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รายงานประจำาปี 25552 บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง���ครบเครื่องความพอใจลูกค้า���หลากหลายแม่นย ำ�นำ�หน้า����คุณภาพส่งมอบราคา��รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง
ครบเครื่องความพอใจลูกค้า
หลากหลายแม่นย ำ�นำ�หน้า�
คุณภาพส่งมอบราคา
รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ

รายงานประจำาปี 2555 3บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง���ครบเครื่องความพอใจลูกค้า���หลากหลายแม่นย ำ�นำ�หน้า����คุณภาพส่งมอบราคา��รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



รายงานประจำาปี 25554 บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท 	 บริษัท	เอเซียไฟเบอร์	จำ�กัด	(มห�ชน)

เลขทะเบียนบริษัท  0107536001630

สำ�นักง�น 	 33/133-136	ถนนสุรวงศ์	แขวงสุริยวงศ์		

	 เขตบ�งรัก	กรุงเทพฯ	10500

	 โทรศัพท์	:	+66	(0)	2632-7071

	 โทรส�ร	:	+66	(0)	2236-1982

	 โฮมเพจ	:	http://www.asiafiber.com

	 อี-เมล์	:	sales@asiafiber.com

โรงง�น 	 406-7	หมู่	7	ถนนสุขุมวิท	กม.33.5

	 ตำ�บลบ�งปูใหม่	อำ�เภอเมืองสมุทรปร�ก�ร	

	 จังหวัดสมุทรปร�ก�ร	10280

	 โทรศัพท์	:	+66	(0)	2323-9692

	 โทรส�ร	:	+66	(0)	2323-9577

ประเภทธุรกิจ 	 1.	เม็ดไนล่อน

	 2.	เส้นใยไนล่อน

	 3.	เส้นด้�ยไนล่อนยืดทั้งชนิดข�ว/ย้อมสี

	 4.	ผ้�ทอจ�กเส้นใยสังเคร�ะห์ทั้งชนิด

	 	 ท่ีเป็นผ้�ดิบ	/	ผ้�ย้อมสี	/	ผ้�ตกแต่งสำ�เร็จ

จำ�นวนพนักง�น 	 618	คน

จำ�นวนและชนิดของหุ้นท่ีจำ�หน่�ยแล้ว	 หุ้นส�มัญที่ออกและชำ�ระเต็มมูลค่�แล้ว	

	 45,574,266	หุ้น

บุคคลอ้�งอิงอื่น ๆ

น�ยทะเบียน 	 บริษัท	ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์	

	 (ประเทศไทย)	จำ�กัด

	 62	อ�ค�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 ถนนรัชด�ภิเษก	คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110

	 โทรศัพท์	:	0-2229-2800

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง���ครบเครื่องความพอใจลูกค้า���หลากหลายแม่นย ำ�นำ�หน้า����คุณภาพส่งมอบราคา��รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



รายงานประจำาปี 2555 5บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

ผู้สอบบัญชี 	 สำ�นักง�นสอบบัญชี	ซี	แอนด์	เอ 

	 2210/51	ถนนนร�ธิว�สร�ชนครินทร์	

	 แขวงช่องนนทรี	เขตย�นน�ว�

	 กรุงเทพมห�นคร	10120

	 โทรศัพท์	:	0-2678-0750-4

	 โทรส�ร	:	0-2678-0661

	 ผู้สอบบัญชี	:	น�งส�วจินตน�	มห�วนิช		

	 น�งจินตน�	เตชะมนตรีกุล

	 ทะเบียนเลขที่	:	4687,	5131

ที่ปรึกษ�กฎหม�ย 	 บริษัท	เอแอลดีที่ปรึกษ�กฎหม�ยและนักสืบ	จำ�กัด

	 111/93	ร�ชดำ�เนินคอนโดมิเนียม	

	 ถนนนครสวรรค์	เขตป้อมปร�บฯ

	 กรุงเทพฯ	10100

	 โทรศัพท์	:	0-2629-9917

นิติบุคคลที่บริษัทไปลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่�ยแล้ว

ชื่อนิติบุคคล 	 บริษัท	ครัยโอไทย	จำ�กัด

	 ที่อยู่	60/12	หมู่ที่	2	ถนนพหลโยธิน	

	 ตำ�บลคลองหนึ่ง	อำ�เภอคลองหลวง

	 จังหวัดปทุมธ�นี	12120

	 โทรศัพท์	:	0-2901-3700-4

	 โทรส�ร	:	0-2901-3705

ประเภทธุรกิจ		 พลังง�น

ทุนชำ�ระแล้ว 	 190,000,000.00	บ�ท

สัดส่วนก�รถือหุ้น  15%

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง���ครบเครื่องความพอใจลูกค้า���หลากหลายแม่นย ำ�นำ�หน้า����คุณภาพส่งมอบราคา��รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



รายงานประจำาปี 25556 บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

สารจากประธานคณะกรรมการ

	 ก่อนอ่ืน	ข้�พเจ้�มีคว�มเสียใจท่ีต้องเรียนต่อท่�นผู้ถือหุ้นว่�	คุณพิพัฒน์	ศิริเกียรติสูง	ประธ�นกรรมก�รบริษัท
ได้ถึงแก่กรรมลงเมื่อวันที่	31	สิงห�คมที่ผ่�นม�	คุณพิพัฒน์เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัท	เอเซียไฟเบอร์	จำ�กัด	(มห�ชน)	
และได้ช่วยเหลือกิจก�รของบริษัทม�โดยตลอด	 รวมทั้งได้เป็นเส�หลักของบริษัทในฐ�นะประธ�นกรรมก�ร 
ม�กว่�สิบปี	 นับว่�เป็นผู้ที่มีคุณูปก�รแก่บริษัทอย่�งยิ่ง	 ท�งคณะกรรมก�รตลอดจนผู้บริห�รขอแสดงคว�มอ�ลัย 
ต่อคุณพิพัฒน์	ศิริเกียรติสูงไว้	ณ	ที่นี้
	 ท�งด้�นกิจก�รของบริษัทนั้น	 หลังจ�กที่บริษัทส�ม�รถทำ�กำ�ไรม�ได้อย่�งต่อเนื่อง	 แต่ด้วยส�เหตุ
คว�มผันผวนของร�ค�วัตถุดิบที่รุนแรงอย่�งไม่เคยเป็นม�ก่อน	 และภ�วะคว�มต้องก�รสินค้�ทั้งในประเทศ 
และต่�งประเทศที่ชะงักงันด้วยส�เหตุคว�มผันผวนดังกล่�ว	 ทำ�ให้บริษัทต้องประสบภ�วะข�ดทุนในปีนี้	 อย่�งไร
ก็ดี	 ด้วยกิจกรรมก�รลดต้นทุนเช่น	 Lean	 Manufacturing	 อย่�งแข็งขัน	 และก�รปรับก�รผลิตให้มีคว�มยืดหยุ่น
ม�กขึ้น	 ทำ�ให้จำ�กัดก�รข�ดทุนไว้ในจำ�นวนที่ไม่ม�ก	 และไม่กระทบต่อโครงสร้�งท�งก�รเงินของบริษัท	 
โดยเฉพ�ะท�งด้�นก�รบริห�รสภ�พคล่องซึ่งบริษัทยังคงรักษ�ไว้อย่�งมั่นคง
	 แมก้ระนัน้	ก�รข�ดทนุในปนีีก้เ็ปน็สญัญ�ณเตอืนใหผู้บ้รหิ�รของบรษิทัตระหนกัถงึคว�มเสีย่งและภยัคกุค�ม
ที่ทวีคว�มรุนแรงขึ้น	ซึ่งรวมถึงภัยธรรมช�ติ	ดังเช่นอุทกภัยใหญ่ในปีที่ผ่�นไป	ซึ่งแม้ว่�บริษัทจะไม่ได้รับคว�มเสียห�ย
โดยตรง	แตก่ม็ผีลท�งออ้มจ�กลกูค�้ทีถ่กูน้ำ�ทว่ม	เปน็ตน้	จงึจำ�เปน็ทีผู่บ้รหิ�รจะตอ้งเอ�ใจใสต่อ่ก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง	
และพย�ย�มทุกวิถีท�งให้ภัยคุกค�มบรรเท�เบ�บ�งลง	 โดยก�รเตรียมคว�มพร้อมในทุกๆ	 ด้�นให้ครบถ้วน	 เพื่อให้
ธุรกิจส�ม�รถดำ�เนินไปได้อย่�งร�บรื่นไม่ติดขัด
	 ด้วยภ�วะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีคว�มเปร�ะบ�ง	และคว�มผันผวนสูง	ก�รบริห�รบริษัทให้ผ่�นพ้นวิกฤต	และ
พลกิสถ�นก�รณจ์�กข�ดทนุในปนีีใ้หม้กีำ�ไรในปหีน�้ถอืเปน็คว�มท�้ท�ยอย�่งยิง่	ข�้พเจ�้ในน�มคณะกรรมก�รบรษิทั
พร้อมที่จะยืนหยัดอยู่เคียงข้�งบริษัทในคว�มท้�ท�ยนี้	และขอเป็นกำ�ลังใจให้ผู้บริห�รและพนักง�นทุกคนที่จะฟันฝ่�
อุปสรรคทุกประก�รเพื่อให้บริษัทพ้นจ�กภ�วะข�ดทุนโดยเร็ว	และก้�วหน้�ต่อไปอย่�งมั่นคง

(น�ยนำ�ชัย	นำ�ชัยศิริ)

รองประธ�นคณะกรรมก�ร

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง���ครบเครื่องความพอใจลูกค้า���หลากหลายแม่นย ำ�นำ�หน้า����คุณภาพส่งมอบราคา��รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



รายงานประจำาปี 2555 7บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

ข้อมูลทางการเงิน

ยอดข�ยรวม-สุทธิ		 1,373,904	 1,618,796	 1,299,309

ยอดก�รส่งออก		 1,004,468	 1,062,258	 807,247

สัดส่วนก�รส่งออก		 73.11	 65.62	 62.13

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย		 25,983	 29,027	 28,472

ค่�ใช้จ่�ยบริห�ร		 28,612	 30,124	 29,549

ร�ยได้อื่น	ๆ		 34,290	 22,248	 19,487

ต้นทุนท�งก�รเงิน		 62	 22	 4

สำ�รองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		 1,869	 343	 -

กำ�ไร	(ข�ดทุน)	จ�กอัตร�แลกเปลี่ยน	 4,816	 (2,009)	 (4,518)

กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิ		 (22,709)	 55,777	 20,133

กำ�ไร	(ข�ดทุน)	ต่อหุ้น		 (0.05)	 1.22	 0.44

ลูกหนี้ก�รค้�		 175,155	 185,453	 200,366

สินค้�คงคลังและระหว่�งผลิต		 176,893	 187,002	 179,929

สินทรัพย์รวม		 1,069,632	 1,093,718	 1,025,156

กำ�ไรขั้นต้น	(ร้อยละ)		 (0.28)	 5.77	 4.61

ผลผลิต	

										–	เม็ดไนลอน	(ตัน)		 6,174	 7,621	 7,010

										-	เส้นใย	(ตัน)		 4,851	 5,159	 4,861

										-	เส้นด้�ย	(ตัน)		 1,606	 2,178	 1,945

										-	ผ้�ทอ	(‘000หล�)		 3,475	 3,838	 3,562

อัตร�ส่วน	

									-	อัตร�ส่วนเงินทุนหมุนเวียน													 13.14	 13.18	 10.25

									-	อัตร�ส่วนหนี้สิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น		 0.10	 0.05	 0.07

									-	อัตร�หมุนเวียนของลูกหนี้	(วัน)		 47	 43	 52

									-	อัตร�หมุนเวียนของสินค้�คงคลัง	(วัน)			 27	 22	 25

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์		 (2.10)	 5.26	 1.98

อัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น		 (2.26)	 5.58	 2.12

	 	 2555	 2554		 2553	หน่วย : พันบ�ท

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง���ครบเครื่องความพอใจลูกค้า���หลากหลายแม่นย ำ�นำ�หน้า����คุณภาพส่งมอบราคา��รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



รายงานประจำาปี 25558 บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างธุรกิจ
	 บริษัท	เอเซียไฟเบอร์	จำ�กัด	(มห�ชน)	ดำ�เนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและผู้จำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์

ไนล่อนทั้งชนิดเม็ดและเส้นใย	 เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตส�หกรรมปั่นด้�ย	ทอผ้�	และถักผ้�	

โดยมีผลิตภัณฑ์และบริก�รหลักอยู่	5	ประเภทด้วยกัน	ดังนี้

	 1)		 เม็ดไนล่อน : ใช้เป็นวัตถุดิบในก�รผลิตเส้นใยสังเคร�ะห์ในอุตส�หกรรมสิ่งทอ

	 	 และแหอวน

	 2)	 เส้นใยสังเคร�ะห์ :	 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จ�กก�รแปรสภ�พจ�กเม็ดไนล่อน

	 	 มีหล�ยประเภทและขน�ด	นำ�ไปใช้ในก�รทอผ้�ใช้ในก�รผลิตด้�ยยืด

	 3)		 เส้นด้�ยยืด :	 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จ�กเส้นใยสังเคร�ะห์ที่ผ่�นก�รตีเกลียว

	 	 หลอกให้เส้นใยแต่ละเส้นมีลักษณะฟูและบิดเป็นเกลียว	ใช้ผลิตผ้�ถักและถุงเท้�

	 4)		 ผ้�ย้อมและตกแต่ง :	 เป็นผ้�ที่ทอขึ้นจ�กเส้นใยสังเคร�ะห์และผ่�นกระบวนก�ร

	 	 ฟอกย้อมและแต่งสำ�เร็จ

	 5)		 ก�รบริก�รย้อมและตกแต่งผ้� :	 เป็นก�รให้บริก�รย้อมและตกแต่งผ้�แก่โรงง�นอ่ืน

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง���ครบเครื่องความพอใจลูกค้า���หลากหลายแม่นย ำ�นำ�หน้า����คุณภาพส่งมอบราคา��รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



รายงานประจำาปี 2555 9บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

โครงสร้างรายได้ของบริษัท

	 ผลิตภัณฑ์		 2554/2555		 2553/2554		 2552/2553
  ล้านบาท		 ร้อยละ		 ล้านบาท		 ร้อยละ		 ล้านบาท		 ร้อยละ
	 มูลค่าการจำาหน่ายในประเทศ

