
 

สำนักงาน
33/133-136 อาคารวอลลสตรีททาวเวอร ชั้น 27 
ถ.สุรวงศ แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท +66 (0) 2632 7071 โทรสาร +66 (0) 2236 1982
เว็บไซต : http://www.asiafiber.com 
อีเมล : sales@asiafiber.com 

โรงงาน
406-7 ถนนสุขุมวิท กม. 33.5 ตำบลบางปู 
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โทรศัพท +66 (0) 2323 9692 โทรสาร +66 (0) 2323 9577 
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ชื่อบริษัท  บริษัท เอเซียไฟเบอร จํากัด (มหาชน)  

เลขทะเบียนบริษัท 0107536001630

สํานักงาน 33/133-136 ถนนสุรวงศ แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 โทรศัพท : +66 (0) 2632-7071  

 โทรสาร : +66 (0) 2236-1982

 โฮมเพจ      : http://www.asiafi ber.com

 อี-เมล        :  sales@asiafi ber.com

โรงงาน 406-7 หมู 7 ถนนสุขุมวิท กม.33.5 ตําบลบางปูใหม

 อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

 โทรศัพท : +66 (0) 2323-9692   

 โทรสาร    :  +66 (0) 2323-9577

ประเภทธุรกิจ 1. เม็ดไนลอน

 2. เสนใยไนลอน

 3. เสนดายไนลอนยืดทั้งชนิดขาว/ยอมสี

 4. ผาทอจากเสนใยสังเคราะหทั้งชนิดที่เปนผาดิบ / 

    ผายอมสี / ผาตกแตงสําเร็จ

จํานวนพนักงาน 654 คน

จํานวนและชนิดของหุนที่จําหนายแลว หุนสามัญที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว 45,574,266 หุน  

บุคคลอางอิงอื่น ๆ 

นายทะเบียน  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 โทรศัพท   :  0-2229-2800

ขอมูลท่ัวไป
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ผูสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ

 2210/51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา   

 กรุงเทพมหานคร 10120

 โทรศัพท  : 0-2678-0750-4         

 โทรสาร   :  0-2678-0661     

 ผูสอบบัญชี : นางสาวจินตนา มหาวนิช, นางจินตนา เตชะมนตรีกุล

                  ทะเบียนเลขท่ี : 4687,5131 

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เอแอลดีที่ปรึกษากฎหมายและนักสืบ จํากัด

 111/93 ราชดําเนินคอนโดมิเนียม ถนนนครสวรรค เขตปอมปราบฯ   

 กรุงเทพฯ 10100

 โทรศัพท :  0-2629-9917

นิติบุคคลที่บริษัทไปลงทุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป

ของจํานวนหุนท่ีจําหนายแลว

ชื่อนิติบุคคล บริษัท ครัยโอไทย จํากัด 

ที่อยู 60/12 หมูที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง

 จังหวัดปทุมธานี  12120  

 โทรศัพท  :  0-2901-3700-4    

 โทรสาร   :  0-2901-3705

ประเภทธุรกิจ พลังงาน

ทุนชําระแลว 190,000,000.00 บาท

สัดสวนการถือหุน 15%
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 ขาพเจามีความยินดีที่จะเรียนใหทราบวา แมรอบปที่ผานไปจะมีความผันผวนทางเศรษฐกิจในระดับสูง แต
บริษัท เอเซียไฟเบอร จํากัด (มหาชน) ก็สามารถฝาฟนอุปสรรคตางๆ จนมีกําไรอยางตอเน่ืองและเพ่ิมข้ึนเปนปท่ีสาม 
นับวาเปนความสําเร็จที่นาภาคภูมิใจสําหรับทีมงานผูบริหารและพนักงานของบริษัททุกคน
 เปนท่ีทราบกันดีวา ในยุคโลกาภิวัฒนน้ี อุปสรรคทางการคามีนานัปการ ท้ังวัตถุดิบและตนทุนพลังงานท่ีมีราคาสูง 
ท้ังคาเงินบาทท่ีแข็งเกินประเทศคูแขงขัน กฏระเบียบทางการคาท่ีมีความเขมงวดข้ึนเสมอ และการแขงขันจากคูแขงที่มี
ขนาดใหญและแข็งแกรง จึงเปนหนาที่ของฝายบริหารที่จะตองเตรียมความพรอมที่จะรับมือกับอุปสรรคดังกลาว 
ดวยการดําเนินนโยบายการตลาดและการผลิตใหถูกตอง เหมาะสมกับสถานการณ ซ่ึงทางฝายบริหารก็ไดดําเนินการ
ดวยดีมาตลอด
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงการพัฒนาองคกรเพื่อใหอยูไดในสังคมอยางยั่งยืน โดยใสใจกับความ             
รับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสียอยางเหมาะสมและเปนธรรม ซึ่งเปนแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท                       
มาโดยตลอด ในปนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จึงใหความสําคัญในการเผยแพรกิจกรรมในดานความรับผิดชอบตอ
สังคมที่บริษัทฯ ไดดําเนินการมาในอดีตและปจจุบันในรายงานประจําปฉบับนี้เปนคร้ังแรก
 ดังที่ไดเคยกลาวไวแลววา นี่เปนเพียงจุดเริ่มตนของการฟนฟูกิจการใหมีความแข็งแกรงอยางยั่งยืน จึงยังมี
งานที่ตองทําและอุปสรรคที่ตองฟนฝาอีกมาก ขาพเจาในนามของคณะกรรมการมีความเชื่อมั่นในคณะผูบริหารและ
พนักงานของบริษัททุกคน ที่จะนําบริษัทฯ ไปในทิศทางที่ถูกตองและเปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย จึงขอ
เปนกําลังใจใหกาวไปขางหนาอยางมั่นคง และขอถือโอกาสน้ีขอบพระคุณทานผูถือหุน ลูกคาและบริษัทคูคา ตลอด
จนสถาบันการเงินที่ใหการสนับสนุนบริษัทดวยดีเสมอมา 

นายพิพัฒน ศิริเกียรติสูง
(ประธานกรรมการ)

สารจากประธานคณะกรรมการ
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 2554 2553 25522554 2553 2552

ยอดขายรวม-สุทธิ  ยอดขายรวม-สุทธิ  1,618,7961,618,796 1,299,309 1,240,901 1,299,309 1,240,901

ยอดการสงออก  ยอดการสงออก  1,062,2581,062,258 807,247 692,008 807,247 692,008

สัดสวนการสงออก  สัดสวนการสงออก  65.6265.62 62.13 55.77 62.13 55.77

คาใชจายในการขาย  คาใชจายในการขาย  29,02729,027 28,472 31,658 28,472 31,658

คาใชจายบริหาร  คาใชจายบริหาร  30,12430,124 29,549 29,916 29,549 29,916

รายไดอื่น ๆ  รายไดอื่น ๆ  22,24822,248 19,487 20,608 19,487 20,608

ตนทุนทางการเงิน  ตนทุนทางการเงิน  2222 4 266 4 266

สํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  343343 - - - -

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (2,009)(2,009) (4,518) 143 (4,518) 143

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ กําไร (ขาดทุน) สุทธิ  55,77755,777 20,133 3,040 20,133 3,040

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน กําไร (ขาดทุน) ตอหุน  1.221.22 0.44 0.07 0.44 0.07

ลูกหนี้การคา  ลูกหนี้การคา  185,453185,453 200,366 177,670 200,366 177,670

สินคาคงคลังและระหวางผลิต  สินคาคงคลังและระหวางผลิต  187,002187,002 179,929 154,519 179,929 154,519

สินทรัพยรวม  สินทรัพยรวม  1,093,7181,093,718 1,025,156 1,004,354 1,025,156 1,004,354

กําไรขั้นตน (รอยละ) กําไรขั้นตน (รอยละ)  5.775.77 4.61 3.63 4.61 3.63

ผลผลิต ผลผลิต 

          – เม็ดไนลอน (ตัน)           – เม็ดไนลอน (ตัน) 7,6217,621 7,010 6,481 7,010 6,481

          - เสนใย (ตัน)            - เสนใย (ตัน)  5,1595,159 4,861 5,008 4,861 5,008

          - เสนดาย (ตัน)            - เสนดาย (ตัน)  2,1782,178 1,945 1,997 1,945 1,997

          - ผาทอ (‘000หลา)            - ผาทอ (‘000หลา)  3,8383,838 3,562 5,132 3,562 5,132

อัตราสวน อัตราสวน 

         - อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน          - อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 13.1813.18 10.25 9.60 10.25 9.60

                  - อัตร- อัตราสวนหนี้สิ้นตอสวนของผูถือหุน  าสวนหน้ีสิ้นตอสวนของผูถือหุน  0.050.05 0.07 0.07 0.07 0.07

                  - อัต- อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (วัน)  ราหมุนเวียนของลูกหน้ี (วัน)  4343 52 59 52 59

         -          - อัตอัตราหมุนเวียนของสินคาคงคลัง (วัน)   ราหมุนเวียนของสินคาคงคลัง (วัน)   2222 25 34 25 34

อัตรอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  าผลตอบแทนจากสินทรัพย  5.265.26 1.98 0.30 1.98 0.30

อัตอัตราผลตอบแทนผูถือหุน  ราผลตอบแทนผูถือหุน  5.585.58 2.12 0.32 2.12 0.32

ขอมูลทางการเงิน

หนวย : พันบาท
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

6 บริษัท เอเซียไฟเบอร จํากัด (มหาชน)รายงานประจําป 2554

โครงสรางธุรกิจ
 บริษัท เอเซียไฟเบอร จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและผูจําหนาย

ผลิตภัณฑไนลอนท้ังชนิดเม็ดและเสนใยเพ่ือใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปนดาย 

ทอผา และถักผา โดยมีผลิตภัณฑและบริการหลักอยู 5 ประเภทดวยกัน ดังนี้

 1)  เม็ดไนลอน  :  ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเสนใยสังเคราะหในอุตสาหกรรม                                                                                                                         

สิ่งทอและแหอวน

 2)  เสนใยสังเคราะห : เปนผลิตภัณฑท่ีไดจากการแปรสภาพจากเม็ดไนลอน    

มีหลายประเภทและขนาด นําไปใชในการทอผาใชในการผลิตดายยืด

 3)  เสนดายยืด : เปนผลิตภัณฑท่ีไดจากเสนใยสังเคราะหท่ีผานการตีเกลียว                                                                                                                              

หลอกใหเสนใยแตละเสนมีลักษณะฟูและบิดเปนเกลียว ใชผลิตผาถักและถุงเทา

 4) ผายอมและตกแตง : เปนผาที่ทอขึ้นจากเสนใยสังเคราะหและผานกระบวนการฟอกยอม           

แตงสําเร็จ

 5) การบริการยอมและตกแตงผา : เปนการใหบริการยอมและตกแตงผาแกโรงงานอ่ืน



  

