


ABOUT
US

We have established since 1990 
in the name of Agro lines co., ltd. 
registered capital are 1,570,000 
USD , our production capacity 
is 6,000,000 sheet per year. 
Then we have been registered 
in the AGRO FIBER CO., LTD , 
Effective from  September 2017, 
Hard Board business  will go to 
Green Fiber Co., Ltd. (GF) So 
we would like to bring this news 
to you and wish to have your 
kind continuous patronage and 
support as we have had before.

Hardboard  is produced by  
the wood chips are pulverized 
into wood fibers  through the 
process of forming a sheet 
with water then compressed 
by heat  and high pressure. It’s 
also formaldehyde free due 
to the processing without any 
glue-resin.

Due to a variety of application 
and attention to a quality first,  
This makes us be a B11:B13 
leader in Thailand.

จากไมยู้คาลิปตัส ทีผ่่านการวจิยัและ
พัฒนาปรับปรุงสายพันธ์ุเพื่อให้มี
คณุภาพ และด้วยความได้เปรยีบทาง
ด้านภมิูประเทศ ภมิูอากาศและความ
ชำานาญของเกษตรกรไทย บริษัทฯ 
ของเราซึ่งเป็นหน่ึงในเครือ Double 
A Alliance จึงใช้วัตถุดิบคุณภาพ
ดีจากป่าปลูก แทนการใช้ไม้จากป่า
ธรรมชาติ 
เนื่องจากความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม  
เราใส่ใจในทุกขัน้ตอนการผลติ จนได้ 

การรบัรองมาตรฐานต่างๆ มากมาย 
ด้วยกำาลังการผลิตไม้ Hardboard 
(ฮาร์ดบอร์ด) 6,000,000 แผ่นต่อปี 

Sales and Marketing Office

187/3 Moo1 Bangna-Trad km42 

Rd.Bang Wua Bangpakong 

Chachoengsao 24130.

Overseas Sales

Call :  +66-3853-8348

Fax : +66-3884-0786

Hardboard Plant

99 Moo 3 Khaohinsorn 

Panomsarakham Chachoengsao 

24120

www.greenfiberhardboard.com



FLEXIBLE AND 
BENDABLE
สามารถดัดโค้งงอได้ง่าย ด้วย
คุณสมบัติเป็นไม้แผ่นเรียบและ
ดัดโค้งได้ จึงเหมาะสำาหรับใช้ใน
การตกแต่งภายใน

PHYSICAL 
PRODUCT ADVANTAGES
คุณสมบัติเด่น

INSULATION
มีคุณสมบัติทนความร้อนได้ดี 
จึงสามารถใช้งานเป็นฉนวน
ความร้อนได้

TOUGHNESS
ความแข็งแรงสูง จึงเหมาะสำาหรับการ
ใช้กั้นห้อง และ งานบรรจุภัณฑ์ปกป้อง
สินค้า

SMOOTH SURFACE
ผิ ว ห น้ า เ รี ย บ แ ก ร่ ง  เ ง า  
สวยงาม  ผิวสัมผัสด้านหลัง
เ ป็นรอยตะแกรง กัน ล่ืนและ
รองรับน้ำาหนักได้ดี สีผิวด้าน
ตะแกรงสม่ำา เสมอ ไม่ มีรอย 

ตำาหนิคราบน้ำา

HIGH INTENSITY
ความหนาแน่นสูง แขง็แรง ไม่
แตกหักง่าย และทนความชื้น

ENVIRONMENTALLY 
FRIENDLY
Use only naturally occurring wood 
glues (lignin) to bond fibers
ปราศจากสารฟอร์มัลดีไฮด์ 
และสารโลหะหนัก

LAMINATION
สามารถปิดผิวได้
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“GREEN FIBER” 
We are Thailand’s largest 

manufacturer of hardboard. 

Green Fiber hard board is a 

natural product that provides 

very high strength and free of 

formaldehyde. In hardboard 

manufacturing process, the 

wood chips are pulverized 

into wood fibers, is formed 

in wet forming machine. The 

fiber mat is compressed with 

press rolls while applying 

heat treatment. No added 

synthetic adhesive to bind the 

fibers obtain formaldehyde – 

free product. 



HARD BOARD
PROCESS

PHYSICAL PROPERTY 

Material

Defibrator

Forming

Hot PressHeat Treatment

Humidification Saw Line Grading Warehouse

Defibrator
chest

Raffinator
chest

Machine
chest

Items UNITs DETAILSTEST
METHOD
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The special feature of 

Hardboard are toughness 

and High density. The 

smooth side is suitable 

for painting or laminated 

paper or flim. The rough 

side has non-slip surface 

and support weight very 

well.

H a r d b o a r d  i s  a l s o  

bendable, good for heat 

insulation. It use in furniture, 

packing material, home 

appliance, construction 

etc. 

In production process of 

interior vehicle such as side 

panels, doors and spare tire 

trunk  high quality hardboard 

is required. We delicately 

produce with attention to 

meticulous details therefore 

the customer can rely on us 

and be confident to choose 

our Agro Fiber products. 

Hence this allows Greenfiber 

to  become the  lead ing 

manufacturer of hardboard 

which has the largest market 

share in Thailand automotive 

industry.