	 -	เม็ดไนล่อน		 21	 1.53	 128	 7.91	 154	 11.86

	 -	เส้นใย		 44	 3.20	 60	 3.71	 35	 2.70

	 -	เส้นด้�ยยืด		 159	 11.58	 217	 13.40	 171	 13.16

	 -	ผ้�ย้อมและตกแต่ง																											 130	 9.46	 136	 8.40	 115	 8.85

	 -	บริก�ร		 15	 1.09	 16	 0.99	 17	 1.31

	 	 รวม		 369	 26.86	 557	 34.41	 492	 37.88

	 มูลค่าการจำาหน่ายต่างประเทศ

	 -	เม็ดไนล่อน	 556	 40.47	 634	 39.16	 414	 31.87

	 -	เส้นใย		 305	 22.20	 268	 16.55	 234	 18.01

	 -	เส้นด้�ยยืด	 143	 10.41	 159	 9.82	 153	 11.78

	 -	ผ้�ย้อมและตกแต่ง		 1	 0.06	 1	 0.06	 6	 0.46

	 	 รวม		 1,005	 73.14	 1,062	 65.59	 807	 62.12

	 รวมในประเทศและต่างประเทศ

	 -	เม็ดไนล่อน		 577	 42.00	 762	 47.07	 568	 43.73

	 -	เส้นใย		 349	 25.40	 328	 20.26	 269	 20.71

	 -	เส้นด้�ยยืด	 302	 21.99	 376	 23.22	 324	 24.94

	 -	ผ้�ย้อมและตกแต่ง	 131	 9.52	 137	 8.46	 121	 9.31

	 -	บริก�ร		 15	 1.09	 16	 0.99	 17	 1.31

	 	 รวม	 1,374	 100.00	 1,619	 100.00	 1,299	 100.00

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง���ครบเครื่องความพอใจลูกค้า���หลากหลายแม่นย ำ�นำ�หน้า����คุณภาพส่งมอบราคา��รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



รายงานประจำาปี 255510 บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

	 ภ�วะเศรษฐกิจโลกในช่วงปี	 2554	 และ	 2555	 มีคว�มผันผวนม�กอย่�งที่ไม่เคยเป็นม�ก่อน	

วิกฤตก�รณ์ในภ�คก�รเงินก�รคลัง	 ตลอดจนคว�มขัดแย้งท�งสังคมและก�รเมืองเป็นเหตุให้สินค้� 

ที่สำ�คัญๆ	หล�ยชนิดมีร�ค�ขึ้นลงอย่�งหวือหว�	โดยเฉพ�ะน้ำ�มันดิบ	ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตส�หกรรมก�ร

ผลิตและก�รขนส่งทั่วโลก

	 ในชว่งตน้ป	ี2554	ร�ค�น้ำ�มนัดบิไดร้บัแรงกดดนัจ�กก�รกระตุน้เศรษฐกจิของประเทศมห�อำ�น�จ	และ

เสรมิดว้ยคว�มขดัแยง้ท�งสงัคมในประเทศตะวนัออกกล�งผูผ้ลติน้ำ�มนัดบิ	ประกอบกบัปจัจยัหล�ยอย�่งที่

ชี้ว่�ระดับก�รผลิตน้ำ�มันดิบของโลกน่�จะถึงจุดสูงสุดในเร็วๆ	นี้	และจะชะลอตัวลง	ทำ�ให้ระดับร�ค�ไต่ขึ้น																																																																																																																									

ใกล้ระดับสูงสุดอีกครั้งหนึ่ง	 แต่เมื่อผลของก�รกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยสภ�พคล่องเริ่มซ�ลง	 ประกอบกับ

วิกฤตก�รณ์ก�รเงินก�รคลังของยุโรปเริ่มทวีคว�มรุนแรงขึ้น	 ถึงขั้นจะกระทบถึงก�รขย�ยตัวของเศรษฐกิจ

โลก	ระดับร�ค�น้ำ�มันดิบก็ทรุดลงอย่�งรวดเร็ว	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเมื่อตัวเลขท�งเศรษฐกิจของมห�อำ�น�จ

ท�งเศรษฐกจิใหมอ่ย่�งจนีและอนิเดยีเริม่ชีใ้หเ้หน็คว�มเปร�ะบ�งของพืน้ฐ�นเศรษฐกจิทีพ่ึง่พ�ก�รสง่ออก

สินค้�ไปยังภูมิภ�คอเมริก�และยุโรปอยู่ม�ก	 ก็ยิ่งทำ�ให้เกิดก�รปรับค่�พย�กรณ์ก�รขย�ยตัวของเศรษฐกิจ

โลกลดลงอย�่งมนียัสำ�คญั	คว�มผนัผวนเหล�่นีย้งัเกดิขึน้อยูเ่ปน็ระยะ	ๆ 	จ�กก�รเจรจ�เรือ่งคว�มชว่ยเหลอื

ท�งก�รเงนิ	และนโยบ�ยรดัเขม็ขดัของประเทศลกูหนีย้โุรป	ตลอดจนคว�มขดัแยง้เรือ่งนวิเคลยีรข์องอหิร�่น

และเก�หลีเหนือ	ซึ่งแต่ละเหตุก�รณ์อ�จส่งผลกระทบอย่�งรุนแรงต่อเศรษฐกิจโลกได้ทั้งสิ้น

	 ท่�มกล�งคว�มผันแปรอย่�งต่อเนื่องและรุนแรงนี้	 เศรษฐกิจของไทยที่เชื่อมโยงอย่�งแนบแน่นกับ

เศรษฐกิจโลกผ่�นท�งก�รนำ�เข้�และส่งออกทั้งสินค้�และบริก�รย่อมถูกกระทบไปด้วยอย่�งไม่มีท�ง 

หลีกเลี่ยง	 ดังจะเห็นได้จ�กอัตร�เงินเฟ้อในประเทศที่ส่อแววพุ่งสูงขึ้นในช่วงที่ร�ค�น้ำ�มันไต่ระดับขึ้น	 หรือ 

ค่�เงินบ�ทที่ผันผวนต�มค่�เงินสกุลหลัก	 ๆ	 ของโลก	 เป็นต้น	 นอกจ�กนี้	 เศรษฐกิจไทยในช่วงปี	 2554	 

ยงัไดร้บัผลกระทบจ�กมห�อทุกภยัซึง่สร�้งคว�มเสยีห�ยใหก้บัผลผลติทัง้เกษตรกรรม

และอุตส�หกรรมอย่�งที่ไม่เคยเป็นม�ก่อน	 จนมีผลให้ผลผลิตมวลรวมทั้งปี 

ขย�ยตัวเพียงร้อยละ	 0.1	 ซึ่งเป็นอัตร�ที่ต่ำ�ที่สุดนับตั้งแต่ก�รขย�ยตัวติดลบ 

เมื่อตอนวิกฤตก�รณ์ต้มยำ�กุ้งปี	 2540	 อย่�งไรก็ดี	 จ�ก 

คว�มพย�ย�มสร้ �งคว�มมั่น ใจของรัฐบ�ล	 ทำ � ให้  

อุตส�หกรรมหล�ยๆ	 ส�ข�กลับม�ฟื้นตัวได้ในช่วงปี	

2555	 แต่อีกหล�ยส�ข�ก็ยังต้องดิ้นรนกับกำ�ลังซื้อ 

ในตล�ดโลกที่ซบเซ�ลง	ประจวบกับก�รปรับขึ้น		

ค่�แรงขั้นต่ำ�ต�มนโยบ�ยรัฐบ�ล	 บ�งส�ข�

อุตส�หกรรมเช่นอุตส�หกรรมเครื่องนุ่งห่มก็ ถอืเปน็โอก�สในก�ร

ย้�ยฐ�นก�รผลิตไปในประเทศเพื่อนบ้�น	 ซึ่ง นับว่�เป็นกลยุทธที่

สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง���ครบเครื่องความพอใจลูกค้า���หลากหลายแม่นย ำ�นำ�หน้า����คุณภาพส่งมอบราคา��รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



รายงานประจำาปี 2555 11บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

	 สำ�หรับอุตส�หกรรมส่ิงทอก็ประสบกับคว�มผันผวนของวัตถุดิบเป็นปัญห�ใหญ่	 ท้ังใยธรรมช�ติ 

เช่นใยฝ้�ยและส�รเคมีต้นน้ำ�ของใยประดิษฐ์	 ร�ค�ฝ้�ยและส�รเคมีสูงเป็นประวัติก�รณ์ในช่วง 

ปี	 2554	 ด้วยส�เหตุแตกต่�งกัน	 แต่มีผลสอดคล้องกัน	 กล่�วคือฝ้�ยมีร�ค�สูง	 เน่ืองจ�กผลผลิตต่ำ�

จ�กภ�วะอ�ก�ศแปรปรวน	 ส่วนส�รเคมีมีร�ค�สูงเน่ืองจ�กร�ค�น้ำ�มันดิบท่ีเป็นวัตถุดิบต้นน้ำ�สูง	 แต่

เม่ือเศรษฐกิจโลกส่อแววว่�จะชะลอตัวลง	 ในปี	 2555	 ร�ค�วัตถุดิบท้ังสองชนิดก็ตกฮวบลงจนผู้ผลิต

ปรับร�ค�ข�ยต�มไม่ทัน	 ทำ�ให้เกิดก�รข�ดทุนในสินค้�คงคลังอย่�งรุนแรงส่วนปัจจัยอ่ืนเช่นค่�แรงข้ัน

ต่ำ�มีผลกระทบไม่ม�กนักเน่ืองจ�กอุตส�หกรรมส่ิงทอมีสัดส่วนแรงง�นข้ันต่ำ�อยู่ไม่ม�ก	 แต่ก�รย้�ย

ฐ�นก�รผลิตไปในประเทศเพ่ือนบ้�นยังไม่อ�จทำ�ได้	 เน่ืองจ�กปัจจัยสำ�คัญของอุตส�หกรรมส่ิงทอ 

อยู่ท่ีส�ธ�รณูปโภคคือไฟฟ้�และน้ำ�	 ซ่ึงในประเทศเพ่ือนบ้�นยังมีคว�มพร้อมไม่ม�กนัก	 ปัจจัยคว�มสำ�เร็จ 

จึงน่�จะอยู่ท่ีก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รผลิต	และก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	ท่ีมีมูลค่�เพ่ิม	ซ่ึงจะเกิดข้ึนได้ด้วย

ก�รวิจัยและและพัฒน�ท่ียังทำ�กันอยู่ไม่ม�กนัก

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง���ครบเครื่องความพอใจลูกค้า���หลากหลายแม่นย ำ�นำ�หน้า����คุณภาพส่งมอบราคา��รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ
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ปัจจัยความเสี่ยง

	 นอกจ�กคว�มเสี่ยงในด้�นฐ�นะก�รเงินที่ปร�กฏในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินขอบผู้สอบบัญชี

แล้ว	ปัจจัยคว�มเสี่ยงในเชิงธุรกิจส�ม�รถจำ�แนกออกได้ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ บริษัทผลิตวัสดุสังเคร�ะห์ไนลอน-6	 ซึ่งมีต้นทุนวัตถุดิบที่แพงกว่�ใยสังเคร�ะห์อื่นๆ	 จึงมี

คว�มเสี่ยงที่จะถูกทดแทนสำ�หรับก�รใช้ง�นบ�งชนิด	อย่�งไรก็ดี	ด้วยคุณสมบัติพิเศษของไนลอน	ทำ�ให้

ยังคงเป็นวัสดุหลักในก�รใช้ง�นหล�ยชนิด	เช่นถุงเท้�	ถุงน่อง	ผ้�ร่ม	ผ้�ใบ	ผ้�เต๊นท์	แห	อวน	เป็นต้น	

ประกอบกับกำ�ลังก�รผลิตไนลอนทั่วโลกมีไม่ม�กนักและมีก�รขย�ยตัวค่อนข้�งน้อย	 จึงยังคงมีสมดุล

ระหว่�งอุปสงค์กับอุปท�นพอสมควร	 อนึ่งก�รที่บริษัทยังได้มีก�รนำ�วัสดุอื่นเช่นโพลีเอสเตอร์ม�ใช้ร่วม

ในก�รผลิตของบริษัทฯเองบ�งส่วนอยู่แล้ว	 และยังมีก�รวิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ	 รวมทั้ง 

ก�รลงทุนในเครื่องจักรใหม่	 ๆ	 ที่มีคว�มยืดหยุ่นสูง	 ทำ�ให้ตอบสนองคว�มต้องก�รของตล�ดได้ดีขึ้น	 

ผลกระทบในปัจจัยเสี่ยงดังกล่�วจึงลดลง

2. วัตถุดิบ	 ต้นทุนวัตถุดิบถือเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของใยสังเคร�ะห์	 คว�มเคลื่อนไหวของร�ค�วัตถุดิบ	

ตลอดจนจังหวะก�รสั่งซื้อย่อมมีผลอย่�งม�กต่อผลประกอบก�ร	ในระยะนี้	ร�ค�วัตถุดิบค�โปรแลคตัม

มีร�ค�สูงต�มร�ค�น้ำ�มันดิบโลกและวัตถุดิบอื่น	 ๆ	 ประกอบกับกำ�ลังก�รผลิตทั่วโลกที่ยังคงไม่เพิ่มขึ้น 

ในชว่งทีผ่�่นม�	บรษิทัจงึตอ้งตดิต�มข�่วส�รอย�่งใกลช้ดิ	และยงัคงยดึหลกัดำ�เนนิก�รอย�่งไมป่ระม�ท	

โดยไม่ซื้อวัตถุดิบด้วยวิธีให้ส่งสินค้�ก่อนตกลงร�ค�ดังเช่นที่ผู้ประกอบก�รร�ยใหญ่ๆ	 ในประเทศอื่น

ปฏิบัติ	 แต่จะตกลงร�ค�ที่แน่นอนสำ�หรับวัตถุดิบที่สั่งซื้อทุกล็อต	 และยังไม่เสนอร�ค�ข�ยให้ลูกค้�

จนกว�่จะรูต้น้ทนุและจดัห�วตัถดุบิไดเ้พยีงพอ	ทำ�ใหม้คีว�มมัน่ใจในตวัเลขตน้ทนุก�รผลติของทกุสนิค้�

ที่บริษัทฯข�ยไป

3. ก�รถูกทุ่มตล�ดจ�กต่�งประเทศเน่ืองจ�กก�รปรับลดภ�ษีข�เข้�	 จ�กนโยบ�ยภ�ครัฐที่เร่งดำ�เนินก�ร

ปรับโครงสร้�งภ�ษี	 และลดอัตร�ภ�ษีลงต�มข้อผูกพัน	 จะทำ�ให้ภ�ษีข�เข้�ของผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

ทุกชนิดมีก�รอัตร�ลดต่ำ�ลงเหลือไม่เกินร้อยละ	 5	 ซึ่งเป็นอัตร�ต�มโครงสร้�ง	 อัตร�ดังกล่�วนี้นับว่� 

ค่อนข้�งต่ำ�เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง	 จึงเอื้อให้มีก�รนำ�เข�้สินค�้ไนลอนจ�กประเทศที่มีผู้ผลิตใหญ่ๆ	 

ซึง่มศีกัยภ�พสงูกว�่	และไดเ้ปรยีบในเชงิตน้ทนุ	ในประเดน็นี	้บรษิทัไดเ้นน้ย้ำ�เรือ่งก�รพฒัน�ประสทิธภิ�พ

ก�รผลิต	 และลดก�รใช้ทรัพย�กรลงให้น้อยที่สุดเพื่อแข่งขันได้ในด้�นต้นทุน	 ขณะเดียวกันก็เน้น 

ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	ร่วมกับลูกค้�เพื่อให้ได้สินค้�ที่มีคุณสมบัติพิเศษ	ตรงต�มคว�มต้องก�รของ

ลูกค้�	ตลอดจนให้บริก�รที่ใกล้ชิด	สะดวก	และรวดเร็ว	ซึ่งคู่แข่งในต่�งประเทศไม่ส�ม�รถทำ�ได้ดีเท่�

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง���ครบเครื่องความพอใจลูกค้า���หลากหลายแม่นย ำ�นำ�หน้า����คุณภาพส่งมอบราคา��รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ
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4. คว�มเส่ียงเร่ืองค่�เงินบ�ท	 จ�กก�รแข็งค่�ของเงินบ�ทอย่�งรุนแรงในช่วงที่ผ่�นม�	 ส่งผลกระทบ

ถึงอุตส�หกรรมหล�ยชนิด	 รวมทั้งอุตส�หกรรมเครื่องนุ่งห่ม	 รองเท้�	 เฟอร์นิเจอร์	 อ�ห�ร	 ฯลฯ	 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตส�หกรรมที่มีต้นทุนเป็นเงินบ�ทในสัดส่วนที่สูง	 สำ�หรับบริษัทฯ	 ต้นทุนวัตถุดิบ 

ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใหญ่นั้น	 ซื้อข�ยกันเป็นเงินดอลล่�ร์	 ทั้งส่วนที่นำ�เข้�และส่วนที่ซื้อในประเทศ	 

จึงมีคว�มเสี่ยงในด้�นนี้ค่อนข้�งน้อย	 โดยเฉพ�ะบริษัทฯ	 มียอดข�ยส่งออกเป็นเงินดอลล่�ร์ในระดับ 

ใกลเ้คยีงกบัยอดซือ้วตัถดุบิในแตล่ะเดอืน	จงึแทบไมม่คีว�มเสีย่งในด�้นนีเ้ลย	แตบ่รษิทัฯ	กม็ไิดป้ระม�ท	 

โดยในช่วงที่มีคว�มผันผวนม�กก็จะทำ�ก�รซื้อข�ยดอลล่�ร์ล่วงหน้�สำ�หรับส่วนต่�งระหว่�ง 

ด้�นร�ยรับและร�ยจ่�ยเพื่อรักษ�สมดุลในแต่ละช่วงเวล�	ซึ่งเป็นม�ตรก�รที่ได้ผล	และมีค่�ใช้จ่�ยต่ำ�

5. คว�มเส่ียงเร่ืองบุคล�กร	 ในระยะสองส�มปีที่ผ่�นม�มีบุคล�กรของบริษัทในระดับผู้บริห�รได้ถึง

กำ�หนดเกษียณอ�ยุหล�ยคน	 จึงเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดคว�มเสี่ยงในก�รดำ�เนินธุรกิจ	 ไม่ว่�จะเป็น 

ก�รสูญเสียประสบก�รณ์	 องค์คว�มรู้	 และประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�น	 อีกทั้งอุตส�หกรรมสิ่งทอ 

ในปัจจุบันไม่อ�จดึงดูดบุคล�กรชั้นแนวหน้�จ�กสถ�นศึกษ�หรืออุตส�หกรรมอื่นๆ	 บริษัท 

ตระหนักถึงคว�มเสี่ยงในเรื่องนี้	 จึงพย�ย�มสร้�งบุคล�กรรุ่นใหม่ม�รองรับจ�กภ�ยใน	 สำ�หรับ 

บ�งหน่วยง�นที่บุคล�กรรุ่นใหม่ยังไม่ส�ม�รถส�นง�นต่อได้	 ก็ได้ใช้วิธีต่ออ�ยุเกษียณออกไป	 

ซึ่งก็ได้รับคว�มร่วมมือที่ดีจ�กพนักง�นผู้ที่ยังมีสุขภ�พดีและพร้อมจะทำ�ง�นต่อ

6. คว�มเส่ียงเชิงธุรกิจ	 ประกอบด้วยคว�มเสี่ยงต่อข้อบังคับและกฏหม�ย	 คว�มเสี่ยงของตัวสินค้�

ต่อผู้บริโภค	 คว�มเสี่ยงในด้�นชื่อเสียง	 ตลอดจนคว�มเสี่ยงอื่น	 ๆ	 นั้น	 ท�งบริษัทกำ�ลังศึกษ�ที่จะมี 

ระบบก�รประเมินภ�ยในเพื่อให้สอดคล้องกับเป้�หม�ยก�รลดคว�มเสี่ยงในองค์กร

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง���ครบเครื่องความพอใจลูกค้า���หลากหลายแม่นย ำ�นำ�หน้า����คุณภาพส่งมอบราคา��รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ
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ฝ่�ย
ผลิตเส้นด้�ย

ฝ่�ย
วิศวกรรม

ฝ่�ย
ย้อมแต่งผ้�

ฝ่�ย
จัดซื้อ

ฝ่�ย
เทคโนโลยี
ส�รสนเทศ

ผังองค์กร

ฝ่�ย
ก�รเงิน

และบัญชี

ฝ่�ย
ก�รค้�

ฝ่�ย
บริห�ร
โรงง�น

ฝ่�ย
ผลิตผ้�

ฝ่�ย
ควบคุมและ

พัฒน�คุณภ�พ
ผลิตภัณฑ์

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง���ครบเครื่องความพอใจลูกค้า���หลากหลายแม่นย ำ�นำ�หน้า����คุณภาพส่งมอบราคา��รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ�

รายนามกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด	30	กันยายน	2554

 ร�ยชื่อ จำ�นวนหุ้น  ร้อยละ       

1.	 กลุ่มน�ยนำ�ชัย	นำ�ชัยศิริ		 6,374,026	 						13.99

2.	 กลุ่มน�ยพิพัฒน์	ศิริเกียรติสูง		 5,364,628	 						11.77

3.	 กลุ่มน�ยวิฑูรย์	ศิริเกียรติสูง	 3,340,150	 7.33

4.	 น�ยจุล	นำ�ชัยศิริ		 3,213,000	 7.05

5.		 กลุ่มน�ยพีระ	ศิริเกียรติสูง	 2,559,159	 5.62

6.	 กลุ่มน�ยธีระ	ศิริเกียรติสูง		 2,173,617	 4.77

7.	 กลุ่มน�ยวีระ	ศิริเกียรติสูง		 2,058,011	 4.52

8.	 น�งแอน	ม�ล�กุล	ณ	อยุธย�		 2,027,866	 4.45

9.	 กลุ่มน�ยชำ�น�ญ	วีรวรรณ	 1,894,578	 4.16

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

ก�รสรรห�กรรมก�รและผู้บริห�ร 

	 ต�มข้อบังคับของบริษัทฯ	คณะกรรมก�รบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวนไม่น้อยกว่�	5	คน	

และไม่เกิน	28	คน	และกรรมก�รไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย	โดยให้ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมก�รต�มหลักเกณฑ์	ดังนี้

1.	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่�กับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดต�ม	 (1)	 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว	 หรือหล�ยคน 

เป็นกรรมก�รก็ได้	แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดม�กน้อยเพียงใดไม่ได้

3.	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดต�มลำ�ดับลงม�	 เป็นผู้ได้รับก�รเลือกตั้งเป็นกรรมก�รเท่�จำ�นวน

กรรมก�รที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับก�รเลือกตั้งในลำ�ดับลงม�มีคะแนนเสียง

เท่�กันเกินจำ�นวนกรรมก�รที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้ผู้เป็นประธ�นเป็นผู้ออกเสียงชี้ข�ด

อนึ่ง	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอ�จลงมติให้กรรมก�รคนใดออกจ�กตำ�แหน่งก่อนถึงคร�วออกต�มว�ระได้ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่�	 3	 ใน	 4	 ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งม�ประชุมและมีสิทธิออกเสียง	 	 และมีหุ้นนับรวมกัน 

ไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นม�ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง���ครบเครื่องความพอใจลูกค้า���หลากหลายแม่นย ำ�นำ�หน้า����คุณภาพส่งมอบราคา��รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ
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สำ�หรับกรรมก�รตรวจสอบของบริษัท	 เป็นกรรมก�รที่มีคุณสมบัติต�มนิย�มกรรมก�รอิสระ	 

ซึ่งเป็นไปต�มแนวปฏิบัติที่ดีของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ 

หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	กล่�วคือ

1.	 ไม่ถือหุ้นเกิน	 5%	 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท	 บริษัทในเครือ	 บริษัทร่วม	 

หรือ	ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2.	 ไม่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น	 รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้�ง	 พนักง�น	 ที่ปรึกษ�ที่ได้รับเงินเดือนประจำ�	 

ผู้สอบบัญชี	 ที่ปรึกษ�กฎหม�ย	 หรือบริษัทในเครือ	 บริษัทร่วม	 หรือเป็นบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง	 

โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่�วม�แล้วเป็นเวล�ไม่น้อยกว่�	1	ปี

3.	 ไม่มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจ	 ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย	 ไม่ว่�ท�งตรงหรือท�งอ้อม	 

ทั้งในด้�นก�รเงินและก�รบริห�รง�นของบริษัท	 บริษัทในเครือ	 บริษัทร่วม	 หรือบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง 

ในลักษณะที่จะทำ�ให้ข�ดคว�มเป็นอิสระ

4.	 ไม่เป็นญ�ติสนิทกับผู้บริห�ร	 ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัท	 บริษัทในเครือ	 บริษัทร่วม	 หรือ 

บุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง	 และไม่ได้รับก�รแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษ�ผลประโยชน์ของกรรมก�ร	 

ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่

อำ�น�จหน้�ที่ของกรรมก�รบริษัท

	 (1)	 กำ�หนดก�รจัดองค์ก�รและหน้�ที่ก�รง�นของบริษัท

	 (2)	 กำ�หนดนโยบ�ยกิจก�รค้�

	 (3)			 พิจ�รณ�อนุมัติระเบียบก�รและสัญญ�ที่สำ�คัญ

	 (4)			 แต่งตั้งถอดถอนพนักง�นชั้นสูง

	 (5)			 พิจ�รณ�กำ�หนดงบประม�ณต่�งๆ

	 (6)			 ก�รลงทุนในบริษัทอื่น	ก�รกู้เงินจ�กธน�ค�ร	สถ�บันก�รเงิน	บริษัทหรือบุคคลใดๆ

	 (7)			 ก�รเสนอให้จัดสรรกำ�ไร

	 (8)			 ก�รเสนอให้เพิ่มหรือลดทุน

	 (9)			 ก�รตกลงซื้อ	ข�ย	จำ�นำ�	จำ�นอง	และให้เช่�สังห�ริมทรัพย์	และอสังห�ริมทรัพย์ของบริษัท

	 (10	 ก�รวินิจฉัยกิจก�รสำ�คัญอื่นๆ

อำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริห�ร

		 (1)	 ดำ�เนินกิจก�รต�มนโยบ�ยและวัตถุประสงค์ของบริษัทภ�ยใต้ก�รควบคุมของคณะกรรมก�ร

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง���ครบเครื่องความพอใจลูกค้า���หลากหลายแม่นย ำ�นำ�หน้า����คุณภาพส่งมอบราคา��รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



รายงานประจำาปี 2555 17บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

อำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รตรวจสอบ 

คณะกรรมก�รตรวจสอบของบรษิทัมขีอบเขต	หน�้ที	่และคว�มรบัผดิชอบตอ่คณะกรรมก�รบรษิทั	ดงัตอ่ไปนี้

1.	 สอบท�นให้บริษัทมีก�รร�ยง�นท�งก�รเงินอย่�งถูกต้องและเพียงพอ

2.	 สอบท�นให้บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยใน	 (internal	 control)	 และระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน	 

( internal	 audit)	 ที่ เหม�ะสมและมีประสิทธิผล	 และพิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระของหน่วยง�น 

ตรวจสอบภ�ยใน	 ตลอดจนให้คว�มเห็นชอบในก�รพิจ�รณ�แต่งตั้งโยกย้�ย	 เลิกจ้�งหัวหน้�หน่วยง�น

ตรวจสอบภ�ยใน	หรือหน่วยง�นอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับก�รตรวจสอบภ�ยใน

3.	 สอบท�นให้บริษัทปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ข้อกำ�หนดของ

ตล�ดหลักทรัพย์และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.	 พิจ�รณ�	 คัดเลือก	 เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคว�มเป็นอิสระเพื่อทำ�หน้�ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 

และเสนอค่�ตอบแทนของบุคคลดังกล่�ว	 รวมทั้ง	 เข้�ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่�ยจัดก�ร 

เข้�ร่วมประชุมด้วยอย่�งน้อยปีละ	1	ครั้ง

5.	 พิจ�รณ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันหรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์	 ให้เป็นไปต�ม

กฎหม�ย	และข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่�ร�ยก�รดังกล่�วสมเหตุสมผลและเป็น 

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.	 จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัท	 ซึ่งร�ยง�น 

ดังกล่�วต้องลงน�มโดยประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่�งน้อย 

ดังต่อไปนี้

		 (ก)	 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัท

			 (ข)	 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเพียงพอของระบบควบคุมภ�ยในของบริษัท

			 (ค)		คว�มเห็นเกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	ข้อกำ�หนดของ

						 ตล�ดหลักทรัพย์	หรือกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

			 (ง)	 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี

			 (จ)	 คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์

			 (ฉ)	 จำ�นวนก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ	 และก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�รตรวจสอบ	 

	 	 แต่ละท่�น

			 (ช)	 คว�มเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมก�รตรวจสอบได้รับจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�ม 

	 	 กฎบัตร	(charter)

			 (ซ)	 ร�ยก�รอื่นที่เห็นว่�ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทร�บภ�ยใต้ขอบเขตหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ 

	 	 ที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท

7.	ปฏบิตักิ�รอืน่ใดต�มทีค่ณะกรรมก�รของบรษิทัมอบหม�ยดว้ยคว�มเหน็ชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง���ครบเครื่องความพอใจลูกค้า���หลากหลายแม่นย ำ�นำ�หน้า����คุณภาพส่งมอบราคา��รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ
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ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร 

	 -		 ค่�ตอบแทนกรรมก�ร	 อยู่ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมก�รทั้งสิ้น	 792,000	 บ�ท	 แยกเป็น 

ค่�เบี้ยประชุมของกรรมก�รตรวจสอบ	130,000	บ�ท	รวมทั้งสิ้น	922,000	บ�ท	โดยค่�ตอบแทนกรรมก�ร