            (หนวย : ลานบาท)

 

 ผลิตภัณฑ 2553/2554 2552/2553 2551/2552 

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท  รอยละ

มูลคาการจําหนายในประเทศ 

 - เม็ดไนลอน  128 7.91 154 11.86 155 12.49

 - เสนใย  60 3.71 35 2.70 62 5.00

 - เสนดายยืด  217 13.40 171 13.16 173 13.94

 - ผายอมและตกแตง                    136 8.40 115 8.85 145 11.68

 - บริการ  16 0.99 17 1.31 14 1.13

 รวม  557 34.41 492 37.88 549 44.24

มูลคาการจําหนายตางประเทศ 

 - เม็ดไนลอน 634 39.16 414 31.87 300 24.17

 - เสนใย  268 16.55 234 18.01 181 14.59

 - เสนดายยืด 159 9.82 153 11.78 187 15.07

 - ผายอมและตกแตง 1 0.06 6 0.46 24 1.93
 รวม  1,062 65.59 807 62.12 692 55.76
รวมในประเทศและตางประเทศ
 - เม็ดไนลอน  762 47.07 568 43.73 455 36.66

 - เสนใย  328 20.26 269 20.71 243 19.59

 - เสนดายยืด 376 23.22 324 24.94 360 29.01
 - ผายอมและตกแตง 137 8.46 121 9.31 169 13.61

 - บริการ  16 0.99 17 1.31 14 1.13
 รวม 1,619 100.00 1,299 100.00 1,241 100.00

โครงสรางรายไดของบริษัท
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 แมวาวิกฤตการณทางการเงินโลกที่เกิดจากสินเชื่อที่อยูอาศัยดอยคุณภาพในสหรัฐอเมริกาหรือ

ซับไพรมจะคลี่คลายลงในชวงป 2553 แตเปนการคลี่คลายเพียงชั่วคราวเนื่องจากปญหาหลักๆ คือวินัย

การคลังและการปรับลดคาใชจายภาครัฐในประเทศท่ีเปนปญหาท้ังในยุโรปและสหรัฐอเมริกาเองยังไม

ไดรับการแกไขอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม การแกไขปญหาเฉพาะหนาโดยการปลอยสภาพคลอง

ในตลาดมากข้ึนเปนเพียงการลดความวิตกกังวลของผูคน และหวังวาประชาชนจะหันกลับมาใชจายเงิน

เหมือนเดิมเพ่ือผลักดันใหเศรษฐกิจหมุนเวียนไปได แตผลท่ีเกิดข้ึนกลับเปนวาผูคนยังไมไวใจสถานการณ 

จึงยังคงลดการใชจายหันมาออมเงินมากข้ึน ผานทางกองทุนรวมตางๆ กองทุนรวมเหลาน้ีจึงมีสภาพคลอง

สูงข้ึนมากและนําสภาพคลองเหลาน้ีไปลงทุนในสินคาโภคภัณฑ (Commodity) เชนสินคาเกษตร ทองคํา 

และนํ้ามัน สงผลใหราคาสินคาเหลาน้ีพุงสูงข้ึนตามหลักของอุปสงคอุปทาน กลายเปนแรงกดดันท่ีจะเกิด

เงินเฟอลุกลามไปท่ัวโลกอีกคร้ังหน่ึง ขณะเดียวกัน ก็เกิดแรงกดดันใหมีการปรับคาเงินของภูมิภาคตางๆ 

กันใหม เน่ืองจากพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจเกิดการเปล่ียนแปลงขนานใหญ ทําใหคาเงินของภูมิภาคยุโรปและ

เงินดอลลารสหรัฐฯ ออนคาลง และคาเงินเอเซียแข็งคาข้ึนอยางรวดเร็ว

 ราคาสินคาที่พุงขึ้นนี้สงผลกระทบตอตนทุนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได เมื่อ

ควบกับคาเงินของสหรัฐฯ และยุโรปที่ออนคาลง ทําใหกําลังซื้อของตลาดท้ังสองซ่ึงเปนตลาดหลักมา

แตเดิมของหลายๆ อุตสาหกรรมซบเซาลงเปนอันมาก อุตสาหกรรมตางๆ จึงตองหันไปหาตลาดใหมๆ 

โดยเฉพาะในประเทศเศรษฐกิจใหมที่เรยีกวา BRIC คือบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน เพื่อมารองรับ

กําลังการผลิตที่มีอยู

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
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 สําหรับอุตสาหกรรมไทย สวนใหญก็ไดเบนเข็มมามุงตลาดจีนและอินเดียเน่ืองจากอยูใกล และเปนตลาด

ใหญท่ีมีกําลังซ้ือสูงข้ึนเร่ือยๆ นอกจากน้ียังเนนตลาดญ่ีปุน เกาหลี และออสเตรเลียเน่ืองจากมีขอตกลงเปดเสรีทาง         

การคาอยู ตลอดจนภูมิภาคอาเซียนท่ีทวีความสําคัญมากข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากใกลเวลาการรวมตัวกันเปนประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซ่ึงก็ถือวาเปนการปรับตัวท่ีถูกตองและเหมาะสม

กับสถานการณ สงผลใหการสงออกของสินคาอุตสาหกรรมไทยมีการขยายตัวถึงรอยละ 20 ในรอบปที่ผานมา แต            

การมุงเนนตลาดใหมๆ ผูประกอบการก็ตองมีการเตรียมตัว ศึกษาความตองการของผูบริโภค เสนทางการคา 

การขนสงคมนาคม ตลอดจนตองทําความรูจักกับหุนสวนและคูคาใหมๆ  ซ่ึงก็ตองใชเวลาพอสมควร ขณะเดียวกัน 

การที่มีรัฐบาลใหม และนโยบายใหมๆ โดยเฉพาะในเร่ืองที่เกี่ยวของกับปจจัยการผลิตก็ทําใหผูประกอบการตองใช

ความระมัดระวังในการปรับตัวใหสอดคลองกับกติกาใหม เหลาน้ีลวนเปนปญหาทาทายความสามารถของผูประกอบการ

อุตสาหกรรมของไทยท้ังส้ิน

 สําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอในชวงครึ่งปแรกของป 2554 ยังมีการขยายตัวที่ดี ตลาดหลักคือสหรัฐอเมริกา

ก็ยังมีการขยายตัวอยู แตในอัตราที่ชะลอตัว ตลาดยุโรปที่เนนคุณภาพและขอกําหนดทางสิ่งแวดลอมก็ยังขยาย

ตัวไดดีถึงรอยละ 20 เนื่องจากผูประกอบการของไทยไดมีการปรับตัว ตลาดญี่ปุนแมจะไดรับผลกระทบจาก

แผนดินไหวและเหตุการสึนามิแตกลับมาการขยายตัวสูงที่สุดถึงรอยละ 49 และตลาดหลักที่สําคัญคืออาเซียนมี

การขยายตัวถึงรอยละ 30 และแซงญี่ปุนขึ้นมาเปนอันดับที่ 3 ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรสิ่งทอของไทยท่ีเนนเปน

ผูปอนเสนดายและผาผืนใหแกอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมในอาเซียน อยางไรก็ดีในคร่ึงปหลังอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย

จะตองเผชิญอุปสรรคและปญหาหลายประการ นอกจากปญหาตนทุนวัตถุดิบทั้งฝายและสารปโตรเคมีที่ใชในการ

ผลิตเสนใยสังเคราะหซึ่งมีความผันผวนรุนแรงแลว ยังมีปญหาทางดานแรงงานที่ขาดแคลนทั้งแรงงานฝมือและ

แรงงานไรฝมือดวย แมวาจะมีกลไกการอนุญาตใหใชแรงงานตางดาวแลวก็ตาม แตกลไกก็มีความยุงยาก นอกจาก

นี้ โรงงานท่ีไดรับสิทธิประโยชนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ก็ไมไดรบัอนุญาตใหใชแรงงานตางดาว เมื่อ

ประกอบกับการยกระดับคาแรงขั้นต่ําตามนโยบายรัฐบาลใหม อุตสาหกรรมสิ่งทอหลายรายอาจประสบปญหา

ถึงข้ันปด หรือยายฐานการผลิตไปยังประเทศอาเซียนอ่ืน เพ่ือแกไขปญหาท่ีรุมเราเขามา แมจะมีความเส่ียงอยูบาง 

สําหรับผูประกอบการที่มีการศึกษาขอมูลและมีการเตรยีมตัวอยางดี การยายการผลิตอาจเปนทางออกที่ดี และ

เปนทางออกทางเดียวที่เหลืออยูก็เปนได
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ปจจัยความเสี่ยง

 นอกจากความเสี่ยงในดานฐานะการเงินท่ีปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินของผูสอบบัญชีแลว 

ปจจัยความเส่ียงในเชิงธุรกิจสามารถจําแนกออกไดดังนี้

 1. ผลิตภัณฑ บริษัทผลิตวัสดุสังเคราะหไนลอน-6 ซ่ึงมีตนทุนวัตถุดิบท่ีแพงกวาใยสังเคราะหอ่ืนๆ จึงมี

ความเส่ียงที่จะถูกทดแทนสําหรับการใชงานบางชนิด อยางไรก็ดี ดวยคุณสมบัติพิเศษของไนลอน ทําใหยังคง

เปนวัสดุหลักในการใชงานหลายชนิด เชนถุงเทา ถุงนอง ผารม ผาใบ ผาเตนท แห อวน เปนตน ประกอบกับ

กําลังการผลิตไนลอนท่ัวโลกมีไมมากนักและมีการขยายตัวคอนขางนอย จึงยังคงมีสมดุลระหวางอุปสงคกับอุปทาน 

พอสมควร อนึ่งการที่บริษัทยังไดมีการนําวัสดุอื่นเชนโพลีเอสเตอรมาใชรวมในการผลิตของบริษัทฯเองบางสวน

อยูแลว และยังมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอยูเสมอ รวมทั้งการลงทุนในเครื่องจักรใหมๆ ที่มีความยืดหยุนสูง 

ทําใหตอบสนองความตองการของตลาดไดดีขึ้น ผลกระทบในปจจัยเสี่ยงดังกลาวจึงลดลง

 2. วัตถุดิบ ตนทุนวัตถุดิบถือเปนสัดสวนที่ใหญที่สุดของใยสังเคราะห ความเคล่ือนไหวของราคาวัตถุดิบ 

