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จุดเดนทางการเงิน 
   ( หนวย :  พันบาท ) 

ฐานะทางการเงิน 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ป 2554 ป 2553 ป 2552 ป 2554 ป 2553 ป 2552 
รายไดรวม 4,165,940 3,566,305 5,503,279 2,618,747 1,905,059 2,833,375 
คาใชจายรวม 4,414,091 4,319,990 5,901,737 2,978,504 2,636,985 3,214,096 
รายไดจากการขาย 3,631,348 3,050,617 5,274,950 2,124,854 1,474,486 2,597,762 
ตนทุนขาย 3,566,102 3,522,639 4,779,938 2,127,867 1,789,373 2,439,370 
กําไร  ขั้นตน 65,246 (472,022) 495,012 (3,013) (314,887) 158,391 
กําไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ            (248,151)            (600,864)               (303,792) (359,757) (731,926)              (380,721) 
สินทรัพยรวม 3,013,692 3,577,963 3,876,781 2,848,900 3,520,630 3,762,021 
หนี้สินรวม 2,516,322 3,083,187 2,654,957 1,644,319 1,939,931 1,439,383 
สวนของผูถือหุน 497,371 494,776 1,221,824 1,204,581 1,580,699 2,322,638 
กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน (515,990) (796,213) 113,195 (373,696) (673,181) 176,365 
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน 730,168 343,307                36,871            670,095            299,658                (30,216) 
กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (208,683) 355,654             (194,048)           (316,413)           288,359                (59,216) 
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 อัตราสวนการเงินที่สําคัญ 

อัตราสวน หนวย 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2554 2553 2552 2554 2553 2552 
1.  อัตราสวนสภาพคลอง 
       (LIQUIDITY RATIO) 

       

 อัตราสวนสภาพคลอง เทา 0.76 0.65 0.74 0.87 0.68 0.86 
 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.31 0.24 0.33 0.33 0.24 0.42 
 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย วัน 44 50 36 43 45 28 
 ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย วัน 21 19 17 12 10 7 
 ระยะเวลาชําระหนี้ วัน 64 39 33 40 36 26 

2.  อัตราสวนความสามารถในการหากําไร  
      (PROFITABILITY RATIO)        

12 อัตรากําไรข้ันตน % 1.80 (15.47) 9.48 (0.14) (21.36) 5.16 
 อัตรากําไรจากการดําเนินงาน % (2.67) (20.45) (5.53) (13.63) (45.65) (13.16) 
 อัตรากําไรสุทธิ % (6.83) (16.85) (5.53) (16.93) (38.42) (13.44) 

3.  ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  
     (EFFICIENCY RATIO)        

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % (5.34) (18.17) (3.06) (24.12) (8.48) (26.35) 

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม % (7.53) (16.12) (6.93) (11.30) (20.10) (9.22) 

 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % (50.02) (70.01) (20.71) (25.83) (37.50) (14.88) 
4.  อัตราสวนนโยบายทางการเงิน 
     (FINANCIAL RATIO)        

 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน  เทา 5.06 6.23 2.17 1.37 1.23 0.62 

 อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย เทา (2.45) (5.32) 2.02 (4.34) (10.45) 5.17 

5.  มูลคาตลาด  
     (MARKET VALUE) 

       

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน บาท (0.32) (1.91) (0.99) (0.67) (1.36) (0.71) 
 ราคาตามบัญชีตอหุน บาท 0.92 2.93 4.34 2.33 2.93 4.30 
 อัตราการจายเงินปนผล %     -     -     - - - - 
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สารจากประธานกรรมการ 
 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2554  ในสามไตรมาสแรกขยายตัวดี  แมวาจะไดรับผลกระทบจากท้ังภัยพิบัติ
ในประเทศญี่ปุนและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก  แตในไตรมาส  4  เศรษฐกิจท้ังปขยายตัวเพียงรอยละ  0.1  ซ่ึง
เปนผลมาจากการเกิดมหาอุทกภัยครั้งรุนแรงท่ีสุดในรอบ  70 ป  มหาอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในครั้งนี้สงผลใหการผลิต
หยุดชะงักและเกิดปญหาการคมนาคมขนสง  ซ่ึงสงผลตอเนื่องทําใหเกิดการขาดแคลนสินคาเพ่ือการสงออก  การ
บริโภคและการลงทุน  ในสวนของดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลตอเนื่อง  หนี้สินตางประเทศระยะส้ันลดลงแมจะมี  
การไหลออกสุทธิของเงินทุน  แตสวนใหญเปนการออกไปลงทุนในตางประเทศของธุรกิจไทย 

ภาพรวมการสงออกรองเทาของประเทศไทยในป 2554  มีมูลคารวม  1,853 ลานเหรียญดอลลาสหรัฐ  
เพ่ิมขึ้นจํานวน 214  ลานเหรียฐดอลลาสหรัฐ  หรือรอยละ 13.1 เม่ือเทียบกับปกอน  โดยสวนใหญเปนรองเทาแตะ
และช้ินสวน, รองเทาหนัง, รองเทาแตะ, รองเทาอ่ืนๆ และสวนประกอบของรองเทา  เพ่ิมขึ้น  107, 53, 40, 31 และ           
11 ลานเหรียญดอลลาสหรัฐ  สวนรองเทากีฬาลดลง  28  ลานเหรียญดอลลาสหรัฐ  สําหรับตลาดการสงออก              
4 อันดับแรกของไทย  มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน  ไดแก  อาเซ่ียน  ญี่ปุน  สหภาพยุโรป  
และสหรัฐอเมริกา  เพ่ิมขึ้นรอยละ  30.6, 12.3, 7.3 และ  5.2  ตามลําดับ  มูลคาการสงออกรองเทาของประเทศไทยมี
มูลคารวม  55,824 ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจากปกอน   3,977 ลานบาท  โดยสวนใหญเปนการเพ่ิมขึ้นของรองเทาและ
ช้ินสวนคิดเปนมูลคา 1,989 ลานบาท  ในขณะท่ีรองเทากีฬามีมูลคาการสงออกลดลง  1,064 ลานบาท   

บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร  จํากัด(มหาชน)  ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิต  สงออกรองเทา BRAND NAME 
ของโลกเชน K-SWISS, HUMMEL, FITFLOP, MARKS & SPENCER, CAMPER  เปนตน และเปนผูผลิต     
สงออกกระเปา  BRAND NAME  เชน  JANSPORT, EASTPAK  และ  KLIPLING  เปนผูผลิตรองเทามายาวนาน
กวา  31 ป  มีประสบการณและความชํานาญในการผลิตสินคาใหมีคุณภาพและราคาท่ีเหมาะสมกับความตองการ  
ของลูกคาอยางตอเนื่อง  ท้ังนี้เพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุน  และเพ่ือใหสอดคลองตอสภาพเศรษฐกิจ
ในปจจุบัน  บริษัทฯ มีนโยบายการหา  ORDER  รองเทาและกระเปาหลากหลาย  BRAND  เพ่ือขยายตลาดและ
โอกาสทางธุรกิจท่ีมีการแขงขันอยางตอเนื่อง  ยิ่งไปกวานี้บริษัทฯ มีการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะการทํางานแบบ  
MULTI-SKILLS  และพัฒนาเครื่องจักรใหมีประสิทธิภาพกอใหเกิดการพัฒนากระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

บริษัทฯ ขอขอบคุณผูถือหุน  ลูกคา  สถาบันตางๆ  รวมท้ังพนักงานของบริษัทฯ ทุกทานท่ีไดใหการ
สนับสนุนและรวมมือดวยดีมาตลอด 
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 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

                   ความเปนมา 

 ดร. เทียม โชควัฒนา ผูกอตั้งสหกรุป เปนผูริเริ่มธุรกิจของบริษัท โดยในระยะแรกผลิต
รองเทาจําหนายควบคูไปกับสินคาอุปโภคบริโภคท่ีสหพัฒนผลิต โดยเปนหนวยงานหนึ่งในบริษัทไลออน 
(ประเทศไทย)  จํากัด  ในป 2517  ไดแยกออกมาตั้งบริษัท  บางกอกรับเบอร จํากัด  ผลิตรองเทานักเรียน รองเทา
กีฬา และชุดกีฬา ภายใตเครื่องหมาย “แพน” 

บริษัท บางกอกรับเบอร จํากัด   ไดขยายงานเพ่ิมโดยตั้งบริษัท แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด  ขึ้น
ท่ีสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเปนนิติบุคคล เม่ือวันท่ี 5 
มิถุนายน 2522 ดวยทุนจดทะเบียน 10 ลานบาทโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือผลิต รับจางผลิตและจําหนายรองเทา   
ท้ังในและตางประเทศ ในระยะแรกบริษัทเริ่มทําการผลิตรองเทา NIKE เพ่ือสงออกไปจําหนายในทวีปอเมริกา
และยุโรป   และผลิตรองเทากีฬา “แพน” เพ่ือจําหนายในประเทศ 

  การเปล่ียนแปลงและการพัฒนาการที่สําคัญ 

 ป 2523 บริษัทฯ ไดเริ่มผลิตรองเทาไนกี้เพ่ือสงออกใหกับบริษัท NIKE IHM INC. ประเทศ
สหรัฐอเมริกาเปนรายแรกในประเทศไทย และเปนผลิตภัณฑแรกของบริษัทท่ีมีการสงออกโดยมียอดผลิตใน
ระยะแรกประมาณเดือนละ 40,000 คู  

 ป 2537 บริษัทฯ ไดยื่นคําขอจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เม่ือวันท่ี 12  
พฤษภาคม  2537  ตามทะเบียนเลขท่ี   บมจ. 397 และท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี  2/2537   เม่ือวันท่ี  18 
เมษายน  2537  ไดมีมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 400 ลานบาท เปน 800 ลานบาท โดยเรียกชําระแลว 600 ลาน
บาท เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2537  และเรียกชําระหุนเพ่ิมทุนสวนท่ีเหลืออีก  200  ลานบาท  ตามมติท่ีประชุม
วิสามัญผูถือหุน  ครั้งท่ี 1/2544  เม่ือวันท่ี  8  ตุลาคม  2544  และท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2545 เม่ือวันท่ี 
14 กุมภาพันธ 2545 ไดมีมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 800 ลานบาทเปน 1,800 ลานบาท โดยเรียกชําระเปน 2 งวด 
งวดแรกจํานวน 400 ลานบาท และงวดท่ีสองจํานวน 600 ลานบาทและท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2547 
เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2547 มีมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 1,800 ลานบาทเปน 2,700 ลานบาท  

 ป  2540  บริษัทฯ  เปนบริษัทแรกของประเทศไทย   สําหรับอุตสาหกรรมประเภทรองเทาท่ี
ไดรับใบรับรองการบริหารระบบคุณภาพ ISO 9002 : 1994   เม่ือวันท่ี   9 พฤษภาคม 2540 และเปนอันดับ 6 ของ
ทวีปเอเชีย  เพ่ือใหม่ันใจวาสินคามีคุณภาพไดมาตรฐานตามขอตกลงและความพึงพอใจของลูกคา  พรอมท้ังให
มีการธํารงรักษา และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการบริหารคุณภาพอยางตอเนื่อง  บริษัทฯ ไดนําระบบ
ISO 9001 : 2000 มาพัฒนาใชและไดรับการรับรองจาก BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL 
เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ   2547  อีกท้ังยังไดรับใบรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 : 1996  จาก   
SGS YARSLEY INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES LIMITED  เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2547 
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 ป 2545 บริษัทฯ นําระบบการบริหารงานแบบ TAC (TOTAL ACTUAL COST), TPM 
(TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE), MOPP (MISSION OBJECTIVE POLICY & PROJECT) และ 
DPL (DEVELOPMENT PER-PRODUCTION & LOGISTIC) มาเปนเครื่องมือสรางความสําเร็จในการผลิต
และการดานตลาด เพ่ือลดตนทุนในการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพ  

ป 2546 บริษัทฯไดพัฒนากระบวนการผลิตโดยเริ่มนําเอาระบบ  TMS (TOYOTA 
MANUFACTURING SYSTEM) มาประยุกตใชในการผลิตรวมกับระบบ NOS ของลูกคาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และปรับปรุงการผลิต การทํางานใหกระชับ รวดเร็ว  ยืดหยุน มีคุณภาพและลดตนทุน 

 ป 2548  บริษัทฯ มุงม่ันท่ีจะพัฒนาระบบการบํารุงรักษาทวีผล (TPM)  ซ่ึงเปนระบบท่ีทุก
คนมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาคน  เครื่องจักร  ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใชงาน  การพัฒนาระบบ
การบํารุงรักษาทวีผลอยางตอเนื่อง  จะกอใหเกิดผลตอการผลิต  พรอมพัฒนาบริษัทฯ ใหมีการพัฒนาอยางไม
หยุดยั้งตอไป  อีกท้ังยังไดมุงเนนคุณภาพของสินคา  โดยพัฒนาและปรับปรุงระบบความชํานาญในการผลิต  
(CRAFTSMANSHIP)  เพ่ือสนองตอบความตองการและความพึงพอใจใหกับลูกคา 

 ป 2549 บริษัทฯ มุงม่ันท่ีจะรักษาระบบการบริหารงานหลักของบริษัทได แก ELO, MOPP, 
TAC, TPM และ NOS ใหดําเนินการตอไป ตลอดจนพัฒนาระบบดังกลาวใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินการของบริษัทฯใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือตอบสนองความตองการและความพึงพอใจ
ใหกับลูกคา  

 ป 2550 บริษัทฯ ยังมุงม่ันท่ีจะรักษาและพัฒนาระบบการบริหารงานหลักของบริษัทไดแก 
ELO, MOPP, TAC, TPM และ NOS ใหดําเนินการตอไป และไดนําระบบ MATRIX ORGANIZATION เขามา
เริ่มใชเพ่ือพัฒนาและสนับสนุนการดําเนินการของบริษัทฯใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือตอบสนองความพึง
พอใจของลูกคาและผูลงทุน  

 ป 2551 บริษัทฯ ยังคงความมุงม่ันในการดําเนินงานและการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุดยังคงมีระบบการบริหารงานหลักของบริษัทไดแก ELO, MOPP, TAC, TPM, TMS  และ 
MATRIX  TEAM ซ่ึงในปนี้บริษัทฯใชการติดตามระบบบริหารจัดการแบบ  VISUAL  MANAGEMENT  มี
การผลิตเปน  LOT  เล็กๆเพ่ือลดการสูญเสียและควบคุม  WORK  IN  PROCESS  ทําใหกระบวนการผลิตมี
คุณภาพ  ประสิทธิภาพอยางสูงสุด  อีกท้ังตนทุนต่ําอีกดวย  ท้ังนี้เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาและผู
ลงทุน 

 ป 2552   กระบวนการบริหารท่ีบริษัทฯ ดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต  และลด
ตนทุน ยังคงดําเนินไปอยางตอเนื่อง  เพ่ือประโยชนสูงสุดตอบริษัท และผูถือหุน  ท้ังนี้เพ่ือใหสอดคลองตอ
สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน  บริษัทฯ มีนโยบายในการรับ  ORDER  รองเทาหลากหลาย  BRAND  พรอมท้ัง
ขยายกําลังการผลิตสินคาประเภท  NON – FOOTWEAR (เข็มขัด, เส้ือผา, กระเปา และถุงมือกอลฟ  เปนตน)  



   บริษัท  แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด (มหาชน)    
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เพ่ือขยายตลาดและโอกาสทางธุรกิจท่ีมีการแขงขันอยางตอเนื่อง  โดยบริษัทฯไดมีการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ
การทํางานแบบ  MULTI  SKILL  กอใหเกิดการพัฒนากระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ป 2553  บริษัทฯ มีระบบการจัดการทางดานการผลิต  โดยพัฒนาระบบการผลิตเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  และลดตนทุนการผลิตมากขึ้น  สามารถรองรับ  ORDER  รองเทาหลากหลาย  BRAND,  ลงทุน
ซ้ือเครื่องจักรเพ่ือขยายกําลังการผลิตผลิตภัณฑกระเปา  ปจจุบันบริษัทสามารถผลิตรองเทาไดหลากหลายแบบ  
และผลิตกระเปาภายใต  BRAND  JANSPORT,  KIPLING,  EASTPAK 

 ป 2554  บริษัทฯ ยังคงพัฒนาระบบการจัดการทางดานการผลิตอยางตอเนื่อง  โดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิต  บริษัทฯ ไดเพ่ิมยอดขายในประเทศ  โดยเปด  SHOES  OUTLET  ท่ี
สํานักงานใหญ  และมีการเปล่ียนแปลงผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ   จาก บริษัท พี เอ แคปปตอล  จํากัด  และ 
บริษัท บางกอกรับเบอร  จํากัด (มหาชน)  เปน  บริษัท ไอ.ซี.ซี  อินเตอรเนช่ันแนลจํากัด (มหาชน)  และ  บริษัท 
สหพัฒนพิบูล  จํากัด (มหาชน)  

การประกอบธุรกิจ 
 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัทฯ และกลุมบริษัท ดําเนินธุรกิจหลักเปนผูผลิตและสงออกรองเทากีฬา, รองเทาหนัง, รองเทา
กอลฟ และรองเทาลําลอง ภายใตเครื่องหมายการคาช้ันนําของโลก ดังนี ้

   
ผลิตภัณฑ ลูกคารายใหญ (ผูวาจาง) 

K-SWISS K-SWISS  INTERNATIONAL  LIMITED 
 HUMMEL HUMMEL  INTERNATIONAL  SPORT   

 LEISURE A/S 
FITFLOP FITFLOP  LTD. 

 MARKS & SPENCER PETER BLACK FOOTWEAR  
  & ACCESSORIES (KEIGHLEY) LIMITED. 

CAMPER   BINIARAIX  MANUFACTURING  S.L.U. 
PAN BANGKOK  ATHLETIC  LIMITED  
PATAGONIA PATAGONIA  INC 
JANSPORT, KLIPLING, EASTPAK VF  INC. 

 

กลุมธุรกิจผลิตและสงออกรองเทา 
 เปนผูรับจางผลิตตามคําส่ังซ้ือจากลูกคา  (OEM)  ORIGINAL  EQUIPMENT  

MANUFACTURING 



   บริษัท  แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด (มหาชน)    
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 กลุมธุรกิจผลิตพ้ืนรองเทา 

เปนผูผลิตพ้ืนรองเทาช้ันกลาง (MID SOLE) และพ้ืนรองเทาช้ันนอก (OUT SOLE) เพ่ือประกอบ
เปนพ้ืนรองเทาสําเร็จรูป (UNIT SOLE) ใหกลุมธุรกิจผูผลิตและสงออกรองเทา 

กลุมธุรกิจผลิตหนาผารองเทา  

เปนผูผลิตหนาผารองเทา (UPPER)  ใหกลุมธุรกิจผูผลิตและสงออกรองเทา 

กลุมสนับสนุนการผลิต/ธุรกิจการตลาด 

 เปนหนวยงานท่ีสนับสนุนการผลิต  การบริการและการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีในการออกแบบ
รองเทา โดยใชคอมพิวเตอรจัดทํารองเทาตนแบบ ผลิตแมพิมพช้ินสวนรองเทา และช้ินสวนประกอบรองเทา 
(COMPONENT) ใหกลุมผูผลิตและสงออกรองเทา 

 การดําเนินธุรกิจจะดําเนินการในรูปแบบของกลุมบริษัท   ท่ีใหความชวยเหลือสนับสนุน  ซ่ึงกัน
และกนั (SUPPORT INDUSTRY) 

นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม 

นโยบายการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย จะคํานึงถึงคุณภาพของสินคาใหเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีลูกคากําหนด การสงมอบใหลูกคาไดทันกําหนดและราคาเหมาะสม โดยการชวยเหลือและ
สนับสนุนซ่ึงกันและกัน ดังนี้ 

กลุมธุรกิจผลิตและสงออกรองเทา 

บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด (มหาชน)  สํานักงานใหญเปนผูรับ ORDER  จากลูกคาโดยจะมี  
ORDER  รองเทาและกระเปา  และมีการจัดสรร  ORDER  ใหกับสาขาท้ัง  5 แหง ของบริษัทฯ ไดแก  สาขา 1 
เลขท่ี 507/2  ม.11  ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  และ  สาขา 2 เลขท่ี620/5  ม.11  ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา  
จ.ชลบุรี  สาขา 3  เลขท่ี  146  หมูท่ี  14  ต.จักราช  อ.จักราช  จ.นครราชสีมา  สาขา 4  เลขท่ี  74/1  หมู  4 ต.พัง
ราด  อ.แกลง  จ.ระยอง  สาขา 5  เลขท่ี  578  หมูท่ี  14  ถนนเล่ียงเมือง  ต.ในเมือง  อ.พิมาย  จ.นครราชสีมา  ซ่ึง  
5 สาขา  ดังกลาวมีศักยภาพเพียงพอในการรองรับ  ORDER  ดังกลาว  และบริษัทฯ ยังมีบริษัทท่ี  SUPPORT  อีก 
1 แหง  คือ บริษัท กบินทรบุรีแพนเอเซียฟุตแวร จํากัด  เปนผูผลิตหนาผาและประกอบเปนรองเทาสําเร็จรูป 

 ผลิตภัณฑ  “MARKS & SPENCER”  สาขา 1  เปนผูรับ ORDER เปนผูผลิตหนาผาและ
ประกอบเปนรองเทาสําเร็จรูปแบงตามประเภทของรองเทา 

 ผลิตภัณฑ “K - SWISS” บริษัทฯ เปนผูรับ ORDER เปนผูผลิตหนาผาและประกอบเปน
รองเทาสําเร็จรูปแบงตามประเภทของรองเทา 



   บริษัท  แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด (มหาชน)    
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 ผลิตภัณฑ  “FITFLOP” บริษัทฯ เปนผูรับ ORDER เปนผูผลิตหนาผาและประกอบเปน
รองเทาสําเร็จรูปแบงตามประเภทของรองเทา 

 ผลิตภัณฑ  “HUMMEL” บริษัทฯ เปนผูรับ  ORDER  เปนผูผลิตหนาผาและประกอบเปน
รองเทาสําเร็จรูปแบงตามประเภทของรองเทา  และซ้ือสินคาสําเร็จรูปจากบริษัท กบินทรบุรีแพนเอเซียฟุตแวร 
จํากัด  แลวสงออกในนามบริษัทฯ  