ร�ยบุคคลและก�รเข้�ร่วมประชุมมีร�ยละเอียดดังนี้

1.	 น�ยพิพัฒน์	ศิริเกียรติสูง

2.	 น�ยนำ�ชัย	นำ�ชัยศิริ

3.	 น�ยเจน	นำ�ชัยศิริ

4.	 น�ยพีระ	ศิริเกียรติสูง

5.	 น�ยวีระ	ศิริเกียรติสูง

6.	 น�ยมงคล	มังกรกนก

7.	 น�ยวิฑูรย์	ศิริเกียรติสูง

8.	 น�ยยอดยิ่ง	เอื้อวัฒนสกุล

9.	 น�ยแจง	ทองไทย

10.	น�ยนิพนธ์	ลีละศิธร

11.	น�งจินตน�	ธนทวี

12.	น�ยพยงค์	อู่ประสิทธิ์วงศ์

13.	น�ยสมศักดิ์	ภัณธนเกษม

14.	น�ยธีระวัฒน์	เตชะพงศ์วรชัย

15.	น�ยวิเชียร	เตชะไพบูลย์

16.	น�ยธเนศ	คูวินิชกุล

17.	น�ยมนตรี	มังกรกนก

18.	น�ยธีระ	ศิริเกียรติสูง

 รวมทั้งสิ้น/ปี

ประธ�นกรรมก�ร

รองประธ�นกรรมก�ร

กรรมก�รและผู้จัดก�รใหญ่

กรรมก�รและรองผู้จัดก�รใหญ่

กรรมก�รและผู้จัดก�รโรงง�น

กรรมก�รบริห�ร

กรรมก�รบริห�ร

กรรมก�รบริห�ร	/	กรรมก�รอิสระ

กรรมก�รบริห�ร	/	กรรมก�รอิสระ

กรรมก�รบริห�ร

กรรมก�รบริห�ร	/	เลข�ฯบริษัท

เลข�ฯกรรมก�รตรวจสอบ

ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ	/	กรรมก�ร

อิสระ	

กรรมก�รตรวจสอบ	/กรรมก�รอิสระ	

กรรมก�รตรวจสอบ	/	กรรมก�รอิสระ

กรรมก�รอิสระ

กรรมก�รอิสระ

กรรมก�รอิสระ

กรรมก�ร

0/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

0/5

5/5

5/5

5/5

5/5

4/5

3/5

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

2/4

-

-

-

-

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

46,400

26,400

26,400

26,400

26,400

922,000

 ก�รเข้�ร่วมประชุม/ก�รประชุม
 ทั้งหมด (ครั้ง)
  ชื่อ-สกุล ตำ�แหน่ง คณะ คณะ คณะ ค่�ตอบแทน 
    กรรมก�ร กรรมก�ร กรรมก�ร กรรมก�ร/ปี

    บริษัท บริห�ร ตรวจสอบ 

-	ค่�ตอบแทนรวมของผู้บริห�ร	5	ท่�น	(เงินเดือนและโบนัส)	 7,739,424	 บ�ท

-	ค่�ตอบแทนอื่น	ๆ	 ไม่มี

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง���ครบเครื่องความพอใจลูกค้า���หลากหลายแม่นย ำ�นำ�หน้า����คุณภาพส่งมอบราคา��รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ
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การก ำ�กับดูแลกิจการ�

บริษัทส�ม�รถปฏิบัติต�มข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำ�หรับกรรมก�รบริษัทจดทะเบียน	 รวมทั้งเงื่อนไขและ

ระเบียบต�่งๆ	 ที่เป็นไปต�มแนวท�งของตล�ดหลักทรัพย์แห่ปงระเทศไทย	 และไม่ปร�กฎว่�คณะกรรมก�ร

บริษัทกระทำ�ก�รที่ขัดต่อระเบียบของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 

กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์แต่อย่�งใด	 และดำ�เนินธุรกิจของบริษัทให้มีคว�มสอดคล้องกับ 

หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	ที่เสนอโดยตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ดังนี้

ก. นโยบ�ยเกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

คณะกรรมก�รบริษัท	 ได้กำ�หนดนโยบ�ยเกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รเพื่อเพิ่มคว�มโปร่งใสและ 

เพิ่มคว�มเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น	 ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย	 คณะกรรมก�รบริษัทมีคว�มมุ่งมั่นที่จะ 

ปฏิบัติต�มหลักก�รดังนี้

1.	 ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่�งเป็นธรรม

2.	 ดำ�เนินง�นเป็นไปด้วยคว�มโปร่งใส	 ส�ม�รถตรวจสอบได้	 เปิดเผยข้อมูลอย่�งเพียงพอแก่ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.	 สนับสนุนให้ผู้บริห�รและพนักง�นปฏิบัติง�นอย่�งมีจริยธรรมในก�รประกอบธุรกิจอย่�งถูกต้อง

และชอบธรรม

ข. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมก�รบริษัทตระหนักถึงหน้�ที่ในก�รดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งร�ยใหญ่และร�ย

ย่อยต�มสิทธิอย่�งเท่�เทียมกัน	 นอกจ�กนี้ผู้ถือหุ้นยังส�ม�รถใช้สิทธิในก�รดูแลรักษ�ผลประโยชน์ของตน 

โดยก�รแสดงคว�มเห็น	 ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ใช้สิทธิร่วมตัดสินใจ 

ในก�รเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญต่�งๆ	 ตลอดจนก�รได้รับก�รเปิดเผยข้อมูลข่�วส�รอย่�งถูกต้อง	 ครบถ้วน	 

เท่�เทียม	ทั่วถึง	โปร่งใสและส�ม�รถตรวจสอบได้

บริษัทกำ�หนดให้มีก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีภ�ยใน	 4	 เดือน	 นับแต่วันปิดบัญชีงบดุล 

ประจำ�ปีโดยก�รจัดประชุมนอกจ�กจะมีก�รส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นเป็นร�ยบุคคลแล้ว	 ยังได้มี 

ก�รเปิดเผยข้อมูลของหนังสือเชิญประชุมในเว็บไซด์ของบริษัทเป็นก�รล่วงหน้�ก่อนก�รประชุมด้วย

นอกจ�กนี้ยังเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถเสนอขอเพิ่มว�ระก�รประชุมหรือขอเสนอชื่อบุคคล 

เพือ่รบัก�รคดัเลอืกเปน็กรรมก�รบรษิทั	ทัง้นี้	ผูถ้อืหุน้ส�ม�รถเสนอเรือ่งดงักล่�วไปยงับรษิทัเพือ่ใหท้ีป่ระชมุ

คณะกรรมก�รพิจ�รณ�บรรจุให้เป็นว�ระในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี	ต�มที่เห็นสมควร

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง���ครบเครื่องความพอใจลูกค้า���หลากหลายแม่นย ำ�นำ�หน้า����คุณภาพส่งมอบราคา��รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ
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ค. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
	 บริษัทให้คว�มสำ�คัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่

 พนักง�นบริษัท				 ฝึกอบรมพัฒน�ให้เจริญก้�วหน้�ไปพร้อมกับบริษัทด้วยบรรย�ยก�ศ
	 	 	 	 และสภ�พก�รทำ�ง�นที่มั่นคง	 ปลอดภัย	 ดูแลให้ได้รับผลตอบแทน 
	 	 	 	 สวัสดิก�รที่เหม�ะสมเป็นธรรมและเสริมสร้�งสัมพันธภ�พอันดีต่อกัน			

คู่ค้� เจ้�หนี้ คู่แข่งขัน	 ให้ก�รปฏิบัติที่เป็นธรรม	 เช่น	 ก�รปฏิบัติต�มเงื่อนไขและข้อกำ�หนด
	 	 ของสัญญ�	 ก�ร ไม่ เอ� เปรี ยบท�งก�รค้ � 	 ไม่ ห�ประ โยชน์  
	 	 โดยก�รใช้ข้อมูลเท็จหรือปกปิดข้อคว�มจริง	 ไม่ใช้วิธีก�รที่ไม่สุจริต 
	 	 เพื่อทำ�ล�ยคู่แข่งขัน

ลูกค้�															 	 บริษัทมุ่งผลิตสินค้�และให้บริก�รที่มีคุณภ�พ	 โดยจำ�หน่�ยในร�ค�
	 	 ที่เหม�ะสมด้วยคว�มรับรับผิดชอบและคำ�นึงถึงก�รสร้�งคว�มพึงพอใจ 
	 	 ให้แก่ลูกค้�เป็นสำ�คัญ

ผู้สอบบัญช	ี								 	 บรษิทัใหค้ว�มรว่มมอืกบัผูส้อบบญัชใีนก�รเปดิเผยขอ้มลูต่�งๆ	ทีถ่กูตอ้ง
	 	 และโปร่งใส

หน่วยง�นของรัฐ					 บริษัทมุ่งมั่นปฏิบัติต�มกฎหม�ย	 กฎระเบียบและข้อกำ�หนดต่�งๆ	
	 	 ของท�งร�ชก�ร	รวมทั้งก�รให้คว�มร่วมมือที่ดีกับหน่วยง�นของรัฐ

ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม	ดำ�เนินธุรกิจโดยก�รเป็นพลเมืองดีที่คำ�นึงถึงหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ
	 	 ต่อชุมชน	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ให้คว�มสำ�คัญต่อสิ่งแวดล้อม 
	 	 ด้วยก�รควบคุมป้องกันมลภ�วะและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่�งจริงจัง 
	 	 และต่อเนื่อง	

ง. ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส
	 บริษัทเน้นก�รให้ข้อมูลอย่�งทั่วถึงและทันเวล�ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนโดยทั่วไป	 โดยมีก�ร 
เผยแพร่ข้อมูลข่�วส�รในช่องท�งต่�งๆ	ดังนี้

	 1.	 ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 	 1.1	 ร�ยง�นประจำ�ปี
	 	 1.2	 งบก�รเงินของบริษัท
	 	 1.3	 เอกส�รแจ้งมติคณะกรรมก�รบริษัท	และอื่น	ๆ
	 2.	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์
	 3.	 กระทรวงพ�ณิชย์
	 4.	 หนังสือพิมพ์
	 5.	 เว็บไซต์บริษัท	(www.asiafiber.com)
	 6.	 จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นท�งไปรษณีย์

นอกจ�กนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนโดยทั่วไปมีข้อซักถ�มอื่นใดก็ส�ม�รถติดต่อเลข�นุก�รบริษัท
ที่หม�ยเลข	0-2632-7071	ได้อีกท�งหนึ่งด้วย
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ก�รควบคุมภ�ยใน
บริษัทได้มีก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบ	 (Audit	 Committee)	 ครั้งที่	 4	 ในปี	 2555	 เพื่อทำ� 

หน้�ที่กำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นและก�รบริห�รของบริษัทฯ	 ผลสรุปร�ยง�นก�รตรวจสอบภ�ยใน 
อยู่ในระดับน่�พอใจพอสมควร	 	 ซึ่งคณะกรรมก�รตรวจสอบได้ให้คำ�ปรึกษ�ชี้แจงและแนะนำ�ต่อผู้บริห�ร	 
เพื่อให้ระบบก�รกำ�กับดูแลภ�ยในมีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น

ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท	 โดยมีคณะกรรมก�รตรวจสอบเข้�ร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง	 
คณะกรรมก�รบรษิทัไดใ้หค้ว�มเหน็ชอบต�มทีค่ณะกรรมก�รตรวจสอบสรปุคว�มเหน็ในเรือ่งคว�มเพยีงพอ
ของระบบก�รควบคุมภ�ยใน	กล่�วคือ	บริษัทมีก�รควบคุมภ�ยในที่เพียงพอ	เหม�ะสม	และมีก�รปรับปรุง
แก้ไขให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่�งมีประสิทธิภ�พเพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นของบริษัท	 
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้และสอดคล้องกับกฎหม�ยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ปี	 2555	 บริษัทได้ว่�จ้�ง	 บริษัท	 ชญตร์	 จำ�กัด	 เป็นผู้ตรวจสอบภ�ยในของก�รตรวจสอบ
ระบบก�รควบคุมภ�ยใน	 และได้ว�งแผนก�รตรวจสอบภ�ยในไว้ทุกระบบ	 ผู้ตรวจสอบภ�ยในจะ
ร�ยง�นผลต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบและผู้บริห�รระดับสูง	 ณ	 ปัจจุบันผลก�รตรวจสอบภ�ยใน 
ยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นส�ระสำ�คัญ		

นอกจ�กนี้	 ก�รตรวจสอบงบก�รเงินของบริษัทและบริษัทร่วม	 ประจำ�ปี	 2554/2555	 โดยสำ�นักง�น
สอบบัญชี	 ซี	 แอนด์	 เอ	 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 ก็มิได้ระบุจุดอ่อนของระบบก�รควบคุมภ�ยใน 
ที่มีส�ระสำ�คัญซึ่งอ�จก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อก�รดำ�เนินง�นของบริษัทแต่ประก�รใด

ข้อสรุปเกี่ยวกับระบบก�รควบคุมภ�ยใน
บริษัทได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและระบบก�รควบคุมภ�ยในที่พอเพียง 

และเหม�ะสมกับก�รดำ�เนินธุรกิจ	 เพื่อให้บริษัทส�ม�รถบริห�รง�นได้อย่�งมีประสิทธิผล	 ส�ม�รถลด 
หรือป้องกันคว�มเสี่ยงต่�ง	 ๆ	 คว�มเสียห�ยที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของบริษัท	 ตลอดจนก�รปฏิบัติ 
ต�มกฎหม�ยต่�ง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งนี้	 บริษัทมีก�รดำ�เนินก�รที่สำ�คัญเกี่ยวกับระบบก�รควบคุมภ�ยใน 
ดังต่อไปนี้
1.		ก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีไว้อย่�งชัดเจน
2.	 ก�รกำ�หนดโครงสร้�งองค์กรให้สอดคล้องกับเป้�หม�ยและลักษณะก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท		 
	 รวมทั้งมีก�รกำ�หนดหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ	และส�ยก�รบังคับบัญช�ของหน่วยง�นต่�งๆ	ในบริษัท
3.	 ก�รกำ�หนดให้มีนโยบ�ย	ระเบียบวิธีปฏิบัติ	และคู่มือก�รปฏิบัติง�นอย่�งเป็นล�ยลักษณ์อักษร	
4.	 ก�รกำ�หนดอำ�น�จในก�รดำ�เนินง�นของผู้บริห�รและผู้ปฏิบัติง�นไว้อย่�งชัดเจน	
5.	 คณะกรรมก�รบริห�รจะพิจ�รณ�กำ�หนดกรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	 นโยบ�ยในก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
	 ก�รวิเคร�ะห์	 คว�มเสี่ยง	 ตลอดจนดูแลและทบทวนแนวท�งก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเพื่อให้ก�รบริห�ร 
	 คว�มเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่ เหม�ะสมตลอดจนกำ�กับดูแลให้มีก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ย 
	 อย่�งสม่ำ�เสมอ
6.	 ก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศอย่�งต่อเนื่อง	 ซึ่งรวมถึงระบบข้อมูลด้�นก�รเงิน	 ด้�นก�รปฏิบัติง�นและ 
	 ด้�นก�รปฏิบัติต�มระเบียบข้อบังคับต่�งๆ		
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แนวคิดและการด ำ�เนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร�

คว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (CSR in Environment’s Perspective)
บริษัทมุ่งเน้นปลูกฝังให้พนักง�นตระหนักและมีจิตสำ�นึกรักษ์สิ่งแวดล้อม	 โดยนำ�ระบบ ISO 14001 

ม�เป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติแก่พนักง�น	มีก�รจัดตั้งคณะทำ�ง�นด้�นระบบก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม	(EMS)	
และคณะกรรมก�ร	Cleaner	 Technology	 (C.T.)	 เพื่อดำ�เนินก�รป้องกันและแก้ปัญห�ด้�นก�รใช้ทรัพย�กร
และสิ่งแวดล้อม	ซึ่งเริ่มมีกิจกรรมตั้งแต่ปี	2543	เป็นต้นม�		อ�ทิ

1.	 ศึกษ�ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนก�รทำ�ง�นโดยมีก�รประเมิน	Aspect	 เพื่อห�แนวท�ง
แก้ไขปัญห�ที่อ�จจะเกิดขึ้นได้จ�กก�รปฏิบัติง�น	 รวมถึงมีม�ตรก�รและแผนฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญห� 
สิ่งแวดล้อมจ�กก�รดำ�เนินก�รของบริษัท

2.	 อนรุกัษพ์ลงัง�นและใชท้รพัย�กรอย�่งมปีระสทิธภิ�พทีส่ดุเพือ่ทำ�ล�ยสิง่แวดลอ้มใหน้อ้ยทีส่ดุและ
สูญเสียน้อยที่สุด	