ตลอดจนจังหวะการสั่งซื้อยอมมีผลอยางมากตอผลประกอบการ ในระยะนี้ ราคาวัตถุดิบคาโปรแลคตัมมีราคาสูง

ตามราคานํ้ามันดิบโลกและวัตถุดิบอื่นๆ ประกอบกับกําลังการผลิตทั่วโลกที่ยังคงไมเพิ่มขึ้นในชวงที่ผานมา บริษัท

จึงตองติดตามขาวสารอยางใกลชิด และยังคงยึดหลักดําเนินการอยางไมประมาท โดยไมซื้อวัตถุดิบดวยวิธีใหสง

สินคากอนตกลงราคาดังเชนที่ผูประกอบการรายใหญๆ ในประเทศอื่นปฏิบัติ แตจะตกลงราคาที่แนนอนสําหรับ

วัตถุดิบที่สั่งซ้ือทุกล็อต และยังไมเสนอราคาขายใหลูกคาจนกวาจะรูตนทุนและจัดหาวัตถุดิบไดเพียงพอ ทําใหมี

ความมั่นใจในตัวเลขตนทุนการผลิตของทุกสินคาที่บริษัทฯขายไป

 3. การถูกทุมตลาดจากตางประเทศเน่ืองจากการปรับลดภาษีขาเขา จากนโยบายภาครัฐท่ีเรงดําเนินการ 

ปรับโครงสรางภาษี และลดอัตราภาษีลงตามขอผูกพัน จะทําใหภาษีขาเขาของผลิตภัณฑของบริษัททุกชนิดมีอัตรา

การลดตํ่าลงเหลือไมเกินรอยละ 5 ซึ่งเปนอัตราตามโครงสราง อัตราดังกลาวนี้นับวาคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับ

ประเทศคูแขง จึงเอ้ือใหมีการนําเขาสินคาไนลอนจากประเทศที่มีผูผลิตใหญๆ ซึ่งมีศักยภาพสูงกวา และไดเปรียบ

ในเชิงตนทุน ในประเด็นนี้ บริษัทไดเนนย้ําเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และลดการใชทรัพยากรลง

ใหนอยที่สุดเพื่อแขงขันไดในดานตนทุน ขณะเดียวกันก็เนนการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ รวมกับลูกคาเพื่อให

ไดสินคาที่มีคุณสมบัติพิเศษ ตรงตามความตองการของลูกคา ตลอดจนใหบริการที่ใกลชิด สะดวก และรวดเร็ว 

ซึ่งคูแขงในตางประเทศไมสามารถทําไดดีเทา
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 4. ความเส่ียงเร่ืองคาเงินบาท จากการแข็งคาของเงินบาทอยางรุนแรงในชวงท่ีผานมา สงผลกระทบ

ถึงอุตสาหกรรมหลายชนิด รวมทั้งอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม รองเทา เฟอรนิเจอร อาหาร ฯลฯ ซึ่งสวนใหญ

เปนอุตสาหกรรมที่มีตนทุนเปนเงินบาทในสัดสวนที่สูง สําหรับบริษัทฯ ตนทุนวัตถุดิบซึ่งเปนสัดสวนที่ใหญนั้น 

ซื้อขายกันเปนเงินดอลลาร ทั้งสวนที่นําเขาและสวนที่ซื้อในประเทศ จึงมีความเสี่ยงในดานนี้คอนขางนอย โดย

เฉพาะบริษัทฯ มียอดขายสงออกเปนเงินดอลลารในระดับใกลเคียงกับยอดซื้อวัตถุดิบในแตละเดือน จึงแทบไมมี

ความเส่ียงในดานน้ีเลย แตบริษัทฯ ก็มิไดประมาท โดยในชวงที่มีความผันผวนมากก็จะทําการซื้อขายดอลลาร

ลวงหนาสําหรับสวนตางระหวางดานรายรับและรายจายเพ่ือรักษาสมดุลในแตละชวงเวลา ซ่ึงเปนมาตรการท่ีไดผล 

และมีคาใชจายตํ่า

 5. ความเสี่ยงเร่ืองบุคลากร ในระยะสองสามปที่ผานมามีบุคลากรของบริษัทในระดับผูบริหารไดถึง

กําหนดเกษียณอายุหลายคน จึงเปนประเด็นที่กอใหเกิดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ ไมวาจะเปนการสูญเสีย

ประสบการณ องคความรู และประสิทธิภาพการทํางาน อีกทั้งอุตสาหกรรมส่ิงทอในปจจุบันไมอาจดึงดูดบุคลากร

ชั้นแนวหนาจากสถานศึกษาหรืออุตสาหกรรมอื่นๆ บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในเรื่องนี้ จึงพยายามสราง

บุคลากรรุนใหมมารองรับจากภายใน สําหรับบางหนวยงานที่บุคลากรรุนใหมยังไมสามารถสานงานตอได ก็ไดใช

วิธีตออายุเกษียณออกไป ซึ่งก็ไดรับความรวมมือที่ดีจากพนักงานผูที่ยังมีสุขภาพดีและพรอมจะทํางานตอ

 6. ความเสี่ยงเชิงธุรกิจ ประกอบดวยความเส่ียงตอขอบังคับและกฏหมาย ความเส่ียงของตัวสินคาตอ

ผูบริโภค ความเส่ียงในดานชื่อเสียง ตลอดจนความเสี่ยงอ่ืนๆ นั้น ทางบริษัทกําลังศึกษาที่จะมีระบบการประเมิน

ภายในเพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมายการลดความเสี่ยงในองคกร
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ฝายบริหาร
โรงงาน

ผังองคกร
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ 

 รายนามกลุมผูถือหุนรายใหญ ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุด 30 กันยายน 2553

        รายชื่อ จํานวนหุน รอยละ              

 1. กลุมนายนําชัย นําชัยศิริ  6,374,026             13.99

 2. กลุมนายพิพัฒน ศิริเกียรติสูง 5,364,628             11.77

 3. กลุมนายวิฑูรย ศิริเกียรติสูง 3,340,150 7.33

 4. นายจุล นําชัยศิริ 3,213,000 7.05

 5. กลุมนายพีระ ศิริเกียรติสูง 2,559,159 5.62

 6. กลุมนายธีระ ศิริเกียรติสูง  2,173,617 4.77

 7. กลุมนายวีระ ศิริเกียรติสูง  2,058,011 4.52

 8. นางแอน มาลากุล ณ อยุธยา 2,027,866 4.45

 9. กลุมนายชํานาญ วีรวรรณ 1,894,578 4.16

 10. The Bank of New York (Nominees) Limited A/C 5100 1,113,100 2.44 

การสรรหากรรมการและผูบริหาร  

 ตามขอบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจะตองประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน 

และไมเกิน 28 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของท้ังหมดจะตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย โดยใหที่ประชุม

ผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ ดังนี้

1. ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง

2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียว หรือหลายคน

เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน 

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับลงมามี

คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปน

ผูออกเสียงชี้ขาด

 อน่ึง ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวย

คะแนนเสียง ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกัน

ไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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 สําหรับกรรมการตรวจสอบของบริษัท เปนกรรมการที่มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งเปนไป

ตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย  กลาวคือ

1. ไมถือหุนเกิน 5% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษทัในเครือ บริษัทรวม หรือ 

ทั้งน้ีใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย

2. ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย  หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

โดยตองไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป

3. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งใน

ดานการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ในลักษณะที่จะทําใหขาดความเปนอิสระ

4. ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจ

มีความขัดแยง และไมไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการ ผูถือหุน

รายใหญ

อํานาจหนาที่ของกรรมการบริษัท

 (1)    กําหนดการจัดองคการและหนาที่การงานของบริษัท

 (2)    กําหนดนโยบายกิจการคา

 (3)    พิจารณาอนุมัติระเบียบการและสัญญาที่สําคัญ

 (4)    แตงตั้งถอดถอนพนักงานช้ันสูง

 (5)    พิจารณากําหนดงบประมาณตางๆ

 (6)    การลงทุนในบริษัทอื่น การกูเงินจากธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทหรือบุคคลใดๆ

 (7)    การเสนอใหจัดสรรกําไร

 (8)    การเสนอใหเพิ่มหรือลดทุน

 (9)    การตกลงซ้ือ ขาย จํานํา จํานอง และใหเชาสังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพยของบริษัท

 (10) การวินิจฉัยกจิการสําคัญอื่นๆ

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร

   (1)    ดําเนินกิจการตามนโยบายและวัตถุประสงคของบริษัทภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท 
ดังตอไปนี้

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ังโยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหนวยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้ง เขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม
ประชุมดวยอยางนอยปละ  1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย 
และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน
สูงสุดตอบริษัท

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย
ดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แตละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร 

(charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ

ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
  ตรวจสอบ
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คาตอบแทนผูบริหาร 
 - คาตอบแทนกรรมการ อยูในรูปของเบ้ียประชุมกรรมการท้ังส้ิน 792,000 บาท แยกเปนคาเบี้ยประชุม
ของกรรมการตรวจสอบ 150,000 บาท รวมทั้งส้ิน 942,000 บาท โดยคาตอบแทนกรรมการรายบุคคลและ

การเขารวมประชุมมีรายละเอียดดังนี้

 การเขารวมประชุม/การประชุม
 ทั้งหมด (ครั้ง)
 ชื่อ-สกุล ตําแหนง คณะ คณะ คณะ
   กรรมการ กรรมการ กรรมการ
   บริษัท บริหาร ตรวจสอบ

1. นายพิพัฒน  ศิริเกียรติสูง
2. นายนําชัย  นําชัยศิริ
3. นายเจน  นําชัยศิริ
4. นายพีระ  ศิริเกียรติสูง
5. นายวีระ  ศิริเกียรติสูง
6. นายมงคล  มังกรกนก
7. นายวิฑูรย  ศิริเกียรติสูง
8. นายยอดย่ิง  เอื้อวัฒนสกุล

9. นายแจง  ทองไทย

10. นายนิพนธ  ลีละศิธร
11. นางจินตนา  ธนทวี

12. นายพยงค อูประสิทธิ์วงศ

13. นายสมศกัดิ์ ภัณธนเกษม

14. นายธีระวัฒน  เตชะพงศวรชัย

15. นายวิเชียร เตชะไพบูลย
16. นายธเนศ  คูวินิชกุล
17. นายมนตรี  มังกรกนก
18. นายธีระ  ศิริเกียรติสูง