กลุมธุรกิจผลิตพ้ืนรองเทา 

บริษัท   เอ็กซเซลเลนรับเบอร จํากัด  บริษัท ไทยซังชินนิวแมททีเรียล จํากัด  บริษัท แอดแวนเทจ
ฟุตแวร จํากัด บริษัท โมเดอรนเทคโนโลยีคอมโพเนนท จํากัด  และ บริษัท ชัยนาทรับเบอร จํากัด        จะเปน
ผูสนับสนุนหลักในการผลิตพ้ืนรองเทาเพ่ือสงมอบใหบริษัทฯ บริษัท กบินทรบุรีแพนเอเซียฟุตแวร จํากัด  และ
บริษัท บางกอกรับเบอร จํากัด(มหาชน)  
 กลุมธุรกิจผลิตหนาผารองเทา  

บริษัท  แพนระยอง จํากัด บริษัท แพนคอมโพเนนท จํากัด บริษัท แพนอัปเปอร จํากัด และ บริษัท 
หันคาบางกอกรับเบอร จํากัด เปนผูผลิตหนาผารองเทาสงใหบริษัทฯ บริษัท กบินทรบุรีแพนเอเซีย ฟุตแวร 
จํากัด  และบริษัท บางกอกรับเบอร จํากัด(มหาชน)  เพ่ือประกอบเปนรองเทาสําเร็จรูป 

กลุมสนับสนุนการผลิต/ธุรกิจการตลาด 

บริษัท  แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด(มหาชน)  ทําการวิจัยและพัฒนาการทํารองเทาตนแบบ รองเทา
ตัวอยางใหมีคุณภาพ โดยนําเอาคอมพิวเตอร ระบบ CAD-CAM มาใชในการออกแบบและควบคุมการผลิต
รองเทา ซ่ึงจะชวยใหการออกแบบรองเทาเปนไปอยางรวดเร็ว และชวยใหเกิดความคิดสรางสรรคในการ
ออกแบบรองเทาไดแปลกใหมออกไป 

บริษัท  พอนเท็กซ (ประเทศไทย) จํากัด  เปนผูผลิตช้ินสวนรองเทาท่ีเปน PLASTIC ใหแกบริษัท
ในกลุมแพน ประมาณ 87%        

บริษัท อาภากร อุตสาหกรรม จํากัด  เปนผูผลิตแมพิมพช้ินสวนรองเทาใหแก บริษัท พอนเท็กช 
(ประเทศไทย)  จํากัด เปนสวนใหญ 

บริษัท  พี แอล จอหน อินดัสทรีส จํากัด  ประกอบธุรกิจยอมผาและเชือกใหแกกลุมธุรกิจผลิตและ
สงออกรองเทาเปนหลัก 

บริษัท  พี เอ แคปปตอล จํากัด  ประกอบธุรกิจการลงทุน ธุรกิจบริการ อสังหาริมทรัพยและราน
สะดวกซ้ือ สนับสนุนบริษัทฯ และกลุมบริษัทในด านบริการและโครงสราง พ้ื นฐานในการผลิต 
(INFRASTRUCTURE) 

บริษัท แพนเอเซียไบโอเทคโนโลยี จํากัด  เปนผูผลิตยางแทง  ยางขน เพ่ือนําไปผลิตเปนพ้ืน
รองเทาใหแก บริษัท เอ็กซเซลเลนทรับเบอร จํากัด  และ บริษัท บางกอกรับเบอร จํากัด (มหาชน) ประมาณ 24%  



   บริษัท  แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด (มหาชน)    

 

                                                                                                                           บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด(มหาชน)             9 
                                                                                        PAN  ASIA  FOOTWEAR  PUBLIC  COMPANY LIMITED 
 

บริษัท เพค อินดัสทรีส จํากัด เปนผูผลิตเชือก เขียง ตาไกและสกรีน ใหแกบริษัทในกลุมแพน
ประมาณ 49%  
  การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

 ลักษณะผลิตภัณฑ 
  บริษัทฯ และกลุมธุรกิจเปนผูผลิตรองเทาเพ่ือการสงออกภายใตเครื่องหมายการคา  ดังนี ้

 ประเภทของผลิตภัณฑ 
 รองเทา “K-SWISS” 
 รองเทา “HUMMEL” 
 รองเทา “FITFLOP” 
 รองเทา “MARKS & SPENCER” 
 รองเทา “CAMPER” 
 รองเทา “DOCKER” 
 รองเทา “SLAM” 

    ขั้นตอนการผลิตของบริษัทฯ โดยยอ 
 

 
 

เครื่องปม  
 เครื่องชอต 
 เครื่องโมลด  
 เครื่องปาดหนัง 
 จักรอุตสาหกรรม 
 จักรคอมพิวเตอร  

 
 
 
 
 

                                                  
 
 

 

วาดตัด/เย็บจักร 
 

หนาผา 
(UPPER) 

พื้นสําเร็จ 
UNIT - SOLE 

จากบริษัทในกลุม 

 

ประกอบ 
 

 

วัตถุดิบ 
 

SHOES (รองเทา) 

เครื่องอบรองเทา 
เครื่องอัด 
เครื่องม๊ังรองเทา 
เครื่องโมลด 

 

ตรวจสอบคุณภาพ สงมอบลูกคา 
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 การตลาดและภาวะการแขงขัน  
 

  นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ 
 บริษัทฯ เปนผูผลิตรองเทากีฬา,  หนัง, ลําลอง,  แฟช่ันแบบตางๆ รวมท้ังกระเปา  ซ่ึงเปนท่ีนิยม

ท่ัวโลก โดยคุณภาพของรองเทาและกระเปาเปนท่ียอมรับตลอดจนรูปแบบท่ีทันสมัย นอกจากนั้นบริษัทฯไดมีการ
นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช ซ่ึงรวมถึงเครื่องจักร  ระบบงาน  ขั้นตอนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ  ท้ังนี้
เพ่ือใหไดผลิตภัณฑท่ีไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับในราคาท่ีเหมาะสม และไดรับความไววางใจของลูกคาโดยท่ัวไป 

 บริษัทฯ  มีนโยบายท่ีจะเพ่ิมการขายรองเทา ท่ีเปนเครื่องหมายการคาของตนเอง โดยมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑรูปแบบตางๆ นําเสนอกับลูกคาท้ังภายในประเทศและตางประเทศเพ่ิมขึ้น รวมท้ังวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมๆของตนเองนําเสนอกับลูกคา 

 บริษัทฯ ไดใหความสําคัญโดยมุงเนนความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของลูกคา 
(QUICK RESPONSE) เปนหลัก  ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานและการจัดการระบบขอมูลในการส่ือสารให
ชัดเจน  

  กลยุทธการแขงขัน 

 บริษัทฯและกลุมบริษัท เปนกลุมธุรกิจรองเทาครบวงจรรวมถึงผลิตภัณฑกระเปา ตั้งแต
กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑช้ินสวนท่ีสําคัญในการผลิตรองเทาและกระเปา เทคโนโลยีการผลิต
และการขาย จึงสามารถควบคุมทุกกระบวนการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  บริษัทฯ ยังคงเนนการทําธุรกิจใหมีคุณภาพดีแตมีตนทุนต่ํา โดยจะพิจารณานโยบายตนทุนท้ัง
ดาน PRODUCTION และ LOGISTICS โดยการจัดระบบใหเหมาะสม และคํานึงถึงระบบ SUPPLY CHAIN คือ
การจัดการระบบตั้งแต SUPPLIERS จนถึง CUSTOMERS อยางเหมาะสม 

  ลักษณะของลูกคา 
    ลูกคาตางประเทศ 

 ลูกคาท่ีมีเครื่องหมายการคาของตนเอง และเปนรายใหญๆ จะกําหนดรูปแบบรองเทาและ
กระเปา  โดยการออกแบบ บริษัทฯ จะทําการพัฒนารูปแบบดังกลาวออกมาเปนรองเทาและกระเปาตัวอยาง โดย
อาจพิจารณาเสนอแนะปรับเปล่ียนการใชวัตถุดิบและเทคโนโลยีทางการผลิตใหเหมาะสม เม่ือมีการสรุปรูปแบบ
ดังกลาว บริษัทฯ จะไดรับใบส่ังซ้ือลวงหนาประมาณ 2 เดือนกอนการสงมอบ รองเทาท่ีผลิตและขายสวนใหญจะ
เปนรองเทากีฬา, หนัง, ลําลอง,   แฟช่ันและรองเทาแตะในรูปแบบท่ีหลากหลายตามแฟช่ันรวมท้ังกระเปา 
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  บริษัทฯ ผลิตรองเทารองเทากีฬา,  หนัง, ลําลอง,และแฟช่ันตามคําส่ังของลูกคา  ซ่ึงมี
หลากหลาย  BRAND  และเปนลูกคารายใหมของบริษัทฯ รวมถึงลูกคากระเปา  ขณะเดียวกันบริษัทฯ และกลุม
ผูผลิตยังสามารถปรับกระบวนการผลิต   เพ่ือผลิตสินคาประเภทอ่ืน ๆ  เพ่ือการสงออกดวย 

   ลูกคาภายในประเทศ 
หลักเกณฑคลายคลึงกับลูกคาตางประเทศ รูปแบบรองเทาท่ีผลิตและขายเปนรองเทา

ลําลองแบบตางๆ รวมถึงรองเทากีฬาและกระเปาหลากหลาย  BRAND 

นอกจากนั้นบริษัทฯ มีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑนําเสนอกับลูกคา เม่ือลูกคา
พอใจก็สามารถผลิตและสงมอบ และใสเครื่องหมายการคาของลูกคาตามท่ีลูกคาตองการ รูปแบบท่ีผลิตและขาย
ในปจจุบันเปนรองเทาลําลองแบบตางๆ  และกระเปาหลากหลายแบบ  รวมถึงรองเทากีฬา  สวนใหญผลิตตาม  
ORDER  บริษัท บางกอกแอธเลติค  จํากดั  ซ่ึงเปนบริษัทในเครือ 

  การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
   การจําหนายในตางประเทศ 
    บริษัทฯ และกลุมผูผลิตและสงออกรองเทามีมูลคาจําหนายรองเทาในตางประเทศ    คิด
เปน 93 %  ของยอดขายตางประเทศท้ังหมด  รองเทาท่ีสงออกภายใตเครื่องหมายการคา  MARKS & SPENCER, 
DOCKER,  K-SWISS, HUMMEL, PATAGONIA, CAMPER  และ FITFLOP  โดยสงออกไปจําหนายท่ี 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  ญี่ปุน  สหภาพยุโรป  อาเซ่ียนและประเทศอ่ืน ๆ 
    การจําหนายในประเทศ   

 บริษัทฯ มียอดจําหนายตามคําส่ังผลิตของลูกคา ในประเทศประมาณ 4% ของยอดขาย
ท้ังหมด โดยสวนใหญเปนผลิตภัณฑของ บริษัท บางกอกแอธเลติก  จํากัด นอกจากนั้นบริษัทฯ ไดเพ่ิมยอดขายใน
ประเทศ  โดยการเปด  SHOES  OUTLET  ท่ีสํานักงานใหญ 

 ภาวะการแขงขัน 

   คูแขงขันสําคัญของไทยในการสงออกรองเทาระดับลาง 

   จีน 
 ตลาดสินคาเครื่องหนังของจีนนบัวาใหญเปนอันดับ 1 ของโลก  สินคาเครื่องหนังจึงมี
ความหลากหลายท้ังในดานชนิดและราคาขายสง  ในมณฑลกวางโจว  ผลิตภัณฑสวนใหญเนนตลาดรองเทา 
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 จีนมีการสงออกสินคาเครื่องหนังท่ีขยายตัวในอัตราเฉล่ียกวารอยละ  10 ตอป  โดยในแต
ละปจีนสงออกเครื่องหนังท้ังระบบคิดเปนมูลคาประมาณ  12,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ  ท้ังนี้  สินคาเครื่องหนังท่ี
จีนสงออกมากท่ีสุด  ไดแก  สินคารองเทาหนัง  รองลงมาคือ  สินคากระเปาท่ีใชในการเดินทาง 

 เนื่องจากผูผลิตสวนใหญยังขาดวัตถุดิบ  ความรู  และเทคโนโลยีในการผลิตสินคาท่ีมี
คุณภาพสูง  ไมเนนรูปแบบและความประณีตมากนัก  และสวนใหญประกอบการในรูปแบบของการรับจางผลิต
ในปริมาณมาก  ทําใหสินคาสงออกสวนใหญมีระดับคุณภาพไมสูงนัก  จึงทําใหจีนมีศักยภาพสูงเฉพาะในตลาด
ระดับกลางและระดับต่ํา  ผูประกอบการจีนยังออกไปบุกตลาดเพ่ิมมากขึ้นในชวงหลายปท่ีผานมา  ขณะท่ีงาน
แสดงสินคาเครื่องหนังในเมืองใหญของจีน  อาทิ All  China  Leather  Exhibition (ACLE)  ก็ไดรับความสนใจ
จากลูกคาตางประเทศมากขึ้น  และเปนการเขาสูตลาดตางประเทศอีกทางหนึ่ง  

 อินเดีย 

 อุตสาหกรรมหนัง  เครื่องหนัง  และรองเทาของอินเดียมีขนาดใหญเปนอันดับสองของ
โลกรองจากจีน  โดยมีมูลคาการตลาดในแตละปมากกวา  7,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีการใชแรงงานในภาคการ
ผลิตประมาณ  2,500,000 คน  สวนใหญจะเปนผูประกอบการรายยอยกระจัดกระจายอยูตามเมืองตางๆ  
โดยเฉพาะในรัฐทมิฬนาฑูซ่ึงเปนฐานการผลิตท่ีสําคัญท่ีสุดในอุตสาหกรรมดังกลาว  ซ่ึงนอกจากจะเปนการผลิต
เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดภายในประเทศแลว  ประมาณรอยละ  50  ของสินคาท่ีทําการผลิตไดถูก
สงออกไปยังประเทศตางๆ  ท่ัวโลก  โดยมีตลาดสําคัญ  คือ  เยอรมน ี สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  อิตาลี  ฝรงเศส  และ
ฮองกง  เปนตน 

  แมวาอินเดียจะเปนผูผลิตสินคาเครื่องหนังรายใหญดังท่ีไดกลาวมาแลว  แตสวนใหญ
เปนการผลิตในรูปแบบของธุรกิจครัวเรือนและเปนผูประกอบการรายยอยซ่ึงไมมีระบบการบริหารจัดการท่ีดีทํา
ใหคุณภาพของสินคาสวนใหญคอนขางต่ํา  รวมท้ังขาดองคความรูดานการออกแบบทําใหรูปแบบสินคาไม
หลากหลาย  ดังนั้น  ผูบริโภคท่ีรายไดระดับปานกลางขึ้นไปและมีกําลังซ้ือมากขึ้นมักจะใหความสนใจสินคาที่
นําเขาสินคาจากตางประเทศมากขึ้นตามไปดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคานําเขาท่ีมีคุณภาพเช่ือถือไดและมีแบรนด
เปนท่ียอมรับ  ดังจะเห็นไดวามีการนําเขาสินคาจากประเทศอิตาลี  ฝรั่งเศส  ฮองกง  และสหรัฐอเมริกา  เพ่ิมมาก
ขึ้นอยางตอเนื่อง  

            คูแขงขันในตลาดระดับบน 

  อิตาล ี
 สินคาประเภทเครื่องหนัง  รองเทา  ของอิตาลีลวนขึ้นช่ือและเปนท่ียอมรับในตลาดโลกใน
ดานคุณภาพและดีไซน  มีจํานวนผูผลิตประมาณ  7,800 ราย  โดยรอยละ  69  เนนผลิตเพ่ือการสงออก  สินคาใน
กลุมดังกลาวจัดวามีความเคล่ือนไหวตลอดเวลาในตลาดโลกโดยเฉพาะสินคารองเทา  MADE-IN-ITALY  ท่ีทํา
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จากหนังหรือมีหนังเปนสวนประกอบ  โดยมีตลาดสงออกหลักไดแก  เยอรมัน  สหรัฐอเมริกา  ฝรั่งเศส  
โดยเฉพาะประเทศเยอรมันและฝรั่งเศสท่ีนิยม  นําเขาสินคาหนังแท  ในกลุมสินคาดังกลาวมีคูแขงขันสําคัญไดแก  
จีน  ฮองกง  และอินโดนีเซีย 
 อิตาลีเปนประเทศผูนําดานการออกแบบและแฟช่ัน  และมีนักออกแบบท่ีมีช่ือเสียงหลาย
คนท่ีสรางแบรนดของอิตาลีใหเปนท่ียอมรับระดับโลก  โดยท่ัวไปในอิตาลีมีแบรนด  กวาพันแบรนด  ซ่ึง แบรนด
เหลานี้สวนใหญเปนแบรนดยอยๆ  แบรนดแฟช่ันท่ีประสบความสําเร็จมีประมาณรอยกวาแบรนด  เปนแบรนดที่
มีช่ือเสียงในระดับสูง-กลาง  ประมาณ  40 แบรนด  (ระดับ  สูง  22 แบรนด และระดับกลาง  19 แบรนด)   ซ่ึงใช
เวลาในการสรางแบรนดมาเปนเวลานาน  แบรนดระดับสูง  เชน  GUCCI  ปจจุบัน  อิตาลีใหความสําคัญตอการ
สรางแบรนดมาก 

 ศักยภาพในการแขงขัน 

 บริษัทฯ เปนอุตสาหกรรมท่ีผลิตรองเทาท่ีหลากหลาย เชน รองเทากีฬา รองเทาแฟช่ัน รองเทา
กอลฟและรองเทาลําลองและเปน OEM (ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURING) ของ BRAND ดังช้ัน
นําของโลก เชน  K-SWISS, MARKS & SPENCER, HUMMEL,  PATAGONIA  , CAMPER  และ  FITFLOP 
เปนตน ทําใหมีความหลากหลายในเรื่องของ ORDER ท่ีไดรบั 

 บริษัทฯ มีประสบการณ ในการผลิตรองเทาอันยาวนานกวา 31 ป และนโยบายในการดําเนิน
ธุรกิจท่ียึดม่ันในเรื่องการสงมอบสินคาตรงตอเวลา ราคาและคุณภาพของสินคาไดมาตรฐานเปนส่ิงท่ีลูกคาไดมอบ
ความไววางใจใหกับบริษัทดวยดีตลอดมา 

 ความสัมพันธอันดีกับลูกคาของบริษัทฯ  และการรวมมือท่ีเปนมิตรภาพตอกันอันยาวนาน  
สงผลใหลูกคามีความม่ันใจในการให  ORDER  แกบริษัทฯ มาก  

 บริษัทฯ มีกิจการท่ีสนับสนุนการผลิตรองเทาแบบครบวงจร (SUPPORT INDUSTRY)และมี
เทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนาการผลิต ประกอบกับมีทีมงานพัฒนารูปแบบรองเทาตนแบบโดยใช 
COMPUTER ท่ีทันสมัยในการออกแบบ  

 บริษัทใหความสนใจตอการดําเนินธุรกิจ โดยไมขัดตอสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน และใหความ
ใสใจกับการดําเนินธุรกิจท่ีไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมาเปนเวลานาน ซ่ึงเปนสวนสําคัญท่ีทําใหลูกคาช้ันนํา
ของโลกใหความไววางใจกบับริษัทในการผลิตสินคา 
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การจัดหาผลิตภัณฑ 

   ลักษณะการจัดใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑ 
   กําลังการผลิต และปริมาณการผลิต (รองเทา) ของบริษัทฯ 

 

 ป 2554 ป 2553 ป 2552 
 

 

จํานวนคู จํานวนคู จํานวนคู 

กําลังการผลิต 4,800,000 4,800,000 3,414,296 
ปริมาณการผลิตจริง 4,248,928 3,713,205 2,859,694 
อัตราการใชกําลังการผลิต 88.52% 77.36% 84% 
อัตราเพ่ิม (ลด) ของปริมาณการผลิต 535,723 853,511 17,725 
จํานวนกะที่ผลิตตอวัน 1 1 1 

  กลุมบริษัทผูผลิตและสงออกรองเทามีกําลังการผลิตจํานวน 4.8 ลานคูตอป โดยมี
ปริมาณการผลิตจริง 4.2 ลานคูตอป คิดเปนอัตราการใชกําลังการผลิตเฉล่ีย 89%  เม่ือเทียบกับปกอนมีอัตราการ
ใชกําลังการผลิต  77%  

    กําลังการผลิต และปริมาณการผลิต (กระเปา) ของบริษัทฯ 
 

 ป 2554 ป 2553 ป 2552 
 จํานวนใบ จํานวนใบ จํานวนใบ 
กําลังการผลิต 1,200,000 560,000 - 
ปริมาณการผลิตจริง 904,906 309,717 - 
อัตราการใชกําลังการผลิต 75.41% 55.31% - 
อัตราเพ่ิม (ลด) ของปริมาณการผลิต 595,189 309,717 - 
จํานวนกะที่ผลิตตอวัน 1 1 - 

  ป  2554  บริษัทฯ มีกําลังการผลิตกระเปาจํานวน 1.2 ลานใบตอป โดยมีปริมาณการผลิต
จริง 0.9 ลานใบตอป คิดเปนอัตราการใชกําลังการผลิตเฉล่ีย 75%   

  นโยบายการผลิต   

  บริษัทฯ จะเนนการทํางานในระบบ TMS   เพ่ือลดระยะเวลาในกระบวนการผลิตให
รวดเร็ว   การสงมอบท่ีทันเวลา  สรางมาตรฐานและเพ่ิมนวัตกรรมในระบบควบคุมคุณภาพดวยตนเอง (SELF  
INSPECTION)  และความชํานาญในการผลิตสินคา (CRAFTSMANSHIP)  อยางตอเนื่อง 

 



   บริษัท  แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด (มหาชน)    
 

                                                                                                                           บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด(มหาชน)              15 
                                                                                        PAN  ASIA  FOOTWEAR  PUBLIC  COMPANY LIMITED 
 

   วัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ 
 วัตถุดิบสําคัญท่ีใชผลิตรองเทาและช้ินสวน  ประกอบดวยวัตถุดิบท่ีใชผลิตสวนบนของ