ด้ ว ย ค ว า ม พิ ถี พิ ถั น ใ ส่ ใ จ ทุ ก
รายละเอียด ทำาให้ ได้ผลิตภัณฑ์ 
Hardboard (ฮาร์ดบอร์ด) ท่ีมี
คุณภาพสูง  เป็นฉนวนความร้อน 

ด้วยคุณสมบัติทนความร้อนได้ดี 

และปลอดสารเคมี ท่ีลูกค้ากลุ่ม 

อุตสาหกรรมยานยนต์แบรนด์  

ชั้ น นำ า  ไ ว้ ว า ง ใ จ แ ล ะ เ ลื อ ก ใ ช้  
ผลิตภัณฑ์ของอะ โกร ไฟเบอร์  
โดยการนำา Hardboard ไปใช้ใน 

งานต่างๆ เช่น บุโครงรถยนต์ บุฝา 

ประตูรถยนต์ แผ่นปิดล้ออะไหล่ท่ีบัง
แดด เป็นต้น 

ทำาให้ปัจจุบัน กรีนไฟเบอร์ เป็นผู้
ผลิต Hardboard (ฮาร์ดบอร์ด) 
ท่ี มี ส่ ว น แ บ่ ง ต ล า ด ใ น ก ลุ่ ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสูงท่ีสุด
เป็นอนัดับหน่ึง รวมท้ังมีปรมิาณส่ง
ออกสูงที่สุดอีกด้วย

Hardboard เหมาะสำาหรับ
ใ ช้ เ ป็ น วั ส ดุ ใ น ก า ร บ ร ร จุ
ผลิตภณัฑส์นิคา้ เชน่ ทำากล่อง 

เ พ่ื อ ใ ส่ ชิ้ น ส่ ว น สิ น ค้ า
อิ เ ล็กทรอนิกส์  โดยต้องบุ  

ด้วยกล่องลูกฟูก นำาไปห่อหุ้ม
ถงัได้ เน่ืองจากมีความสามารถ
ในการโค้งงอ และนิยมนำาใน
อุตสาหกรรมอาหาร เพราะ
ไม่มีสารเคมี เช่น นำาไปวางรอง
สินค้าบนพาเลท เนื่องจาก
มีความแข็งแรง เหนียว และ 
มีให้เลือกสองด้าน

FRONTBACK



SERVE ALL 
THE BEST VALUE 
FOR ALL OUR 
CUSTOMERS

บริษัท  กรีนไฟเบอร์ จำากัด เป็นผู้ผลิต 

Hardboard เพ่ือจำาหน่ายให้กับตลาด 

ท้ั งภายในและต่างประ เทศ บริษัท
ตระหนักดีถึงบทบาทและความรับ
ผิดชอบในฐานะองค์กร ท่ี เ ป็นมิตร 

ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เราจึงใช้วัตถุ 
ดิบป่าปลูกจากเกษตรกรกว่าล้าน 

ครัว เรือน ท่ัวประ เทศ แทนการใช้  
ไม้จากป่าธรรมชาติ และระบบบำาบัดน้ำา
เสียท่ีผ่านการตรวจสอบและรบัรองจาก 

หน่วยงานท่ีเชื่อถือได้ ตลอดจนดำาเนิน 

การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและมี 
ผลกระทบน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อม

กรีนไฟเบอร์ มุ่งสร้างความพึงพอใจ 

ต่อลูกค้า เราเน้นการทำางานเป็นทีม 

มีประสิทธิภาพสูง และพัฒนาผลิตภณัฑ ์

อย่างต่อ เ น่ือง  โดยทุกผลิตภัณฑ์  
ของกรีนไฟเบอร์ ผลิตจากความต้ังใจ 
ท่ีจะมอบ “คุณค่า” ที่ดีที่สุดจากเรา 

สู่ลูกค้าคนสำาคัญของเราทุกคนทั่วโลก 

และเราพร้อมเสมอท่ีจะดูแลและให้  

คำาปรกึษาในทุกขัน้ตอนของการทำางาน 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางธุรกิจให้เรา 

และลูกค้าเติบโตไปพร้อมกัน

จากธุรกิจต้นน้ำาที่มั่งคงและการพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง อะโกรไฟเบอร์ พร้อมส่ง
มอบสินค้าและบริการท่ีดีท่ีสุดสำาหรับ
ลูกค้าคนสำาคัญของเรา

Green  F iber  Co. ,  L td .  i s  a  

manufacturer of Hardboard for 

both domestic and overseas 

markets. The Company recognizes 

a responsibility of social and 

environmental friendly. We choose 

eucalyptus which is a farmed trees 

instead of natural wood in Thailand. 

Our wastewater treatment system 

has been validated and certified 

by a  t rusted author i ty .  The 

operation is effective and save 

the environment.

Green F iber  take customer 

sat isfact ion.  We emphasize 

teamwork high efficiency and 

continuous product development. 

Every product of Green Fiber is 

made of the intention to deliver 

the best value for our valuable 

customers. We are ready to take 

care and conseling in all stages of 

the operation to enhance business 

growth and customers along the 

way. From original supplier of 

the stability and development 

continuously. Green Fiber deliver 

best  products and services 

for our valuable customers.                                                                                                                                       

          

มอบ “คุณค่า” ที่ดีที่สุด
แด่ลูกค้าคนสำาคัญของเรา