 รวมทั้งสิ้น/ป

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและผูจัดการใหญ
กรรมการและรองผูจัดการใหญ
กรรมการและผูจัดการโรงงาน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร / 
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร / 
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร / เลขาฯบริษัท
เลขาฯกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

0/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
0/5

5/5

5/5
5/5

4/5

4/5

5/5

5/5
5/5
5/5
5/5

0/8
8/8
8/8
8/8
8/8
8/8
8/8
0/8

8/8

8/8
8/8

-

-

-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
4/4

4/4

3/4

4/4

-
-
-
-

79,200
52,800
52,800
52,800
52,800
52,800
52,800
52,800

52,800

52,800
52,800

106,400

56,400

66,400

26,400
26,400
26,400
26,400

942,000

คา
ตอบแทน
กรรมการ/

ป

 - คาตอบแทนรวมของผูบริหาร 5 ทาน (เงินเดือนและโบนัส) 7,501,719 บาท
 - คาตอบแทนอ่ืนๆ ไมมี
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การกํากับดูแลกิจการ

 บริษัทสามารถปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งเงื่อนไขและ

ระเบียบตางๆ ที่เปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และไมปรากฎวาคณะกรรมการบริษัท

กระทําการท่ีขัดตอระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยแตอยางใด และดําเนินธุรกิจของบริษัทใหมีความสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

ท่ีเสนอโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้

 ก. นโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการเพื่อเพิ่มความโปรงใสและเพิ่ม

ความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุนและผูเกี่ยวของทุกฝาย คณะกรรมการบริษัทมีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติตาม

หลักการดังนี้

1. ปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียอยางเปนธรรม

2. ดําเนินงานเปนไปดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูที่เกี่ยวของ

3. สนับสนุนใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอยางถูกตองและ 

ชอบธรรม

 ข. สิทธิของผูถือหุน

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหนาที่ในการดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอยตาม

สิทธิอยางเทาเทียมกัน นอกจากนี้ผูถือหุนยังสามารถใชสิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชนของตนโดยการแสดง

ความเห็น ใหขอเสนอแนะและออกเสียงลงมติในที่ประชุมผูถือหุน ใชสิทธิรวมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่

สําคัญตางๆ ตลอดจนการไดรับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางถูกตอง ครบถวน เทาเทียม ทั่วถึง โปรงใสและ

สามารถตรวจสอบได

 บริษัทกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันปดบัญชีงบดุลประจําป

โดยการจัดประชุมนอกจากจะมีการสงหนังสือเชิญประชุมไปยังผูถือหุนเปนรายบุคคลแลว ยังไดมีการเปดเผย

ขอมูลของหนังสือเชิญประชุมในเว็บไซดของบริษัทเปนการลวงหนากอนการประชุมดวย

 นอกจากน้ียังเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอขอเพ่ิมวาระการประชุมหรือขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับ

การคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท ท้ังน้ี ผูถือหุนสามารถเสนอเร่ืองดังกลาวไปยังบริษัทเพ่ือใหท่ีประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาบรรจุใหเปนวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ตามท่ีเห็นสมควร

 ค. สิทธิของผูมีสวนไดเสีย

 บริษัทใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของ ไดแก

พนักงานบริษัท   ฝกอบรมพัฒนาใหเจริญกาวหนาไปพรอมกับบริษัทดวยบรรยายกาศและสภาพการทํางานท่ี

มั่นคง ปลอดภัย ดูแลใหไดรับผลตอบแทนสวัสดิการที่เหมาะสมเปนธรรมและเสริมสราง

สัมพันธภาพอันดีตอกัน   
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คูคา เจาหนี้ คูแขงขัน ใหการปฏิบัติที่เปนธรรม เชน การปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดของสัญญา
การไมเอาเปรียบทางการคา ไมหาประโยชนโดยการใชขอมูลเท็จหรือปกปด
ขอความจริง ไมใชวิธีการท่ีไมสุจริตเพ่ือทําลายคูแขงขัน

ลูกคา                           บริษัทมุงผลิตสินคาและใหบริการที่มีคุณภาพ โดยจําหนายในราคาที่เหมาะสมดวย
                               ความรับรับผิดชอบและคํานึงถึงการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาเปนสําคัญ
ผูสอบบัญชี                บริษัทใหความรวมมือกับผูสอบบัญชีในการเปดเผยขอมูลตางๆที่ถูกตองและ

โปรงใส
หนวยงานของรัฐ         บริษัทมุงมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและขอกําหนดตางๆ ของทางราชการ 

รวมทั้งการใหความรวมมือที่ดีกับหนวยงานของรัฐ
ชุมชน สังคม สิ่งแวดลอม   ดําเนินธุรกิจโดยการเปนพลเมืองดีที่คํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบตอ

ชุมชน สังคม  และสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอมดวยการควบคุม                                                         
ปองกันมลภาวะและปรับปรุงสิ่งแวดลอมอยางจริงจังและตอเนื่อง 

ง. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
 บริษัทเนนการใหขอมูลอยางทั่วถึงและทันเวลาตอผูถือหุนและผูลงทุนโดยท่ัวไป โดยมีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทางตางๆ ดังนี้

1. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 1.1 รายงานประจําป
 1.2 งบการเงินของบริษัท
 1.3 เอกสารแจงมติคณะกรรมการบริษัท และอ่ืน ๆ
2. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
3. กระทรวงพาณิชย
4. หนังสือพิมพ
5. เว็บไซตบริษัท (www.asiafi ber.com)
6. จัดสงหนังสือแจงผูถือหุนทางไปรษณยี

 นอกจากน้ีในกรณีที่ผูถือหุนหรือผูลงทุนโดยท่ัวไปมีขอซักถามอ่ืนใดก็สามารถติดตอเลขานุการบริษัท
ที่หมายเลข 0-2632-7071 ไดอีกทางหน่ึงดวย

การควบคุมภายใน

 บริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ครั้งที่ 4 ในป 2554 เพื่อทําหนาที่

กํากับดูแลการดําเนินงานและการบริหารของบริษัทฯ ผลสรุปรายงานการตรวจสอบภายในอยูในระดับนาพอใจ

พอสมควร  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดใหคําปรึกษาชี้แจงและแนะนําตอผูบริหาร เพื่อใหระบบการกํากับดูแล

ภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

18 บริษัท เอเซียไฟเบอร จํากัด (มหาชน)รายงานประจําป 2554



 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวยทุกคร้ัง คณะกรรมการ

บริษัท ไดใหความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็นในเรื่องความเพียงพอของระบบ

การควบคุมภายใน กลาวคือ บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแกไขให

สอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหการดําเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค

ท่ีกําหนดไวและสอดคลองกับกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ

 บริษัทไดวาจางผูตรวจสอบภายในจาก บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด เปนผูตรวจสอบภายในเพ่ือความ

ตอเนื่องของการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และไดวางแผนการตรวจสอบภายในไวทุกระบบ ผูตรวจสอบ

ภายในจะรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจสอบและผูบริหารระดับสูง ณ ปจจุบันผลการตรวจสอบภายในยังไม

พบขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ   

 นอกจากน้ี การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทรวม ประจําป 2553/2554 โดยสํานักงานสอบบัญชี 

ซี แอนด เอ ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัท ก็มิไดระบุจุดออนของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสําคัญซึ่งอาจ

กอใหเกิดความเสียหายตอการดําเนินงานของบริษัทแตประการใด

ขอสรุปเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

 บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในท่ีพอเพียงและ

เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหบริษัทสามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิผล สามารถลดหรือปองกัน

ความเส่ียงตางๆ ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนตอทรัพยสินของบริษัท ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ ที่

เก่ียวของ ท้ังน้ี บริษัทมีการดําเนินการท่ีสําคัญเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในดังตอไปน้ี

1. การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีไวอยางชัดเจน

2. การกําหนดโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับเปาหมายและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง

มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ และสายการบังคับบัญชาของหนวยงานตางๆ ในบริษัท

3. การกําหนดใหมีนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ และคูมือการปฏิบัติงานอยางเปนลายลักษณอักษร 

4. การกําหนดอํานาจในการดําเนินงานของผูบรหิารและผูปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน 

5. คณะกรรมการบริหารจะพิจารณากําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายในการบริหาร ความเสี่ยง 

การวิเคราะห ความเสี่ยง ตลอดจนดูแลและทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหการบริหาร

ความเส่ียงของบริษัทอยูในระดับท่ีเหมาะสมตลอดจนกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายอยาง

สม่ําเสมอ

6. การพัฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเนื่อง ซึ่งรวมถึงระบบขอมูลดานการเงิน ดานการปฏิบัตงิานและ

ดานการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับตางๆ    
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20 บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2554

แนวคิดและการดำเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (CSR in Environment’s Perspective)
บริษัทมุ่งเน้นปลูกฝังให้พนักงานตระหนักและมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยนำระบบ ISO 14001 มาเป็น 

แนวทางในการปฏิบัติแก่พนักงาน มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) และ 

คณะกรรมการ Cleaner Technology (C.T.) เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาด้านการใช้ทรัพยากรและ 

สิ่งแวดล้อม ซึ่งเริ่มมีกิจกรรมตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา   อาทิ

1. ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทำงานโดยมีการประเมิน Aspect เพื่อหาแนวทางแก้ไข 

ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติงาน รวมถึงมีมาตรการและแผนฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจาก 

การดำเนินการของบริษัท

2. อนุรักษ์พลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อทำลายสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดและ 

สูญเสียน้อยที่สุด 

 2.1 เป็นโรงงานสาธิตด้านการใช้ Solar cell ซึ่งเปลี่ยนพลังงานของแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า

 2.2 การเปลี่ยนอุปกรณ์/เครื่องจักรประหยัดพลังงาน ในกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงาน 

ปี 53 – 54 มีการลงทุน 9 มาตรการ ลดการใช้ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2 ล้านหน่วยต่อปี

 2.3 การเปลีย่นอปุกรณแ์สงสวา่งเปน็แบบ T5  และออกแบบสวทิซเ์ปดิ-ปดิไฟแสงสวา่ง เปน็แบบเชอืกดงึ 

ภายในอาคารทุกพื้นที่ เพื่อให้พนักงานสามารถดึงเชือกเปิด-ปิดไฟได้สะดวกและเฉพาะพื้นที่ทำงานเท่านั้น