รองเทา (UPPER)  และพ้ืนรองเทา (SOLE)  รวมท้ังกระเปา  เชน หนังแท  หนังเทียม  ยางสังเคราะหและ
พลาสติก   ผา และวัสดุประกอบ อาทิ กาว  ดายและเคมีภัณฑ ในป 2554 บริษัทมีการซ้ือวัตถุดิบในประเทศและ
ตางประเทศ  สวนวัตถุดิบบางชนิดท่ีผลิตไดในประเทศ  เชน ยางสังเคราะห  หนังเทียม  และหุนรองเทา มี
ปริมาณไมเพียงพอกับความตองการ  ความหลากหลายนอยและคุณภาพต่ํา ยังตองพ่ึงพาวัตถุดิบนําเขาจาก  จีน  
ไตหวัน  เกาหลีใต  และเวียดนาม เปนสําคัญ 

 

** สรุปการส่ังซ้ือวัตถุดิบและผูจัดจําหนายวัตถุดิบ  ** 
 

ประเภทวัตถุดิบ ชื่อผูจัดจําหนาย (SUPPLIER) ประเทศที่ผลิต อัตราสวน
การส่ังซ้ือ 

พ้ืนรองเทา EXCELLENT RUBBER CO.,LTD 
ผูจัดจําหนายรายยอยอ่ืนๆ 

ไทย 
ไทย 

29 
2 

หนังทียม SAN FANG CHEMICAL INDUSTRY จีน,ไตหวัน 5 

หนังแท 

PRIME  ASIA  LEATHER CO., LTD ไทย  
SADESA  CORPORATION  CO..LTD ไทย 12 
CPL  GROUP  PLC.  ไทย  
CLASSIC  PRODUCT  CO., LTD ไทย  
PRIME  ASIA  LEATHER  CO.,LTD 
WEI  TAI  CO.,LTD   

เวียดนาม 
เวียดนาม 

12 
 

ผูจัดจําหนายรายยอยอ่ืนๆ อิตาลี 3 

ผา 

CVS  DISTRIBUTY  CO., LTD ไทย 5 
YEE  CHAIN  CO., LTD ไตหวัน  
LONG  WAY  CO., LTD 
FAUILER  CO.,LTD 
ผูจัดจําหนายรายยอยอ่ืนๆ 

จีน 
ไตหวัน 

จีน, เกาหลี 

9 
 
 

กลอง SUN  SHINE  CO., LTD ไทย 1 

CARTON 
RUNGCHAROEN  CO.,LTD 
G-PACK  CO.,LTD 

ไทย 
จีน 

2 
2 

ดาย COAT THREAD (THAILAND) LTD. จีน 1 
ผูจัดจําหนายรายยอยอ่ืนๆ ไทย 1 
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ประเภทวัตถุดิบ ชื่อผูจัดจําหนาย (SUPPLIER) ประเทศที่ผลิต อัตราสวน
การส่ังซ้ือ 

วัตถุดิบตกแตง,อื่นๆ ผูจัดจําหนายรายยอยอ่ืนๆ ไทย 8 
ผูจัดจําหนายรายยอยอ่ืนๆ ไตหวัน, จีน, เกาหลี 8 

** ส่ังซ้ือวัตถุดิบจากในประเทศ  58.46 % และ ตางประเทศ 41.54 % 

กลุมธุรกิจผลิตและสงออกรองเทามีการส่ังซ้ือพ้ืนรองเทา และสวนประกอบพ้ืนรองเทา จาก
บริษัท โมเดอรนเทคโนโลยีคอมโพเนนท  บริษัท เอ็กซเซลเลนทรับเบอร จํากัด และบริษัท ไทยซังชินนิวแมทที
เรียล  จํากัด  ซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ีสนับสนุนการผลิตใหแกกลุมผูผลิตและสงออกรองเทาโดยตรง  การพ่ึงพิง
วัตถุดิบจากบริษัทดังกลาวเนื่องจากบริษัทดังกลาวสามารถควบคุมคุณภาพ การจัดการกําลังผลิต และกําลังคน    
ใหเหมาะสม การจัดสรรอุปกรณการผลิตและระบบบริหารงานท่ีดี ทําใหกลุมบริษัทสามารถนําพ้ืนรองเทา             
มาประกอบเปนสินคาสําเร็จรูปไดอยางเหมาะสม   บริษัทฯ และกลุมบริษัทผูสงออกรองเทาไมมีความเส่ียงใน
การส่ังซ้ือพ้ืนรองเทา    เพราะกําลังการผลิตของบริษัทท่ีสนับสนุนดังกลาวยังมีเพียงพอ  สวนวัตถุดิบประเภท
หนังส่ังซ้ือจาก  SADESA  CORPORATION  และ  บริษัท  ซี. พี. แอล. กรุป  จํากัด  (มหาชน) 

สวนกลุมธุรกิจผลิตพ้ืนรองเทา มีการส่ังซ้ือ FOOTBED EVA และ COMPOUND จาก
บริษัท โมเดอรนเทคโนโลยีคอมโพเนนท  และบริษัท เอ็กซเซลเลนทรับเบอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทในกลุมท่ี
สนับสนุนการผลิตใหกับกลุมบริษัทโดยตรง 

 บริษัท พอนเท็กซ (ประเทศไทย) จํากัด มีการส่ังซ้ือเม็ดพลาสติก จากบริษัท BEYER  
MATERIALSCIENCE  LTD  สวนบริษัท เพคอินดัสทรีส จํากัด ส่ังซ้ือเม็ดพลาสติกจากบริษัท เอช เอ็ม ซี โพลิ
เมอร จํากัด ประเทศไทย  ซ่ึงบริษัทดังกลาวเปน  SUPPLIER  ท่ีติดตอกันมายาวนาน 
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การจัดการดานสิ่งแวดลอม 
 

บริษัทฯ  ตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษทรัพยากรและสภาพแวดลอมโดยรอบของโรงงาน 
จึงไดมุงเนนการจัดการดานส่ิงแวดลอมแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดประโยชนรวมกันท้ัง
ชุมชนและตอการดําเนินธุรกิจ  บริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO14001 : 1996 เม่ือ
วันท่ี 14 มกราคม 2542 และไดพัฒนาระบบเปน VERSION ใหม  คือ ISO14001 : 2004 เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 
2542  โดยปจจุบันไดรับการรับรองระบบจาก  CERTIFICATE  BUREAU  VERITAS  CERTIFICATION 
(THAILAND)  LTD 

 นโยบายส่ิงแวดลอม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย    

บริษัท  แพนเอเซียฟุตแวร  จํากัด (มหาชน)  เปนบริษัทผูผลิตรองเทาภายใตเครื่องหมายการคาท่ีมี
ช่ือเสียงช้ันนําของโลก   และบริษัท ฯ ขอใหคําม่ันท่ีจะดําเนินกิจการดวยความสํานึก และหวงใยตอส่ิงแวดลอม 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมท้ังมีความมุงม่ันในการปรับปรุงการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติ
อยางจริงจังและตอเนื่อง ซ่ึงมีแนวนโยบายของบริษัทดังนี ้
 1. ใหการอบรมและปลูกจิตสํานึกในดานการจัดการส่ิงแวดลอม  ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
แกพนักงานในการปฏิบัติงาน 
 2. ปฏิบัตติามขอกําหนดของกฎหมาย  ขอกําหนดทางดานการจัดการส่ิงแวดลอม  ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย  และขอกําหนดอ่ืนท่ีบริษัทฯ  มีขอผูกพัน 
 3. มีความตั้งใจท่ีจะลดความเส่ียงในการใชงานและปลูกจิตสํานึกใหกับพนักงานเกี่ยวกับวตัถุอันตราย 
 4. ลดและควบคุมกากของเสียท่ีเกิดจากการดําเนินการของบริษัทฯ 
 5. ควบคุมอันตรายจากความเส่ียงอันอาจนํามาซ่ึงอุบัติเหตุและโรคจากการทํางานเพ่ือสุขภาพ และ
ความปลอดภัยของพนักงาน 
 6. ปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานตลอดจนวิธีการทํางานใหมีความปลอดภัย 
 7. พิจารณาทางเลือกในการเปล่ียนมาใชวัตถุดิบท่ีมีอันตรายนอยแทนวัตถุดิบท่ีใชอยูเดิม 
 8. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน   โดยการใชอยางมีประสิทธิภาพ 
 9. สรางเสริมความเขาใจในการรักษาส่ิงแวดลอม  ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและเจตนารมณ
ของบริษัท ฯ กับลูกคา ผูรับจาง  ผูรับเหมา รวมถึงจะเปดเผยนโยบายตอสาธารณะชน 
 

คาใชจายในการลงทุนเพ่ือควบคุมส่ิงแวดลอมในชวง  3  ป ที่ผานมา 
บริษัทฯ  มีคาใชจายจากการดําเนินระบบการจัดการส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน

การทํางาน อาทิ เชน คาท่ีปรึกษา คารับรองและตรวจติดตามระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO14001              คา
ตรวจวัดสภาพแวดลอมเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย เชน การตรวจวัดความเขมขนสารเคมี แสงสวาง ความรอน 
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ฝุนละออง การตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิงและน้ําดื่ม คากําจัดวัสดุท่ีเหลือใชจากการผลิต โดยมีท้ังขยะท่ัวไป           
ขยะอันตรายและขยะติดเช้ือรวมคาใชจายประมาณ   3   ลานบาท 

 ผลกระทบจากกระบวนการผลิตและวัสดุเหลือใช 

 ธุรกิจท่ีบริษัทฯ ดําเนินการอยูสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยมาก อยางไรก็ตามบริษัทฯ มีการ
ดําเนินการจัดการลดผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอม โดยควบคุมการใชวัตถุดิบและสารเคมีใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด มีการจัดการเศษวัสดุท่ีเหลือใชจากการผลิตใหเกิดคุณคาสูงสุดโดยนําไป REUSE: นํากลับมาใชซํ้า,     
RECYCLE : ขายเพ่ือนําไปแปรรูปเปนวัตถุดิบอ่ืน เพ่ือใหเกิดประโยชนอยางคุมคา 

 การควบคุมโดยหนวยงานรัฐบาล 

บริษัทฯ  มีการรายงานปริมาณการใชและการครอบครองสารเคมีอันตรายท่ีระบุตามขอกําหนดของ
กฎหมาย, รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน, รายงานการตรวจสุขภาพพนักงานประจําป, 
รายงานปริมาณขยะและการขออนุญาตนําขยะออกนอกโรงงานท้ังขยะท่ัวไปและขยะอันตราย ท้ังนี้บริษัทท่ีรับ
กําจัดขยะตองไดรับอนุญาตอยางถูกตองตามกฎหมาย   รวมท้ังการจัดการดานอนุรักษพลังงานภายในองคกร 

  การดําเนินการของบริษัทเพ่ือลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

บริษัทฯ มีการนําแผนการจัดการส่ิงแวดลอมมาใชเปนเครื่องมือในการดําเนินการลดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมดานตางๆ อันไดแก 

1. แผนการลดปริมาณการใชพลังงานไฟฟาขององคกร ตามโครงการอนุรักษพลังงาน 
2. แผนการตรวจวัดสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีทํางานประจําป เพ่ือใชเปนกลไกการควบคุมมลภาวะท่ีมี

ตอพนักงานและส่ิงแวดลอมภายในองคกร ซ่ึงไดแก การตรวจวัดระดับความดังของเสียง ปริมาณความเขมขน
ของสารเคมีและฝุนในบรรยากาศ ความเขมขนของแสงสวาง ความรอนจากการทํางาน รวมท้ังการตรวจติดตาม
คุณภาพน้ําท้ิงเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดกฎหมาย ซ่ึงเปนการแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอมภายนอกองคกรดวย 

3. แผนการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดการดานส่ิงแวดลอมใหกับพนักงานใหมทุกคน เพ่ือเปน
การสรางจิตสํานึกใหพนักงานตระหนักถึงการอนุรักษส่ิงแวดลอม การมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพส่ิงแวดลอมภายในองคกรและสังคม 

4. แผนการคัดแยกขยะในกระบวนการผลิต ระหวางขยะ RECYCLE แล NON-RECYCLE อยางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม 

5.   แผนการเผยแพรขาวสารดานส่ิงแวดลอมในวารสารขององคกร เพ่ือเปนการใหความรูและสราง
จิตสํานึกทางดานส่ิงแวดลอม 

6. แผนการใชวัตถุดิบและสารเคมีอยางมีประสิทธิภาพ คือ ใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เหลือท้ิงนอย
ท่ีสุด 
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 ผลการปฏิบัติจริงเปรียบเทียบกับอัตราสูงสุดตามกฎหมาย 
 ตรวจวัดปริมาณความเขมขนสารเคมี ฝุน เสียง แสงสวาง ในพ้ืนท่ีการทํางานเปนประจําทุกป 

ซ่ึงผลการตรวจวัดไมเกินคามาตรฐานท่ีกําหนด 

 ตรวจวัดคุณภาพน้ําดื่ม คาน้ําท้ิง ซ่ึงผลการตรวจวัดไมเกินคามาตรฐานท่ีกําหนด 

 ขอพิพาทหรือการถูกฟองรองเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและแนวทางแกไข 

       ไมมี 
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ปจจัยความเสี่ยง 
  
  ปจจัยความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจ 

   ความเส่ียงในการพ่ึงพาลูกคารายใหญ 
    บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและสงออกรองเทาตามคําส่ังซ้ือของลูกคา   ปจจุบันลูกคา
รายใหญของบริษัทฯ มีหลาย  BRAND  อาทิเชน  K–SWISS , HUMMEL , FITFLOP , MARKS & SPENCER , 
CAMPER , PALADIUM, DOCKER,  และ POLO  เปนตน  สวนใหญเปนรองเทากีฬา , รองเทาหนัง , รองเทา
ลําลอง , รองเทาแฟช่ันและรองเทาแตะ  ซ่ึง  BRAND  รองเทาเหลานี้กําลังขยายตัวทางธุรกิจไปท่ัวโลกและเปน
ท่ีนิยมของลูกคา  เนื่องจากราคาต่ํากวาคูแขงขนั  ประกอบกับในปจจุบัน บริษัทฯ มีคําส่ังซ้ือผลิตภัณฑกระเปา
ภายใต  BRAND  JANSPORT , KIPLING  และ  EASTPAK  ซ่ึงเปน  BRAND  ท่ีไดรับความนิยมและขยายตัว
ทางธุรกิจไปท่ัวโลกเชนกัน 

มาตรการในการปองกัน 

  พัฒนาสินคาใหไดตรงตามความตองการของลูกคา   
  ปรับปรุงประสิทธิภาพในสายการผลิตเพ่ือลดตนทุน  เพ่ือรักษาความสามารถในการ

แขงขันดานระดับราคาและคุณภาพของสินคา 
  รักษาความสัมพันธท่ีดีกับลูกคา โดยมุงม่ันสรางความพอใจกับลูกคาพรอมใหบริการท่ีด ี
  การหา  SOURCING  ทางดาน  RAW  MATERIAL  รายใหมเพ่ือลดตนทุนการผลิต

ของบริษัทฯ   แตคุณภาพยังตรงตาม  SPEC  ของลูกคาเพ่ือใหบริษัทฯ ไดรับผลประโยชนสูงสุด 
 

   ความเส่ียงดานการแขงขัน 
 ปจจุบัน  ตลาดผูผลิตรองเทากีฬา ,  รองเทาหนัง ,  รองเทาลําลอง ,  รองเทาแฟช่ัน ,  

รองเทาแตะและกระเปา   ท่ีเปนคูแขงขันของบรษิัทฯ  เฉพาะในประเทศไทยบริษัทฯ เปนผูผลิตรายใหญ  สวนคู
แขงขันตางประเทศคือ  จีน  เวียดนามและอินเดีย  สงผลใหบริษัทฯ ตองมีการปรับเปล่ียนกลยุทธตางๆท่ีใชใน
การแขงขัน  มีการพัฒนางานดานตางๆของบริษัทฯ ใหกาวลํ้านําหนาคูแขงขันและท้ิงหางคูแขงขันเพ่ือใหบรรลุ
ตามเปาหมายท่ีบริษัทฯ ตั้งไว  ดังนั้นการแขงขันถือเปนเครื่องเสริมสรางศักยภาพของบริษัทฯ  ถึงแมบรษิัทฯ จะ
เปนผูนําในการประกอบธุรกิจประเภทผูผลิตรองเทากีฬา, รองเทาหนัง ,  รองเทาลําลอง , รองเทาแฟช่ัน , 
รองเทาแตะและกระเปาตามคําส่ังซ้ือของลูกคาและอยูในธุรกิจนี้มานานกวา  31  ป      ก็ตาม 
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  มาตรการในการปองกัน 
    บริษัทฯ  มีศูนยวิจัยและพัฒนารองเทาตนแบบ  โดยใชเทคโนโลยี่ท่ีทันสมัย  รวมท้ัง

พัฒนาสินคาเดิมใหดีขึ้นไดอยางตอเนื่อง  เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา 
    ผูบริหารและพนักงานมีการพัฒนาเรียนรู  ความสามารถในการจัดการและการปฏิบัติ

อยางตอเนื่อง  เพ่ือใหลูกคาพอใจในผลิตภัณฑและการบริการของบริษัทฯ 
   ขยายฐานลูกคาใหมท่ีเปนลูกคาตางประเทศเพ่ิมขึ้น  เพ่ือเพ่ิมสัดสวนในสวนแบงตลาด

ของรองเทา และกระเปา 
   พัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 

   ปจจัยความเส่ียงดานการเงิน  

    ความเส่ียงจากอัตราแลกปลี่ยน 

    ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2554  บริษัทฯ  ไมมีเงินกูสกุลเงินตราตางประเทศ  แตมีการซ้ือ
สินคาและสงออกสินคาในรูปสกุลเงินตราตางประเทศซ่ึงเปนเงินเหรียญสหรัฐฯ  ทําใหบริษัทฯ  อาจมีความเส่ียง
จากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน  แตอยางไรก็ตามสําหรับในสวนของวัตถุดิบ  บริษัทฯ  จะซ้ือจากผูจัด
จําหนายในประเทศเปนหลัก  โดยสัดสวนการซ้ือวัตถุดิบจากตางประเทศ  ประมาณรอยละ  42  ของวัตถุดิบ
ท้ังหมด  และในสวนของการสงออกคิดเปนรอยละ  96  ของรายไดรวมในป  2554 

   มาตรการในการปองกัน 

     มีการทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (FORWARD CONTRACT) 
ตามความเหมาะสมกับสภาวการณแตละขณะ 

     มีสํานักการเงินเปนคณะทํางานดูแลและบริหารอัตราแลกเปล่ียน  เฝาติดตามและมี
มาตรการจัดการกับรายรับและรายจายในรูปสกุลเงินตราตางประเทศใหสอดคลองกับตลาดเงินอยูตลอดเวลา  
เพ่ือบริหารเงินและลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน    

  ความเส่ียงจากการสนับสนุนทางการเงินใหแกบริษัทในเครือ 

  บริษัทฯ  มีนโยบายสนับสนุนบริษัทในเครือท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจ  ซ่ึงเปนสวน
เสริมธุรกิจของกลุมบริษัท   เพ่ือใหโครงสรางทางการเงินของบริษัทดังกลาวมีสภาพคลอง  โดยมีท้ังการใหกูยืม
เงินเพ่ือนําเงินดังกลาวไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ  รวมถึงอาจตองเขาไปมีสวนรวมในการสนับสนุน
ทางการเงินในรูปของการค้ําประกันเงินกูใหแกบริษัทในเครือ  ณ  วันส้ินป  บริษัทฯ มีภาระการค้ําประกันวงเงิน
กูยืมและวงเงินสินเช่ือใหกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน  16  แหง  ซ่ึงเปดเผยขอมูลไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ  32.5 
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   มาตรการในการปองกัน 

      บริษัทฯ  ใหกูยืมเงินและ/หรือค้ําประกันเงินกูใหเฉพาะบริษัทในเครือ  ท่ีบริษัทฯ  มี
อํานาจในการบริหารจัดการ 
     บริษัทฯ  ใหกูยืมเงินและ/หรือค้ําประกันตามอัตราสวนการถือหุนสําหรับบริษัทใน
เครือ  ท่ีบริษัทฯ  ไมมีสวนรวมในการบริหาร 
    บริษัทฯ ไดกูยืมเงินจากบริษัทในเครือ  จํานวน  15 ลานบาท  ค้ําประกันโดยตั๋วสัญญาใช
เงิน  ชําระเปนรายเดือน  ในอัตราดอกเบ้ียรอยละ  5.75 และ 7.50 ตอป         
   ปจจัยความเส่ียงจากการลงทุน 
 บริษัทฯ  ไดรวมลงทุนในกิจการของบริษัทในเครือหลายบริษัท  มีการกระจายการลงทุนไป
หลายประเภทธุรกิจ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมแกบริษัทฯ  แตบริษัทฯไมมีอํานาจควบคุมกิจการ   
ในบริษัทท่ีลงทุน  โดยอํานาจในการบริหารและการตัดสินใจตางๆ  ขึ้นอยูกับคณะกรรมการของแตละบริษัทฯ 

  บริษัทฯ  ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบของเงินปนผล  ถาหากบริษัทท่ีลงทุน
แหงใดขาดทุน บริษัทฯจะมีการตั้งคาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท  
ดังนั้นโครงสรางการถือหุนดังกลาว  จึงไมมีผลกระทบในอันท่ีจะทําใหการรับรูสวนแบงรายไดของบริษัทฯ ตาง
จากท่ีรับรูในงบการเงินอยางมีนัยสําคัญ 
  ปจจัยความเส่ียงดานกฎหมาย 
  บริษัทฯ ถูกฟองโดยธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งจากการค้ําประกันสินเช่ือ ใหแกบริษัท 
บานแพน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด โฮลดิ้ง จํากัด ซ่ึงผิดนัดชําระหนี้จํานวน 399 ลานบาท ศาลมีคําพิพากษาเม่ือวันท่ี 4 
ธันวาคม 2546 ใหบริษัทฯรวมรับผิดกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกันแหงหนึ่งชําระหนี้ดังกลาวพรอมดอกเบ้ียในอัตรา
รอยละ 14.5 ตอปของเงินตน  288 ลานบาท นับจากวันท่ีฟอง  จนกวาจะชําระหนี้เสร็จส้ิน  ปจจุบันคดีอยู
ระหวางการพิพากษาของศาลฎีกา  ซ่ึงบริษัทฯ ไดบันทึกเปนประมาณการหนี้สินจากการค้ําประกัน  ณ 31 
ธันวาคม 2552   และเม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2553  บริษัทไดดําเนินการปรับโครงสรางหนี้กับ บรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย ซ่ึงบริษัทฯ จะตองชําระหนี้เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 360 ลานบาท ประกอบดวยเงินตน 288 ลาน
บาท และดอกเบ้ียจํานวน 72  ลานบาท และหากบริษัทฯ มีกระแสเงินสดมากกวาประมาณการทางการเงินท่ีได
ทําการประมาณการไว  (ไมรวมกระแสเงินสดท่ีเกิดจากการขายท่ีดิน อาคาร อุปกรณ หุน เงินลงทุน และเงินปน
ผล) บริษัทฯยินยอมชําระหนี้เพ่ิมเติม ท้ังนี้เม่ือรวมจํานวนเงินชําระหนี้ท้ังหมด  (ยกเวนดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้นใหม) 
ไมเกินกวาจํานวน 540 ลานบาท ปจจุบันบริษัทไดชําระหนี้แลวเปนจํานวน 130 ลานบาท 

