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1. ความเปนมา
10 มีนาคม 2513 จัดต้ังบริษัท เอเซียไฟเบอร จํ ากัด โดยกลุมนักลงทุนชาวไทยซึ่งประกอบดวย กลุมเตชะไพบูลย

กลุมเอื้อวัฒนสกุล กลุมวีรวรรณ กลุมศิริเกียรติสูง กลุมเตชะพงศวรชัย และกลุมมังกรกนก กับ
บริษัท China Engineering และบริษัท ก๊ัวหัว จํ ากัด ซ่ึงเปนผูชํ านาญการดานส่ิงทอจากไตหวัน
ดวยสัดสวนการถือหุนคนไทยรอยละ 51 และไตหวันรอยละ 49 โดยในระยะแรกไดแยกเปน 2
บริษัท คือบริษัท เอเซียไฟเบอร จํ ากัด ทุนจดทะเบียนเร่ิมตน 35 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เปนผูผลิตเสนใยไนลอน และบริษัท เอเซียซินเธติคเท็กซไทล จํ ากัด ทุนจดทะเบียน 32 ลานบาท
เปนผูผลิตดายไนลอนยืด ถักผา และฟอกยอม โดยท้ัง 2 บริษัทไดรับการสงเสริมจากคณะ
กรรมการสงเสริมการลงทุน และเริ่มดํ าเนินการผลิตต้ังแตกลางป 2515 เปนตนมา

2514 บริษัท เอเซียไฟเบอร จํ ากัด ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 54 ลานบาท และบริษัท เอเซียซินเธติคเท็กซ
ไทล จํ ากัด ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 34 ลานบาท

มิถุนายน 2518 ไดดํ าเนินการควบบริษัทท้ัง 2 เปน บริษัท เอเซียไฟเบอร จํ ากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 88 ลานบาท
และไดเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2518

การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการท่ีสํ าคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ และการบริหารงาน

ป 2519-2521 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนตลอดมาจนเปน 150 ลานบาท
ป 2523 บริษัทไดลงทุนในบริษัท เอเซียอินดัสเทรียลไฟเบอรและไทรคอรด จํ ากัด เพื่อประกอบกิจการผลิต

และจํ าหนายโครงผาใบยางรถยนต คิดเปนรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
ป 2525 บริษัทไดยุบเลิกการผลิตผาถัก เนื่องจากความตองการของผูบริโภคเปลี่ยนไปและไดขยายโรงงาน

เพื่อผลิตผาทอจากใยสังเคราะห และไดมีการปรับปรุงคุณภาพของเสนใยไนลอนที่ผลิต จน
สามารถนํ ามาใชกับเคร่ืองทอไรกระสวยแบบฉีดนํ้ าท่ีมีประสิทธิภาพสูง

ป 2527 ขยายโรงงานเพื่อผลิตดานการตกแตงผาเพื่อทดแทนการนํ าเขา
ป 2530 บริษัทไดเปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไวจากหุนละ 100 บาท เปนหุนละ 10 บาท และไดเพิ่มทุนจด



                                   - 2 -

ทะเบียนจาก 150 ลานบาท เปน 450 ลานบาท โดยนํ าออกจัดสรรงวดแรก 11 ลานหุน งวดที่ 2
จํ านวน 5 ลานหุนในป 2531 และงวดที่ 3 จํ านวน 6.2 ลานหุนในป 2534

ป 2533 ไดนํ าเทคโนโลยีการผลิตเสนใยไนลอนแบบ Fully Drawn Yarn (FDY) และ Pre-Oriented
Yarn (POY) มาใชเปนรายแรกในภูมิภาคนี้ ซ่ึงเทคโนโลยีดังกลาวเปนกรรมวิธีใหมลาสุดท่ีสามารถ
ลดข้ันตอนการผลิตลง และผลิตไดเร็วกวาเดิมหลายเทา ทํ าใหประสิทธิภาพการผลิตสูงข้ึน

27ธันวาคม 2536 จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจํ ากัด เปนบริษัทมหาชนจํ ากัด
ป 2535-37 ไดรับรางวัลดีเดน The Asian Management Award สาขา General Management สาขา

Information Technology Management และสาขา Operations Management ตามลํ าดับ
จาก Asian Institute of Management ประเทศฟลิปปนส ซ่ึงเปนบริษัทเดียวในภูมิภาคนี้ท่ีได
รับรางวัลถึง 3 ปซอนในสาขาตาง ๆ นับแตเร่ิมมีการพิจารณาใหรางวัลเมื่อ 5 ปท่ีผานมา

ธันวาคม 2538 บริษัทไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9002 จาก Det Norske Veritas Industry B.V.
ประเทศเนเธอรแลนด นอกจากนี้ ยังไดรับการจัดอันดับเปน “ผูสงออกระดับพิเศษ” จากกรม
ศุลกากร ( ผูสงออกระดับพิเศษ คือผูสงออกท่ีไดรับการอนุญาตในการสงออกโดยไมตองแสดงตัว
อยางสินคาใหกรมศุลกากรตรวจสอบ )

กรกฎาคม 2539 บริษัทไดลงทุนในบริษัท ปราจีนเพาเวอร จํ ากัด เพื่อประกอบกิจการผลิตและจํ าหนายกระแสไฟฟา
และไอนํ้ า คิดเปนรอยละ 22 ของทุนจดทะเบียน