 2.4 โครงการลดการใช้กระดาษ ส่งเสริมให้พนักงานจัดเก็บเอกสาร ข้อมูลในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ก่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการสืบค้น
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 2.5 การ Recycle น้ำเสียจากกระบวนการผลิตแล้วนำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ ลดการ 

สูญน้ำบาดาลได้ 8,000 – 9,000 m3  / เดือน

 2.6 การเก็บน้ำฝนมาใช้แทนน้ำดิบ ปี 2553 เก็บได้ 1,500 m3

 2.7 ยกเลกิกระบวนการทำนำ้ Demin โดยใชน้ำ้ R/O ทดแทนทีฝ่า่ยผลติเมด็ไนลอนและทอผา้ ประมาณ 

1,000 m3 ต่อเดือน

3. ใช้เทคโนโลยี/เครื่องจักรในการผลิตสินค้าเพื่อลดขั้นตอนการผลิตสินค้าและลดการใช้พลังงานใน 

การผลิต

 3.1 การฉีดเส้นใยไนลอนให้เป็นสีเพื่อลดขั้นตอนการย้อมเส้นด้าย ลดการปลดปล่อย CO2 ได้ 3.89 Kg 

CO2/ Kg nylon 

 3.2 ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้ตระหนักถึงการผลิตเส้นด้าย Textured ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความเป็นกรด – ด่าง ปริมาณ  

formaldehyde ปริมาณสารโลหะหนักตกค้าง ตามมาตรฐาน Oeko-tex Standard 100 (Class 1) และได้รับ 

ฉลาก Oeko-tex label เพื่อรับรองว่าเป็นเส้นด้ายปลอดสารพิษ ตั้งแต่ปี 2542 

 3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อความมีประสิทธิภาพสามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

ด้วยต้นทุนต่ำและสามารถแข่งขันได้

4. ให้ความรู้และความเข้าใจในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีกับพนักงาน ลูกจ้างของบริษัทเป็นประจำ  

โดยประกาศเป็นนโยบายต่าง ๆ อาทิ

 4.1 นโยบายสิ่งแวดล้อม  

  - ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

  - มีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันมลภาวะและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ที่จะลดกากของเสียในกระบวน 

   การผลิต

  - มีความมุ่งมั่นที่จะลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ โดยการนำเทคโนโลยีสะอาด 

   มาใช้

  - ทำการถ่ายทอดนโยบายนี้ให้พนักงานลูกจ้าง และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบ
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  - จัดทำวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ให้บรรลุตามนโยบายนี้อย่างมีประสิทธิผล และจัดให้มีการทบทวน 

   วัตถุประสงค์และเป้าหมายเป็นระยะ ๆ

 4.2 นโยบายความปลอดภัย 

  - บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านความปลอดภัย และปรับปรุงสภาพการทำงาน 

   และสิ่งแวดล้อม

  - พนักงานทุกคนของบริษัทจะได้รับการดูแลให้ทำงานในสถานที่ทำงาน โดยได้รับเครื่องมือ  

   อุปกรณ์และเครื่องป้องกันอันตรายที่เหมาะสมสำหรับงาน

  - พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการป้องกันอุบัติเหตุ และจะต้องรักษาความสะอาด  

   ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน

  - พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ปลอดภัย ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 

   ของบริษัทเรื่อง “ความปลอดภัยและสุขภาพ” และมีสิทธิเสนอความคิดในการปรับปรุงสถานที่ 

   การทำงาน และวิธีทำงานให้ปลอดภัย ฯลฯ

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน (CSR in Employee’s Perspective) 
การพัฒนาบุคลากร

ในปี 2554 บริษัทตั้งเป้าหมายให้พนักงานทุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมเรื่อง Lean Manufacturing 

ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อลดส่วนสูญเสียจากกระบวนการผลิตและการดำเนินการ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ที่มีผลกับสุขภาพของพนักงานและชุมชน ซึ่งสามารถลด Waste จากการผลิตและปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

ในการทำงานจนประสบผลสำเร็จน่าพอใจ
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บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการทำงาน ให้พนักงานได้บุกเบิกเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และแสดง 

ความสามารถและคุณค่าของตนเองผ่านโครงการอบรมและปรับปรุงงานต่างๆ  โดยจัดให้มีห้องสมุด ส่งพนักงาน 

ไปอบรม สัมมนา เยี่ยมชมโรงงานต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุน 

ให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความรู้ ความสามารถ อาทิ การจัดให้มีระบบ suggestion และการให้รางวัล กิจกรรม 

Walk Rally การจัดสัปดาห์นิทรรศการ โครงการรณรงค์ต่างๆ 

การพัฒนาพื้นฐานจิตใจและปลูกฝังคุณธรรมด้วยการนิมนต์พระมาอบรมพนักงานเป็นประจำ  

นอกจากสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ แก่ 

พนักงานนอกเหนือจากค่าจ้าง อาทิ ค่าครองชีพ เงินบำเหน็จเมื่อเกษียน  เงินรางวัลประจำปี เงินรางวัลพนักงาน 

ไมป่ว่ยลาขาดสาย พนกังานดเีดน่ รางวลัคดิคน้ลดตน้ทนุ เครือ่งแบบ รถรบัสง่ หอพกัแยกชาย-หญงิพรอ้มนำ้-ไฟฟร ี 

ข้าวฟรี 4 มื้อ สนามกีฬา สโมสรพนักงาน ร้านสหกรณ์พนักงาน เป็นต้น 

การช่วยเหลือภาระ บริษัทให้การช่วยเหลือด้านการเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยให้กับพนักงานปีละ 2 ครั้งต่อคน 

เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับพนักงานและครอบครัว อาทิ การสมรส คลอดบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร เจ็บป่วย-อุบัติเหตุ  

อุปสมบท ถึงแก่กรรม เป็นต้น 

ด้านสวัสดิภาพ บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานตลอด 24 ชั่วโมง จึงจัดให้มีการทำประกัน 

ชีวิตกลุ่มและประกันอุบัติเหตุในระบบ Payroll Trust 
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การส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ ดับเพลิงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน 

มีการจัดสถานที่ทำงานและระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ 

ให้เพียงพอต่อการทำงาน รวมทั้งมีการสอดส่องดูแลให้มีการใช้งานอย่างถูกต้อง เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับ 

ความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี

การส่งเสริมสุขภาพ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน และให้เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 

ทั้งเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน นอกเหนือจากการมีห้องพยาบาลซึ่งมีแพทย์และพยาบาลประจำ

ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน อาทิ การแข่งขันกีฬาภายในบริษัท  

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
(CSR in Community’s Perspective and Society’s Perspective)
บริษัทตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งในสังคม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือชุมชนและสังคม 

จึงมุ่งเน้น

1. ให้ร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมบางปูและบริษัทใกล้เคียง ปลูกป่าชายเลน และปลูกต้นไม้ริมทาง  

รวมทั้งได้ปรับภูมิทัศน์โรงงานให้น่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จนได้รับประกาศนียบัตรโครงการโรงงานน่าอยู่ 

ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

2. ทนุบำรุงศาสนา และสงเคราะห์ชุมชน ด้วยการจัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีทุกปีเพื่อบำรุงวัดวาอาราม 

บรเิวณใกลเ้คยีง สงเคราะหช์มุชน เดก็กำพรา้ คนพกิาร คนชรา อาท ิหมูบ่า้นเดก็โสสะแหง่ประเทศไทย สมทุรปราการ  

มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต มูลนิธิปอเต็กเซียงตึ้ง เป็นต้น 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการต่างๆ ของหน่วยงานราชการ เช่น สถานีตำรวจบางปู อาทิ  

“โครงการลดอุบัติเหตุจักรยานยนต์ รณรงค์ให้ผู้ขับขี่สวมหมวกกันน๊อคร้อยเปอร์เซ็นต์” “โครงการโรงงานสีขาว 

ปลอดยาเสพติด”  ให้ความเอื้อเฟื้อสถานที่ลดปัญหาอาชญากรรมโดยเป็นศูนย์ตำรวจชุมชน เป็นต้น

4. ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดให้พนักงานร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน และให้การสนับสนุน 

งานกาชาดทุกปี
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5. นันทนาการ ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เช่น กีฬาของการนิคมอุตสาหกรรม 

บางปู

6. บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้พิการ ผู้อายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อแบ่งเบาภาระ 

ครอบครัวและเป็นการช่วยเหลือให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 

นวัตกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (Innovation of CSR)
บริษัทนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของ 

การดำเนินงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจอย่างสมดุล ที่เอื้อประโยชน์และสะท้อนถึง 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  อาทิ

1. ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ “โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบ – ศูนย์วิเคราะห ์

ทดสอบสิ่งทอ เพื่อรองรับการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอคุณสมบัติพิเศษ และพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

สิ่งทอ” 

2. ร่วมกับสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

“โครงการการศึกษาและพัฒนาเส้นใยสององค์ประกอบพอลิเอไมด์ (ไนลอน 6) ต้านทานแบคทีเรียและเส้นใย 

มีสีด้วยการให้สีแบบหลอมเหลว” ฯลฯ 
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การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation)   

ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ “โครงการ การนำผลงานวิจัยไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยับยั้ง 

เชื้อแบคทีเรียในเชิงพาณิชย์” (Commercial development of Anti-bacteria Textiles product Project)  ได้แก่

1. ถุงเท้ายับยั้งเชื้อแบคทีเรีย  มีคุณสมบัติ  

 - ทอจากเส้นด้ายยืดไนลอนย้อมสี 100% ที่มีความยืดหยุ่นสูง

 - มีความคงทนของสีได้มาตรฐาน AATCC

 - ผ่านกระบวนการเคมีป้องกันและยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง

 - สารป้องกันเชื้อแบคทีเรียสามารถทนต่อการซักล้างไม่ต่ำกว่า 30 ครั้ง

 - ไม่เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ขณะสวมใส่

 - สามารถสวมใส่ได้หลายครั้งต่อการซักหนึ่งครั้ง  และซักล้างให้แห้งเร็วทันใจ

2. ถุงเท้าลดโลกร้อน  (Dope Dye) มีคุณสมบัติ

 - ทอจากเส้นด้ายยืดไนลอนย้อมสี 100% ที่มีความยืดหยุ่นสูง

 - เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์รับรอง

 - สีของถุงเท้ามั่นคงถาวร ไม่ซีดจาง

 - กระบวนการผลิตไม่มีสารอันตรายต่อผิวหนัง

 - ระบายอากาศได้ดีขณะสวมใส่

 - ซักล้างให้แห้งเร็วทันใจ

3. เส้นใยไนลอน 100%  บริษัทจะผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งมีคุณสมบัติ