	 2.1	 เป็นโรงง�นส�ธิตด้�นก�รใช้	Solar	cell	ซึ่งเปลี่ยนพลังง�นของแสงเป็นพลังง�นไฟฟ้�
	 2.2	 ก�รเปลี่ยนอุปกรณ์/เครื่องจักรประหยัดพลังง�น	 ในกระบวนก�รผลิตเพื่อลดก�รใช้พลังง�น	 

	 	 ปี	53	–54	มีก�รลงทุน	9	ม�ตรก�ร	ลดก�รใช้ไฟฟ้�ไม่น้อยกว่�	2	ล้�นหน่วยต่อปี
	 2.3	ก�รเปลี่ยนอุปกรณ์แสงสว่�งเป็นแบบ	T5	และออกแบบสวิทซ์เปิด-ปิดไฟแสงสว่�ง	เป็นแบบ

เชอืกดงึภ�ยในอ�ค�รทกุพืน้ที	่เพือ่ใหพ้นกัง�นส�ม�รถดงึเชอืกเปดิ-ปดิ
ไฟได้สะดวกและเฉพ�ะพื้นที่ทำ�ง�นเท่�นั้น

	2.4	 โครงก�รลดก�รใช้กระด�ษ	 ส่งเสริมให้พนักง�นจัดเก็บ
เอกส�ร	ข้อมูลในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ก่อให้เกิดคว�มสะดวกและ
รวดเร็วในก�รสืบค้น

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง���ครบเครื่องความพอใจลูกค้า���หลากหลายแม่นย ำ�นำ�หน้า����คุณภาพส่งมอบราคา��รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



รายงานประจำาปี 2555 23บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

	 2.5	 ก�ร	 Recycle	 น้ำ�เสียจ�กกระบวนก�รผลิตแล้วนำ�กลับม�ใช้ในกระบวนก�รผลิตใหม่	 
	 	 ลดก�รสูญน้ำ�บ�ด�ลได้	8,000	–	9,000	m3	/	เดือน

	 2.6	 ก�รเก็บน้ำ�ฝนม�ใช้แทนน้ำ�ดิบ	ปี	2553	เก็บได้	1,500	m3
	 2.7	 ยกเลิกกระบวนก�รทำ�น้ำ�	 Demin	 โดยใช้น้ำ�	 R/O	 ทดแทนที่ฝ่�ยผลิตเม็ดไนลอนและ 

	 	 ทอผ้�	ประม�ณ	1,000	m3	ต่อเดือน
3.	 ใช้เทคโนโลยี/เครื่องจักรในก�รผลิตสินค้�เพื่อลดขั้นตอนก�รผลิตสินค้�	 และลดก�รใช้พลังง�น 

ในก�รผลิต
	 3.1	 ก�รฉีดเส้นใยไนลอนให้เป็นสีเพื่อลดขั้นตอนก�รย้อมเส้นด้�ย	 ลดก�รปลดปล่อย	 CO

2	

ได้	3.89	Kg	CO
2
/	Kg	nylon	

	 3.2	 ในช่วงที่ผ่�นม�บริษัทได้ตระหนักถึงก�รผลิตเส้นด้�ย	 Textured	 ที่มีคว�มปลอดภัยต่อ 
ผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 จึงใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผ่�นเกณฑ์ก�รทดสอบคว�มเป็นกรด	 –	 ด่�ง	
ปริม�ณ	 formaldehyde	ปริม�ณส�รโลหะหนักตกค้�ง	ต�มม�ตรฐ�น	Oeko-tex	Standard	100	 (Class	1)	 
และได้รับฉล�ก	Oeko-tex	label	เพื่อรับรองว่�เป็นเส้นด้�ยปลอดส�รพิษ	ตั้งแต่ปี	2542	

	 3.3	 ก�รพัฒน�ระบบโลจิสติกส์	 เพื่อคว�มมีประสิทธิภ�พส�ม�รถส่งสินค้�ให้กับลูกค้�ได้อย่�ง

รวดเร็วด้วยต้นทุนต่ำ�และส�ม�รถแข่งขันได้

4	 ใหค้ว�มรูแ้ละคว�มเข�้ใจในด�้นก�รจดัก�รสิง่แวดลอ้มทีด่กีบัพนกัง�น	ลกูจ�้งของบรษิทัเปน็ประจำ�	

โดยประก�ศเป็นนโยบ�ยต่�ง	ๆ	อ�ทิ

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง���ครบเครื่องความพอใจลูกค้า���หลากหลายแม่นย ำ�นำ�หน้า����คุณภาพส่งมอบราคา��รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



รายงานประจำาปี 255524 บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

	 4.1	นโยบ�ยสิ่งแวดล้อม	

	 	 -	 ปฏิบัติต�มกฎหม�ยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

	 	 -	 มีคว�มมุ่งมั่นที่จะป้องกันมลภ�วะและปรับปรุงอย่�งต่อเนื่อง	 ที่จะลดก�กของเสีย 

	 	 	 ในกระบวนก�รผลิต

	 	 -	 มคีว�มมุง่มัน่ทีจ่ะลดก�รใชพ้ลงัง�นและทรพัย�กรธรรมช�ต	ิเชน่	น้ำ�	โดยก�รนำ�เทคโนโลยี 

	 	 	 สะอ�ดม�ใช้

	 	 -	 ทำ�ก�รถ่�ยทอดนโยบ�ยนี้ให้พนักง�นลูกจ้�ง	และประช�สัมพันธ์ให้ส�ธ�รณชนรับทร�บ

	 	 -	 จัดทำ�วัตถุประสงค์	 เป้�หม�ย	 ให้บรรลุต�มนโยบ�ยนี้อย่�งมีประสิทธิผล	 และจัดให้มี 

	 	 	 ก�รทบทวนวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยเป็นระยะ	ๆ

	 4.2	 นโยบ�ยคว�มปลอดภัย	

	 	 -	 บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท�งด้�นคว�มปลอดภัย	 และปรับปรุงสภ�พ 

	 	 	 ก�รทำ�ง�นและสิ่งแวดล้อม

	 	 -	 พนักง�นทุกคนของบริษัทจะได้รับก�รดูแลให้ทำ�ง�นในสถ�นที่ทำ�ง�น	 โดยได้รับเครื่องมือ 

อุปกรณ์และเครื่องป้องกันอันตร�ยที่เหม�ะสมสำ�หรับง�น

-	 	 พนักง�นทุกคนต้องให้คว�มร่วมมือในก�รป้องกันอุบัติเหตุ	 และจะต้องรักษ�คว�มสะอ�ด	 

คว�มเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถ�นที่ทำ�ง�น

-	พนักง�นทุกคนต้องปฏิบัติง�นด้วยวิธีที่ปลอดภัย	ต�มระเบียบ 

ข้อบังคับเกี่ยวกับก�รทำ�ง�นของบริษัทเรื่อง	 “คว�มปลอดภัยและ

สุขภ�พ”	 และมีสิทธิเสนอคว�มคิดในก�รปรับปรุงสถ�นที่ก�รทำ�ง�น	 

และวิธีทำ�ง�นให้ปลอดภัย

																																	ฯลฯ
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คว�มรับผิดชอบผิดต่อพนักง�น (CSR in Employee’s Perspective) 

ก�รพัฒน�บุคล�กร

ในปี	2554	บริษัทตั้งเป้�หม�ยให้พนักง�นทุกคนจะต้องได้รับก�รฝึกอบรมเรื่อง	Lean	Manufacturing

รอ้ยเปอรเ์ซน็ต	์เพือ่ลดสว่นสญูเสยีจ�กกระบวนก�รผลติและก�รดำ�เนนิก�ร	และลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม

ที่มีผลกับสุขภ�พของพนักง�นและชุมชน	 ซึ่งส�ม�รถลด	Waste	 จ�กก�รผลิตและปรับปรุงสภ�พแวดล้อม 

ในก�รทำ�ง�นจนประสบผลสำ�เร็จน่�พอใจ

บริษัทมีนโยบ�ยส่งเสริมและพัฒน�ศักยภ�พก�รทำ�ง�น	 ให้พนักง�นได้บุกเบิกเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	 และ

แสดงคว�มส�ม�รถและคุณค่�ของตนเองผ่�นโครงก�รอบรมและปรับปรุงง�นต่�งๆ	 โดยจัดให้มีห้องสมุด	

ส่งพนักง�นไปอบรม	สัมมน�	เยี่ยมชมโรงง�นต่�ง	ๆ 	เพื่อเพิ่มพูนคว�มรู้และทันต่อเหตุก�รณ์	อีกทั้งส่งเสริม

และสนับสนุนให้พนักง�นมีส่วนร่วมแสดงคว�มรู้	คว�มส�ม�รถ	อ�ทิ	ก�รจัดให้มีระบบ	suggestion	และก�ร

ให้ร�งวัล	กิจกรรม	Walk	Rally	ก�รจัดสัปด�ห์นิทรรศก�ร	โครงก�รรณรงค์ต่�งๆ	

ก�รพัฒน�พื้นฐ�นจิตใจและปลูกฝังคุณธรรมด้วยก�รนิมนต์พระม�อบรมพนักง�นเป็นประจำ�	

นอกจ�กสวัสดิก�รต่�งๆ	 ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดไว้แล้ว	 บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิก�รในรูปแบบต่�งๆ	

แก่พนักง�นนอกเหนือจ�กค่�จ้�ง	อ�ทิ	ค่�ครองชีพ	เงินบำ�เหน็จเมื่อเกษียน	เงินร�งวัลประจำ�ปี	เงินร�งวัล

พนกัง�นไมป่ว่ยล�ข�ดส�ย	พนกัง�นดเีดน่	ร�งวลัคดิคน้ลดตน้ทนุ	เครือ่งแบบ	รถรบัสง่	หอพกัแยกช�ย-หญงิ

พร้อมน้ำ�-ไฟฟรี	ข้�วฟรี	4	มื้อ	สน�มกีฬ�	สโมสรพนักง�น	ร้�นสหกรณ์พนักง�น	เป็นต้น	

ก�รช่วยเหลือภ�ระ	 บริษัทให้ก�รช่วยเหลือด้�นก�รเงินโดย 

ไม่คิดดอกเบี้ยให้กับพนักง�นปีละ	 2	 ครั้ งต่อคนเพื่อแบ่งเบ�ภ�ระ 

ให้กับพนักง�นและครอบครัว	 อ�ทิ	 ก�รสมรส	 คลอดบุตร	 ค่�เล่�เรียนบุตร	 

เจ็บป่วย-อุบัติเหตุ	อุปสมบท	ถึงแก่กรรม	เป็นต้น	

ด้ �นสวั สดิ ภ �พ 	 บริ ษั ทต ระหนั กถึ ง 

คว�มปลอดภัยของพนักง�นตลอด	 24	 ชั่วโมง	 

จึ ง จั ด ใ ห้ มี ก � ร ทำ � ป ร ะ กั น ชี วิ ต ก ลุ่ ม แ ล ะ

ป ร ะ กั น อุ บั ติ เ ห ตุ ใ น ร ะ บ บ	 

Payroll	Trust	

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง���ครบเครื่องความพอใจลูกค้า���หลากหลายแม่นย ำ�นำ�หน้า����คุณภาพส่งมอบราคา��รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ
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ก�รส่งเสริมคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น	 บริษัทจัดให้มีก�รซ้อมหนีไฟ	 ดับเพลิงอย่�งต่อเนื่อง	 

ตลอดจนมกี�รจดัสถ�นทีท่ำ�ง�นและระบบโครงสร้�งพืน้ฐ�นต่�ง	ๆ 	รวมถงึจดัเตรยีมอปุกรณค์ว�มปลอดภยั

ต่�งๆ	 ให้เพียงพอต่อก�รทำ�ง�น	 รวมทั้งมีก�รสอดส่องดูแลให้มีก�รใช้ง�นอย่�งถูกต้อง	 เพื่อให้พนักง�น 

ทุกคนได้รับคว�มปลอดภัยและสุขอน�มัยที่ดี

ก�รส่งเสริมสุขภ�พ	 จัดให้มีก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปีให้กับพนักง�น	 และให้เงินช่วยเหลือค่�รักษ�

พย�บ�ลทั้งเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน	นอกเหนือจ�กก�รมีห้องพย�บ�ลซึ่งมีแพทย์และพย�บ�ลประจำ�

สง่เสรมิและสนบัสนนุก�รออกกำ�ลงัก�ยเพือ่สขุภ�พทีด่ขีองพนกัง�น	อ�ท	ิก�รแขง่ขนักฬี�ภ�ยในบรษิทั	

  

คว�มรบัผดิชอบตอ่ชมุชนและสงัคม (CSR in Community’s Perspective and Society’s Perspective)

บริษัทตระหนักในคว�มเป็นส่วนหนึ่งในสังคม	ซึ่งมีหน้�ที่รับผิดชอบในก�รช่วยเหลือชุมชนและสังคม	

จึงมุ่งเน้น

1.	 ให้ร่วมมือกับก�รนิคมอุตส�หกรรมบ�งปูและบริษัทใกล้เคียง	 ปลูกป่�ช�ยเลน	 และปลูกต้นไม้ 

ริมท�ง	 รวมทั้งได้ปรับภูมิทัศน์โรงง�นให้น่�อยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 จนได้รับประก�ศนียบัตร

โครงก�รโรงง�นน่�อยู่ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ	 จ�กกรมโรงง�น	 

กระทรวงอุตส�หกรรม

2.	 ทนุบำ�รุงศ�สน�	 และสงเคร�ะห์ชุมชน	 ด้วยก�รจัดทำ�บุญ 

ทอดผ้�ป่�ส�มัคคีทุกปี เพื่อบำ�รุงวัดว�อ�ร�มบริ เวณใกล้ เคียง	 

สงเคร�ะหช์มุชน	เดก็กำ�พร�้	คนพกิ�ร	คนชร�	อ�ท	ิหมูบ่�้นเดก็โสสะแหง่

ประเทศไทย	 สมุทรปร�ก�ร	

มู ลนิ ธิ สิ ริ วัฒน�เชสเชี ยร์  

ในพระบรมร�ชิ นู ปถั มภ์ 	 

สถ�นสงเคร�ะห์เด็กอ่อน	

รังสิต	 มูลนิธิปอเต็กเซียงตึ้ง	

เป็นต้น	

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง���ครบเครื่องความพอใจลูกค้า���หลากหลายแม่นย ำ�นำ�หน้า����คุณภาพส่งมอบราคา��รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ
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3.	 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงก�รต่�ง	 ๆ	 ของหน่วยง�นร�ชก�ร	 เช่น	 สถ�นีตำ�รวจบ�งปู	 อ�ทิ	 

“โครงก�รลดอุบัติเหตุจักรย�นยนต์	 รณรงค์ให้ผู้ขับขี่สวมหมวกกันน๊อคร้อยเปอร์เซ็นต์”	 “โครงก�รโรงง�น 

สีข�วปลอดย�เสพติด”	ให้คว�มเอื้อเฟื้อสถ�นที่ลดปัญห�อ�ชญ�กรรมโดยเป็นศูนย์ตำ�รวจชุมชน	เป็นต้น