มกราคม 2540 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 372 ลานบาทเปน 455.60 ลานบาท
มีนาคม 2540 บริษัทไดลงทุนในบริษัท ไนลอนเทรดดิ้ง จํ ากัด เพื่อประกอบกิจการคา ผา เส้ือผาสํ าเร็จรูป

ไนลอน เม็ดพลาสติก
เมษายน 2540

พฤษภาคม 2541

บริษัทไดรับการจัดระดับใหเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มท่ีดี ระดับดีพิเศษ ซ่ึงจะทํ า
ใหบริษัทไดรับภาษีมูลคาเพิ่มคืนเร็วข้ึน
ทุนจดทะเบียนเรียกชํ าระแลวเปน 455.723 ลานบาท

     ป 2543-2545*      บริษัทไดนํ าเทคโนโลยีการผลิตเสนใยไนลอนแบบ  Full Drawn Yarn (FDY)         
                           และ Pre-Oriented Yarn (POY) มาใชเปนรายแรกในภูมิภาคนี้
     ป 2545        * ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 จาก Det Norske Veritas Industry B.V.
                           * ไดรับหนังสือรับรองผลิตภัณฑดายยืดสีมีคุณภาพตามเกณฑ Oko-Tex Standard 100 จาก
                              TESTEX Swiss Textile Testing Institute ซ่ึงเปนการยืนยันวาคุณภาพดายยืดสีตรง

          ตามมาตรฐานสากล
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30 เมษายน 2545       * ไดรับการรับรองระบบ ISO 14001:1996 จาก  Det Norske Veritas Industry   
                             B.V. ประเทศเนเธอรแลนด

                 * ไดรับเกียรติบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรมใหเปนโรงงานที่ผานการตรวจสอบประเมินการ
                              ใชเทคโนโลยีสะอาดเบ้ืองตนตามโครงการเทคโนโลยีสะอาดมาชวยเพิ่มขีดความสามารถ

          ในการแขงขันของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ป 2546                  บริษัทนํ ากิจกรรมตาง ๆ เชน   5ส.  TPM  SQRT การอบรมการประหยัดนํ้ าและพลังงาน
                          เปนตน มาลดความสิ้นเปลืองของวัตถุดิบ พลังงาน นํ้ า และปจจัยการผลิตอื่น ๆ    และลด

      ปริมาณของเสียท่ีเกิดจากการผลิตอยางไดผล
17 มิถุนายน 2547      * ไดรับการรับรองใหเปนผูประกอบการคาระหวางประเทศระดับบัตรทอง และเมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม

                * บริษัทไดรับใบประกาศเกียรติคุณโครงการ “รวมใจใสสะอาด” จากกรมศุลกากร
ป 2548                  ไดติดต้ังเคร่ืองจักรใหมเพื่อขยายกํ าลังการผลิตอีก 48% ของปริมาณเสนใยไนลอน
มิถุนายน 2549          ทุนจดทะเบียนเรียกชํ าระแลวเพิ่มเปน 455.743 ลานบาท
ป 2549       ไดรับการรับรองเปนโรงงาน “ปรับภูมิทัศนโรงงานนาอยูและเปนมิตรกบัส่ิงแวดลอม”  จาก
                          กระทรวงอุตสาหกรรม
ป 2550       ไดรับการรับรองดานมาตรฐานและฉลากสิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรป EU Flower (ECO-LABEL)

หมายเหตุ*
Fully Drawn Yarn (FDY)

หมายถึงการผลิตเสนใยท่ีเปนเสนใยท่ียืดเต็มท่ีแลว โดยเสนใยท่ีไดจะใชในการทอผา โดยในขบวนการผลิตจะเขาขบวน
การฉีดและขบวนการยืดใหแลวเสร็จในขบวนการเดียวกัน

Pre-Oriented Yarn (POY)
หมายถึงการผลิตเสนใยซึ่งยังยืดไมเต็มท่ี โดยเสนใยท่ีไดจะใชในการทํ าเสนดายยืด



- 4 -

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท เอเซียไฟเบอร จํ ากัด (มหาชน) ดํ าเนินธุรกิจเปนผูผลิตและผูจํ าหนายผลิตภัณฑในลอนท้ังชนิดเม็ดและเสนใย

เพื่อใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปนดาย ทอผา และถักผา โดยมีผลิตภัณฑและบริการหลักอยู 5 ประเภทดวยกัน ดังนี้
1. เม็ดไนลอน (Nylon Chip) ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเสนใยสังเคราะหในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
2. เสนใยสังเคราะห (Filament Yarn) เปนผลติภัณฑท่ีไดจากการแปรสภาพจากเม็ดไนลอนเปนเสนใย ซ่ึงจะผลิต

เสนใยได 2 ประเภท คือ Nylon Filament Yarn (NFY) จะนํ าไปใชในการทอผา และ Pre Oriented Yarn (POY) จะนํ าไป
ใชในการผลิตดายยืด

3. เสนดายยืด (Textured Yarn) เปนผลิตภัณฑท่ีไดจากเสนใยสังเคราะหประเภท POY ท่ีผานการตีเกลียวหลอกให
เสนใยแตละเสนมีลักษณะฟู และบิดเปนเกลียว

4. ผายอมและตกแตง (Fabric) เปนผาท่ีทอข้ึนจากเสนใยสังเคราะหประเภท NFY ซ่ึงจะแบงออกเปนผาทอดิบและ
ผาทอยอม

5. การบริการยอมและตกแตงผา (Service) เปนการใหบริการยอมและตกแตงผาแกโรงงานอื่น