 - ลูกค้าไม่ต้องนำไปผ่านกระบวนการย้อม  

  ลดภาวะโลกร้อนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 - กระบวนการผลิตไม่มีสารอันตรายต่อผิวหนัง

 - สีของเส้นใยไนลอนมั่นคงถาวร ไม่ซีดจาง
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รายงานประจําป 2554
รายงานประจําป 2554

   จํานวนหุนที่ถือในบริษัท 
 ชื่อ-นามสกุล อายุุ (สัดสวนการถือหุน) คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการทํางาน
 ตําแหนง (ป)  (ณ 30 ก.ย. 53)*

นายพิพัฒน  ศิริเกียรติสูง 95 5,364,628  (11.77%) ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร  พ.ศ.2503-ปจจุบัน - ประธานบริษัท บจ. โรงงานสงเสริมไทยอุตสาหกรรม 
ประธานกรรมการ    มหาวิทยาลัยเนชั่นแนล เซาทอีสต  พ.ศ.2514-ปจจุบัน - ประธานบริษัท บจ. เอเซียการเมนต    
    ประเทศจีน พ.ศ.2521-2541 - รองประธานกรรมการ บมจ. เอเซียไฟเบอร   
     พ.ศ.2538-ปจจุบัน - ประธานบริษัท บจ. ฟอรจนู อินเตอรเนชั่นแนล แอนด   
          คอมพิวเตอร       
     พ.ศ.2541-ปจจุบัน - ประธานกรรมการ บมจ. เอเซียไฟเบอร

นายนําชัย  นําชัยศิร ิ 89 6,374,026 (13.99%) มัธยมปลาย  พ.ศ.2524-ปจจุบัน - รองประธานกรรมการ บมจ. เอเซียไฟเบอร   
    โรงเรียนซิงงวน ประเทศจีน

นายเจน  นําชัยศิริ*** 55 518,054  (1.14%) ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ.2527-2540 - กรรมการและรองผูจัดการใหญ บมจ. เอเซียไฟเบอร
กรรมการและผูจัดการใหญ    และวิศวกรรมอุตสาหการ    พ.ศ.2540-ปจจุบัน - กรรมการและผูจัดการใหญ บมจ. เอเซียไฟเบอร   
    มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด คาลิฟอรเนีย
    ประเทศสหรัฐอเมริกา    
  
นายพีระ  ศิริเกียรติสูง** 57 2,559,159 (5.62%) ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน)  พ.ศ.2520-ปจจุบัน - กรรมการ บจ. โรงงานสงเสริมไทยอุตสาหกรรมกรรมการ
และรองผูจัดการใหญ    มหาวิทยาลัยนิวยอรก   - กรรมการ บจ. เอเซียการเมนต
ผูจัดการฝายตรวจสอบ    ประเทศสหรัฐอเมริกา  - กรรมการ บจ. ฟอรจูน อินเตอรเนชั่นแนล แอนด และ
ตนทุน        คอมพิวเตอร

นายวีระ  ศิริเกียรติสูง** 57 2,058,011 (4.52%) ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสิ่งทอ  พ.ศ.2520-ปจจุบัน - ผูอํานวยการโรงงาน บจ.โรงงานสงเสริมไทยอุตสาหกรรม
กรรมการบริหาร และ     มหาวิทยาลัยรัฐนอรธคาโรไลนา 1996-Present - กรรมการบริหารและผูจัดการโรงงาน บมจ. เอเซียไฟเบอร
ผูจัดการโรงงาน    ประเทศสหรัฐอเมริกา

รายละเอียดคณะกรรมการ / คณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการ



นายวิฑูรย  ศิริเกียรติสูง** 61 3,340,150 (7.33%) ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ  พ.ศ.2514-ปจจุบัน - กรรมการผูจัดการ บจ. เอเซียการเมนต
กรรมการบริหาร    มหาวิทยาลัยนิวยอรก   พ.ศ.2517-ปจจุบัน - กรรมการผูจัดการ บจ. โรงงานสงเสริมไทยอุตสาหกรรม  
   ประเทศสหรัฐอเมริกา  พ.ศ.2530-ปจจุบัน - กรรมการบริหาร บมจ. เอเซียไฟเบอร    
     พ.ศ.2538-ปจจุบัน - กรรมการผูจัดการ บจ. ฟอรจูน อินเตอรเนชั่นแนล   
        แอนด คอมพิวเตอร 

นายมงคล  มังกรกนก** 73 375,644 (0.82%) ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล    พ.ศ.2512-ปจจุบัน - กรรมการบริหาร บมจ. เอเซียไฟเบอร.
กรรมการบริหาร    มหาวิทยาลัยเปอรดู   พ.ศ.2527-ปจจุบัน - กรรมการผูจัดการ บจ. ไทยฟารอีสต    
    ประเทศสหรัฐอเมริกา  - กรรมการผูจัดการ บจ.อุตสาหกรรมรามาเท็กซไทล (1988) 
     พ.ศ.2537-ปจจบุัน - กรรมการผูจัดการ บมจ.โรงงานผาไทย    
        - กรรมการผูจัดการ บมจ.ยูไนเต็ดเปเปอร

นายยอดยิ่ง  เอื้อวัฒนสกุล 80  - ปริญญาเอก สาขากฎหมาย   พ.ศ.2516-ปจจุบัน - ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ บจ. เอื้อวัฒนสกุล 
กรรมการบริหาร และ    วิทยาลัยแบ็บสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2532-ปจจุบัน - กรรมการบริหาร บมจ. เอเซียไฟเบอร
กรรมการอิสระ     พ.ศ.2553 - กรรมการบริหาร และ กรรมการอิสระ บมจ.เอเซียไฟเบอร

นายแจง  ทองไทย** 72 154,855 (0.34%) ปริญญาตรี  แพทยศาสตรบัณฑิต  พ.ศ.2511-ปจจุบัน - กรรมการ บจ. ทองไทย (1956)
กรรมการบริหาร และ    มหาวิทยาลัยซิดนีย   พ.ศ.2521-ปจจุบัน - กรรมการบริหาร บมจ. เอเซียไฟเบอร
กรรมการอิสระ     ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ.2553 - กรรมการบริหาร และ กรรมการอิสระ บมจ.เอเซียไฟเบอร

นายนิพนธ  ลีละศิธร*** 50 438,660 (0.96%) ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  พ.ศ.2528-ปจจุบัน - กรรมการบริหาร  บมจ. เอเซียไฟเบอร
กรรมการบริหาร      (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหาร      
    ธุรกิจศศินทร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

   จํานวนหุนที่ถือในบริษัท 
 ชื่อ-นามสกุล อายุุ (สัดสวนการถือหุน) คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการทํางาน
 ตําแหนง (ป)  (ณ 30 ก.ย. 53)*  
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   จํานวนหุนที่ถือในบริษัท 
 ชื่อ-นามสกุล อายุุ (สัดสวนการถือหุน) คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการทํางาน
 ตําแหนง (ป)  (ณ 30 ก.ย. 53)*  

นางจินตนา ธนทวี** 68 588,387 (1.29%) ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร  พ.ศ.2513-ปจจุบัน - กรรมการบริหาร  บมจ. เอเซียไฟเบอร  
กรรมการบริหาร,     มหาวิทยาลัยไตหวันแหงชาติ พ.ศ.2542-ปจจุบัน - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเซียไฟเบอร
เลขานุการบริษัท,     พ.ศ.2551-ปจจุบัน - เลขานุการบริการบริษัท บมจ.เอเซียไฟเบอร
เลขานุการกรรมการตรวจสอบ     

นายวิเชียร  เตชะไพบูลย** 72 24,552 (0.05%) ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร  พ.ศ.2530-ปจจุบัน - กรรมการอิสระ บมจ. เอเซียไฟเบอร  
กรรมการอิสระ    มหาวิทยาลัยบอสตัน  พ.ศ.2542-ม.ค.2548 - กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเซียไฟเบอร   
     ประเทศสหรัฐอเมริกา ม.ค.2548-2550 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเซียไฟเบอร
     พ.ศ.2549-ปจจุบัน - กรรมการอิสระ

นายสมศักดิ์  ภัณธนเกษม** 62 181,800 (0.40%) มัธยมปลาย   พ.ศ.2514-ปจจุบัน - กรรมการผูจัดการ หจก. จิ้นเฮงเชียง  
กรรมการอิสระ และ    โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคแพดดิ้ง   พ.ศ.2515-ปจจุบัน - กรรมการผูจัดการ บจ. พีระศักดิ์   
กรรมการตรวจสอบ    ลอนดอน ประเทศอังกฤษ พ.ศ.2530-ปจจุบัน - กรรมการอิสระ บมจ. เอเซียไฟเบอร    
     พ.ศ.2542-ปจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเซียไฟเบอร

นายพยงค อูประสิทธิ์วงศ**, **** 70 1,000 (0.00%) ปริญญาตรี การบัญชี พ.ศ.2552-ปจจุบัน - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    กรรมการอิสระ บมจ.เอเซียไฟเบอร 
กรรมการอิสระ       

นายมนตรี  มังกรกนก** 65 134,406 (0.29%) ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา   พ.ศ.2527-ปจจุบัน - กรรมการผูจัดการ บจ. วงศชาง

กรรมการ    มหาวิทยาลัยอิลลินอยส   - กรรมการ บมจ. เอเซียไฟเบอร      
    ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2552 - กรรมการอิสระ บมจ.เอเซียไฟเบอร    
     พ.ศ.2553 - กรรมการ
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   จํานวนหุนที่ถือในบริษัท 
 ชื่อ-นามสกุล อายุุ (สัดสวนการถือหุน) คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการทํางาน
 ตําแหนง (ป)  (ณ 30 ก.ย. 53)*  

นายธเนศ  คูวินิชกุล** 63 288,630 (0.63%) ปริญญาโท บริหารธุรกิจ พ.ศ.2535-ปจจุบัน - กรรมการผูจัดการ บจ. เมืองทองอุตสาหกรรมอลูมิเนียม
กรรมการ    มหาวิทยาลัยอเมริกา พ.ศ.2532-ปจจุบัน - กรรมการ บมจ. เอเซียไฟเบอร     
    รัฐวอชิงตัน ดี.ซี.   พ.ศ.2552 - กรรมการอิสระ บมจ.เอเซียไฟเบอร    
    ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2553 - กรรมการ บมจ.เอเซียไฟเบอร