4.	 รว่มกบัสภ�ก�ช�ดไทย	จดัใหพ้นกัง�นรว่มบรจิ�คโลหติเปน็ประจำ�ทกุ	3	เดอืน	และใหก้�รสนบัสนนุ

ง�นก�ช�ดทุกปี

5.	 นนัทน�ก�ร	สง่เสรมิและสนบัสนนุก�รออกกำ�ลงัก�ยเพือ่สขุภ�พ	เชน่	กฬี�ของก�รนคิมอตุส�หกรรม

บ�งปู

6.	 บริษัทมีนโยบ�ยว่�จ้�งผู้พิก�ร	 ผู้อ�ยุ	 60	ปีขึ้นไปเข้�ทำ�ง�นในตำ�แหน่งที่เหม�ะสม	 เพื่อแบ่งเบ�

ภ�ระครอบครัวและเป็นก�รช่วยเหลือให้ส�ม�รถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่�งมีคว�มสุข	

นวัตกรรมเพื่อคว�มรับผิดชอบต่อสังคม (Innovation of CSR)

บริษัทนำ�เทคโนโลยีม�ประยุกต์ใช้กับก�รดำ�เนินธุรกิจขององค์กร	 เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภ�พ

ของก�รดำ�เนินง�นต่�งๆ	อย่�งต่อเนื่อง	 เพื่อให้เกิดคว�มพึงพอใจอย่�งสมดุล	ที่เอื้อประโยชน์และสะท้อน 

ถึงคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 ก�รวิจัยและพัฒน� (Research and Development)	อ�ทิ

1.	 รว่มกบัสถ�บนัพฒัน�อตุส�หกรรมสิง่ทอ	“โครงก�รปรบัปรงุหอ้งปฏบิตักิ�รทดสอบ	–	ศนูยว์เิคร�ะห ์

	 ทดสอบสิง่ทอ	เพือ่รองรบัก�รวจิยั	พฒัน�ผลติภณัฑส์ิง่ทอคณุสมบตั ิ

	 พิเศษ	และพัฒน�ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ”	

2.	 ร่วมกับสำ�นักพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ	 และ 

	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคล 

	 ธัญบุรี“	 โครงก�รก�รศึกษ�และพัฒน� 

	 เส้นใยสององค์ประกอบพอลิเอไมด์																																																																														 

	 ( ไ น ล อ น 6 ) 	 ต้ � น ท � น 

	 แ บ ค ที เ รี ย แ ล ะ เ ส้ น ใ ย	 

	 มี สี ด้ ว ย ก � ร ใ ห้ สี แ บ บ 

	 หลอมเหลว”	

	 															ฯลฯ	

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง���ครบเครื่องความพอใจลูกค้า���หลากหลายแม่นย ำ�นำ�หน้า����คุณภาพส่งมอบราคา��รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ
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ก�รสร้�งสรรค์นวัตกรรม (Innovation)  

ร่วมกับสถ�บันพัฒน�อุตส�หกรรมสิ่งทอ	 “โครงก�ร	 ก�รนำ�ผลง�นวิจัยไปพัฒน�เป็นผลิตภัณฑ์ 

ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในเชิงพ�ณิชย์”	(Commercial	development	of	Anti-bacteria	Textiles	product	Project)	

ได้แก่

1.	 ถุงเท้�ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย	มีคุณสมบัติ	

	 -	 ทอจ�กเส้นด้�ยยืดไนลอนย้อมสี	100%	ที่มีคว�มยืดหยุ่นสูง

	 -	 มีคว�มคงทนของสีได้ม�ตรฐ�น	AATCC

	 -	 ผ่�นกระบวนก�รเคมีป้องกันและยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย	ที่ไม่เป็นอันตร�ยต่อผิวหนัง

	 -	 ส�รป้องกันเชื้อแบคทีเรียส�ม�รถทนต่อก�รซักล้�งไม่ต่ำ�กว่�	30	ครั้ง

	 -	 ไม่เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ขณะสวมใส่

	 -	 ส�ม�รถสวมใส่ได้หล�ยครั้งต่อก�รซักหนึ่งครั้ง	และซักล้�งให้แห้งเร็วทันใจ

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง���ครบเครื่องความพอใจลูกค้า���หลากหลายแม่นย ำ�นำ�หน้า����คุณภาพส่งมอบราคา��รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ
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2.	 ถุงเท้�ลดโลกร้อน	(Dope	Dye)	มีคุณสมบัติ

	 -	 ทอจ�กเส้นด้�ยยืดไนลอนย้อมสี	100%	ที่มีคว�มยืดหยุ่นสูง

	 -		 เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	โดยมีฉล�กค�ร์บอนฟุตพริ้นท์รับรอง

	 -		 สีของถุงเท้�มั่นคงถ�วร	ไม่ซีดจ�ง

	 -	 กระบวนก�รผลิตไม่มีส�รอันตร�ยต่อผิวหนัง

	 -	 ระบ�ยอ�ก�ศได้ดีขณะสวมใส่

	 -	 ซักล้�งให้แห้งเร็วทันใจ

3.	 เส้นใยไนลอน	100%	บริษัทจะผลิตต�มคำ�สั่งซื้อของลูกค้�	ซึ่งมีคุณสมบัติ

	 -	 ลูกค้�ไม่ต้องนำ�ไปผ่�นกระบวนก�รย้อม	ลดภ�วะโลกร้อนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 -	 กระบวนก�รผลิตไม่มีส�รอันตร�ยต่อผิวหนัง

	 -	 สีของเส้นใยไนลอนมั่นคงถ�วร	ไม่ซีดจ�ง

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง���ครบเครื่องความพอใจลูกค้า���หลากหลายแม่นย ำ�นำ�หน้า����คุณภาพส่งมอบราคา��รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



รายละเอียดคณะกรรมการ / คณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการตรวจสอบ  
ชื่อ-นามสกุล

ตำาแหน่ง
อายุ
(ปี)

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท 
(สัดส่วนการถือหุ้น)

(ณ 30 ก.ย.54)*

คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการทำางาน

พ.ศ.2503-ปัจจุบัน	 -	ประธานบริษัท	บจ.	โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม
พ.ศ.2514-ปัจจุบัน	 -	ประธานบริษัท	บจ.	เอเซียการ์เม้นต์
พ.ศ.2521-2541	 -	รองประธานกรรมการ	บมจ.	เอเซียไฟเบอร์
พ.ศ.2538-ปัจจุบัน	 -	 ประธานบริษัท	บจ.	ฟอร์จูน	อินเตอร์เนชั่นแนล
		 	 แอนด์	คอมพิวเตอร์
พ.ศ.2541-ปัจจุบัน	 -	ประธานกรรมการ	บมจ.	เอเซียไฟเบอร์

พ.ศ.2524-ปัจจุบัน	 -	รองประธานกรรมการ	บมจ.	เอเซียไฟเบอร์

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

พ.ศ.2520-ปัจจุบัน	 -	กรรมการ	บจ.	โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม
	 -	กรรมการ	บจ.	เอเซียการ์เม้นต์
	 -	กรรมการ	บจ.	ฟอรจ์นู	อนิเตอรเ์นชัน่แนล	แอนด	์คอมพวิเตอร์
พ.ศ.2539-ปัจจุบัน	 -	กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่	บมจ.	เอเซียไฟเบอร์

พ.ศ.2520-ปัจจุบัน	 -	ผู้อำานวยการโรงงาน	บจ.โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม
พ.ศ.2539-ปัจจุบัน	 -	กรรมการบริหารและผู้จัดการโรงงาน	บมจ.	เอเซียไฟเบอร์

ปริญญาตรี		 สาขาเศรษฐศาสตร์	
	 มหาวิทยาลัยเนชั่นแนล	
	 เซาท์อีสต์	ประเทศจีน

มัธยมปลาย	
โรงเรียนซิงง้วน	ประเทศจีน

ปริญญาโท		 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล	
	 และวิศวกรรมอุตสาหการ			
	 มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด		
	 คาลิฟอร์เนีย	ประเทศ		
	 สหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท		 สาขาบริหารธุรกิจ	(การเงิน)
	 มหาวิทยาลัย	นิวยอร์ก		
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปรญิญาตรี		 สาขาเทคโนโลยีสิ่งทอ		
	 มหาวิทยาลัยรัฐนอร์ธคาโรไลน่า
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

5,364,628	(11.77%)

6,374,026	(13.99%)

518,054	(1.14%)

2,559,159	(5.62%)

2,058,011	(4.52%)

นายพิพัฒน์		ศิริเกียรติสูง
ประธานกรรมการ

นายนำาชัย		นำาชัยศิริ
รองประธานกรรมการ

นายเจน		นำาชัยศิริ	**,	***
กรรมการและผู้จัดการใหญ่

นายพีระ		ศิริเกียรติสูง**
กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่,
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและ
ต้นทุน

นายวีระ		ศิริเกียรติสูง**
กรรมการบริหาร	และ	ผู้จัดการ
โรงงาน

96

90

56

58

58
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บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒ
นาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณ

ภาพ
ส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ
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บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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ภาพ
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ชื่อ-นามสกุล
ตำาแหน่ง

อายุ
(ปี)

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท 
(สัดส่วนการถือหุ้น)

(ณ 30 ก.ย.54)*

คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการทำางาน

พ.ศ.2514-ปัจจุบัน	 -	กรรมการผู้จัดการ	บจ.	เอเซียการ์เม้นต์
พ.ศ.2517-ปัจจุบัน	 -	กรรมการผู้จัดการ	บจ.	โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม
พ.ศ.2530-ปัจจุบัน	 -	กรรมการบริหาร	บมจ.	เอเซียไฟเบอร์
พ.ศ.2538-ปัจจุบัน	 -	กรรมการผู้จัดการ	บจ.	ฟอร์จูน	อินเตอร์เนชั่นแนล	
	 	 แอนด์	คอมพิวเตอร์

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

พ.ศ.2516-ปัจจุบัน	 -	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บจ.	เอื้อวัฒนสกุล
พ.ศ.2532-ปัจจุบัน	 -	กรรมการบริหาร	บมจ.	เอเซียไฟเบอร์
พ.ศ.2553	 -	กรรมการบริหาร	และ	กรรมการอิสระ	บมจ.เอเซียไฟเบอร์

พ.ศ.2511-ปัจจุบัน	 -	กรรมการ	บจ.	ทองไทย	(1956)
พ.ศ.2521-ปัจจุบัน	 -	กรรมการบริหาร	บมจ.	เอเซียไฟเบอร์
พ.ศ.2553	 -	กรรมการบริหาร	และ	กรรมการอิสระ	บมจ.เอเซียไฟเบอร์

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

ปริญญาตรี		 สาขาบริหารธุรกิจ
	 มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก			
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท	 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล		
	 มหาวิทยาลัยเปอร์ดู			 	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาเอก	 สาขากฎหมาย	
	 วิทยาลัยแบ็บสัน	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี		 แพทยศาสตร์บัณฑิต	
	 มหาวิทยาลัยซิดนีย์	
	 ประเทศออสเตรเลีย

ปริญญาโท	 สาขาบริหารธุรกิจ		
	 (การจัดการ)
	 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ	
	 ศศินทร์		จุฬาลงกรณ์	 	
	 มหาวิทยาลัย

3,340,150	(7.32%)

367,644	(0.82%)

-

154,855	(0.34%)

438,660	(0.96%)

62

74

81

73

51

นายวิฑูรย์		ศิริเกียรติสูง**
กรรมการบริหาร

นายมงคล		มังกรกนก**
กรรมการบริหาร

นายยอดยิ่ง		เอื้อวัฒนสกุล
กรรมการบริหาร	และ
กรรมการอิสระ

นายแจง		ทองไทย**
กรรมการบริหาร	และ
กรรมการอิสระ

นายนิพนธ์		ลีละศิธร***
กรรมการบริหาร	
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บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒ
นาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณ

ภาพ
ส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ
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บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒ
นาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณ

ภาพ
ส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



ชื่อ-นามสกุล
ตำาแหน่ง

อายุ
(ปี)

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท 
(สัดส่วนการถือหุ้น)

(ณ 30 ก.ย.54)*

คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการทำางาน

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

พ.ศ.2530-ปัจจุบัน	 -	กรรมการอิสระ	บมจ.	เอเซียไฟเบอร์
พ.ศ.2542-ม.ค.2548	 -	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.	เอเซียไฟเบอร์
ม.ค.2548-2550	 -	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ.	เอเซียไฟเบอร์
พ.ศ.2549-ปัจจุบัน	 -	กรรมการอิสระ

พ.ศ.2514-ปัจจุบัน	 -	กรรมการผู้จัดการ	หจก.	จิ้นเฮงเชียง
พ.ศ.2515-ปัจจุบัน	 -	กรรมการผู้จัดการ	บจ.	พีระศักดิ์
พ.ศ.2530-ปัจจุบัน	 -	กรรมการอิสระ	บมจ.	เอเซียไฟเบอร์
พ.ศ.2542-ปัจจุบัน	 -	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.	เอเซียไฟเบอร์

พ.ศ.2552-ปัจจุบัน	 -	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ	
	 	 บมจ.เอเซียไฟเบอร์	

พ.ศ.2527-ปัจจุบัน	 -	กรรมการผู้จัดการ	บจ.	วงศ์ช่าง
	 -	กรรมการ	บมจ.	เอเซียไฟเบอร์
พ.ศ.2552	 -	กรรมการอิสระ	บมจ.เอเซียไฟเบอร์
พ.ศ.2553	 -	กรรมการ

ปริญญาตรี		 สาขาเศรษฐศาสตร์	
	 มหาวิทยาลัยไต้หวัน
	 แห่งชาติ	

ปริญญาตรี	 สาขาการเงินการธนาคาร		
	 มหาวิทยาลัยบอสตัน	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

มัธยมปลาย	
	 โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิค	
	 แพดดิ้ง	
	 ลอนดอน	ประเทศอังกฤษ

ปริญญาตรี		 การบัญชี
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท	 สาขาวิศวกรรมโยธา	
	 มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์		
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

588,387	(1.29%)

24,552	(0.05%)

181,800	(0.40%)

1,000	(0.00%)

134,406	(0.29%)

69

73

63

71

66

นางจินตนา	ธนทวี**
กรรมการบริหาร,	
เลขานุการบริษัท,
เลขานุการกรรมการตรวจสอบ

นายวิเชียร		เตชะไพบูลย์**
กรรมการอิสระ

นายสมศักดิ์		ภัณธนเกษม**
กรรมการอิสระ	และ
กรรมการตรวจสอบ

นายพยงค์	อู่ประสิทธิ์วงศ์**,	****
ประธานกรรมการตรวจสอบ	
และกรรมการอิสระ

นายมนตรี		มังกรกนก**
กรรมการ
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มุ่งมั่นพัฒ
นาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณ

ภาพ
ส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ
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บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒ
นาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณ

ภาพ
ส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



*		 เนื่องจากวันที่	30	มิ.ย.55	ไม่ได้เป็นวันปิดสมุดพักการโอนหุ้นและไม่มีรายงานการเปลี่ยนแปลงอื่นใด	จึงใช้สมมุติฐานจำานวนหุ้นที่ถือจากวันที่	30	ก.ย.54		