 บริษัทฯ ถูกฟองรองเกี่ยวกับการเลิกจางไมเปนธรรม  ศาลช้ันตนไดพิพากษาใหบริษัทฯ จาย
คาชดเชยจํานวน  10.42 ลานบาท  ปจจุบันคดีอยูระหวางอุทธรณ 
  บริษัทฯ ถูกฟองรองโดยธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งจากการค้ําประกันสินเช่ือใหแกบริษัทยอย
จํานวน  2 แหง  ซ่ึงผิดนัดชําระหนี้เปนเงินจํานวน  114 ลานบาท  ปจจุบันคดีอยูระหวางศาลนัดสืบพยานโจทย 
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ขอพิพาททางกฎหมาย 
 

     คดีที่มีผลกระทบตอสินทรัพยมากกวารอยละ 5   ของสวนผูถือหุน มีอยู 1 คดี ดังนี ้

  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) ผูสวมสิทธิแทนท่ี
โจทก ฟองบริษัทฯในฐานะผูค้ําประกันเปนจําเลยท่ี 3 เพ่ือใหรวมรับผิดกับ บริษัท บานแพน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด 
โฮลดิ้ง จํากัด จําเลยท่ี 1 โดยศาลอุทธรณพิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลช้ันตนใหบริษัทฯรวมรับผิดกับบริษัท 
บานแพน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด โฮลดิ้ง จํากัด ชําระหนี้ไมเกิน 399.38 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 14.5 
ตอปของตนเงิน 288.41 ลานบาท นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จส้ิน โดยในทางคดีบริษัทฯได
ยื่นฎีกาตอศาลฏีกา และนอกจากนี้บริษัทฯ ไดทําการปรับโครงสรางหนี้ ตอ บสท. โดยมีเง่ือนไขใหบริษัทฯผอน
ชําระหนี้เปนระยะเวลา 3 ป จํานวน 360 ลานบาท แบงชําระเปนรายไตรมาส ไตรมาสละ 10 ลานบาท สวนท่ี
เหลือชําระงวดสุดทายท้ังจํานวน หากชําระหนี้เสร็จส้ิน จะไมเรียกรองกับบริษัทฯอีก  
     ความเห็นของผูบริหาร 
 ผูบริหารบริษัทฯขอแจงใหทราบวา  ขณะนี้บริษัทฯ ยังอยูในระหวางการผอนผันชําระหนี้ตาม
แผนปรับโครงสรางหนี้ในปท่ี 2 เม่ือบริษัทฯ ชําระหนี้ตามแผนครบ 3 ป แลว บริษัทฯ ก็ไมมีภาระหนี้คงคางกับ 
บสท.อีกตอไป 
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   การกํากับดูแลกิจการ   
   

 หมวดที่   1  เร่ืองสิทธิของผูถือหุน 
 1.  นโยบายของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดูแลผูถือหุน 

                     - ตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุนรวมตลอดจนถึงสิทธิของ ผู
มีสวนเกี่ยวของกันแตละราย และปฏิบัตติอบุคคลเหลานั้นดวยความเทาเทียมกัน 

                             - ดําเนินการโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบท่ีมีตอผูถือหุน   ผูมีสวนเกี่ยวของ   ส่ิงแวดลอม
และสังคมโดยสวนรวม  

 2.  การเปดโอกาสใหผูถือหุนศึกษาขอมูลกอนวันประชุมผูถือหุน 

  บริษัทฯ ไดแจงมติกําหนดการประชุมผูถือหุนใหไดทราบลวงหนามากกวา 5 สัปดาห กอนวัน
ประชุม  คือ ในวันท่ี 3 มีนาคม 2554 เพ่ือใหผูถือหุนสามารถจัดเวลาในการเขารวมประชุม และในวันท่ี 10  
มีนาคม 2554 ไดเผยแพรหนังสือบอกกลาวนัดประชุม พรอมเอกสารประกอบการประชุมท้ังหมดท่ีมีขอมูล 
เหมือนกับขอมูลท่ีบริษัทฯ  จัดสงใหผูถือหุนในรูปแบบเอกสารผานเว็บไซตของบริษัทฯ เปนการลวงหนา        
30 วัน เพ่ือใหผูถือหุนไดศึกษาเปนการลวงหนากอนจัดสงเอกสารดังกลาว โดยบริษัทฯ มอบใหบริษัท ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปน นายทะเบียนหุนของบริษัทเปนผูจัดสงใหแกผูถือหุนลวงหนากอน
วันประชุม 14 วัน รวมท้ังไดลงประกาศโฆษณา หนังสือพิมพเปนเวลาติดตอกัน 3 วันคือในวันท่ี 28-30 มีนาคม 
2554 ซ่ึงในแตละวาระมีขอเท็จจริงและเหตุผล รวมท้ัง ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ประกอบ พรอม
เอกสารประกอบ การประชุม เชน รายงานประจําป หนังสือมอบ ฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ประวัติของบุคคล
ท่ีเสนอช่ือ ใหเลือกตั้งเปนกรรมการ บริษัทฯ แผนท่ีของสถานท่ีจัดประชุม คําอธิบายเอกสารและหลักฐานท่ีผูถือ
หุนตองนํามาแสดงในการเขารวมประชุม  ขอบังคับบริษัทฯ ในสวนท่ีเกี่ยวของกับ การประชุม ผูถือหุน และ
ขั้นตอนการเขารวมประชุม  

 3.  การสงเสริมสิทธิผูถือหุน 

  สิทธิในการรับทราบขอมูล ผูถือหุนมีสิทธิรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทฯได
เผยแพรท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของ
บริษัท  www.pan-ptr.com เพ่ือใหผูถือหุนมีชองทางท่ีจะไดรับขาวสารขอมูลของบริษัทไดมากขึ้น เชน ผลการ
ดําเนินงาน ขอมูลการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน รายงานการประชุมผูถือหุนภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และ
ขอมูลท่ีจําเปนตอการตัดสินใจของผูถือหุน 
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  สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน บริษัทฯจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกป
ภายใน 4 เดือน นับแตวันส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ โดยในป 2554 บริษัทฯไดจัดใหมีการประชุมสามัญผู
ถือหุนครั้งท่ี 33 ในวันจันทรท่ี 11 เมษายน 2554 ซ่ึงบรษิัทฯ อํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขา
รวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงอยางเต็มท่ี โดยวัน เวลา และสถานท่ีประชุม ไมเปนอุปสรรคในการเขารวม
ประชุม การลงทะเบียนเขาประชุมสามารถลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 2 ช่ัวโมงแตยังคงให
สิทธิผูถือหุนท่ีมารวมประชุมภายหลังจากท่ีไดเริ่มการประชุมแลว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ียังไมมี
การพิจารณาและใหนับเปนองคประชุมตั้งแตวาระท่ีใชสิทธิในการออกเสียงเปนตนไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ได
จัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอในการลงทะเบียนเขาประชุมและการนบัคะแนนเสียงในแตละวาระ เพ่ือใหเกิด
ความสะดวก รวดเร็วและโปรงใส  

 กรณีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง หรือกรรมการตรวจสอบซ่ึงเปนกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเขาประชุมแทน เพ่ือเปนตัวแทน
รักษาสิทธิของตน   
 4.  การปองกันกรณีลิดรอนสิทธ ิ
  บริษัทฯ ดําเนินการประชุมตามลําดับระเบียบวาระการประชุม ไมเพ่ิมวาระการประชุม หรือ
เปล่ียนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา 

หมวดที่ 2   เร่ือง  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

 1.  วิธีปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

 เพ่ือใหผูถือหุนทุกคนมีสวนรวมในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ในกิจการตางๆ ของ
บริษัทตามระเบียบวาระการประชุม หากผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใด
บุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเปนกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเขาประชุมแทนเพ่ือเปน
ตัวแทนรักษาสิทธิของตน ซ่ึงบริษัทฯไดใหช่ือ ท่ีอยู และการมีสวนไดเสียในวาระการประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบท้ัง 3 คน ไวในหนังสือบอกกลาวนัดประชุม เพ่ือใหผูถือหุนไดใชขอมูลดังกลาว ในกรณีท่ีประสงคจะ
เลือกกรรมการตรวจสอบเปนผูรับมอบฉันทะหรือสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบ ท้ัง 3 คน ไดใน
รายงานประจําปท่ีไดสงไปพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุม โดยใชหนังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทฯแนบไป
พรอมกับหนังสือบอกกลาวนัดประชุม ซ่ึงมีท้ังเปน แบบ ก.และแบบ ข. โดยแบบ ข. นั้นเปนการสนับสนุนใหผู
ถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะท่ีสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได หรือสามารถ Download หนังสือ
มอบฉันทะท่ีไดจัดทํา และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชยจากเว็บไซตของบริษัท ซ่ึงมี 3 แบบ คือ 
แบบ ก.แบบ ข.และแบบ ค. (แบบ ค. ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน 
ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง นอกจากนั้น
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บริษัทฯไดจัดใหมีอากรแสตมปเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนท่ีมอบฉันทะโดยไมคิดคาใชจาย ซ่ึง            
ในป 2554 บริษัทฯจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 33 ในวันจันทรท่ี 11 เมษายน 2554  
 หากเปนผูถือหุนตางชาติ หนังสือบอกกลาวนัดประชุม รวมท้ังเอกสารประกอบการประชุมและ
รายงานการประชุม บริษัทฯมีการแปลเปนภาษาอังกฤษและจัดสงไปพรอมกับชุดภาษาไทยหรือสามารถดูไดจาก
เว็บไซตของบริษัท ซ่ึงมีท้ังภาษาไทยและอังกฤษ   

 2.  การใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอย 

 การใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอยโดยใหสามารถเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุมและ
เสนอช่ือบุคคลท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการนั้น บริษัทฯจะนําเรื่องดังกลาวมาใชในโอกาสตอไป 

 3. มาตรการปองกันกรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในเพ่ือหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือ
ผูอื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-Dealing) 

 บริษัทฯ กําหนดขอหามไมใหมีการใชโอกาสหรือขอมูลท่ีไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร 
หรือพนักงาน ในการหาประโยชนสวนตน หรือทําธุรกิจแขงขันกับบริษัทหรือธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง รวมท้ังไมใช
ขอมูลภายในเพ่ือประโยชนของตนในการซ้ือขายหุนของบริษัทฯ  ดังรายละเอียดท่ีไดเปดเผยไวในหัวขอการ
ดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน หนา 44 
 หมวดที่ 3  เร่ือง  บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
 บริษัทฯ  ใหความสําคัญตอการคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ โดยดําเนิน
ธุรกิจดวยความรับผิดชอบและเปนธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย มุงม่ันในการพัฒนากิจการของบริษัทให
เจริญกาวหนา ม่ันคงอยางยั่งยืน สามารถสรางผลตอบแทนแกผูถือหุนอยางเหมาะสม ปกปองผลประโยชนและ
ดูแลทรัพยสินของบริษัทเสมือนวิญูชนพึงรักษาทรัพยสินของตน จึงม่ันใจวาผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ จะไดรับ
การดูแลอยางเปนธรรมทุกฝาย และไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจสําหรับผูบริหารและ
พนักงาน 

1.  การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ที่คณะกรรมการใหความสําคัญ 

 ผูถือหุน   
 บริษัทเคารพตอสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถือหุนตามท่ีกําหนดไวโดยกฎหมายขอบังคับและ

จรรยาบรรณของบริษัทโดยปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันบริษัทมีกลไกท่ีทําใหผูถือหุนมีความ
เช่ือม่ันวาจะไดรับขอมูลท่ีถูกตองและผลตอบแทนท่ีเหมาะสมการรับผลตอบแทนอยางเปนธรรมตามนโยบาย
การจายเงินปนผลของบริษัทมีการควบคุมการทํารายการระหวางกันมีมาตรการปองกันการขัดแยงทาง
ผลประโยชนปองกันการใชขอมูลภายในเกี่ยวกับขาวสารท่ีเปนความลับและหามกรรมการผูบริหารและ
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ผูปฏิบัติงานท่ีรับทราบขอมูลภายในนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนรวมท้ังเพ่ือการซ้ือ
ขายหลักทรัพยของบริษัทโดยเฉพาะในชวง 1 เดือนกอนเผยแพรงบการเงินแกสาธารณชนซ่ึงไดระบุแนวปฏิบัติ
ไวในจรรยาบรรณพนักงาน 

 ลูกคา  

 บริษัทฯ มุงม่ันในการสรางสรรคนวัตกรรมใหม เนนการใหบริการท่ีประทับใจ โดยการสราง
ความพึงพอใจในสินคาโดยการนําเสนอผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพตามความตองการของลูกคา และใหบริการท่ี
เช่ือถือไดดวยราคายุติธรรม เพ่ือลูกคาไดรับประโยชนสูงสุดท้ังดานคุณภาพและราคา รวมท้ังดําเนินธุรกจิโดยยึด
หลักความซ่ือสัตย ยุติธรรม และมีน้ําใจ ตลอดจนรักษาความลับทางการคาของลูกคา  

 คูคา 

 บริษัทฯ ปฏิบัติตามขอตกลงและเง่ือนไขทางการคาตามกรอบกติกาการแขงขัน ท่ีสุจริตและ
เปนธรรม รักษาคําม่ันท่ีใหไวกับคูคาอยางเครงครัด โดยคูคาจะไดรับการชําระเงิน/รับสินคาตามขอตกลงตรง
ตามกําหนดเวลาและไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันทุกราย รวมท้ังการเสริมสรางสัมพันธภาพและความ
เขาใจท่ีดีตอกัน รวมถึงแลกเปล่ียนความรู รวมกันพัฒนาสินคาและบริการเพ่ือเพ่ิมคุณคาใหแกสินคาและบริการ 
ไมเรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด ซ่ึงอยูนอกเหนือขอตกลงทางการคา 

 พนักงาน 

 บริษัทฯ ปฏิบัติตอพนักงานโดยเคารพ ตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิพ้ืนฐานของ
มนุษยชน โดยสรางสภาพและส่ิงแวดลอมท่ีดีในการทํางาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิต สุขภาพและ
ทรัพยสินของพนักงาน 

 เจาหนี้  

 บริษัทฯ ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมีตอเจาหนี้โดยเครงครัด โดยบริษัทฯ ไดจายชําระดอกเบ้ียและคืน
เงินตนตรงตามกําหนดเวลากับเจาหนี้มาโดยตลอด 

 ชุมชนและสังคม 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีมีตอชุมชนและสังคม ดวยการปลูกฝงจิตสํานึกความ
รับผิดชอบตอชุมชนและสังคม ใหเกิดขึ้นในบริษัทฯ อยางตอเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเปน
ประโยชนตอชุมชนและสังคม โดยสวนรวม ซ่ึงในทุกๆป  บริษัทฯ ไดรวมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราช
เทวี ณ ศรีราชา จัดการรับบริจาคโลหิต 
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 ส่ิงแวดลอม 

 นโยบายส่ิงแวดลอม    บริษัทฯ กําหนดนโยบายในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมเพ่ือใหบุคลากร
ทุกระดับยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ  และดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

 2.  การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

 บริษัทฯจะนํามาตรการในการแจงเบาะแสเกี่ยวกับการทําผิดกฎหมาย ความถูกตองของรายงาน
ทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพรอง และการผิดจรรยาบรรณตอคณะกรรมการ อีกท้ังกลไกคุมครอง
สิทธิผูแจงเบาะแสมาใชในโอกาสตอไป 

 หมวดที่ 4  เร่ือง  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 1.  ประสิทธิภาพของกระบวนการเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดของการเปนบริษัทจดทะเบียน 

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญทางการเงินอยางถูกตอง ทันเวลาตาม
มาตรฐานการบัญชีและหลักบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป   รวมท้ังขอมูลท่ีมิใชขอมูลทางการเงินดวยความโปรงใส
และท่ัวถึง  โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย     กฎเกณฑ  ขอบังคับตางๆ  ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   และหนวยงานอ่ืนๆ   ของรัฐอยางเครงครัด 
และติดตามการแกไขเปล่ียนแปลงอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหผูถือหุน   นักลงทุน  ตลอดจนสาธารณชน โดยท่ัวไป   
มีความม่ันใจวากฎหมาย  กฎเกณฑ  ขอบังคับท่ีบริษัทถือปฏิบัติอยูนั้น  มีความทันสมัยและทําใหเกิดความ
เช่ือม่ันในการดําเนินธุรกิจ  เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหแกผูถือหุน   ซ่ึงผูมีสวนเกี่ยวของสามารถรับทราบขอมูลตาง ๆ ท่ี
จําเปนตอการตัดสินใจ ผานชองทางท่ีบริษัทไดเปดเผยไว   เชน   ในรายงานประจําป   แบบ   56-1   ตลอดจน
การเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัท          
www.pan-ptr.com 

 2.  การทําหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย 

  รายช่ือ ประวัติ บทบาทหนาท่ี และวาระการดํารงตําแหนง ดังรายละเอียดท่ีไดเปดเผยไวใน
หัวขอโครงสรางการจัดการ หนา  40 

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 การกําหนดคาตอบแทนของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เนื่องจากปจจุบัน
บริษัทฯยังไมมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน แตอยางไรก็ตาม การกําหนดคาตอบแทนไดผานการ
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พิจารณาอยางรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน และเสนอท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติวงเงินคาตอบแทนดังกลาว 

 ท้ังนี้ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 33 ประจําป 2554 เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2554 ไดอนุมัติวงเงิน
คาตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไมเกิน 5 ลานบาทตอป โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ นําไปจัดสรร
เอง 
 ในป 2554 บริษัทฯไดจายคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินชวยเหลือคาครองชีพพิเศษคาเบ้ีย
ประชุมและคาตอบแทนอ่ืนๆ ใหแกกรรมการและผูบริหารดังนี ้
 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
 

กรรมการและผูบริหาร 
ป 2554 ป 2553 

จํานวนราย จํานวนเงิน  
(ลานบาท) 

จํานวนราย จํานวนเงิน  
(ลานบาท) 

กรรมการ 9 1.72 16 5.03 
กรรมการท่ีเปนผูบริหารและผูบริหารส่ีรายแรก 8 3.99 8 11.71 

 ผูบริหาร 
 กรรมการท่ีเปนผูบริหารและผูบริหารบริษัทฯ  มีจํานวน 7 ทาน ดังรายช่ือตอไปนี ้

 นายบุญชัย  โชควัฒนา 
 นายบุญเกียรต ิ โชควัฒนา                
  นายพยนต พันธศรี                     
 นายสมมาต ขุนเศษฐ  
 นายวิชิต ประยูรวิวัฒน  
 นายวีระวุฒ ิ เดชอภิรัตนกุล   
 นางจินดาวัณย แสนเสนาะ   
 นายธวัชชัย จิตตธรรมวาณิช 

    คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน 
  ไมมี 

 

 3.  คุณภาพของรายงานทางการเงิน 

บริษัทฯไดจัดทํารายงานทางการเงินโดยมีผูสอบบัญชีรับรองอยางถูกตอง ดังรายละเอียดท่ีได
เปดเผยไวในหัวขอคําอธิบาย  และการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หนา 51 
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 4.  งานผูลงทุนสัมพันธ 

 ในการนี้บริษัทฯยังไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและนักลงทุนท่ัวไป สามารถซักถามขอสงสัย
ตางๆ ผานชองทางนักลงทุนสัมพันธของบริษัท ซ่ึงไดมอบหมายใหนายสมมาต ขุนเศษฐ เปนผูพรอมท่ีจะให
ขอมูลและขาวสารตามท่ีนักลงทุนและผูเกี่ยวของท่ีสนใจ โดยสามารถติดตอสอบถามไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 
038-480713-4 ตอ 113,  150 โทรสาร 038-763323 E-Mail : sommat.k@pan-ptr.com เพ่ืออํานวยความสะดวกใหผูมี
สวนไดเสียทุกกลุมสามารถเขาถึงขอมูลไดงายอยางเทาเทียมกัน และหลากหลายชองทางมากขึ้น ทุกครั้งท่ีบริษัท
มีนโยบายเขาทํารายการท่ีอาจเขาขายมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบไดเขารวมประชุม
และแสดงความคิดเห็น กรรมการผูมีสวนไดเสียไมเขารวมประชุมและไมไดออกเสียงในวาระนั้นๆ เพ่ือใหการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารเปนไปอยางยุติธรรม เพ่ือประโยชนของผูถือหุนอยางแทจริง 
เม่ือมีขอสรุปบริษัทไดแจงและเปดเผยมติท่ีประชุมโดยระบุ มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผลความจําเปน และ
รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของในการทํารายการดังกลาว อยางถูกตองครบถวนทันเวลาตามหลักเกณฑของตลาด
หลักทรัพยฯ นอกจากนี้ยังไดจัดทํารายการสรุปไวในรายงานประจําปและแบบ 56-1 

 หมวดที่ 5  เร่ือง  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 โครงสรางคณะกรรมการบริษัท 

    การถวงดุลของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย 

   ประธานกรรมการบริษัท        1   ทาน 

   กรรมการท่ีเปนผูบริหาร                                     5   ทาน 

   กรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีความเปนอิสระ                 3   ทาน 
  บริษัทฯ ไมมีคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) แตคณะกรรมการก็ดําเนินการ
พิจารณาคัดเลือกกรรมการจากผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพมีวิสัยทัศน เปนผูมี
คุณธรรม และมีประวัติการทํางานท่ีไมดางพรอย แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได
กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไวอยางชัดเจน และมีกรรมการผูจัดการ, กรรมการและ
ผูอํานวยการบริหารท่ัวไป  และ  กรรมการและผูอํานวยการบริหารดานปฎิบัติการ  ในฐานะหัวหนาคณะฝาย
จัดการ ซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทใหมีหนาท่ีดูแลการดําเนินธุรกิจบริหารกิจการงานของ
บริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทใหบรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมาย และสอดคลองกับนโยบายท่ี
คณะกรรมการบริษัทกําหนด 



