict of Interest
The company keeps watch for and prevents conflict of interests by using unbiased, transparent, and
careful steps in approving transactions with related parties, solely for the benefit of the company, in
compliance with the regulations of the Stock Exchange of Thailand, the Security Exchange
Commission, and related law.  The company also takes steps not to let directors, management,
employee, or related parties reveal internal information or use it for personal gain.  Anyone with
personal benefit on any matter under consideration is barred from participation or voting.

During the previous year, the company’s bye-law was amended to add the clause for
compliance with the rules of the Stock Exchange of Thailand regarding assets procurement or
disposal transactions with related parties.
7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษทัไดก ําหนดใหกรรมการบริษัทปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติท่ีดีสํ าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามแนว
ทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการไดรับทราบถึงบทบาทหนาที่และความรับผิด
ชอบทีจ่ะใชความรูความสามารถและประสบการณท่ีจะเปนประโยชนตอการดํ าเนินธุรกิจและมีจริยธรรมใน
การด ําเนนิธุรกิจ และตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท ตลอด
จนมตท่ีิประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตย สุจริต และคํ านึงถึงผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนเปนสํ าคัญ
พรอมกบัไดมกีารกํ าหนดขอบังคับเกี่ยวกับการทํ างานเพื่อใหพนักงานทั่วไปยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ
งานดวยความซือ่สัตยสุจริต ซึ่งไดกํ าหนดในขอบังคับดังกลาวใหมีการกํ าหนดบทลงโทษ หากมีการฝาฝนขอ
บังคบัดังกลาวดวย

7. Business Ethics
Directors are instructed by the company to observe good practice for directors of listed

company as proposed by the Stock Exchange of Thailand.  Directors are aware of their duty and



responsibility to use their knowledge and experience for the benefit of the business operation while
observing business ethics.  They must also comply with the law, the company’s bye-law, objective,
and shareholders’ resolutions, with honesty and with company’s and shareholders’ interests at heart.
The company’s bye-law also stipulates about honesty for employees to follow, the violation of which
could result in punishment.

8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
บริษทัค ํานงึถงึความเหมาะสมและการถวงดุลในการบริหารงานของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร เพื่อให

เกิด
ความรอบคอบและโปรงใส รวมทั้งสามารถตรวจสอบไดเสมอ โดยกํ าหนดองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ใหมไีดไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 28 คน ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 คน รวมกับกรรมการที่
ไมเปนผูบริหารเปนสวนใหญ และกรรมการที่เปนผูบริหาร เพื่อใหคณะกรรมการสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพในฐานะที่เปนตัวแทนของผูถือหุนทุกคน
8. The Balancing of Non-management Directors
The company observes the propriety and balancing of non-management directors to provide
prudence, transparency, and verifiability.  By having not less than 5, and not more than 28 directors,
with at least 3 independent directors, and the majority of non-management directors, the board of
directors can work effectively as the representative of every shareholder.

9. การรวมหรือแยกตํ าแหนง
ดวยภาระหนาที่ท่ีแตกตางกันระหวางประธานกรรมการในฐานะผูนํ าดานนโยบาย และกรรมการผูจัด

การ
ใหญ ในฐานะผูนํ าดานการบริหารงานประจํ า  บริษัทจึงไดกํ าหนดใหผูดํ ารงตํ าแหนงทั้งสองตํ าแหนงมิใชบุคคล
เดยีวกนั เพือ่แบงแยกบทบาทใหชัดเจนและมีความสมดุลในอํ านาจการดํ าเนินงาน
9. Combining and Separation of Positions
With different responsibility between chairman of the board who leads in policy, and the president
who leads in day-to-day operation, the company maintains that they not be the same person in order
to separate the roles and to balance the power in the operation.

10. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในรอบปบัญชี 2549 บริษทัไดจายคาตอบแทนในรูปของคาเบี้ยประชุม ใหแกกรรมการ ตามรายละเอียดใน

หัวขอคาตอบแทนกรรมการ   (โปรดดูในรายงานประจํ าป 2550  หรือแบบแสดงรายการขอมูล 56-1
รายงานประจํ าป 2550  56-2)

10. Directors’ and Management’s Remuneration
In fiscal year 2006 the company paid the directors in the form of meeting allowance as

detailed in item Management Remuneration.  (56-1,  56-2)



11. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทถือเปนหนาที่ความรับผิดชอบที่จะตองเขารวมประชุม เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุผล

พิเศษ  และตามขอบังคับของบริษัท ระบุใหมีการประชุมคณะกรรมการ 1 คร้ังในทุกงวด 3 เดือน  และประชุม
คณะกรรมการบริหารเดือนละคร้ัง  สํ าหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมอยาง
สมํ ่าเสมอและรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัท

11. Board of Directors’ Meeting
It is the duty and responsibility of directors to attend meetings, except for special

reasons.  According to company’s bye-law, directors are to meet once every 3 months, except for
the executive board who meet monthly.  Audit committee meets regularly and reports their finding to
the board of directors.

12. คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบรษิัทไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํ ากับดูแลกิจการและบริหารงาน

ของบรษิัท (โปรดดูโครงสรางการจัดการของบริษัท)
12. Sub-committee

The company’s board of director appointed sub-committees to help on certain tasks
according to the detail in the Management Structure. (Organization Chart)

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษทัไดตระหนักถึงความสํ าคัญของระบบการควบคุมภายใน  โดยดูแลและกํ าชับบุคคลทุกระดับ

ท่ีเกีย่วของกบัขอมูลดานการเงิน ใชขอมูลภายในเพื่อทํ าประโยชน  และไมสามารถเปดเผยขอมูลดานการ
เงนิแกบุคคลอื่น ๆ กอนที่จะรายงานและเผยแพรขอมูลตอนักลงทุน

แผนกตรวจสอบภายใน ทํ าหนาที่ในการตรวจสอบและสอดสองการดํ าเนินงานของบริษัทใหเปน
ไปตามแนวนโยบายของบริษัท ตลอดจนเปนไปตามกฎหมายและขอกํ าหนดที่เกี่ยวของ ท้ังนี้แผนกตรวจ
สอบภายในด ําเนินงานอยางเปนอิสระและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดใหคํ าปรึกษาชี้แจงและแนะนํ าตอผูบริหาร เพื่อใหระบบการกํ ากับดูแลภายในมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป

13. Internal Auditing System
The company realizes the importance of internal control, by requiring all personnel involved

with financial information not to use internal information for personal benefit or to revealed internal
information to others prior to the disclosure of such information to investors.

Internal audit department is tasked with auditing and monitoring company’s operation to
ascertain that it follows company policy and complies with the relevant law and regulations.  Internal



audit department operates independently and report directly to the audit committee who provides
advice and suggestions to management on ways to make internal audit system more efficient.

14. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินและขอมูลทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงิน

ดงักลาวไดจดัทํ าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป โดยใชนโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยาง
สมํ ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสํ าคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยัง
รับผิดชอบดแูลใหมรีะบบควบคุมภายในที่ดีเพื่อใหมั่นใจวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตองครบถวน
และเพยีงพอทีจ่ะด ํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสินและเพื่อใหทราบจุดออนในการดํ าเนินงานรวมทั้งปองกันไมใหเกิดการ
ทุจริตหรอืการด ําเนินงานที่ผิดปกติอยางมีสาระสํ าคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพือ่เปนตัวแทนและรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัท  โดยผานการรายงานจากแผนกตรวจสอบ
ภายในเพือ่แกไขขอบกพรองที่ตรวจพบ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายงานทางการเงินของบริษัท รวมทั้งสอบทานให
บริษทัมกีารรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพออันนํ ามาซึ่งความโปรงใสและเชื่อถือไดของรายงานทาง
การเงนิ  ในระหวางปคณะกรรมการตรวจสอบยังมีการประชุมรวมกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอกเพื่อสอบทาน
หลักการบญัช ีวธิกีารปฏิบัติและกระบวนการในการรายงานที่บริษัทใชในการจัดทํ างบการเงิน โดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเร่ืองนี้ไดถูกรายงานอยูในรายงานประจํ าปน้ีดวย
14. The Board of Directors’ Report
The Board of Directors is accountable for the statements of financial standings and financial data of
the company, which are prepared with generally accepted accounting standards, under sound
policies, and consistent with adopted practice.  Relevant information is also disclosed in the notes on
financial statements.  In addition, the Board is responsible for having a sound internal audit system in
order to ascertain a sufficiently accurate and complete record of accounting data for the tracking of
assets, the identification of weak spots, and the prevention of fraud or unusual practices on a
significant scale.  The Board appointed an audit committee as its representative, reporting directly to
itself through the report of internal audit department, to rectify any shortcoming that could impair the
financial statements, and also to make sure that the statements reflect correctly and adequately the
company’s status, which would bring trust and transparency to the company’s financial reports.
During the year, the audit committee held meetings with the external auditor to review accounting
principles, practice, and process which is used to prepare financial statements.  Their opinions and
comments are included in this annual report.

15. ความสัมพันธกับผูลงทุน
ทางบรษิทัไดเปดเผยขอมูลทางการเงิน ขอมูลท่ัวไป และขอมูลสํ าคัญในรายงานประจํ าป และแบบแสดง
รายการ

ขอมลูประจ ําป (แบบ 56-1) อยางถูกตองครบถวน  ทันเวลา และเปนไปตามขอกํ าหนดของสํ านักงานคณะ
กรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และตามตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งผูลงทุนสามารถ



ตดิตามไดจาก  www.set.or.th หรือ www.sec.or.th  หรือเว็บไซตของบริษัท www.asiafiber.com และมีอีเมลท่ี
สามารถรับสงขอมูลไดอยางถูกตองและรวดเร็ว

ในรอบปท่ีผานมา บริษัทไดจัดใหผูลงทุนไปชมขั้นตอนการผลิตที่โรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเปนการ
เพิ่ม

ความเชื่อมั่นใหกับผูลงทุน
15. Investors Relation

The company discloses financial data, general information, and vital statistics in the annual
report and the annual information form (Form 56-1), correctly, completely, and within the period, as
required by the Security Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand, which investors
can follow at www.set.or.th or www.sec.or.th, or the company’s website at www.asiafiber.com, and
can communicate via email at ga@asiafiber.com.

Last year, the company arranged a visit for shareholders and investors at Samutprakan
factory to add to their confidence.