นายธีระวัฒน  เตชะพงศวรชัย**, **** 59 403,930 (0.89%) ปริญญาตรี สาขาการจัดการสิ่งทอ   พ.ศ.2526-ปจจุบัน - กรรมการผูจัดการบริษัท พรฤกษ จํากัด
กรรมการอิสระ และ    รัฐเพนซิลเวเนีย   พ.ศ.2526-ปจจุบัน - กรรมการ บมจ. เอเซียไฟเบอร
กรรมการตรวจสอบ    ประเทศสหรัฐอเมริกา  พ.ศ.2536-ปจจุบัน - ที่ปรึกษากลุมอุตสาหกรรมกาซ สภาอุตสาหกรรม
     พ.ศ.2551-ปจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเซียไฟเบอร

นายธีระ  ศิรเิกียรติสูง** 54 2,173,617 (4.77%) ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร  พ.ศ.2523-ปจจุบัน - กรรมการผูจัดการ บจ. เอเซียการเมนตกรรมการ   
    มหาวิทยาลัยบอสตัน  พ.ศ.2542-ปจจุบัน - กรรมการ บมจ. เอเซียไฟเบอร
    ประเทศสหรัฐอเมริกา        

*  เนื่องจากวันที่ 30 มิ.ย.54 ไมไดเปนวันปดสมุดพักการโอนหุนและไมมีรายงานการเปลี่ยนแปลงอื่นใด จึงใชสมมุติฐานจํานวนหุนที่ถือจากวันที่ 30 ก.ย.53  

 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนครั้งลาสุด

**    ผานการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย

***  ผานการอบรมหลักสูตร Director Certifi cation Program  (DCP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย

****  ผานการอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย
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   จํานวนหุนที่ถือ
 ชื่อ-นามสกุล อายุ ในบริษัท คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการทํางาน
 ตําแหนง (ป) (สัดสวนการถือหุน)

นายเสถียร  เตชะนรราช 63 - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร  พ.ศ.2514-ปจจุบัน - ผูชวยผูจัดการโรงงาน บมจ. เอเซียไฟเบอร 
ผูชวยผูจัดการโรงงาน    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     

นายชํานาญ ชวนะเบญจวุฒิ 48 - ปริญญาโท สาขาการจัดการ  พ.ศ.2549-2552 - ผูจัดการแผนกบัญชีทั่วไป     
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ก.พ.2552-ปจจุบัน - ผูชวยผูจัดการฝายการเงินและบัญชี บมจ. เอเซียไฟเบอร
   ปริญญาตรี สาขาบัญชี
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร          

นายอนันต  วัยวุฒิภิญโญ 63 2,240 ปริญญาตรี สาขาบัญชี  พ.ศ.2516-ปจจุบัน - ผูจัดการฝายการคา บมจ. เอเซียไฟเบอร
ผูจัดการฝายการคา    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย           

นายมานะ  อินทรพินทุวัฒน 63 - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม ไฟฟา พ.ศ.2519-ปจจุบัน - ผูจัดการฝายสมองกล บมจ. เอเซียไฟเบอร
ผูจัดการฝายสมองกล    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย           

นายนริศร  ตลึงจิตร 63 - ปริญญาตรี สาขาเคมี พ.ศ.2516-ปจจุบัน - ผูจัดการฝายผลิตไนลอน บมจ. เอเซียไฟเบอร
ผูจัดการฝายผลิตไนลอน    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    

นายสุเทพ  เพิ่มพรสกุล 55 - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร พ.ศ.2522-ปจจุบัน - ผูจัดการฝายผลิตเสนดาย บมจ.เอเซียไฟเบอร
ผูจัดการฝายผลติเสนดาย     สาขาการจัดการ       
    มหาวิทยาลัยสุโขทัย

    ธรรมธิราช

นายศักดิ์สมบูรณ  ไชยเจริญ 56 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร พ.ศ.2526-ปจจุบัน - ผูจัดการฝายผลิตผา บมจ. เอเซียไฟเบอร
ผูจัดการฝายผลิตผา    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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รายละเอียดผูบริหารอื่นๆ 



   จํานวนหุนที่ถือ
 ชื่อ-นามสกุล อายุ ในบริษัท คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการทํางาน
 ตําแหนง (ป) (สัดสวนการถือหุน)

นายธนู ลออสิทธิภิรมย 48 - ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ.2529-ปจจุบัน - ผูชวยผูจัดการฝายยอมแตงผา บมจ.เอเซียไฟเบอร  
ผูชวยผูจัดการฝายยอมแตงผา    สาขาการผลิต            
    มหาวิทยาลัยราชภัฎ
    ราชนครินทร           

นายนรนิติ  เวสยาสถิต 63 1,000 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  พ.ศ.2514-ปจจุบัน - ผูจัดการฝายควบคุมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ
ผูจัดการฝายควบคมุและ    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     บมจ.เอเซียไฟเบอร 
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ      มิ.ย.2552-ปจจุบัน - ผูจัดการฝายจัดซื้อ      
  ควบผูจัดการฝายจัดซื้อ       

นายฉลอง ฟองมณ ี 61 - ปวช. แผนกชางไฟฟา พ.ศ.2515-2551 - ผูจัดการแผนกไฟฟา ฝายวิศวกรรม
ผูชวยผูจัดการฝายวิศวกรรม    เทคนิคลําปาง  ม.ค.2522-ปจจบุัน - ผูชวยผูจัดการฝายวิศวกรรม บมจ.เอเซียไฟเบอร 

นายสุวัฒน สุวิชานิจกุล 58 3,648 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร พ.ศ.2516-ปจจุบัน - ผูจัดการฝายบุคคลและธุรการ
ผูจัดการฝายบุคคลและธุรการ    สาขาการบริหารทรัพยากร
    มนุษย 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏ
    ราชนครินทร

* เนื่องจากวันที่ 30 มิ.ย. 54 ไมไดเปนวันปดสมุดพักการโอนหุนและไมมีรายงานการเปลี่ยนแปลงอื่นใด จึงใชสมมุติฐานจํานวนหุนที่ถือจากวันที่ 30 ก.ย. 53  

 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนครั้งลาสุด
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ลักษณะรายการ
ระหวางกัน รายการขายสินคา

รายละเอียดระหวางกัน
2553/2554

หนวย ลานบาท

33
บริษัท เอเซียไฟเบอร จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2554
รายงานประจําป 2554

บุคคลที่มีผลประโยชนรวมและรายการระหวางกัน 

1. บริษัท ไทยฟารอีสต จํากัด 
 มีกรรมการรวมกันดังนี้ เปนลูกคา - เสนดาย กิโลกรัม - -
 1. นายพิพัฒน ศิริเกียรติสูง   - ผายอมและตกแตง หลา - -
 2. นายมงคล มังกรกนก  - บริการ (ผายอมและตกแตง) หลา 3,466.00 0.12
    3. นายนําชัย นําชัยศิริ 
 4. นายเจน นําชัยศิริ 
 5. นางจินตนา ธนทวี 
 6. นายนิพนธ ลีละศิธร 
 7. นายมนตรี มังกรกนก
 8. นายธเนศ คูวินิชกุล 

2. บริษัท เอเซียการเมนต จํากัด 
 มีกรรมการรวมกันดังนี้  เปนลูกคา - เสนดายยืด กิโลกรัม - -
 1. นายพิพัฒน ศิริเกียรติสูง  - ผายอมและตกแตง หลา 17,063.00 0.49  
 2. นายวิฑูรย ศิริเกียรติสูง   กิโลกรัม 197.12 0.03 
 3. นายวีระ ศิริเกียรติสูง 
 4. นายพีระ ศิริเกยีรติสูง 
    5. นายธีระ ศิริเกียรติสูง 

3. บริษัท โรงงานสงเสริมไทยอุตสาหกรรม จํากัด  
 มีกรรมการรวมกันดังนี้ เปนลูกคา - เสนดาย กิโลกรัม 5,550.00 1.03  
 1. นายพิพัฒน ศิริเกียรติสูง   - ผายอมและตกแตง หลา 56,180.00 0.80

บุคคลที่มีผลประโยชนรวม
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 2. นายวิฑูรย ศิริเกียรติสูง 
 3. นายวีระ ศิริเกียรติสูง 
 4. นายพีระ ศิริเกียรติสูง
    5. นายธีระ ศิริเกียรติสูง 

4. บริษัท ไทยโซอิง อินดัสเทรียล จํากัด 
 มีกรรมการรวมกันดังนี้  เปนลูกคา ยอมและตกแตง หลา 13,920.00 0.77
 1. นายพิพัฒน ศิริเกียรติสูง   กิโลกรัม 1,830.86 0.26
 2. นายวิฑูรย ศิริเกียรติสูง 
 3. นายวีระ ศิริเกียรติสูง 
 4. นายพีระ ศิริเกียรติสูง 
    5. นายธีระ ศิริเกียรติสูง

 บริษัทมีการขายผลิตภัณฑใหกับบริษัทที่เกี่ยวของกันไดแก บริษัท ไทยฟารอีสต จํากัด  บริษัท เอเซียการเมนท จํากัด   บริษัท โรงงานสงเสริมไทยอุตสาหกรรม จํากัด  และบริษัท 
ไทย โซอิง อินดัสเทรียล จํากัด โดยมีนโยบายการคิดราคาระหวางกันเปนไปตามราคาตลาด และบริษัทยังคงดําเนินนโยบายการขายผลิตภัณฑใหกับบริษัทที่เกี่ยวของกันในราคาตลาด
เชนนี้ตอไป
 นโยบายเงื่อนไขระยะเวลาการชําระหนี้แกบริษัทที่เกี่ยวของกันไมแตกตางจากลูกคาทั่วไป สําหรับลูกหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน รายบริษัท ไทยฟารอีสต จํากัด กับบริษัท 
ที.เอฟ.อี เทรดดิ้ง จํากัด ที่คางชําระเกิน 12 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 มีจํานวนเงินรวม 124.21 ลานบาทนั้น  บริษัทไดตั้งสํารองไวแลวในบัญชีเปนจํานวนเงิน 72.80 ลานบาท 
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกันทั้ง 2 รายดังกลาวไดนําที่ดินเนื้อที่ 74 ไร 1 งาน 59 ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสรางจํานองเปนหลักประกัน  ซึ่งไดราคาประเมินโดยบริษัทประเมินราคาทรัพยสิน
อิสระเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552  มีมลูคาตลาดจํานวนเงิน 91.40 ลานบาท และมูลคาบังคับขายจํานวน 54.80 ลานบาท  ฝายบริหารของบริษัทเชื่อวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกลาว
เพียงพอสําหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากผลตางระหวางราคาประเมินของทรัพยสินและยอดคงเหลือของลูกหนี้ดังกลาว ฝายบริหารมีนโยบายที่จะใหลูกหนี้ขายทรัพยสินที่นํามาค้ําประกัน 
การจายชําระหนี้ดังกลาว