  บริษัท  แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด (มหาชน)    

 
 

                                                                                                                           บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด(มหาชน)             31 
                                                                                        PAN  ASIA  FOOTWEAR  PUBLIC  COMPANY LIMITED 

 

 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯไดรับแตงตั้งจากท่ีประชุมผูถือหุน มีวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับ
ของบริษัท และเม่ือครบวาระแลวอาจไดรับการเลือกตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปไดอีก 

 คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

 นิยาม   " กรรมการอิสระ"  หมายถึง  บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวน   และมีความเปนอิสระตาม 
ท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกลต. กําหนด 

 1.  ถือหุนไมเกินรอยละ  5   ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัท
รวมหรือบริษัทท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย 

 2.  เปนกรรมการท่ีไมมีสวนรวม  ในการบริหารงานในบริษัท  ไมเปนลูกจาง  พนักงานหรือ  
ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัท  บริษัทในเครือ  บริษัทรวม  บริษัทท่ีเกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัท 

 3.  เปนกรรมการท่ีไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย  ไมวาทางตรงหรือทางออม  ท้ังในดาน
การเงิน   และบริหารงานของบริษัท  บริษัทในเครือ  บริษัทรวม  บริษัทท่ีเกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของ
บริษัท   และรวมถึงไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย  ในลักษณะดังกลาวในเวลา 1 ปกอนไดรับการแตงตั้ง  
ยกเวนคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาอยางรอบคอบแลวเห็นวา การเคยมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียนั้น  จะ
ไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีและการใหความเห็นท่ีเปนอิสระ 

  4.  เปนกรรมการท่ีไมใชเปนผูท่ีเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทฯ 

  5.  เปนกรรมการท่ีไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทน เพ่ือรักษาผลประโยชนของกรรมการ
บริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

  6.  สามารถปฏิบัติหนาท่ี    แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ไดอยางอิสระโดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหาร  หรือผูถือหุนราย
ใหญของบริษัท รวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของ หรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 

 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

  บริษัทฯ  ไดมอบหมายใหนายสมมาต ขุนเศษฐ กรรมการและผูอํานวยการบริหารท่ัวไป  ซ่ึง
เปนผูท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณท่ีเหมาะสม เปนผูรับผิดชอบทําหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให
การบริหารงานของบริษัทดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี
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  เลขานุการคณะกรรมการบริษัทมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

 1.   ใหคําแนะนําเบ้ืองตน   แกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมาย  ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของ
บริษัท และติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตองและสมํ่าเสมอ  รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสําคัญ
แกกรรมการ 

 2.   ประสานงานระหวางกรรมการบริษัท  และฝายจัดการ  ดูแลและประสานงานดาน
กฎหมาย   กฎเกณฑตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  รวมท้ังดําเนินการใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท 

 3.   จัดการประชุมผูถือหุนและประชุมคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายขอบังคับ  
ของบริษัท และขอพึงปฏิบัติตาง ๆ 

 4.   บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการบริษัท   รวมท้ังติดตาม
ใหมีการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมผูถือหุน และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 5.   ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนท่ีเกี่ยวของ  ตามระเบียบและ
ขอกําหนดของกลต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 6.   ติดตอและส่ือสารกับผูถือหุนท่ัวไปใหไดรับทราบสิทธิตางๆ   ของผูถือหุน  และขาวสาร
ของบริษัท 

 บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 ภาวะผูนํา และวิสัยทัศน 

  บริษัทฯ กําหนดใหมีคณะกรรมการของบริษัท ไมนอยกวา 5 คน (ตาม พรบ. มหาชน) 
คุณสมบัติของกรรมการตองเปนบุคคลธรรมดา และ  

  1.  บรรลุนิติภาวะ 

 2.  ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

 3. ไมเคยรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยท่ีได
กระทําโดยทุจริตไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคการหรือหนวยงานของรัฐ         
ฐานทุจริตตอหนาท่ี 
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  คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยบุคคลซ่ึงมีความรู ความสามารถ และประสบการณ
หลากหลาย  มีความสามารถเฉพาะดานท่ีเปนประโยชนกับบริษัท เขาใจบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ มีภาวะ
ผูนํา มีการกําหนดวิสัยทัศนของบริษัทไวอยางชัดเจน มีความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ 
กํากับดูแลกิจการของบริษัท  ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีไดกําหนดไว   ใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอบริษัท และผูถือหุน มีการบริหารงานโดยการกําหนดภารกิจ เปาหมาย กลยุทธ แผนปฎิบัติงานและ
งบประมาณประจําป   เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยนําหลักบรรษัทภิบาลมาเปนเครื่องมือในการ
บริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหแกกิจการและผูถือหุน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ    มีการติดตามผลการดําเนินงานของฝายจัดการ  โดยกําหนดให
รายงานความกาวหนาของผลการดําเนินงานและผลประกอบการของบริษัท 

 ภาวะผูนํา 

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และกลยุทธทางธุรกิจ 
ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการติดตามภาระหนี้สิน   และผูบริหาร    ซ่ึงเปนฝายจัดการเปนผูดูแล และปฏิบัติ งานใหเปนไปตาม
นโยบาย เปาหมาย และวัตถุประสงคท่ีกําหนด พรอมกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแตละชุด ซ่ึงมีการแบงแยกอํานาจหนาท่ีระหวางคณะกรรมการบริษัทกับฝายจัดการอยางชัดเจน 
เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคของบริษัทฯ  

 การรวมหรือแยกตําแหนง 
 ประธานกรรมการบริษัทเปนกรรมการ ซ่ึงมีความเปนอิสระมิไดเปนผูบริหารและไมเปน
บุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร เพ่ือเปนการแบงแยกหนาท่ีในการบริหารงาน มีความอิสระจากกัน และ
ถวงดุลซ่ึงกันและกัน สนับสนุนใหกรรมการและผูบริหารทุกคนมีสวนรวมในการประชุม ชวยเหลือ แนะนํา 
ดูแล การดําเนินธุรกิจของฝายจัดการ แตจะไมเขาไปกาวกายงานหรือธุรกิจประจําของฝายจัดการ นอกจากนี้ยัง
กําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการแตละคณะและของฝายจัดการไวอยางชัดเจนสามารถตรวจสอบ
ได เพ่ือความโปรงใสในการบริหารจัดการ 

 ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในดานการดําเนินงาน การเงิน การ
ปฏิบัติงาน และการกํากับดูแล โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบ
ดังกลาว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอรตลอดจนใหคําแนะนําเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาไดดําเนินการ ตาม
แนวทางท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิผล มีความเปนอิสระสามารถทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มท่ี 
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 การประชุมคณะกรรมการ 

     คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญกับการเขารวมประชุมและถือเปนหนาท่ี เพ่ือรับทราบ
และรวมตัดสินใจในการดําเนินงานของบริษัท ไดกําหนดการประชุมไวลวงหนาตลอดท้ังป โดยจัดขึ้นทุกเดือน  
เลขานุการคณะกรรมการจะสงจดหมายเชิญประชุม พรอมท้ังระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้ง
กอน และเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการบริษัททราบเรื่อง เพ่ือพิจารณาลวงหนาตามระยะเวลาท่ี
กฎหมายกําหนด คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพ่ิมเติมในวาระการประชุมและสามารถอภิปรายให
ความเห็นไดโดยเปดเผย เลขานุการคณะกรรมการจะจัดทํารายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมท่ี
ผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พรอมใหคณะกรรมการบริษัทและผูท่ีเกี่ยวของตรวจสอบได 

  รายงานการประชุมท่ีท่ีประชุมรับรองแลวจะถูกจัดเก็บอยางเปนระบบ ณ สํานักงานบริษัท 
และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสพรอมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมตาง ๆ เพ่ือสะดวก
ในการสืบคนอางอิง 
 ในป 2554 บริษัทฯ ไดมีการปรับโครงสรางกรรมการใหมในการประชุมสามัญ ครั้งท่ี 33  เม่ือ 
วันท่ี  11  เมษายน  2554  มีการประชุมคณะกรรมการตามวาระปกติจํานวน 9 ครั้ง และประชุมตามวาระพิเศษ
จํานวน 2 ครั้ง โดยการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทานสรุปไดดังนี ้
 

รายชื่อกรรมการ วาระการดํารง
ตําแหนง 

การประชุม/การเขารวมประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

วาระปกต ิ วาระพิเศษ รวม 
   1. นายบุญชัย โชควัฒนา              3 ป  9/9 2/2 11/11 
   2. นายบุญเกียรต ิ โชควัฒนา 3 ป  0/9  0/2 0/11 
   3. นายพยนต พันธศร ี 3 ป   9/9  2/2  11/11 
   4. นายวิชิต ประยูรวิวัฒน               3 ป    9/9  2/2  11/11 
   5. นายสมมาต     ขุนเศษฐ 3 ป    9/9 2/2  11/11 
   6. นายวีระวุฒิ                  เดชอภิรัตนกุล 3 ป  9/9  2/2  11/11 
   7. นายสุจริต ปจฉิมนันท 3 ป  8/9 2/2 10/11 
   8.พลตํารวจตรีภาณุรัตน มีเพียร 3 ป    9/9 1/2 10/11 
   9. นายวิชิต ตันติอนุนานนท 3 ป   9/9  1/2 10/11 

 ท้ังนี้ ไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร จัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผานการ
รับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พรอมใหคณะกรรมการบริษัทฯ และผูท่ีเกี่ยวของตรวจสอบได 
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 บริษัทฯไดออกขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผูบริหารและพนักงาน เพ่ือใหผูท่ีเกี่ยวของ
ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของบริษัท ดังนี ้

 จงรักภักดีตอบริษัทประหนึ่งเปนครอบครัวของขาพเจาเอง 
 ดํารงชีวิตอยางมีศีลธรรม เรียบงาย และประหยัด 
  รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว บริษัท และสังคม 
  ยอมรับนับถือผูมีคุณธรรม ความรู ความสามารถ และไมดูหม่ินผูอ่ืน  
  เสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือประโยชนของหมูคณะ 
  ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และวินัยของบริษัทโดยเครงครัด 
  รับผลตอบแทนจากผลงานท่ีสุจริตเทานั้น 
  สรางเสริมความรัก ความเขาใจ และความสามัคคีอันดีในบริษัท 
  รักษาผลประโยชนและความลับของบริษัทโดยเครงครัด 
  ซ่ือสัตย ขยัน อดทน พัฒนาตนเองและบริษัทใหเจริญรุงเรืองสืบไป 
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 โครงสรางรายได 
 รายไดหลักของบริษัทฯ และกลุมบริษัท  เกิดจากการผลิตและสงออกรองเทา สวนรายไดอ่ืน ไดแก 
ดอกเบ้ียรับ คาเชารับ คาบริการรับ คาการจัดการทางธุรกิจ คาท่ีปรึกษาทางธุรกิจ กําไรจากการปริวรรตเงินตรา การ
รับจางผลิต และสวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียจากการลงทุน 

 บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด (มหาชน) 
 

ยอดขายแยกตามตลาด 
ป  2554 ป  2553 ป  2552 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

มูลคาจําหนาย – ในประเทศ 80.46 3.79 109.39 7.49 96.80 3.8 

                        – ตางประเทศ 2,041.00 96.21 1,346.59 92.51 2,474.37 96.2 

รายไดหลักของบริษัทฯ   2,121.46 100.0 1,455.98 100.0 2,571.18 100.0 

อัตรา เพ่ิม (ลด) ของมูลคาการจําหนาย 665.48 45.76 (1,115.2)
0) 

(43.37) (888.26) (25.68) 

   
ยอดขายแยกตามผลิตภัณฑ 

ป  2554 ป  2553 
 

ป  2552 
 ลานบาท % ลานบาท ลานบาท % ลานบาท 

มูลคาจําหนาย  –  NIKE - - 47.05 3.23 1,884.42 73.3 

                        –  MARKS & SPENCER 108.12 5.10 105.76 7.26 - - 

                        –  TIMBERLAND - - 19.51 1.34 528.78 20.6 

                        –  K - SWISS 865.34 40.79 172.79 11.87 2.51 0.1 

                        –  PAYLESS 3.09 0.15 218.56 15.01 - - 

                        –  GEOX - - 78.99 5.43 40.92 1.6 

                        –  PAN 68.10 3.21 39.84 2.74 37.68 1.5 

                        –  SLAM 8.93 0.42 6.03 0.41 4.58 0.2 

                        –  LESCON 5.02 0.24 72.97 5.01 20.43 0.8 

                        –  OUTSOLE - - 16.23 1.11 50.29 2.0 
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ยอดขายแยกตามผลิตภัณฑ 
ป  2554 ป  2553 

 
ป  2552 

 ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
                        –  PATAGONIA 34.83 1.64 7.25 0.50 - - 

                        –  CHAMPION - - 5.81 0.40 - - 

                        –  SAUCONY 216.54 10.21 241.33 16.58 - - 

                        –  PALADIUM 3.78 0.18 - - - - 

                        –  TOMMY - - 5.84 0.40 - - 

                        –  FITFLOP 126.86 5.98 58.54 4.02 - - 

                        –  HUMMEL 270.15 12.73 118.68 8.15 - - 

                        –  ALDI 76.75 3.62 80.80 5.55 - - 

                        –  DIADORA - - 23.64 1.62 - - 

                        –  KAPPA - - 9.20 0.63 - - 

                        –  ELLESSE - - 19.67 1.35 - - 

                        –  POLO 3.59 0.17 - - - - 

                        –  CAMPER 42.20 1.99 - - - - 

                        –  กระเปา 244.07 11.50 87.60 6.02 - - 

                        –  อ่ืนๆ 6.57 0.30 19.91 1.37 1.57 0.1 

รวมมูลคาการจําหนาย 2,121.47 100.0 1,456.00 100.0 2,571.18 100.0 
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 รายไดกลุมบริษัท 
สายผตภัณฑ 

/ กลุมธุรกิจ 
ชื่อยอ 
บริษัท 

%การถือหุน
ของบริษัทฯ 

ป 2554 ป 2553 ป 2552 

รายได * % รายได * % รายได * % 

ผล
ิตแ

ละ
สง

ออ
กร

องเ
ทา 

PAF 
 

- 
 

2,569.63 61.7 1,835.75 51.5 2,692.82 48.9 
 FTC 

 
100.00 5.05 0.1 56.41 1.6 477.51 

 
8.7 

 ICF 
 

100.00 
 

29.04 0.7 56.25 
 

1.6 
 

178.21 
 

3.2 
 KPF 

 
100.00 

 
115.58 2.8 230.25 6.5 780.52 14.2 

INN 
LAO 

 

96.07 
100.00 

2.43 
25.30 

0.1 
0.6 

7.38 
- 

0.2 
- 

2.94 
- 

0.1 
- 

รวมรายไดจากกลุมธุรกิจ 
ผลิตและสงออกรองเทา 2,747.01 65.9 2,186.04 61.3 4,132.00 75.1 

       
รวมรายไดจากกลุมธุรกิจ 
ผลิตพื้นรองเทา 809.51 19.4 739.32 20.7 822.91 15.0 

       
รวมรายไดจากกลุมธุรกิจ 
ผลิตหนาผารองเทา 100.45 2.4 113.79 3.2 85.48 1.6 

       
รวมรายไดจากกลุมสนับสนุน 
การผลิต/ธุรกิจการตลาด 508.97 12.2 527.15 14.8 462.88 8.4 

       
รวมรายไดของกลุมบริษัท 4,165.94 100.0 3,566.30 100.0 5,503.27 100.0 

อัตราเพิ่ม (ลด) ของรายไดกลุมบริษัท  599.64         16.8  (1,936.97)         (35.20)  (1,678.81)         (23.4) 

*    รวมสวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียจากการลงทุนดวย  

ยอดขาย - ในประเทศ 1,387.85 38.55 1,491.12 49.97 1,346.33 25.7 
 - ตางประเทศ 2,211.87 61.45 1,492.86 50.03 3,892.72 74.3 
รวมรายไดจากการจําหนาย 3,599.72 100.0 2,983.98 100.0 5,239.05 100.0 
อัตราเพิ่ม (ลด) ของมูลคาการจําหนายท้ังหมด 615.74 20.63 (2,255.07) (43.04) (1,782.57) (25.4) 
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ผูถือหุน 
 

 ผูถือหุนรายใหญสูงสุด 10 รายแรก  
ณ  วันท่ี  30 ธันวาคม 2554    มีดังนี ้

 
ลําดับที ่

 
รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน 

(หุน) 

สัดสวนการ
ถือหุน 

(รอยละ)* 
1. บริษัท ไอ.ซี.ซี.  อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 102,112,778 18.91 
2. บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 97,843,300 18.12 
3. บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 30,516,108 5.65 
4. บริษัท  ไอ.ดี.เอฟ จํากัด 26,135,950 4.84 
5. บริษัท อินเตอรเนช่ันแนลแลบบอราทอรี ่จํากัด 26,028,104 4.80 
6. นายบุญชัย  โชควัฒนา 22,959,400 4.25 
7. นายณรงค  โชควัฒนา 19,575,977 3.62 
8. บริษัท บานแพน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด โฮลดิ้ง จํากัด 13,307,760 2.46 
9. บริษัท พอนเท็กซ (ประเทศไทย) จํากัด 2,723,000 0.50 

   10. บริษัท แพนอัปเปอร จํากัด 1,841,777 0.34 

*     คํานวณจากหุนสามัญท่ีออกและเรียกชําระแลวจํานวน  540   ลานหุน 
 ณ วันท่ี  24 กุมภาพันธ  2554  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด(มหาชน)  ไดซ้ือหุนจาก
บริษัท พี เอ แคปปตอล จํากัด  จํานวน  102,112,778 หุน  หรือรอยละ  18.91  และ บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด
(มหาชน)  ไดซ้ือหุนจากบริษัท บางกอกรับเบอร จํากัด(มหาชน)  จํานวน  92,656,300 หุน  ทําใหจํานวนหุน
รวมท่ีบริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด(มหาชน)  ถือ บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด(มหาชน)  จํานวน  97,843,300 
หุน  หรือรอยละ  18.12  
 ผูถือหุนรายใหญ 

ลําดับที ่ บริษัท ประกอบธุรกิจประเภท สัดสวนการถือหุน(รอยละ)  

1. บริษัท ไอ.ซี.ซี.  อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
(มหาชน) 

ผลิตและจําหนายสินคา
อุปโภคบริโภค 18.91 

2. บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) ผลิตและจําหนายสินคา
อุปโภคบริโภค 18.12 

 ถือหุนรายใหญท้ัง 2  ราย  ดังกลาวมีลูกคาคนละกลุมกับบริษัทฯ กรรมการและผูบริหารแยกกัน
อยางอิสระและชัดเจน  ซ่ึงไมมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางนโยบายการจัดการหรือมีผลตอการควบคุม  
หรือมีอิทธิพลตอการดําเนินงาน  หรือนโยบายทางการเงินของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 



   บริษัท  แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด (มหาชน)    
 

 

                              บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด(มหาชน)             40 
                                                                                        PAN  ASIA  FOOTWEAR  PUBLIC  COMPANY LIMITED 

การจัดการ 
 

 โครงสรางการจัดการ 
 

 โครงสรางการจัดการและการบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการ 3 ชุด ดังนี ้
 

  คณะกรรมการบริษัท 
  คณะกรรมการบริหาร 
  คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 
 

 คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนและมีอํานาจหนาท่ี ดังนี ้
 

1.   แตงตั้ง ถอดถอน มอบอํานาจหนาท่ีใหแกคณะกรรมการตรวจสอบ และฝายบริหาร
ของบริษัทฯไปปฏิบัต ิ

 

2.  พิจารณาแตงตั้งและถอดถอนท่ีปรึกษาคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ เพ่ือ
พิจารณาใหความเห็นเฉพาะเรื่อง 

 

3.   กํากับดูแลกิจการ ทบทวน และใหความเห็นชอบ กับนโยบาย กลยุทธท่ีสําคัญ 
แผนงาน และงบประมาณประจําปท่ีฝายบริหารของบริษัทฯเสนอ 

 

4.  กํากับ  ดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย และการเปดเผยขอมูลตอ
สาธารณะใหมีอยางเพียงพอ 

 

5.  กํากับ   ดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนของผูบริหาร
กรรมการและผูถือหุน  รวมท้ังการใชทรัพยสินของบริษัทฯในทางมิชอบ 

 

6.  อนุมัติธุรกรรมตางๆ  ในการดําเนินกิจการของบริษัทฯในสวนท่ีเกินอํานาจของฝาย
บริหารหรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

 

7.   รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากฝายบริหาร 
 

8. เสนอผูถือหุน ในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  หรือ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตองไดมติท่ีประชุมผูถือหุนกอนดําเนินการ 
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PAN ASIA FOOTWEAR PUBLIC CO.,LTD. โครงสรางองคกร 

Organization Chart กรรมการบริษัท 
Board  of  Directors 

 

สํานักตรวจสอบ
ภายใน 

Internal Audit 
Office  ( IAO) 

 

คณะกรรมการบริหาร 
Executive Board of Directors 

 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 
Chief Executive Officer 

กรรมการและผูอํานวยการบริหาร
ทั่วไป 

Chief Administrative Officer 

ฝายผลิตรองเทา  
Shoe Production 

Dept.(SPD) 
 

ฝายเตรียมการผลิต 
Pre-Production 

Dept.(PPD) 
 

ฝายตรวจสอบคุณภาพ 
Quality Control Dept. 