	 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งล่าสุด

**				 ผ่านการอบรมหลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

***		 ผ่านการอบรมหลักสูตร	Director	Certification	Program		(DCP)	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

****		 ผ่านการอบรมหลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

พ.ศ.2535-ปัจจุบัน	 -	กรรมการผู้จัดการ	บจ.	เมืองทองอุตสาหกรรมอลูมิเนียม
พ.ศ.2532-ปัจจุบัน	 -	กรรมการ	บมจ.	เอเซียไฟเบอร์
พ.ศ.2552	 -	กรรมการอิสระ	บมจ.เอเซียไฟเบอร์
พ.ศ.2553	 -	กรรมการ	บมจ.เอเซียไฟเบอร์

พ.ศ.2526-ปัจจุบัน	 -	กรรมการผู้จัดการบริษัท	พรฤกษ์	จำากัด
พ.ศ.2526-ปัจจุบัน	 -	กรรมการ	บมจ.	เอเซียไฟเบอร์
พ.ศ.2536-ปัจจุบัน	 -	ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ	สภาอุตสาหกรรม
พ.ศ.2551-ปัจจุบัน	 -	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอเซียไฟเบอร์

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

ปริญญาโท	 บริหารธุรกิจ	
	 มหาวิทยาลัยอเมริกา,	
	 รัฐวอชิงตัน	ดี.ซี.		
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี	 สาขาการจัดการสิ่งทอ	
	 รัฐเพนซิลเวเนีย		
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี	 สาขาเศรษฐศาสตร์	
	 มหาวิทยาลัยบอสตัน		 	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

288,630	(0.63%)

403,930	(0.89%)

2,173,617	(4.77%)

64

60

55

นายธเนศ		คูวินิชกุล**
กรรมการ

นายธีระวัฒน์		เตชะพงศ์วรชัย**,	****

กรรมการอิสระ	และ
กรรมการตรวจสอบ

นายธีระ		ศิริเกียรติสูง**
กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล
ตำาแหน่ง

อายุ
(ปี)

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท 
(สัดส่วนการถือหุ้น)

(ณ 30 ก.ย.54)*

คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการทำางาน
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นาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณ

ภาพ
ส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ

รายงานประจำาปี 2555
33

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒ
นาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณ

ภาพ
ส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



ชื่อ-นามสกุล
ตำาแหน่ง

อายุ
(ปี)

จำานวนหุ้นที่ถือ
(ณ 30 ก.ย.54)*

คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการทำางาน

นายเสถียร		เตชะนรราช
ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

นายอนันต์		วัยวุฒิภิญโญ
ผู้จัดการฝ่ายการค้า

นายชำานาญ	ชวนะเบญจวุฒิ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

นายพิทักษ์	สุขเนียม
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายนริศร์		ตลึงจิตร
ผู้จัดการฝ่ายผลิตไนล่อน

นายสุเทพ		เพิ่มพรสกุล
ผู้จัดการฝ่ายผลิตเส้นด้าย

พ.ศ.2514-ปัจจุบัน	 -	ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน	บมจ.	เอเซียไฟเบอร์

พ.ศ.2516-ปัจจุบัน	 -	ผู้จัดการฝ่ายการค้า	บมจ.	เอเซียไฟเบอร์

พ.ศ.2549-2552	 -	ผู้จัดการแผนกบัญชีทั่วไป
ก.พ.2552-ปัจจุบัน	 -	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี	
	 	 บมจ.	เอเซียไฟเบอร์

พ.ศ.2538-	2554	 -	ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบ
พ.ศ.2554-ปัจจุบัน	 -	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
										 	 บมจ.	เอเซียไฟเบอร์

พ.ศ.2516-ปัจจุบัน	 -	ผู้จัดการฝ่ายผลิตไนล่อน	บมจ.	เอเซียไฟเบอร์

พ.ศ.2522-ปัจจุบัน	 -	ผู้จัดการฝ่ายผลิตเส้นด้าย	บมจ.เอเซียไฟเบอร์

ปริญญาตรี	 สาขาเคมี	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี	 สาขาบัญชี
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท	 สาขาการจัดการ
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี	 สาขาบัญชี
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท	 สาขา	วิทยาการคอมพิวเตอร์
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี	 สาขาเคมี
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี	 รัฐประศาสนศาสตร์	สาขาการจัดการ
	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

-

2,240

-
	 	

-

-

-

64

64

49

44

64

56

รายละเอียดผู้บริหารอื่น ๆ 

รายงานประจำาปี 2555
34

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒ
นาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณ

ภาพ
ส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ

รายงานประจำาปี 2555
35

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒ
นาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณ

ภาพ
ส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



*		 เนื่องจากวันที่	30	มิ.ย.	55	ไม่ได้เป็นวันปิดสมุดพักการโอนหุ้นและไม่มีรายงานการเปลี่ยนแปลงอื่นใด	จึงใช้สมมุติฐานจำานวนหุ้นที่ถือจากวันที่	30	ก.ย.	54		

	 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งล่าสุด

ชื่อ-นามสกุล
ตำาแหน่ง

อายุ
(ปี)

จำานวนหุ้นที่ถือ
(ณ 30 ก.ย.54)*

คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการทำางาน

นายศักดิ์สมบูรณ์		ไชยเจริญ
ผู้จัดการฝ่ายผลิตผ้า

นายธนู	ลออสิทธิภิรมย์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายย้อมแต่งผ้า

นายนรนิติ		เวสยาสถิต
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ควบผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
	
นายฉลอง	ฟองมณี
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

นายสุวัฒน์	สุวิชานิจกุล
ผู้จัดการฝ่ายบริหารโรงงาน

ปริญญาโท	 สาขาเศรษฐศาสตร์
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี	 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	สาขาการผลิต	
	 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์	

ปริญญาโท	 สาขาบริหารธุรกิจ
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปวช.	 แผนกช่างไฟฟ้า
	 เทคนิคลำาปาง

ปริญญาตรี	 ศิลปศาสตร์	
	 สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์		
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

57

49

64

62

59

-

-

1,000

-

3,648

พ.ศ.2526-ปัจจุบัน	 -	ผู้จัดการฝ่ายผลิตผ้า	บมจ.	เอเซียไฟเบอร์

พ.ศ.2529-ปัจจุบัน	 -	 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายย้อมแต่งผ้า	บมจ.เอเซียไฟเบอร์

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

พ.ศ.2515-2551	 -	ผู้จัดการแผนกไฟฟ้า	ฝ่ายวิศวกรรม
ม.ค.2522-ปัจจุบัน	 -	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	
	 	 บมจ.เอเซียไฟเบอร์

พ.ศ.2516-ปัจจุบัน	 -	ผู้จัดการฝ่ายบริหารโรงงาน

รายงานประจำาปี 2555
34

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒ
นาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณ

ภาพ
ส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ

รายงานประจำาปี 2555
35

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒ
นาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณ

ภาพ
ส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



รายงานประจำาปี 255536 บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นย ำ�นำ�หน้า    คุณภาพส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
ลักษณะ
รายการ

ระหว่างกัน
รายการขายสินค้า

หน่วย ล้านบาท

รายละเอียดระหว่างกัน
2554/2555

1.	 บริษัท	ไทยฟาร์อีสต์	จำากัด	
	 มีกรรมการร่วมกันดังนี้	 เป็นลูกค้า	 -	เส้นด้ายยืด	 กิโลกรัม	 1,206.54	 0.17
	 1.	นายพิพัฒน์	ศิริเกียรติสูง		 	 -		ผ้าย้อมและตกแต่ง	 หลา	 -	 -	
	 2.	นายมงคล	มังกรกนก	 	 -		บริการ	 หลา	 10,463.00	 0.40
				3.	นายนำาชัย	นำาชัยศิร	ิ 	 (ผ้าย้อมและตกแต่ง)
	 4.	นายเจน	นำาชัยศิริ	
	 5.	นางจินตนา	ธนทวี	
	 6.	นายนิพนธ์	ลีละศิธร	
	 7.	นายมนตรี	มังกรกนก
	 8.	นายธเนศ	คูวินิชกุล		

2.	 บริษัท	เอเซียการ์เมนต์	จำากัด	
	 มีกรรมการร่วมกันดังนี้		 เป็นลูกค้า	 -		เส้นด้ายยืด		 กิโลกรัม	 -	 -
	 1.	นายพิพัฒน์	ศิริเกียรติสูง	 	 -		ผ้าย้อมและตกแต่ง	 หลา	 21,802.00	 1.17
	 2.	นายวิฑูรย์	ศิริเกียรติสูง	 	 	 กิโลกรัม	 430.06	 0.09
	 3.	นายวีระ	ศิริเกียรติสูง	
	 4.	นายพีระ	ศิริเกียรติสูง	
				5.	นายธีระ	ศิริเกียรติสูง		

3.	 บริษัท	โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม	จำากัด	
	 มีกรรมการร่วมกันดังนี้	 เป็นลูกค้า	 -	เส้นด้าย	 กิโลกรัม	 -	 -	 	
	 1.	นายพิพัฒน์	ศิริเกียรติสูง	 	 -	ผ้าย้อมและตกแต่ง	 หลา		 -	 -
		 2.	นายวิฑูรย์	ศิริเกียรติสูง		 	 -	บริการย้อมและตกแต่ง	 หลา	 44,295.00	 0.95
	 3.	นายวีระ	ศิริเกียรติสูง	
	 4.	นายพีระ	ศิริเกียรติสูง
				5.	นายธีระ	ศิริเกียรติสูง		

4.	 บริษัท	ไทยโซอิง	อินดัสเทรียล	จำากัด	
	 มีกรรมการร่วมกันดังนี้		 เป็นลูกค้า	 -	ผ้าย้อมและตกแต่ง	 หลา	 5,267.00	 0.74
	 1.	นายพิพัฒน์	ศิริเกียรติสูง	 	 	 กิโลกรัม	 507.56	 0.09
	 2.	นายวิฑูรย์	ศิริเกียรติสูง	
	 4.	นายวีระ	ศิริเกียรติสูง	
	 5.	นายพีระ	ศิริเกียรติสูง	
				6.	นายธีระ	ศิริเกียรติสูง	

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน 



รายงานประจำาปี 2555 37บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นย ำ�นำ�หน้า    คุณภาพส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ

บริษัทมีการขายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทที่ เกี่ยวข้องกันได้แก่ 	 บริษัท	 ไทยฟาร์อีสต์ 	 จำากัด	

บริษัท	 เอเซียการ์เม้นท์	 จำากัด	 	 บริษัท	 โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม	 จำากัด	 และบริษัท	 ไทย		

โซองิ	อนิดสัเทรยีล	จำากดั	โดยมนีโยบายการคดิราคาระหวา่งกนัเปน็ไปตามราคาตลาด	และบรษิทัยงัคงดำาเนนิ

นโยบายการขายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาตลาดเช่นนี้ต่อไป

ณ	 วันที่	 30	 มิถุนายน	 2555	 และ	 2554	 บริษัทมีลูกหนี้การค้าที่ค้างชำาระเป็นเวลานาน	 (เกินกว่า		

6	 เดือน)	 จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสองแห่ง	 (บริษัท	 ไทยฟาร์อีสต์	 จำากัด	 และ	 บริษัท	 ที.เอฟ.อี.	 เทรดดิ้ง	

จำากัด)	เป็นจำานวนเงินรวม	124.13	ล้านบาท	และ	124.21	ล้านบาท	ตามลำาดับ	(ยอดหนี้จากบริษัทดังกล่าว		

ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2555	และ	2554	มีจำานวนเงินรวม	124.32	ล้านบาท	และ	124.34	ล้านบาท	ตามลำาดับ)	

ลูกหนี้การค้าดังกล่าวมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมาจำานองเป็นหลักประกัน	ราคาประเมินโดยถือตามรายงาน

การประเมินราคาโดยบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินอิสระลงวันที่	5	มิถุนายน	2552	มีมูลค่าตลาดจำานวนเงิน	

91.40	ล้านบาท	และมีมูลค่าบังคับขายจำานวนเงิน	54.80	ล้านบาท	ตามหลักความระมัดระวัง	บริษัทได้ตั้ง

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี้ดังกล่าวเป็นจำานวนเงิน	74.67	ล้านบาท	(ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2554	:	

72.80	ล้านบาท)	ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2555	และ	2554	ฝ่ายบริหารเชื่อว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าว	

เพียงพอสำาหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากผลต่างระหว่างราคาประเมินของทรัพย์สินและยอดคงเหลือของ

ลูกหนี้ดังกล่าว	ฝ่ายบริหารมีนโยบายที่จะให้ลูกหนี้ขายทรัพย์สินที่นำามาค้ำาประกันการจ่ายชำาระหนี้ดังกล่าว	

ณ	 วันที่	 30	 มิถุนายน	 2555	 ทรัพย์สินที่นำามาค้ำาประกันการจ่ายชำาระหนี้ของลูกหนี้ดังกล่าว																																																																																																																																												

อยู่ระหว่างการประเมินราคาใหม่โดยบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ	 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน																																																																																																																																					

วันที่	 30	 สิงหาคม	 2555	 ดังนั้นราคาประเมินของทรัพย์สินดังกล่าวจึงถือตามรายงานการประเมินราคา																																																																																																																																													

โดยบริษัทประเมินราคาอิสระลงวันที่	 5	 มิถุนายน	 2552	 ไปก่อน	 อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารเชื่อว่า	

ผลกระทบของรายการดังกล่าวต่องบการเงินจะไม่มีสาระสำาคัญ



รายงานประจำาปี 255538 บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

ผลการด ำ�เนินงานและการวิเคราะห์

ยอดข�ยรวม		 1,376,904	 1,618,796	 	-15.13%

ยอดข�ยส่งออก	 1,004,486	 1,062,258	 -5.44%	

กำ�ไร	(ข�ดทุน)	เบื้องต้น		 (7,388)	 		90,348	 -108.18%

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย	 25,983	 29,027	 -10.48%

ค่�ใช้จ่�ยบริห�ร	 21,699	 26,242	 -17.31%

ร�ยได้อื่นๆ	 23,198	 23,650	 -1.91%

ค่�ใช้จ่�ยดอกเบี้ย	 	62	 						22	 +285.02%

กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิหลังภ�ษ	ี 	(22,709)	 	55,770	 -140.71%

กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิ/ยอดข�ย	 		-1.65%	 	3.45%

ลูกหนี้ก�รค้�	 175,155	 185,453	 	-5.55%

สินค้�คงคลัง	 237,530	 247,451	 -4.01%

อัตร�ส่วนหมุนเวียน	(Current	Ratio)	 13.55	 12.96

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง	(Quick	Ratio)	 8.96	 8.52

หนี้สินต่อทุน	(Debt/Equity	Ratio)	 0.10	 0.05

 

	 	 2555	 2554		 ผลต�่ง	(%)หน่วย : พันบ�ท

ยอดข�ยรวมปีนี้ลดลงจ�กปีที่แล้วประม�ณร้อยละ	 15	 โดยเป็นก�รลดลงของยอดข�ยในประเทศเป็นหลัก 

ถงึรอ้ยละ	33	ในขณะทีย่อดข�ยต�่งประเทศลดลงเพยีงรอ้ยละ	5	ส�เหตหุลกัม�จ�กลกูค�้เมด็ไนลอนหลกัในประเทศ