ลักษณะรายการ
ระหวางกัน รายการขายสินคา

รายละเอียดระหวางกัน
2553/2554

หนวย ลานบาท

บุคคลที่มีผลประโยชนรวม



  

ผลการดําเนินงานและการวิเคราะห

2554 2553 ผลตาง (%)

ยอดขายรวม 1,618,796 1,299,309  +24.59%

ยอดขายสงออก 1,062,258 807,250 +31.59% 

กําไรเบื้องตน  90,524   59,899 +65.13%

คาใชจายในการขาย 29,027 28,472 +1.95%

คาใชจายบริหาร 26,607 23,313 +14.13%

รายไดอื่นๆ 23,650 19,487 +18.56%

คาใชจายดอกเบ้ีย  22       4 +515.49%

กําไร (ขาดทุน) สุทธิหลังภาษ ี  54,895  20,133 +172.66%

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ/ยอดขาย   3.39%  1.55%

ลูกหนี้การคา 185,083 200,366  -7.63%

สินคาคงคลัง 192,863 189,006 +2.04%

อัตราสวนหมุนเวียน (Current Ratio) 13.00 9.44

อัตราสวนสภาพคลอง (Quick Ratio) 8.54 6.37

หนี้สินตอทุน (Debt/Equity Ratio) 0.06 0.07

หนวย:พันบาท

 ยอดขายรวมปนี้สูงกวาปที่แลวพอสมควร สาเหตุหลักเนื่องจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น สงผลใหราคาขาย

สินคาสูงข้ึนตาม สวนปริมาณการขายเพิ่มขึ้นเล็กนอยตามการฟนตัวของกําลังซื้อในตลาดเปาหมายคือจีน อินเดีย 

และภูมิภาคอาเซียน เมื่อรวมกับผลจากราคาขายที่เพิ่มขึ้นทําใหยอดขายสงออกเพิ่มสูงขึ้นกวารอยละสามสิบ 

ในขณะที่ยอดขายภายในประเทศเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 13 เทานั้น ราคาขายผลิตภัณฑที่เพิ่มขึ้นสงผลใหกําไรเบ้ือง

ตนปนี้เพ่ิมสูงกวาปที่แลวถึงกวารอยละ 60 แมวาตนทุนวัตถุดิบจะสูงขึ้นก็ตาม ชี้ใหเห็นถึงการลดตนทุนตางๆ ใน

การผลิตเปนไปอยางไดผล ขณะเดียวกัน แมยอดขายสงออกจะเพ่ิมขึ้นมาก แตคาใชจายในการขายซึ่งสวนใหญลิตเปนไปอยางไดผล ขณ
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เปนคาระวางเรือและคานายหนานั้นแทบจะไมเพิ่มขึ้นเลย ชี้ใหเห็นถึงประสิทธิภาพการตอรองคาขนสงและ

คานายหนาท่ีดีข้ึน สําหรับคาใชจายในการบริหารท่ีเพ่ิมข้ึนจากปท่ีแลวเน่ืองจากปท่ีแลวมีการกลับยอดคาเผ่ือหน้ีสูญ

ประมาณ 7 ลานบาทซ่ึงปนี้ไมมี แตขณะเดียวกันปที่แลวก็มียอดชดเชยเกษียณอายุพนักงานกวา 12 ลานบาท

แตปนี้มีเพียง 7 ลานบาทเศษ หากตัดรายการเหลานี้ออกจะเห็นวายอดคาใชจายบริหารปนี้ใกลเคียงกับปที่แลว 

สวนยอดรายไดอื่นๆ ซึ่งเปนยอดขายเศษใยและวัสดุ ปนี้สูงกวาปที่แลวพอสมควร เปนผลมาจากราคาวัตถุดิบที่

เพิ่มข้ึนทําใหเศษใยเสียที่ขายมีราคาสูงขึ้นดวย คาใชจายดอกเบี้ยก็ยังคงตํ่ามากแมจะเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากปที่แลว

ดวยสาเหตุการใชสินเชื่อนําเขาวัตถุดิบบางสวนโดยสรุปจากกําไรเบ้ืองตนที่เพิ่มขึ้นและคาใชจายที่ต่ําลงสงผลให

กําไรสุทธิปนี้สูงกวาปที่แลวคอนขางมาก

 ทางดานโครงสรางสินทรัพยนั้น แมราคาวัตถุดิบและราคาขายสินคาจะเพิ่มขึ้นคอนขางมาก แตยอด

ลูกหนี้การคากลับลดลงเล็กนอย และยอดสินคาคงคลังก็เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย ชี้ใหเห็นถึงการบริหารการขาย

และการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดผลประกอบการที่ดีขึ้นในปนี้ และเมื่อดู

โครงสรางทางการเงินก็จะยิ่งเห็นชัดวา ทั้งอัตราสวนหมุนเวียน อัตราสวนสภาพคลองและอัตราสวนหนี้สินตอทุน

ลวนปรับตัวดีขึ้นอยางเห็นไดชัด เปนการยืนยันสถานภาพทางการเงินของบริษัทที่มีความแข็งแกรงมากขึ้น

36 บริษัท เอเซียไฟเบอร จํากัด (มหาชน)รายงานประจําป 2554



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

37 บริษัท เอเซียไฟเบอร จํากัด (มหาชน)รายงานประจําป 2554

เสนอ ผูถือหุนบริษัท เอเชียไฟเบอร จํากัด  (มหาชน)

 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิและเปนกรรมการอิสระ 3 ทาน  คือ

1. นายพยงค  อูประสิทธิ์วงศ เปนกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

 เขาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม  4  ครั้ง    

2. นายสมศักดิ์ ภัณธนเกษม  เปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 เขาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม  3  ครั้ง

3. นายธีระวัฒน เตชะพงศวรชัย  เปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 เขาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม  4  ครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีฝายบริหารระดับสูง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน และ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเขารวมประชุมทุกครั้ง ยกเวนการประชุม 1 ครั้ง ที่เปนการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี

รับอนุญาตโดยไมมีฝายบริหารระดับสูงรวมประชุมดวย 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไดสอบทานงบการเงิน

ที่ผูสอบบัญชีรายงานผลการตรวจสอบ และชี้แจงประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวางบการเงินของ

บริษัทไดจัดทําขึ้นอยางถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป สอบทานรายงาน

ผลการตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบภายใน พรอมแนวทางแกไขปรับปรุงในประเด็นสําคัญๆ และการติดตาม

ผลการแกไขปรับปรุง เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ มีผูบริหาร

ระดับสูงของบริษัทเขารวมประชุม แสดงความเห็น วิเคราะหผลดําเนินงาน และตอบขอซักถามในที่ประชุม

 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท และดูแลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ระเบียบและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และหรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ

ของบริษัท และไดเสนอแนะใหดําเนินการและปฏิบัติตามหลักเกณฑของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอยางครบถวน ได

สอบทานการบริหารความเส่ียงท่ีสําคัญและสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันทุกคร้ังท่ีมีการประชุม

 คณะกรรมการตรวจสอบไดติดตามการบริหารของบริษัทในประเด็นตางๆที่พบจากการสอบทาน ทั้งจาก

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและผูตรวจสอบภายใน สรุปการแกไขและแถลงตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

เพื่อรับทราบอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัท   และไมขัดกับกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย  ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

ท้ังน้ี เพ่ือใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนและเกิดความเช่ือถือแกทุกๆฝายท่ีเก่ียวของ



38 บริษัท เอเซียไฟเบอร จํากัด (มหาชน)รายงานประจําป 2554

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนุมัติตอ

ท่ีประชุมใหญผูถือหุน โดยพิจารณาความเปนอิสระ ผลการปฏิบัติงานและประสบการณของผูสอบบัญชี ตลอดจน 

ความเหมาะสมของคาตอบแทน จึงไดเลือกนางสาวจินตนา มหาวนิช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 และ/

หรือนางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131 ในนามสํานักงานสอบบัญชี  ซี แอนด เอ  

เปนผูสอบบัญชีประจําป 2554/2555 อีกหน่ึงวาระ และไดกําหนดคาสอบบัญชีทั้งรายไตรมาสและรายปรวมแลว

ไมเกินจํานวน  490,000 บาท

 ในระหวางรอบปบัญชี 2553/2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระ โดยไดรับ

ความรวมมือจากผูบริหาร พนักงาน และผูที่เกี่ยวของกับบริษัทเปนอยางดี จึงมีความเห็นวา บริษัทมีระบบ

การควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และไมพบขอบกพรองที่มีสาระสําคัญอันอาจสงผลกระทบตองบการเงิน 

ของบริษัท และไมพบการปฏิบัติงานใดๆ ที่ขัดตอกฎหมายหรือขอกําหนดตางๆของภาครัฐ แตอยางไรก็ตาม 

มีขอสังเกตเกี่ยวกับลูกหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยงโยงกันสองแหง (บริษัท ไทยฟารอีสต จํากัด และ บริษัท ที.เอฟ.อี. 

เทรดดิ้ง จํากัด) ที่มีการคางชําระคาสินคามาเปนเวลานานรวมเปนจํานวน 124.21 ลานบาท ซึ่งมีการจดจํานอง

ที่ดินและส่ิงปลูกสรางเปนหลักประกันหน้ี  โดยถือตามรายงานการประเมินราคาทรัพยสินของบริษัทประเมินราคา

ทรัพยสินอิสระแหงหนึ่ง ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2552 ซึ่งมีมูลคาบังคับขายจํานวน 54.80 ลานบาท (มูลคาตลาด

จํานวน  91.40  ลานบาท)  ตามหลักความระมัดระวัง  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัย

จะสูญไวเปนจํานวน 72.80 ลานบาท โดยเชื่อวาเพียงพอสําหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากผลตางของมูลคา

ประเมินของหลักประกันกับยอดหนี้คางชําระ ขณะนี้บริษัทมีนโยบายใหลูกหนี้ขายทรัพยสินดังกลาวเพื่อนํามา

ชําระหนี้

       

   (นายพยงค อูประสิทธิ์วงศ)

   ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

39 บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2554

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



40 บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2554

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

งบดุล



41 บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2554



42 บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2554



43 บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2554

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

งบกำไรขาดทุน



44
บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2554

44 บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2554

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2554

45 บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2554



46 บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2554

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

งบกระแสเงินสด



47 บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2554



48 บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2554

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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