(QMD) 
 

สํานักบัญชีและ 
สํานักการเงิน 

Accounting Office and 
Financail Office (AFO) 

ฝายตางประเทศ 
Foreign Affairs 

Dept. (FAD) 
 

ฝายจัดซื้อ 
Purchasing 
Dept.(PCD) 

สํานักกฎหมาย 
Law  Office  

(LWO) 

สํานักงานตัวแทนฝายบริหาร
Management 

RepresentativeOffice 
(MRO) 

ฝายทรัพยากรบุคคล 
Human Resource 

Dept. (HRD) 
 

ฝายบัญชีและการเงิน 
Accounting & 

Finance  Dept. (AFD) 
 

ฝายผลิตพ้ืน 
Out sole Production 

Dept.(OSD) 

ฝายวิศวกรรมงาน
ออกแบบ  

 Tooling Engineer 
Dept..(TED) 

(TED)3 

ฝายรองเทาตัวอยาง
Sample Room 
Dept.(SRD) 

กรรมการผูจัดการ 
Managing  Director 

 

กรรมการและผูอํานวยการบริหาร
ดานปฎิบัติการ 

Chief Operating Officer 

ผูบริหารสํานัก 
Director 

ผูบริหารสํานัก 
Director 

ผูบริหารสํานัก 
Director 

รองกรรมการผูจัดการ 
Deputy Managing Director 

รองกรรมการผูจัดการ 
Deputy Managing Director 

รองกรรมการผูจัดการ 
Deputy Managing Director 

รองกรรมการผูจัดการ 
Deputy Managing Director 

รองกรรมการผูจัดการ 
Deputy Managing Director 

รองกรรมการผูจัดการ 
Deputy Managing Director 

ฝายผลิตกระเปา 
Bag Production 

Dept.(BPD) 

ฝายวางแผนการผลิต 
Production Planning 

Dept.(PPD) 

ฝายพัฒนาผลิตภัณฑกระเปา 
Bag Development 

Dept.(BGD) 

ฝายวิศวกรรม 
Engineering Dept.(END) 

ฝายคอมพิวเตอร 
Computer 

Dept.(CPD) 

ฝายพัฒนา
ผลิตภัณฑรองเทา 

Shoe Development 
Dept.(SDD) 
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   คณะกรรมการชุดยอย 
 เพ่ือใหผูถือหุนม่ันใจในการดําเนินงานของบริษัทฯ  วามีการดําเนินงานท่ีโปรงใสมีผู
กล่ันกรอง  สอบทานและใหคําแนะนําอยางรอบคอบ 

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เพ่ือทําหนาท่ีดังกลาว และรายงาน
ผลตอคณะกรรมการบริษัท ปจจุบันประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะอนกุรรมการติดตามภาระหนี้สิน โดยมีขอบเขตอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละ
ชุดเปนอิสระกัน เพ่ือชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

   คณะกรรมการบริหาร 
 ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 6/2554 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2554  ไดมีมติ
เปล่ียนแปลงคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ  ประกอบดวยกรรมการ 6 ทาน ดังรายช่ือตอไปนี ้

 1.  นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร  
 2. นายพยนต พันธศร ี รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส 
 3.  นายบุญเกียรต ิ โชควัฒนา กรรมการบริหาร 
 4. นายวีระวุฒ ิ เดชอภิรัตนกุล กรรมการบริหาร  
 5.  นายวิชิต ประยูรวิวัฒน กรรมการบริหาร   
 6.  นายสมมาต ขุนเศษฐ กรรมการบริหารและเลขานุการ 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1. พิจารณากําหนดนโยบายสําคัญของบริษัทฯ โดยกําหนดวัตถุประสงค ภารกิจ แนวทาง 

ตลอดจนการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

2. จัดทําแผนธุรกิจ ตลอดจนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯแกคณะกรรมการบริษัทฯ 

3.   ดําเนินกิจการและบริหารจัดการตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชนแกบริษัทฯ 
และผูถือหุน 

4. จัดโครงสรางและบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ กําหนด 

5.   เสนอรายงานการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัทฯ อยางสมํ่าเสมอ 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
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   คณะกรรมการตรวจสอบ 

ดวยท่ีประชุมสามัญผู ถือหุน  ครั้ง ท่ี  33  เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2554  และท่ีประชุม
คณะกรรมการ  ครั้งท่ี  5/2554  ไดมีมติเปล่ียนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทฯ  ประกอบดวยกรรมการ 3 
ทาน ดังรายช่ือตอไปนี ้

1.  นายสุจริต ปจฉิมนันท  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.  นายวิชิต ตันติอนุนานนท  กรรมการตรวจสอบ 

3.  พลตํารวจตรีภาณุรัตน มีเพียร  กรรมการตรวจสอบ 

 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.  สอบทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ 

2 สอบทานใหบริษัทฯ   มีระบบการควบคุมภายใน (internal control)  และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (internal  audit) ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล  และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน  ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง  โยกยาย  เลิกจางหัวหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน  หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3.  สอบทานใหบริษัทฯปฏิบัตติามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4.  พิจารณา  คัดเลือก  เสนอแตงตั้งบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระ  เพ่ือทําหนาท่ีผูสอบบัญชีของ
บริษัท  และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว  รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี  โดยไมมีฝายจัดการเขา
รวมประชุมดวยอยางนอยปละ  1 ครั้ง 

5.  พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  ให
เปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย  ท้ังนี้  เพ่ือใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล
และเปนประโยชนสูงสุดตอบรษิัท 

6.   จัดทํารายการของคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท  
ซ่ึงรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย
ดังตอไปนี ้

 6.1  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง  ครบถวน  เปนท่ีเช่ือถือไดของรายงานทางการเงิน  
ของบริษัท 

6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย  หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
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6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
6.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบแตละทาน 
6.7 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฎิบัติหนาท่ี

ตามกฎบัตร  (charter) 
6.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ  ภายใตขอบเขตหนาท่ีความ

รับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท     
7. ปฏิบัติการ อ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสมํ่าเสมอ  อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง  โดยในป 2554 

มีการประชุมรวม  4  ครั้ง   และไดรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง 

 

  การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

  บริษัทฯ สงเสริมใหกรรมการและผูบริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเขารวมสัมมนาหลักสูตรท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการ โดยเขา
รวมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP), Audit 
Committee Program (ACP), และ Finance For Non - Finance Director (FND) ซ่ึงจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรส้ันๆ อันเปนประโยชนแกการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรตางๆ ท่ี IOD จะจัดขึ้นอีกตอไปในอนาคต   

 
 

  การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
 

 บริษัทฯ มีมาตรการปองกันการใชประโยชนจากขอมูลภายใน โดยพนักงานทุกระดับของ
บริษัทฯ ตองรักษาขอมูลและเอกสารท่ีไมพึงเปดเผยตอบุคคลภายนอก 
 

  การใชขอมูลภายในรวมกันของพนักงาน จะตองอยูในกรอบหนาท่ีและความรับผิดชอบเทาท่ี
พนักงานพึงไดรับมอบหมายเทานั้น 
 

 จัดใหมีมาตรการและระบบควบคุมดูแลขอมูลบริษัทภายในหนวยงาน  โดยใหถือเปนสวน
หนึ่งของมาตรการควบคุมความเส่ียงท่ีสําคัญของบริษัทฯ 
 
 
 

 



   บริษัท  แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด (มหาชน)    

 
 

                           บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด(มหาชน)              
                                                                                       PAN  ASIA  FOOTWEAR  PUBLIC  COMPANY LIMITED 

45 

 ขอมูลภายในท่ีสําคัญ  บริษัทฯ จะเปดเผยตอบุคคลท่ีเกี่ยวของเทานั้น เชน ผูสอบบัญชี  ท่ี
ปรึกษากฎหมาย เปนตน  และบริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลใหกับผูถือหุนเฉพาะเรื่องในเวลาท่ีเหมาะสมเทานั้น 
 กําหนดใหผูบริหารตองมีหนาท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย  ทุกครั้งท่ีมีการซ้ือ ขาย หรือ
โอนหลักทรัพยตอสํานักงาน ก.ล.ต.  ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 
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ระบบการควบคุมและการตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมองเห็นความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพของ
ทุกระดับภายในองคกร จึงไดกําหนดมาตรการในการตรวจสอบ  สอดสองดูแลฝายบริหาร โดยเปนผูอนุมัติ
แผนงานและเปาหมายการปฏิบัติงาน  ท้ังนี้ฝายบริหารจะตองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  เปนประจํา
ทุกเดือนเพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทฯ  ไดรับทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน รวมท้ัง
สามารถติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง 

 การควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดติดตามการดําเนินงานของฝายบริหารผานทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ซ่ึงมีหนาท่ีสอบทานใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  ท่ีมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิผลและใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ  ไดมอบหมายใหสํานักตรวจสอบภายในดําเนินการดานการตรวจสอบในองคกร  โดยทํา
หนาท่ีสอบทานความถูกตองเช่ือถือไดของขอมูลทางบัญชีและการเงิน ควบคุมดูแลการเก็บรักษาและการใช
ทรัพยสินและรายงานผลการตรวจสอบของบริษัทและบริษัทยอยเปนประจําทุกไตรมาส นอกจากนี้การ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยในแตละไตรมาส  คณะกรรมการตรวจสอบและผูตรวจสอบบัญชี
อิสระไดเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณางบการเงินรวมและขอสังเกต (ถามี)  เพ่ือเสนอแนะตอฝายบริหารพิจารณา
ดําเนินการตอไป   

 การตรวจสอบภายใน 

 สํานักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  ขึ้นตรงตอประธานกรรมการบริษัทฯ ไดปฏิบัติตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในท่ีพอเพียง  โดยมีวัตถุประสงค ขอบเขต อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักตรวจสอบภายในไดทําการประเมินระบบการควบคุม
ภายในในระดับองคกรและระดับกิจกรรม รวมถึงการทดสอบและประเมินความเพียงพอและความมี
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในองคกร โดยมีการตรวจสอบตามแผนงานประจําป  ซ่ึงมีความ
สอดคลองกับผลการประเมินความเส่ียง  ใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือใหการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายท่ีวางไว  และสอดคลองกับ
นโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติท่ีวางไวรวมท้ังกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คําอธิบายและวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 ผลการดําเนินงาน 
 

  กลุมกิจการมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากปกอน  580.73 ลานบาทหรือรอยละ 19.0  ซ่ึงเปนยอดขาย
ตางประเทศลเพ่ิมขึ้น 719.01 ลานบาทหรือรอยละ 48.2 จากกลุมธุรกิจผลิตและสงออกรองเทา, กลุมธุรกิจผลิตพ้ืน
รองเทาและกลุมสนับสนุนการผลิตและธุรกิจการตลาดเพ่ิมขึ้นรอยละ 45.8, 164.9 และ 16.4  ตามลําดับ สวน
ยอดขายในประเทศและรับจางผลิตลดลง 103.27 ลานบาท  และ  35.01 ลานบาท  คิดเปนรอยละ  6.9 และ 52.5 
ตามลําดับ  เฉพาะกิจการรายไดเพ่ิมขึ้น  650.37 ลานบาท หรือ  รอยละ 44.1  สวนใหญเปนยอดขายตางประเทศ
เพ่ิมขึ้นเนื่องจากปริมาณการสงออกเพ่ิมขึ้น  976,365 คู  กลุมกิจการมีรายไดอ่ืนเพ่ิมขึ้นจากปกอน 32.87 ลานบาท 
หรือรอยละ 6.4  เนื่องจาก  กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน 132.64 ลานบาท  สวนรายไดอ่ืน, คาบริการรับ  และ
กําไรจากการขายหลักทรัพยในความตองการของตลาดลดลง  58.84, 22.46 และ 10.15 ลานบาท  ตามลําดับเฉพาะ
กิจการมีรายไดอ่ืนเพ่ิมขึ้นจากปกอน 63.32 ลานบาท  หรือรอยละ 14.70  เนื่องจากกําไรจากการจําหนายทรัพยสิน  
121.26 ลานบาท  สวนรายไดอ่ืนๆ, คาบริการรับ และกําไรจากการขายหลักทรัพยในความตองการของตลาด  
ลดลง  26.97, 21.53 และ 10.15 ลานบาท  ตามลําดับ 

  ตนทุนขายและรับจางผลิตเพ่ิมขึ้นจากปกอน 43.46 ลานบาทหรือรอยละ  1.2  ในขณะท่ีรายไดรวม
เพ่ิมขึ้น  580.73 ลานบาท  หรือรอยละ 19.0 ทําใหมีกําไรขั้นตน  65.25 ลานบาท เฉพาะกิจการตนทุนขายเพ่ิมขึ้น  
338.49 ลานบาท  รอยละ 18.9ในขณะท่ีรายไดรวมเพ่ิมขึ้น  650.37 ลานบาท  หรือรอยละ 44.1  ทําใหขาดทุน
ขั้นตน  3.01 ลานบาท  ซ่ึงลดลงจากปกอน  311.87 ลานบาท   

คาใชจายในการขายลดลง  63.87 ลานบาท สวนใหญเปนคาใชจายสงออก สวนคาใชจายในการ
บริหารลดลง 14.16  ลานบาท  เฉพาะกิจการคาใชจายในการขายลดลง  48.24 ลานบาท  เนื่องจากคาใชจายสงออก
และคาใชจายในการบริหารเพ่ิมขึ้น  5.79 ลานบาท  สําหรับคาใชจายอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น  111.82 ลานบาท  เนื่องจาก  
หนี้สงสัยจะสูญ, ขาดทุนจากเหตุการณอุทกภัย  และขาดทุนจากการดอยคาสินทัพย  เพ่ิมขึ้น  74.89, 25.16  และ  
27.49 ลานบาท  ตามลําดับ  เฉพาะกิจการคาใชจายอ่ืนเพ่ิมขึ้น  34.21 ลานบาท  ตนทุนทางการเงินเพ่ิมขึ้น  21.70 
ลานบาท  คิดเปนรอยละ 17.10  เฉพาะกิจการเพ่ิมขึ้น 11.27 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.2 เนื่องจากอัตราดอกเบ้ีย
เพ่ิมสูงขึ้น 

 งบการเงินรวมของกลุมกิจการ  ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด  248.15 ลานบาท  สวนท่ีเปนของบริษัท
ใหญ  142.59  ลานบาท   คิดเปนผลขาดทุนสุทธิตอหุน 0.32 บาท   สวนงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสุทธิ
สําหรับงวด  359.76 ลานบาท  คิดเปนผลสุทธิขาดทุนตอหุน  0.67 บาท  
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 ฐานะการเงิน   

 สินทรัพย 
สินทรัพยรวมของกลุมบริษัทฯ ลดลงจาก 3,578 ลานบาท  ในปกอนหนา เหลือ 3,014  

ลานบาทในปนี้  ลดลงรอยละ 15.8  สวนใหญเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน  ลดลงจากปกอน 542 ลานบาท    คิดปน
รอยละ  24.0 เนื่องจากท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ  ลดลง  491 ลานบาท   

 คุณภาพของสินทรัพย 
 ลูกหนี้การคา 

ณ วันส้ินป บริษัทฯ และกลุมบริษัท มีลูกหนี้การคาสุทธิเพ่ิมขึ้นจากปกอน 39   ลานบาท 
ซ่ึงเปนลูกหนี้จากการสงออก  เพ่ิมขึ้น  111 ลานบาท  สวนลูกหนี้จากกิจการท่ีเกี่ยวของ ลดลง  72 ลานบาท  ซ่ึง
ลูกหนี้การคาดังกลาวไดมีการติดตามและการเรียกเก็บเงินเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาปกต ิ   

 เงินใหกูยืมระยะส้ัน 
ณ วันส้ินป บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินใหกูยืมระยะส้ัน เพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของป

กอนจํานวน  17 ลานบาท  เนื่องจากบริษัทยอยไดใหกูยืมเงินระยะส้ันแกบริษัทท่ีเกี่ยวของ  1 แหง  จํานวน  17 
ลานบาท  ซ่ึงบริษัทลูกหนี้ดังกลาวยังคงดําเนินธุรกิจปกต ิ โดยบริษัทฯ คาดวาจะไดรับเงินทยอยชําระคืนตอไป 

 สินคาคงเหลือ 
บริษัทฯ และบริษัทยอย  มีสินคาคงเหลือ  ณ ส้ินป  2554  จํานวน  616 ลานบาท  ใน

จํานวนนี้เปนวัตถุดิบ, งานระหวางทําและสินคาสําเร็จรูปคิดเปนรอยยละ  46, 25 และ 29 ตามลําดับ โดยบริษัทฯ 
และบริษัทยอยไดตั้งคาเผ่ือสินคาเส่ือมคุณภาพรวม  136 ลานบาท  คิดเปนรอย  22 ของมูลคาสินคาคงเหลือ 

 เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยเผื่อขาย 
บริษัทฯและบริษัทยอย  มีเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยเผ่ือขายซ่ึงเปนเงินลงทุนในหุน

สามัญในบริษัทท่ีเกี่ยวของกันมีราคาทุนรวม  758  ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯ และบริษัทยอยไดตั้งคาเผ่ือและรับรูผล
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนดังกลาวท้ังจํานวนซ่ึงบริษัทท่ีเกี่ยวของกันดังกลาว อยูในขั้นตอนการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ  

 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 
ณ วันส้ินป บริษัทฯและบริษัทยอย  มีเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทรวม 1 แหง  จํานวน  

87 ลานบาท  และเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน  2 แหง  จํานวน  4.5 ลานบาท  รวมเงินใหกูยืมระยะ
ยาวแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกันจํานวน  91.5 ลานบาท  ในจํานวนยอดคงคาง  บริษัทฯ และบริษัทยอยดังกลาวไดตั้งคา
เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวนแลว ในระหวางปมีการชําระคืน  1.5 ลานบาท   ลูกหนี้ดังกลาวยังดําเนินธุรกิจ
ปกติ โดยบริษัทฯและบริษัทยอยคาดวาจะไดรับเงินทยอยชําระคืนตอไป 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ของกลุมบริษัท ลดลง 491 ลานบาท ในระหวางปไดมีการซ้ือ

ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ  จํานวน  327 ลานบาท  ในป  2554  บริษัทฯ และบริษัทยอยไดขายท่ีดิน  อาคารและ
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อุปกรณ  จํานวน  1,066 ลานบาท  มีกําไรจากการขายทรัพยสินจํานวน  421 ลานบาท  ระหวางปมีการบันทึกคา
เส่ือมราคา  จํานวน  161 ลานบาท  

 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
ณ ส้ินป  อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย  มีมูลคา  227 ลาน

บาท  โดยแบงเปนท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดิน  367 ลานบาท  และอาคารโรงงานและส่ิงปลูกสราง  44 ลานบาท  
บริษัทฯ ไดบันทึกผลจากการดอยคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนในสวนของท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดิน
จํานวน  155 ลานบาท  เนื่องจากราคาประเมินของผูประเมินอิสระต่ํากวาราคาท่ีไดมา  และระหวางนี้มีการบันทึก
คาเส่ือมราคาจํานวน  29 ลานบาท   

 สภาพคลอง 

1.  กระแสเงินสด 
ณ วันส้ินป 2554 บริษัทฯและกลุมบริษัทมีกระแสเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  4 

และ 72 ลานบาท  ตามลําดับ สรุปไดดังนี ้

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน  374 ลานบาท  เนื่องจากบริษัท

ฯ มีผลขาดทุนกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล  360 ลานบาท  ณ ส้ินป  2554  กลุมบริษัทมีผลขาดทุนกอนภาษีเงินไดนิติ
บุคคล  246 ลานบาท  และมีคาเส่ือมราคาในสวนของบริษัทฯ และกลุมบริษัท  47 และ  155 ลานบาท  ตามลําดับ  
บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน  425 ลานบาท  ในขณะท่ีบริษัทฯ มีกําไรจากการจําหนายสินทรัพย
จํานวน  405 ลานบาท  ทําใหไมมีผลกระทบตอกระแสเงินสดในการดําเนินงานของกิจการ 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน 
กลุมบริษัทมีเงินสดสุทธิรับในกิจกรรมลงทุนจํานวน 730 ลานบาท โดยเปนเงินสดรับจาก

การจําหนายท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ  744 ลานบาท  และกลุมบริษัทไดมีการลงทุนในท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ  
จํานวน  43  ลานบาท   

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
กลุมบริษัท  มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน  209 ลานบาท  ใน

จํานวนนี้เกิดจากชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว  เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเกี่ยวของและเงินกูยืมระยะยาวจาก
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน  จํานวน  178, 60 และ  130 ลานบาท  ตามลําดับ 

2.  อัตราสวนทางการเงิน 
 สภาพคลอง  (LIQUIDITY)  

บริษัทฯและกลุมบริษัทมีอัตราสวนสภาพคลอง และอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว 0.76 
และ 0.31 เทา  ตามลําดับ ใกลเคียงกับปกอน ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย 44 วันซ่ึงลดลง  6 วัน  เม่ือเปรียบเทียบกับป
กอนและระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย 21 วัน ใกลเคียงปกอนสวนระยะเวลาชําระหนี้เฉล่ียเพ่ิมขึ้นจาก  39  วันเปน 64 
วัน เฉพาะของบริษัทฯ ระยะเวลาเก็บหนี้และระยะเวลาชําระหนี้เฉล่ีย  43  และ  40 วัน  ตามลําดับ  
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 ความสามารถในการทํากําไร (PROFITABILITY) 
กลุมบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตน 1.8%  ในขณะท่ีป  2553  มีอัตราขาดทุนขั้นตน 15% 

เนื่องจากกลุมบริษัท มีรายไดเพ่ิมจากปกอน  581 ลานบาท  ซ่ึงเปนยอดขายตางประเทศท่ีเพ่ิมขึ้น  719 ลานบาท  
กลุมบริษัทฯ ขาดทุนกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล   97  ลานบาท   คิดเปน   3%  เฉพาะกิจการมีผล
ขาดทุนกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล  290 ลานบาท  คิดเปน  14%     จากยอดขาย  บริษัทฯ มีผล
ดําเนินงานขาดทุนสุทธิ  360  ลานบาท  คิดเปน  17%  ของยอดขาย 

 ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  (EFFICIENCY) 
  เนื่องจากกลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ 248 และ 360 ลาน

บาท  ตามลําดับ  ทําใหอัตราผลตอบแทนผูถือหุน  (ROE)  และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม  (ROA)  มีคา
ติดลบ  (N.A.) 