ได้หยุดดำ�เนินกิจก�รลง	 ทำ�ให้ยอดข�ยส่วนนี้ข�ดห�ยไป	 อีกทั้งภ�วะอุทกภัยรุนแรงช่วงปล�ยปี	 2554	 ก็ส่งผลให้

ยอดข�ยข�ดห�ยไปสว่นหนึง่เนือ่งจ�กลกูค�้อยูใ่นเขตน้ำ�ทว่ม	จงึตอ้งหยดุก�รผลติชัว่คร�ว	นอกจ�กนี	้บรษิทัยงัตอ้ง

เผชิญกับภ�วะก�รแข่งขันจ�กคู่แข่งจ�กต่�งประเทศซึ่งทำ�ให้ร�ค�ข�ยต้องปรับลดลงค่อนข้�งม�ก	 สำ�หรับยอดข�ย

ต่�งประเทศที่ลดลงเล็กน้อยนั้น	 ม�ส�เหตุม�จ�กคว�มผันผวนและลดลงของร�ค�วัตถุดิบอย่�งรวดเร็วทำ�ให้ลูกค้�

ชะลอก�รสั่งซื้อเนื่องจ�กกลัวข�ดทุน	 หรือซื้อเพียงจำ�นวนน้อยแค่พอใช้ไปก่อนเท�่นั้น	 ภ�วะดังกล่�วก็ยังส่งผลให้

กำ�ไรเบื้องต้นลดต่ำ�ลงจนกล�ยเป็นข�ดทุนเบื้องต้นในปีนี้	ซึ่งนำ�ไปสู่ผลข�ดทุนสุทธิในปีนี้ด้วย

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณภาพส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



รายงานประจำาปี 2555 39บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

ท�งด�้นค�่ใชจ้�่ยนัน้	จะเหน็ว�่มกี�รควบคมุไดด้พีอสมควร	เพร�ะแมย้อดข�ยสง่ออกจะลดลงเพยีงเลก็นอ้ย	

และค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่�ใช้จ่�ยในก�รส่งออกเช่นค่�น�ยหน้�	ค่�ระว�งเรือเป็นต้น	ปรับตัวลดลง 

ถึงกว่�ร้อยละ	 10	 ส่วนค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รปีนี้ลดลงถึงกว่�ร้อยละ	 17	 นั้นเนื่องจ�กค่�ชดเชยเกษียณอ�ยุ

พนักง�นปีนี้ลดต่ำ�กว่�ปีที่แล้ว	 ซึ่งเป็นผลม�จ�กก�รใช้ระบบตั้งบัญชีผลประโยชน์พนักง�นต�มม�ตรฐ�นบัญชีใหม่	 

ซึ่งมีก�รปรับยอดทุกไตรม�ส	ผลกระทบจึงต่ำ�กว่�ก�รลงบัญชีต�มก�รจ่�ยจริงของปีก่อนๆ

สำ�หรับร�ยได้อื่น	 ๆ	 นั้น	 บริษัทยังคงรักษ�ระดับไว้ได้ใกล้เคียงกับเมื่อปีที่แล้ว	 ส่วนค่�ใช้จ่�ยดอกเบี้ย 

แม้จะสูงขึ้น	แต่ยังเป็นยอดที่ต่ำ�ม�กเนื่องจ�กบริษัทแทบไม่ได้ใช้เงินกู้เลย

ในส่วนของโครงสร้�งท�งก�รเงินจะเห็นว่�ยอดลูกหนี้ก�รค้�ลดลงน้อยกว่�สัดส่วนของยอดข�ยที่ลดลง	 

ส�เหตุเป็นเพร�ะลูกค้�ในต่�งประเทศมีก�รชำ�ระเงินที่ช้�ลงส่วนหนึ่ง	 และอีกส่วนหนึ่งเป็นเพร�ะลูกค้�อินเดีย 

ที่ค้�ข�ยม�ได้ระยะหนึ่งเริ่มขอชำ�ระเงินเป็นแบบเงินเชื่อ	แต่ทั้งนี้ก็ยังคงต้องเปิด	L/C	อยู่	จึงไม่มีปัญห�เรื่องหนี้สูญ

เพร�ะธน�ค�รเจ�้ของ	L/C	ตอ้งรบัผดิชอบ	สว่นสนิค�้คงคลงักล็ดลงเพยีงเลก็นอ้ยเนือ่งจ�กมสีนิค�้ทีร่อสง่มอบลกูค�้

ค้�งอยู่ในช่วงปิดรอบบัญชี

ท�งด้�นอัตร�ส่วนท�งก�รเงินทั้งอัตร�ส่วนหมุนเวียนและอัตร�ส่วนสภ�พคล่องล้วนดีขึ้น	 แต่อัตร�ส่วน 

หนี้สินต่อทุนที่เพิ่มขึ้นนั้น	 เป็นเพร�ะก�รตั้งบัญชีผลประโยชน์พนักง�นต�มม�ตรฐ�นบัญชีใหม่	 ซึ่งมีผลทำ�ให้ยอด 

เจ้�หนี้เพิ่มขึ้นประม�ณ	47	ล้�นบ�ท	แต่ก็มิได้ทำ�ให้โครงสร�้งท�งก�รเงินของบริษัทอ่อนแอลงแต่ประก�รใด

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณภาพส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



รายงานประจำาปี 255540 บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

	 คณะกรรมก�รตรวจสอบประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นกรรมก�รอิสระ	3	ท่�น	คือ

	 1.	น�ยพยงค์	อู่ประสิทธิ์วงศ	์เป็นกรรมก�รอิสระและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

	 	 เข้�ประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบรวม	4	ครั้ง

	 2.	น�ยสมศักดิ	์ภัณธนเกษม	เป็นกรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ

	 	 เข้�ประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบรวม	3	ครั้ง

	 3.	น�ยธีระวัฒน์	เตชะพงศ์วรชัย	เป็นกรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ

	 	 เข้�ประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบรวม	2	ครั้ง

ในก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ	 มีฝ่�ยบริห�รระดับสูง	 หัวหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน	 

และผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเข้�ร่วมประชุมทุกครั้ง	 ยกเว้นก�รประชุม	 1	 ครั้ง	 ที่เป็นก�รประชุมร่วมกับ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตโดยไม่มีฝ�่ยบริห�รระดับสูงร่วมประชุมด้วย	

คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ทำ�หน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท	 โดยได้สอบท�น 

งบก�รเงินที่ผู้สอบบัญชีร�ยง�นผลก�รตรวจสอบ		และชี้แจงประเด็นที่พบจ�กก�รตรวจสอบ		เพื่อให้มั่นใจ

ว่�งบก�รเงินของบริษัทได้จัดทำ�ขึ้นอย่�งถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป	 สอบท�นร�ยง�นผลก�รตรวจสอบภ�ยในของผู้ตรวจสอบภ�ยใน	 พร้อมแนวท�งแก้ไขปรับปรุง 

ในประเด็นสำ�คัญๆ	 และก�รติดต�มผลก�รแก้ไขปรับปรุง	 เพื่อให้มั่นใจว่�บริษัทมีก�รควบคุมภ�ยในที่ 

เพียงพอและมีประสิทธิผล	 นอกจ�กนี้	 มีผู้บริห�รระดับสูงของบริษัทเข้�ร่วมประชุม	 แสดงคว�มเห็น	 

วิเคร�ะห์ผลดำ�เนินง�น	และตอบข้อซักถ�มในที่ประชุม

คณะกรรมก�รตรวจสอบไดส้อบท�นก�รปฏบิตังิ�นของบรษิทั	และดแูลใหเ้ปน็ไปต�มกฎหม�ยว�่ดว้ย

หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	 ระเบียบและข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์	 และหรือกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง 

กับธุรกิจของบริษัท	 และได้เสนอแนะให้ดำ�เนินก�รและปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ของก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

ที่ดีอย่�งครบถ้วน	 ได้สอบท�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญและสอบท�นร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันทุกครั้ง 

ที่มีก�รประชุม

คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ติดต�มก�รบริห�รของบริษัทในประเด็นต่�งๆที่พบจ�กก�รสอบท�น	 

ทั้งจ�กร�ยง�นของผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตและผู้ตรวจสอบภ�ยใน	 สรุปก�รแก้ไขและแถลงต่อที่ประชุม 

คณะกรรมก�รบริษัทเพื่อรับทร�บอย่�งต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พในก�รบริห�รง�นของบริษัท		และ 

ไม่ขัดกับกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	 ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์	 ตลอดจน 

กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 ทั้งนี	้ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและเกิดคว�มเชื่อถือ

แก่ทุกๆฝ่�ยที่เกี่ยวข้อง

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณภาพส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมก�รตรวจสอบได้พิจ�รณ�คัดเลือกผู้สอบบัญชีและเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท	 เพื่อขออนุมัติ

ต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น	 โดยพิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระ	 ผลก�รปฏิบัติง�นและประสบก�รณ์ของผู้สอบบัญชี	 

ตลอดจนคว�มเหม�ะสมของค�่ตอบแทน		จึงได้เลือกน�งส�วจินตน�	มห�วนิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่		4687			

และ/หรือ	น�งจินตน�	เตชะมนตรีกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที	่	5131	ในน�มสำ�นักง�นสอบบัญช	ี	ซี	แอนด์	เอ		

เป็นผู้สอบบัญชีประจำ�ปี	 2555/2556	 อีกหนึ่งว�ระ	 และได้กำ�หนดค่�สอบบัญชีทั้งร�ยไตรม�สและร�ยปีรวมแล้ว 

ไม่เกินจำ�นวน	490,000	บ�ท

	 ในระหว่�งรอบปีบัญชี	 2554/2555	 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้�ท่ีอย่�งเป็นอิสระ	 โดยได้รับคว�มร่วมมือ

จ�กผู้บริห�ร	 พนักง�น	 และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเป็นอย่�งดี	 จึงมีคว�มเห็นว่�	 บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยใน

ที่เหม�ะสมเพียงพอ	 และไม่พบข้อบกพร่องที่มีส�ระสำ�คัญอันอ�จส่งผลกระทบต่องบก�รเงินของบริษัท	 และ 

ไม่พบก�รปฏิบัติง�นใดๆที่ขัดต่อกฎหม�ยหรือข้อกำ�หนดต่�งๆของภ�ครัฐ	 แต่อย่�งไรก็ต�ม	มีข้อสังเกตเกี่ยวกับ 

ลูกหนี้ก�รค้�บริษัทที่เกี่ยวโยงกันสองแห่ง	 (บริษัท	 ไทยฟ�ร์อีสต์	 จำ�กัด	 และ	 บริษัท	 ที.เอฟ.อี.	 เทรดดิ้ง	 จำ�กัด)	 

ท่ีมีก�รค้�งชำ�ระค่�สินค้�ม�เป็นเวล�น�นรวมเป็นจำ�นวน	 124.32	 ล้�นบ�ท	 ซ่ึงมีก�รจดจำ�นองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้�ง

เป็นหลักประกันหนี้	 โดยถือต�มร�ยง�นก�รประเมินร�ค�ทรัพย์สินของบริษัทประเมินร�ค�ทรัพย์สินอิสระ 

แห่งหนึ่ง	 ลงวันที่	 5	 มิถุน�ยน	2552	ซึ่งมีมูลค่�บังคับข�ยจำ�นวน	 	 54.80	 	 ล้�นบ�ท	 (มูลค่�ตล�ดจำ�นวน	 91.40	 

ล้�นบ�ท)	ต�มหลักคว�มระมัดระวัง	ณ	วันที่	30	มิถุน�ยน	2555	บริษัทได้ตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เป็นจำ�นวน	

74.67	ล้�นบ�ท	โดยเชื่อว่�เพียงพอสำ�หรับผลข�ดทุนที่อ�จเกิดขึ้นจ�กผลต่�งของมูลค่�ประเมินของหลักประกันกับ 

ยอดหนี้ค้�งชำ�ระ	 ขณะนี้บริษัทมีนโยบ�ยให้ลูกหนี้ข�ยทรัพย์สินดังกล่�วเพื่อนำ�ม�ชำ�ระหนี้	 เนื่องด้วยทรัพย์สิน 

ที่นำ�ม�ค้ำ�ประกันดังกล่�วข้�งต้นได้ครบรอบ	 3	ปีที่ต้องทำ�ก�รประเมินโดยบริษัทประเมินร�ค�ทรัพย์สินอิสระ 

ใหม่	ซึ่งอยู่ในระหว่�งดำ�เนินก�รประเมินร�ค�ทรัพย์สินใหม่และค�ดว่�จะแล้วเสร็จภ�ยในวันที่	30	สิงห�คม	2555	 

ดังนั้น	 ในร�ยง�นข้�งต้นจึงถือต�มร�ค�ประเมินร�ค�ทรัพย์สินโดยบริษัทประเมินร�ค�อิสระลงวันที	่ 5	 มิถุน�ยน	

2552	ไปพล�งก่อน	อย่�งไรก็ต�ม	ฝ่�ยบริห�รเชื่อว่�ผลกระทบต่องบก�รเงินไม่มีส�ระสำ�คัญ

	 ในน�มคณะกรรมก�รตรวจสอบ

    

	 (น�ยพยงค์	อู่ประสิทธิ์วงศ์)

	 ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

                                              

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณภาพส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



รายงานประจำาปี 255542 บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณภาพส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



รายงานประจำาปี 2555 43บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณภาพส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554



รายงานประจำาปี 255544 บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณภาพส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554



รายงานประจำาปี 2555 45บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณภาพส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554



รายงานประจำาปี 255546 บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณภาพส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ

งบกา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554



รายงานประจำาปี 2555
47

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒ
นาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า   

 
คุณ

ภาพ
ส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554



รายงานประจำาปี 2555
48

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒ
นาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า   

 
คุณ

ภาพ
ส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554



รายงานประจำาปี 2555 49บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณภาพส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ

งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554



รายงานประจำาปี 255550 บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณภาพส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ

งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554



รายงานประจำาปี 2555 51บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณภาพส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554



รายงานประจำาปี 255552 บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณภาพส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



รายงานประจำาปี 2555 53บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณภาพส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



รายงานประจำาปี 255554 บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณภาพส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



รายงานประจำาปี 2555 55บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณภาพส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



รายงานประจำาปี 255556 บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณภาพส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



รายงานประจำาปี 2555 57บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณภาพส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



รายงานประจำาปี 255558 บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณภาพส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



รายงานประจำาปี 2555 59บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณภาพส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



รายงานประจำาปี 255560 บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณภาพส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



รายงานประจำาปี 2555 61บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณภาพส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



รายงานประจำาปี 255562 บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณภาพส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



รายงานประจำาปี 2555 63บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณภาพส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



รายงานประจำาปี 2555
64

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒ
นาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า   

 
คุณ

ภาพ
ส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



รายงานประจำาปี 2555
65

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒ
นาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า   

 
คุณ

ภาพ
ส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



รายงานประจำาปี 255566 บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณภาพส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



รายงานประจำาปี 2555 67บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณภาพส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



รายงานประจำาปี 255568 บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณภาพส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



รายงานประจำาปี 2555 69บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณภาพส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ



รายงานประจำาปี 255570 บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง   ครบเครื่องความพอใจลูกค้า   หลากหลายแม่นยำ�นำ�หน้า    คุณภาพส่งมอบราคา  รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ
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