   นโยบายทางการเงิน  (FINANCIAL) 
   บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E RATIO) เทากับ  1.4 เทา  ซ่ึง

ใกลเคียงกับเวลาเดียวกันของปกอน  อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ียดีขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน  
เนื่องจากขาดทุนกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลงจาก  732 ลานบาท  เปน  360 ลานบาท   

3. แหลงที่มาของเงินทุน 
 โครงสรางเงินทุน 

ณ วันส้ินป โครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ และกลุมบริษัทฯ มีวงเงินสินเช่ือจากสถาบัน
การเงินในประเทศรวม 1,282 ลานบาท และใชวงเงินไป 924 ลานบาท คิดเปนรอยละ 72 ในจํานวนนี้เปนวงเงิน
สินเช่ือใชไปของบริษัทฯและกลุมบริษัทรอยละ  45  และ  55  ของวงเงินรวม 

 การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
   ณ  ส้ินป  สวนของผูถือหุนบริษัทใหญของกลุมบริษัท  จํานวน  404 ลานบาท  ลดลงจาก

ชวงเดียวกันของปกอน  6 ลานบาท  สําหรับสวนของผูถือหุนของบริษัท  จํานวน  1,205 ลานบาท  ลดลงจากป
กอน  จํานวน  382 ลานบาท  เนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุนจํานวน  360 ลานบาท  คิดเปนผลขาดทุนสุทธิตอหุน  0.67 
บาท  

 หนี้เงินกูตางประเทศ 
                   ณ วันส้ินป 2554  บริษัทฯ และกลุมบริษัทฯ ไมมีหนี้เงินกูตางประเทศ  
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กลุมธุรกิจผลิต/สงออก
รองเทาและเสื้อผา 

กลุมธุรกิจผลิตพื้น 
รองเทา 

กลุมธุรกิจผลิตหนาผา 
รองเทา 

กลุมสนับสนุนการผลิต/ 
ธุรกิจการตลาด 

PAF 

ERC 
100% 

MTC 
100% 

AVF 
60.67% 

 

TSS 
28.41% 

PTX 
95.73% 

ARK 
60.63% 

ICF 
100% 

PA 
43.67% 

PBT 
20.00% 

PLJI 
54.51% 

BA 
18.90% 

PAP 
17.47% 

PAL 
17.47% 

PB 
10.% 

UBR 
28.82% 

โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ 

PCC 
100% 

HBR 
100% 

CNR 
99.99% 

BRC 
16.52% 

PUC 
100% 

BPF 
65.67% 

บริษัทยอย 

บริษัทรวม 

 บริษัทที่เกี่ยวของ 

NCR 
28.82% 

 

PEI 
21.84% 

PEK 
43.67% 

PCI 
10% 

BEHC 
17.93% 

PPC 
7.86% 

PWC 
19.50% 

PLJ 
17.50% 

NHC 
17.76% 

KPF 
100% 

INN 
96.07% 

FTC 
100% 

PFC 
100% 

PRC 
100% 

PTR 
100% LAO 

100% 

EAC 
24.89% 
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                                             MTC 
ผลิต PHYLON , MIDSOLE, EVA SOCK 

 

 
 

กลุมธุรกิจผลิตพื้นรองเทา 

                                                                           PBT 
ผลิตยางแทง  ยางขน 

                                                        PEI 
ผลิตเชือก  เขียง  ตาไก 

 

                                                     PEK 
ผลิตแมพิมพพื้นรองเทา 

 

                                                         PA 
การลงทุน  บริการ  และรานสะดวกซื้อ 

 

                                                          PLJI   
ยอมผา  ผากบ  FOAM 

กลุมธุรกิจผลิต/สงออก 
รองเทาและเส้ือผา 

กลุมสนับสนุนการผลิต / 
ธุรกิจการตลาด 

บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
ผลิตรองเทา  K-SWISS  

MARKS & SPENCER , DOCKER , PATAGONIA , HUMMEL , CAMPER, FITFLOP  
และเสื้อผา  

         FTC 
ผลิตรองเทา 

 MARSK & SPENCER 

                                    ERC 
      ผลิตพื้นรองเทา  

 

      CNR 
ผลิตพื้นรองเทา OUTSOLE 

      AVF 
ผลิตพื้นรองเทา  OUTSOLE 

  TSS 
ผลิตพื้นรองเทา  INJECTION 

กลุมธุรกิจผลิตหนาผา 

                                          PCC 
ผลิตหนาผา 

                                          PUC 
ผลิตหนาผา 

                                         HBR 
ผลิตหนาผา 

                                                           APK 
ผลิตแมพิมพ  สําหรับฉีดพลาสติก 

 

                                                          PTX 
ผลิตช้ินสวนรองเทาท่ีเปนพลาสติก 

                                         BPF 
ผลิตหนาผา 

         INN 
ผลิตรองเทา  

TIMBERLAND 

         ICF 
ผลิตรองเทา PAYLESS, 

SAUCONY 

         KPF 
ผลิตรองเทา HUMMEL, 

SAUCONY 

      PFC 
ผลิตพื้นรองเทาแลหนาผารองเทา 

                                          PRC 
ผลิตหนาผา 

                                                          PTR 
ออกบบ วิจัยและพฒันารูปแบบรองเทา 

         LAO 
ผลิตเส้ือผาสําเร็จรูป 

                 
 

  EAC 
ผลิตพื้นรองเทา  OUTSOLE 
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กลุมธุรกิจผลิตพื้นรองเทา 
ชื่อยอบริษัท ชื่อบริษัท สถานที่ประกอบกิจการ 

ERC บริษัท เอ็กซเซลเลนทรับเบอร จํากัด  94 หมู 5 ต.หนองบัว อ.บานคาย จ.ระยอง 
PFC บริษัท พิมายฟุตแวร จํากัด 578 หมู 14 ถ.เล่ียงเมือง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
MTC บริษัท โมเดอรนเทคโนโลยีคอมโพเนนท จํากัด 49 หมู 5 ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุร ี
CNR บริษัท ชัยนาทรับเบอร จํากัด 611/40 ซอยวัดจันทรใน ถ.เจริญกรุง แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม  จ.กรุงเทพมหานคร 
AVF บริษัท แอดแวนเทจฟุตแวร จํากัด 51 หมู 5 ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุร ี
TSS บริษัท ไทยซังชิน นิวแมททีเรียล จํากัด 97 หมู 5 ต.หนองบัว อ.บานคาย จ.ระยอง 
EAC บริษัท อีสเทอรรับเบอร จํากัด 91/1 หมู 5 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

กลุมธุรกิจผลิต/สงออกรองเทาและเสือ้ผา 
ชื่อยอบริษัท ชื่อบริษัท สถานที่ประกอบกิจการ 

PAF บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร จํากัด (มหาชน) 177/20 หมู 5 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี
FTC บริษัท ฟุแวรเทค 1530 จํากัด 507/2  หมู 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี
ICF บริษัท อินเตอรเนช่ันแนลคิวริตี้ฟุตแวร จํากัด 620/5  หมู 11ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี
KPF บริษัท กบินทรบุรีแพนเอเชียฟุตแวร จํากัด 139 หมู 5 ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุร ี
INN บริษัท อินโนเวช่ันนครหลวงฟุตแวร จํากัด 111 หมู 4 ต.บางพระคร ูอ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 
LAO บริษัท แพนเอเซีย การเมน ประเทศลาว จํากัด 5  บานชางคู  เมืองไชยธานี  นครหลวงเวียงจันทร  ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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กลุมธุรกิจผลิตหนาผา 
ชื่อยอบริษัท ชื่อบริษัท สถานที่ประกอบกิจการ 

PRC บริษัท แพนระยอง จํากัด 177/20 หมู 5 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี
PCC บริษัท แพนคอมโพเนนท จํากัด 139 หมู 7 ต.บานพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุร ี
PUC บริษัท แพนอัปเปอร จํากัด 139/1 หมู 5 ต.นนทรี อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุร ี
HBR บริษัท หันคาบางกอกรับเบอร จํากัด 611/40 ซอยวัดจันทรใน ถ.เจริญกรุง แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม  จ.กรุงเทพมหานคร 
BPF บริษัท บุรีรัมยแพนฟุตแวร จํากัด 130 หมูท่ี 13 ตําบลโคกกลาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 

 
กลุมสนับสนุนการผลิต / ธุรกิจการตลาด 

ชื่อยอบริษัท ชื่อบริษัท สถานที่ประกอบกิจการ 
PTR บริษัท แพนเทคอารแอนดดี จํากัด 177/20 หมู 5 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี
PTX บริษัท พอนเท็กซ (ประเทศไทย) จํากัด 71/13,21 หมู 5 ถ.บางนา-ตราด กม.52 ต.ทาขาม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
APK บริษัท อาภากรอุตสาหกรรม จํากัด 71/13,21 หมู 5 ถ.บางนา-ตราด กม.52 ต.ทาขาม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
PLJI บริษัท พี แอล จอหน อินดัสทรีส จํากัด 626/1 หมู 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี
PA บริษัท พี เอ แคปปตอล จํากัด 507/7-9  หมู 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

PEK บริษัท เพค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 622 หมู 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี
PBT บริษัท แพนเอเซียไบโอเทคโนโลยี จํากัด 91 หมู 1 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
PEI บริษัท เพคอินดัสทรีส จํากัด 626/1 หมู 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี
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รายการระหวางกัน 

 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน      
   

 (1) การขายสินคาและการใหบริการ                                                                 
                                                                                                                                                                                               (หนวย : พันบาท) 

บุคคลที่บริษัทฯ มีรายการธุรกิจ ชื่อยอ 
บริษัท 

ลักษณะ 
ความสัมพันธ 

กับบริษัทฯ 

                    รายการระหวางกันป 2554                     รายการระหวางกันป 2553 
 

ขายสินคา 
 

 
รับจางผลิต 

 
ดอกเบี้ยรับ 

รายไดจาก
การ

ใหบริการ 

 
ขายสินคา 

 

 
รับจางผลิต 

 

 
ดอกเบี้ยรับ 

 

รายไดจากการ
ใหบริการ 

                        บริษัทยอย  
บจก. ฟุตแวรเทค 1530  FTC ถือหุน 100% - - 1,741 81 3,721 7 5,062 964 
บจก. เอ็กซเซลเลนท รับเบอร  ERC ถือหุน 100% 926 283 - 2,123 78 43 24 2,230 
บจก. อินเตอรเนชั่นแนล คิวริตี ้ฟุตแวร  ICF ถือหุน 100% - - 2,702 5,311 - 5,571 3,392 14,284 
บจก. พิมายฟุตแวร  PFC ถือหุน 100% 50 3 1,111 623 29 217 617 262 
บจก. แพนระยอง PRC ถือหุน 100% - - - 25 - - - 193 
บจก. กบินทรบุร ีแพนเอเซียฟุตแวร  KPF ถือหุน 100% 1,468 1,453 3,925 8,761 1,921 181 2,534 9,466 
บจก. แพนเทค อารแอนดด ี PTR ถือหุน 100% - - - - 52 - 8 2,712 
บจก. โมเดอรน เทคโลยี คอมโพเนนท MTC ถือหุน 100% 67 61 2,720 477 - 246 2,129 418 
บจก. แพนคอมโพเนนท PCC ถือหุน 100% - - - 1,918 - - - 1,973 
บจก. แพนอัปเปอร PUC ถือหุน 100% - - - 48 - - - 69 
บจก. พอนเท็กซ (ประเทศไทย) PTX ถือหุน 95.73% - - - 3 56 - - 4 
บจก. อาภากร อุตสาหกรรม  APK ถือหุน 94.82% - - - 2 3 - - - 
บจก. อินโนเวชั่น นครหลวง ฟุตแวร INN ถือหุน 96.07% - - - 181 - - - 180 
บจก. พี เอ แคปปตอล PA ถือหุน 43.67% - - - 515 - - - 1,010 
บจก. เพค อินดัสทรีส PEI ถือหุน 21.84% 8 - - 2,277 - - - 2,603 
บจก. ไทยซังชิน นิวแมททีเรียล TSS ถือหุน 28.41% 53 - - 55 31 4 114 227 
บจก. แพนเอเซีย ไบโอเทคโนโลยี PBT ถือหุน 43.67% - - - 7,868 14 - - 5,933 
บจก. แอดแวนเทจฟุตแวร AVF ถือหุน 60.67% 399 - - 2,190 - - 4 1,967 
                        รวมบริษัทยอย   2,971 1,800 12,199 32,458                     5,905 6,269 13,884 44,495                                                                             
                        บริษัทรวม  
บจก. อุทัย บางกอกรับเบอร UBR ถือหุน 28.82 % - - - - - - - 70 
บจก. หนองฉางรับเบอร NCR ถือหุน 28.82% - - - - - - - 86 
บจก. แพนเอเซียเลทเธอร PAL ถือหุน 17.47% - - 527 10,260 - - 5 5,150 
บจก. บางกอกแอธเลติก BA ถือหุน 18.90% 65,468 - - 1,048 72,732 - 11 1,200 
บจก. นูทรีชั่น เฮาส NHC ถือหุน 17.76% - - - 240 - - - 240 
                        รวมบริษัทรวม   65,468 - 527 11,548 72,732 - 16 6,746 
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(หนวย : พันบาท)  

บุคคลที่บริษัทฯ มีรายการธุรกิจ ชื่อยอ 
บริษัท 

ลักษณะ 
ความสัมพันธ 

กับบริษัทฯ 

                    รายการระหวางกันป 2554                     รายการระหวางกันป 2553 
 

ขายสินคา 
 

 
รับจางผลิต 

 
ดอกเบี้ยรับ 

รายไดจาก
การ

ใหบริการ 

 
ขายสินคา 

 

 
รับจางผลิต 

 
ดอกเบี้ยรับ 

รายไดจากการ
ใหบริการ 

บริษัทที่เก่ียวของกัน           
บจก. พี เอฟ อินเตอรเทค  PF ค้ําประกันเงินกู - - - 2,779 - - - 2,690 
บจก. แพน เทค แมชชินเนอร่ี  PTM ค้ําประกันเงินกู - - -             45 - - -             108 
บจก. บานแพน เอนจิเนียร่ิง แอนด โฮลดิ้ง  BEHC ถือหุน 17.93% - - - 19 - - - 37 
บจก. แพนคอมพ อินเตอรเนชั่นแนล PCI ถือหุน 10.00% - - - 89 - - - 96 
บจก. แพน ลอง จอหน  PLJ ถือหุน 17.50% 8,075 - - 216 - - - 216 
บจก. นารายณบางกอกรับเบอร NBR บริษัทที่เกี่ยวของ - - - 16 - - - - 
บจก. รังสิตฟุตแวร RFC บริษัทที่เกี่ยวของ - - 45 195 - - 41 195 
บจก. ธนาคม อินเจคชั่น TIC ค้ําประกันเงินกู - - - - 1,288 159 9 1 
บจก. บางกอกรับเบอรสหรัตน  BC ถือหุน 6.24%        19 - - 5 1,845 - - 3,088 
บจก. บูติคนิวซิตี้  BTNC บริษัทที่เกี่ยวของ - - - 1 - - - - 
บจก. รัตนนครเอ็นจิเนียร่ิง RNE ค้ําประกันเงินกู - - - 9 - - - 36 
บมจ. บางกอกรับเบอร  BRC ถือหุน 16.52% 1,622 - 33 - 11,941        9,204 18 6,452 
บจก. สุพรรณฟุตแวร SPC บริษัทที่เกี่ยวของ           - -         - -           - -         - 5 
บจก. คาซา  ดิโมดา CASA บริษัทที่เกี่ยวของ - - - - 839 - - - 
บจก.  แพนซีเคียวริตี้  การด  แอนด  เซอรวิส PSG บริษัทที่เกี่ยวของ - - - - - - - 272 
บจก. บางกอกรับเบอร (เสนา) BRS บริษัทที่เกี่ยวของ - 1,228 - - - 435 - 7,432 
บจก. อินโนเวชั่นฟุตแวร INF บริษัทที่เกี่ยวของ 12 - - 5,024 18,140 671 87 6,545 
บจก. เอคโค ECCO บริษัทที่เกี่ยวของ - - - - 525 - - - 
บจก. รังสิตโพลิเมอร RPC บริษัทที่เกี่ยวของ - - - - - - - 4 
บจก. ไอ ซี ซี อินเตอรเนชั่นแนล ICC บริษัทที่เกี่ยวของ - - - - - - - 64 
บจก. อินเตอรเนชั่นแนลเลทเทอร แฟชั่น ILF บริษัทที่เกี่ยวของ - 89 - - - - - - 
บจก. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง SPI บริษัทที่เกี่ยวของ - - - - - - - 141 
                        รวมบริษัทที่เก่ียวของ   9,728        1,317 78 8,398 34,578        10,469 155 27,382 
                       รวมรายการขายสินคาและการใหบริการ  78,167 3,117 12,804 52,404 113,215 16,738 14,055 78,623  

 
                          (2)      การซ้ือสินคาและการรับบริการ                   

                                                                                                                                                                                                                                        (หนวย : พันบาท) 

บุคคลที่บริษัทฯ มีรายการธุรกิจ ชื่อยอ 
บริษัท 

ลักษณะ 
ความสัมพันธ 

กับบริษัทฯ 

รายการระหวางกันป 2554 รายการระหวางกันป 2553 
 

ซื้อสินคา 
 

 
คาจางผลิต 

คาวิจัยและ
พัฒนา 

 

 
รวม 

 
ซื้อสินคา 

 
คาจางผลิต 

คาวิจัยและ
พัฒนา 

 

 
รวม 

                         บริษัทยอย   
บจก. ฟุตแวรเทค 1530  FTC ถือหุน 100% 201 1,407 - 1,608 2,219 11,314 - 13,533 
บจก. เอ็กซเซลเลนท รับเบอร ERC ถือหุน 100% 236,534 9,146 - 245,680 133,717 14,930 - 148,647 
บจก. อินเตอรเนชั่นแนล คิวริตี ้ฟุตแวร  ICF ถือหุน 100% 2,689 - - 2,689 6,732 109,640 - 116,372 
บจก. พิมายฟุตแวร PFC ถือหุน 100% 74 22,373 - 22,447 36,857 5,170 - 42,027 
บจก. แพนระยอง PRC ถือหุน 100%          717 6,722 - 7,439          171 38,799 - 38,970 
บจก. กบินทรบุร ีแพนเอเซียฟุตแวร  KPF ถือหุน 100% 377 472,891 - 473,278 3,109 241,021 - 244,130 
บจก. แพนเทค อารแอนดดี  PTR ถือหุน 100% - - - - 819 136 2,431 3,386 
บจก. โมเดอรน เทคโนโลยี คอมโพเนนท MTC ถือหุน 100% 6,468 4,070 - 10,538 15,757 723 - 16,480 
บจก. พอนเท็กซ (ประเทศไทย) PTX ถือหุน 95.73% 11,602 - - 11,602 11,674 - - 11,674 
บจก. อินโนเวชั่น นครหลวง ฟุตแวร INN ถือหุน 96.07% - - - - 6 297      - 303 
บจก. พี เอ แคปปตอล PA ถือหุน 43.67% - - - - 30 - - 30 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (หนวย : 
พันบาท) 

บุคคลที่บริษัทฯ มีรายการธุรกิจ ชื่อยอ 
บริษัท 

ลักษณะ 
ความสัมพันธ 

กับบริษัทฯ 

รายการระหวางกันป 2554 รายการระหวางกันป 2553 
 

ซื้อสินคา 
 

 
คาจางผลิต 

คาวิจัยและ
พัฒนา 

 

 
รวม 

 
ซื้อสินคา 

 
คาจางผลิต 

คาวิจัยและ
พัฒนา 

 

 
รวม 

บจก. อาภากรอุตสาหกรรม APK บริษัทยอย - - - - 359 - - 359 
บจก. เพค อินดัสทรีส PEI ถือหุน 21.84% 2,554 - - 2,554 2,806 - - 2,806 
บจก. แพนเอเซีย ไบโอเทคโนโลยี PBT ถือหุน 43.67% 424 - - 424 3,055 - - 3,055 
บจก. แอดแวนเทจฟุตแวร AVF ถือหุน 60.67% 15,344 11,715 -   27,059 34,683 68 -   34,751 
บจก. แพนคอมโพเนนท PCC บริษัทยอย 7 - - 7 - - - - 
บจก. บางกอกรับเบอร HBR บริษัทยอย - 562 - 562 - - - - 
บจก. ไทยซังชิน นิวแมททีเรียล TSS ถือหุน 28.41% 18,013 482 - 18,495 9,566 - - 9,566 

    รวมบริษัทยอย   295,004 529,368 - 824,381 261,560 422,098 2,431 686,089 
                         บริษัทรวม  
บจก. แพนเอเชียเลทเธอร PAL ถือหุน 17.47% 43,965 - - 43,965 33,068 - 8 33,076 
บจก. อุทัยบางกอกรับเบอร UBR ถือหุน 28.82 % - - - - - 384 - 384 
บจก. หนองฉางรับเบอร NCR ถือหุน 28.82% - - - - - 5,677 - 5,677 
บจก. แพนอินโนเวชั่น PIN บริษัทรวม - - - - 40 - - 40 

     รวมบริษัทรวม   43,965 - - 43,965 33,108 6,061 8 39,177 
             บริษัทที่เก่ียวของกัน  

บจก. พี เอฟ อินเตอรเทค  PF ค้ําประกันเงินกู 7,033 - - 7,033 9,318 - - 9,318 
บมจ. บางกอกรับเบอร BRC ถือหุน 16.52% 1,603 5,234 - 6,837 6,437 11,477 - 17,914 
บจก. บานแพนรีเสิรช แลบบอราทอร่ี  BPRL บริษัทที่เกี่ยวของ 1,069 - - 1,069 1,139 - 5,392 6,531 
บจก. แพนคอมพ อินเตอรเนชั่นแนล PCI ถือหุน 10.00% 33 - - 33 383 - - 383 
บจก. แพน ลอง จอหน  PLJ ถือหุน 17.50% 1,772 - - 1,772 2,862 - - 2,862 
บจก. รัตนนครเอ็นจิเนียร่ิง RNE ค้ําประกันเงินกู - - - - 10,900 - - 10,900 
บจก. ซาเดซา (ประเทศไทย) SDS บริษัทที่เกี่ยวของ 275 - - 275 249 - - 249 
บมจ. เท็กซไทลเพรสทีจ TPCORP บริษัทที่เกี่ยวของ - - - - 2,861 - - 2,861 
บจก. โจนส แอนด ไวนน่ิง (ประเทศไทย) JV บริษัทที่เกี่ยวของ 2,822 - - 2,822 6,617 - - 6,617 
บจก. อินโนเวชั่นฟุตแวร INF บริษัทที่เกี่ยวของ - - - - 512 41 - 553 
บจก. บานแพน เอนจิเนียร่ิง แอนด โฮลดิ้ง BEHC บริษัทที่เกี่ยวของ - - - - 3 - - 3 
บจก. รังสิตฟุตแวร RFC บริษัทที่เกี่ยวของ - 2,067 - 2,067 - 917 - 917 
บจก. แพนเทคแมชชินเนอร่ี PTM บริษัทที่เกี่ยงของ 341 - - 341 591 - - 591 
บจก. เท็กซไทลเพรสทีส  TPCORP บริษัทที่เกี่ยงของ 367 - - 367 - - - - 
บจก. อินเตอรเนชั่นแนลนันวูพเวนโปรดักส INP บริษัทที่เกี่ยงของ 5 - - 5 - - - - 
บจก. สุพรรณ ฟุตแวร SFC บริษัทที่เกี่ยงของ 131 - - 131 182 - - 182 
บจก. นารายณบางกอกรับเบอร NBR บริษัทที่เกี่ยงของ - 147 - 147 - 944 - 944 
บจก. เพอรฟอรแมนซรับเบอร PR บริษัทที่เกี่ยงของ - - - - 149 - - 149 
บจก. อินเตอรเนชั่นแนลเลทเทอร  แฟชั่น ILF บริษัทที่เกี่ยงของ 16 - - 16 - - - - 

              รวมบริษัทที่เก่ียวของ   15,467 7,448   - 22,915 42,203 13,380 5,392 60,975 
                        รวมรายการซื้อสินคาและการรับบริการ  354,436 536,816 - 891,262 421,927 336,871 441,540 7,831 
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  (3)      ยอดคงเหลือจากการซ้ือ/ขายสินคาและบริการ                 
                                                                                                                                                                                                                                                                            (หนวย : พันบาท) 

  ลักษณะ 
ความสัมพันธ 

กับบริษัทฯ 
 

รายการระหวางกันป 2554 รายการระหวางกันป 2553  
บุคคลที่บริษัทฯ มีรายการธุรกิจ ช่ือยอ 

 บริษัท 
 

 
ลูกหน้ีการคา 

 
ลูกหน้ีอื่น 

 

 
รวม 

 
ลูกหน้ีการคา 

 
ลูกหน้ีอื่น 

 
รวม 

 

                         บริษัทยอย          
บจก. ฟุตแวรเทค 1530  FTC ถือหุน 100% - 21 21 2,874 23,927 26,801  
บจก. เอ็กซเซลเลนท รับเบอร  ERC ถือหุน 100% 77 111 188 - 327 327  
บจก. อินเตอรเนชั่นแนล คิวริตี ้ฟุตแวร  ICF ถือหุน 100% - 14,491 14,491 - 23,427 23,427  
บจก. พิมายฟุตแวร PFC ถือหุน 100% - 174 174 - 129 129  
บจก. แพนระยอง PRC ถือหุน 100% - - - - 74 74  
บจก. กบินทรบุรี แพนเอเซียฟุตแวร  KPF ถือหุน 100% 976 81,411 82,387 287 83,177 83,464  
บจก. แพนเทค อารแอนดดี  PTR ถือหุน 100% - - - - 2 2  
บจก. โมเดอรน เทคโนโลยี คอมโพเนนท MTC ถือหุน 100% - 7,758 7,758 - 5,358 5,358  
บจก. แพนอัปเปอร PUC ถือหุน 100% - 3 3 - 16 16  
บจก. พอนเท็กซ (ประเทศไทย) PTX ถือหุน 95.73% - - - - 2 2  
บจก.  อินโนเวช่ัน นครหลวง ฟุตแวร INN ถือหุน 96.07% - 4,023 4,023 - 3,843 3,843  
บจก. พี เอ แคปปตอล PA ถือหุน 43.67% - 1 1 - 39 39  
บจก. เพค เอ็นจิเนียริ่ง PEK ถือหุน 43.67% - 322 322 - 322 322  
บจก. เพค อินดัสทรีส PEI ถือหุน 21.84% - 363 363 - 433 433  
บจก. ไทยซังชิน นิวแมททีเรียล TSS ถือหุน 28.41% - - - 14 - 14  
บจก. แพนเอเซียไบโอเทคโนโลย ี PBT ถือหุน 43.67% - 772 772 - 492 492  
บจก.  อาภากร  อุตสาหกรรม APK บริษัทยอย - 2 2 - - -  
บจก. แพนคอมโพเนนท PCC บริษัทยอย - 3,837 3,837 - 1,918 1,918  
บจก. แอดแวนเทจฟุตแวร AVF ถือหุน 60.67% -                7 7 -                5 5  
                         รวมบริษัทยอย   1,053 113,295 114,348 3,175 143,491 146,666  
                         บริษัทรวม          
บจก. อุทัย บางกอกรับเบอร UBR ถือหุน 28.82 % - 58 58 - 58 58  
บจก. หนองฉางรับเบอร NCR ถือหุน 28.82% - 14 14 - 14 14  
บจก. แพนเอเซียเลทเธอร PAL ถือหุน 17.47% - 20,535 20,535 - 10,961 10,961  
บจก. บางกอกแอธเลติก BA ถือหุน 18.90% 3,455 158 3,613 33,415 124 33,539  
                         รวมบริษัทรวม   3,455 20,765 24,220 33,415 11,157 44,572  
                         บริษัทที่เกี่ยวของกัน          
บจก. แพนคอมพ อินเตอรเนช่ันแนล PCI ถือหุน 10.00% - 15 15 - 518 518  
บจก. พี เอฟ อินเตอรเทค  PF คํ้าประกันเงินกู - 4 4 - 5 5  
บมจ. บางกอกรับเบอร  BRC ถือหุน 16.52% - 764 764 17 1,877 1,877  
บจก. บานแพน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด โฮลด้ิง BEHC ถือหุน 17.93% - 4,035 4,035 - 4,013 4,013  
บจก. บานแพนรเีสริซแลบบอราทอรี ่ BPRL บริษัทท่ีก่ียวของ - - - - 2 2  
บจก. คาซา  ดิโมดา CASA บริษัทท่ีเก่ียวของ - - - 760 - 760  
บจก. รังสิตฟุตแวร RFC บริษัทท่ีเก่ียวของ - 259 259 - 579 579  
บจก. ธนาคม อินเจคช่ัน TIC คํ้าประกันเงินกู - - - - 5 5  
บจก. รัตนนครเอ็นจิเนียริ่ง RNE คํ้าประกันเงินกู - 7 7 - 5 5  
บจก. บางกอกรับเบอรสหรัตน BC บริษัทท่ีเก่ียวของ 109 5 114 276 641 917  
บจก. สุพรรณ  ฟุตแวร SFC บริษัทท่ีก่ียวของ 36 - 36 36 - 36  
บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง SPI บริษัทท่ีก่ียวของ - - - - 8 8  
บจก. บางกอกรับเบอร  (เสนา) BRS บริษัทท่ีก่ียวของ - - - - 3,547 3,547  
บจก. อินโนเวช่ันฟุตแวร INF บริษัทท่ีก่ียวของ 82 5,117 5,199 86 934 1,020  
บจก. แพนซีเคียวริต้ี  การด  แอนด  เซอรวิส PSG บริษัทท่ีก่ียวของ - 1,410 1,410 - 273 273  
บจก. อินเตอรเนช่ันแนลเลทเทอร  แฟช่ัน ILF บริษัทท่ีก่ียวของ 31 - 31 - 273 273  

                  รวมบริษัทที่เกี่ยวของ   258 11,616 13,874 1,175 12,407 13,565  
                    รวมรายการระหวางกัน   4,765 145,677 150,443 37,765 167,055 204,803  
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    (หนวย : พันบาท) 

บุคคลที่บริษัทฯ มีรายการธุรกิจ ช่ือยอ 
บริษัท 

ลักษณะ 
ความสัมพันธ 

กับบริษัทฯ 

รายการระหวางกันป 2554 รายการระหวางกันป 2553 
 

เจาหน้ีการคา 
 

เจาหน้ีอ่ืน 
 

รวม 
 

เจาหน้ีการคา 
 

เจาหน้ีอ่ืน 
 
        รวม 

                            บริษัทยอย         
บจก. ฟุตแวรเทค 1530  FTC ถือหุน 100% 687 4,317 5,004 1,390 329 1,719 
บจก. เอ็กซเซลเลนท รับเบอร  ERC ถือหุน 100% 26,549 646 27,195 36,845 346 37,191 
บจก. อินเตอรเนช่ันแนล คิวริต้ี ฟุตแวร  ICF ถือหุน 100% 223 1,508 1,731 1,531 4,298 5,829 
บจก. แพนระยอง PRC ถือหุน 100% 11,289 767   12,056 14,490 -   14,490 
บจก. กบินทรบุรี แพนเอเซียฟุตแวร  KPF ถือหุน 100% 1,691 - 1,691 32,850 4 32,854 
บจก. แพนเทค อารแอนดดี   PTR ถือหุน 100% - 29 29 - - - 
บจก. โมเดอรน เทคโนโลยี คอมโพเนนท MTC ถือหุน 100% 2,508 398 2,906 1,224 84 1,308 
บจก. พอนเท็กซ (ประเทศไทย) PTX ถือหุน 95.73% 6,211 87 6,298 2,553 446 2,999 
บจก.  อินโนเวช่ันนครหลวงฟุตแวร INN ถือหุน96.07% 3 17 20 - 17 17 
บจก. พี เอ แคปปตอล PA ถือหุน 43.67% - - - - 143 143 
บจก. เพค อินดัสทรีส PEI ถือหุน 21.84% 11 279   290 79 279   358 
บจก. ไทยซังชิน นิวแมททีเรียล TSS ถือหุน 28.41% 462 54 516 3,059 85 3,144 
บจก. แพนเอเซียไบโอเทคโนโลย ี PBT ถือหุน 43.67% 22 4 26 72 9 81 
บจก.  พิมายฟุตแวร PFC บริษัทยยอย 242 1 243 1,287 - 1,287 
บจก.  แอดแวนเทจฟุตแวร AVF บริษัทยอย 2,001 74 2,075 3,391 55 3,446 

   รวมบริษัทยอย   51,899 8,181   60,080 98,773 6,095   104,868 
                            บริษัทรวม   
บจก. แพนเอเซียเลทเธอร PAL ถือหุน 17.47% 8,454 112 8,566 9,568 89 9,657 
บจก. อุทัยบางกอกรับเบอร UBR ถือหุน 28.82% 203 - 203 203 - 203 
บจก. หนองฉางรับเบอร NCR ถือหุน 28.82% 62 - 62 62 - 62 

    รวมบริษัทรวม   8,719 112 8,831 9,833 89 9,922 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน          

บจก. แพนคอมพ อินเตอรเนช่ันแนล PCI ถือหุน 10.00% - 12 12 - 25 25 
บจก. พี เอฟ อินเตอรเทค  PF คํ้าประกันเงินกู - 499 499 - 1,299 1,299 
บมจ. บางกอกรับเบอร  BRC ถือหุน 16.52% 290 406   696 4,683 200   4,883 
บจก. บานแพน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด โฮลด้ิง BEHC ถือหุน 17.93% - 2,641 2,641 - 1,683 1,683 
บจก. บานแพนริเสิรช แลบบอราทอรี่  BPRL บริษัทท่ีเก่ียวของ 181 3,440 3,621 231 3,436 3,667 
บจก. แพน ลอง จอหน  PLJ ถือหุน 17.50% 104 - 104 435 10 445 
บจก. แพนโพลีเทคนิค PPC ถือหุน 7.86% - 926 926 - 641 641 
บจก. รังสิตฟุตแวร RFC บริษัทท่ีเก่ียวของ - 3 3 - 3 3 
บมจ. เท็กซไทลเพรสทีจ TPCORP บริษัทท่ีเก่ียวของ - - - 771 15 786 
บจก. แพนซีเคียวริต้ี การด แอนด เซอรวิส PSG บริษัทท่ีเก่ียวของ - 5,442 5,442 - 2,622 2,622 
บจก. แพนเทคแมชชินนารี่ PTM บริษัทท่ีเก่ียวของ - - - - - - 
บจก. เอคโค (ประเทศไทย) ECCO บริษัทท่ีเก่ียวของ 12 - 12 12 - 12 
บจก โจนส แอนดไวนน่ิง (ประเทศไทย) JV บริษัทท่ีเก่ียวของ - 29 29 - 74 74 
บจก. ซันคัลเลอรโอเอ SOA บริษัทท่ีเก่ียวของ - 164 164 - 162 162 
บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง SPI ถอืหุน 1.45% - 2,138 2,138 - 1,765 1,765 
บจก. เอฟ. เอ็น.  อินฟนิต้ี FN บริษัทท่ีเก่ียวของ - 210 210 - 210 210 
บจก. อินโนเวช่ันฟุตแวร INF บริษัทท่ีเก่ียวของ 1,189 - 1,189 1,189 - - 
บจก. สุพรรณ ฟุตแวร SPC บริษัทท่ีเก่ียวของ - - - 69 - 69 
บจก. ซาเดซา (ประเทศไทย) SDS บริษัทท่ีเก่ียวของ - 41 41 - 54 54 
บจก. ไอซีซี อินเตอรเนนช่ันแนล ICC บริษัทท่ีเก่ียวของ - - - - 30,000 30,000 

              รวมบริษัทที่เกี่ยวของ   1,776 15,951 17,727 8,372 42,199 50,571 
                รวมรายการระหวางกัน   62,394 24,244 86,638 116,978 48,383 165,361 
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                      (4)    ภาระผูกพัน 

บุคคลที่บริษัทฯ มีรายการธุรกิจ ชื่อยอ 
บริษัท 

ลักษณะความสัมพันธ 
กับบริษัทฯ 

ป 2554 ป 2553  
วงเงินค้ําประกันสินเชื่อ

ธนาคาร วงเงินใชไป วงเงินค้ําประกันสินเชื่อ
ธนาคาร วงเงินใชไป  

                       บริษัทยอย   
บจก. ฟุตแวรเทค 1530 FTC ถือหุน 100% 5,500 5,278 5,500 5,412  
บจก. อินเตอรเนชั่นแนล คิวริต้ี ฟุตแวร  ICF ถือหุน 100% 205,533 174,475 205,524 163,702  
บจก. พอนเท็กซ (ประเทศไทย)  PTX ถือหุน 95.73% - - 21,000 5,526  
บจก. แพนระยอง PRC ถือหุน 100% - - 2,000 1,985  
บจก. กบินทรบุรี แพนเอเซียฟุตแวร KPF ถือหุน 100% 136,920 104,877 136,923 121,941  
บจก. โมเดอรน เทคโนโลยี คอมโพเนนท MTC ถือหุน 100% 58,000 27,164 58,000 24,658  
บจก. แพนอัปเปอร PUC ถือหุน 100% 4,800 2,100 5,000 4,860  
บจก. อินโนเวชั่น นครหลวง ฟุตแวร INN ถือหุน 96.07% 40,000 12,027 40,000 38,067  
บจก. พี เอ แคปปตอล PA ถือหุน 43.67% 3,000 406 33,000 30,882  
บจก. เพค อินดัสทรีส PEI ถือหุน 21.84% 7,091 6,260 17,000 5,344  
บจก. แอดแวนเทจฟุตแวร AVF ถือหุน 60.67% 7,000 5,590 7,000 3,811  

                      รวมบริษัทยอย   467,844 338,177 530,947 406,188  
                      บริษัทรวม   
บจก. แพนเอเซียเลทเธอร PAL ถือหุน 17.47% 8,000 7,506 44,000 19,284  
บจก. แพนคอมพ อินเตอรเนชั่นแนล PCI ถือหุน 10.00% 6,000 5,960 6,000 5,934  
                      รวมบริษัทรวม   14,000 13,466 50,000 25,218  
                      บริษัทที่เกี่ยวของกัน   
บจก. พี เอฟ อินเตอรเทค PF คํ้าประกันเงินกู 3,000                             2,997 3,000                                  2,999  
บจก. บางกอกแอธเลติก BA ถือหุน 18.90% 97,100 62,356 104,100 68,055  
บจก. รัตนนครเอ็นจิเนียริ่ง RNE คํ้าประกันเงินกู 5,000 1,919 7,000 2,498  
                      รวมบริษัทที่เกี่ยวของ   105,100 67,272 114,100 73,552  
                      รวมรายการภาระผูกพัน   586,944 418,915 695,047 504,958  

 

            (5)        เงินใหกูยืม                             

บุคคลที่บริษัทฯ มีรายการธุรกิจ 
 ลักษณะ รายการระหวางกันป 2553 รายการระหวางกันป 2552 

ชื่อยอบริษัท ความสัมพันธ 
กับบริษัทฯ 

เงินใหกูยืม 
ระยะส้ัน 

เงินใหกูยืม 
ระยะยาว 

รวม 
 

เงินใหกูยืม 
ระยะส้ัน 

เงินใหกูยืม 
ระยะยาว 

 
รวม 

                      บริษัทยอย 
บจก. กบินทรบุรี แพนเอเซียฟุตแวร KPF ถือหุน 100% - 72,000 72,000 - 25,000 25,000 
บจก. อินเตอรเนชั่นแนล คิวริต้ี ฟุตแวร  ICF ถือหุน 100% - - - - 50,000 50,000 
บจก. พิมายฟุตแวร PFC บริษัทยอย - 20,300 20,300 - 1,000 1,000 
บจก. โมเดอรนเทคโนโลยี คอมโพเนนท MTC ถือหุน 100% - 39,600 39,600 - 33,600 33,600 
บจก. ฟุตแวรเทค 1530 จํากัด FTC ถือหุน 100% - - - - 79,900 79,900 
บจก. อาภากร อุตสาหกรรม APK บริษัทยอย - - 4,000 - - - 
บจก. พอนเท็กซ (ประเทศไทย) PTX บริษัทยอย - - 11,000 - - - 

รวมบริษัทยอย   - 131,900 146,900 - 189,500 189,500 
                      บริษัทที่เกี่ยวของกัน         
บจก. รังสิตฟุตแวร RFC บริษัทที่เก่ียวของ -        2,109          2,109 -        2,109          2,109 
                      รวมบริษัทที่เกี่ยวของ   -        2,109      2,109 -        2,109      2,109 
                      รวมรายการเงินใหกูยืม   -     134,009  149,009   -         191,609 191,609 

 

  (หนวย : พันบาท) 
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   (6)        เงินกูยืม                            

บุคคลที่บริษัทฯ มีรายการธุรกิจ 
 ลักษณะ รายการระหวางกันป 2554 รายการระหวางกันป 2553 

ชื่อยอบริษัท ความสัมพันธ 
กับบริษัทฯ 

เงินกูยืม 
ระยะส้ัน 

เงินกูยืม 
ระยะยาว 

รวม 
 

เงินใหกูยืม 
ระยะส้ัน 

เงินใหกูยืม 
ระยะยาว 

 
รวม 

                      บริษัทยอย 
บจก. อาภากร อุตสาหกรรม APK บริษัทยอย 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000 
บจก. พอนเท็กซ (ประเทศไทย) PTX บริษัทยอย 11,000 - 11,000 11,000 - 11,000 

รวมบริษัทยอย   15,000 - 15,000 15,000 - 15,000 
                      รวมรายการเงินกูยืม   15,000 -  15,000 15,000 -  15,000 

  

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 
 

บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบริษัทยอย บริษทัรวม และบริษัทท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงเปนบริษัทท่ี
สนับสนุนการผลิต (SUPPORT  INDUSTRY) ใหแกบริษัทฯ รายการระหวางกันไมวาจะเปนการซ้ือหรือขาย
สินคา การใหหรือรับบริการ การค้ําประกันหรือการใหกูยืมเงิน เปนความจําเปนอยางยิ่งยวดในการเกื้อหนุนให
บริษัทฯ และบริษทัท่ีเกี่ยวของกันดังกลาว ซ่ึงมีสวนสงเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซ่ึงกันและกัน  อันเปนการ
ชวยเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน และกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ สามารถประกอบกิจการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสงมอบวัตถุดิบหรือช้ินสวนประกอบรองเทาใหแกบริษัทฯ และกลุมธุรกิจผูผลิตและสงออก
รองเทา เพ่ือผลิตเปนรองเทาสําเร็จรูปใหไดคุณภาพตรงตามท่ีลูกคากําหนด และสงมอบไดทันเวลา 

ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
การอนุมัติรายการระหวางกัน ไมวาจะเปนลักษณะ ปริมาณ เง่ือนไขของรายการระหวางกัน 

อัตราดอกเบ้ีย ราคาซ้ือ ราคาขาย หรือมูลคาของรายการระหวางกัน บริษัทฯใชนโยบายการกําหนดราคาและ
เง่ือนไขทางการคาท่ีเปนปกติธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของ มีความเปนอิสระและเขาใจเง่ือนไขทางการคาอยาง
ชัดเจน  

การทํารายการระหวางกันท่ีมิใชรายการปกติ หากขนาดของรายการไมอยูในเกณฑท่ีจะตอง
ไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว จะตองไดรับ
การพิจารณาจากฝายบริหารของบริษัทฯ และหรือคณะกรรมการของบริษัทฯกอน โดยผูท่ีมีสวนไดเสียในการทํา
รายการระหวางกันไมมีสวนรวมในการอนุมัติ ยกเวนนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรอยาง
เครงครัด 

การทํารายการเกี่ยวโยงกัน  หรือการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัทฯ  หรือ
บริษัทยอย  บริษัทฯจะตองปฏิบัติตามท่ีตลาดหลักทรัพยฯกําหนดไว 

 
 

นโยบายการกําหนดราคาระหวางกัน 
บริษัทฯ มีรายการทางธุรกิจท่ีสําคัญกับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน  

รายการดังกลาวใชนโยบายการกําหนดราคาท่ีเปนปกติทางธุรกิจ ตามเง่ือนไขและเกณฑท่ีไดระบุในสัญญาหรือ
มูลฐานท่ีไดตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯ    และกิจการท่ีเกี่ยวของกัน  ดังนี ้
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                  รายการ                  นโยบายราคา 
1. รายการธุรกิจปกติ  
 1.1  ซื้อหรือขายพ้ืนรองเทา ตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิมรอยละ 3-10 

 1.2  วาจาง/รับจางผลิต ตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิมรอยละ 3-10 

 1.3  ซื้อสินคาสําเร็จรูป อัตรากําไรข้ันตน 1-3 % 

2. รายการเชา/ใหเชาอสังหาริมทรัพยไมเกิน 3 ป 
 2.1  คาเชาท่ีดิน อาคาร และสิ่งปลูกสราง ราคาตลาด 

 2.2  คาเชาหอพัก/เครื่องจักร ตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิมรอยละ 3 

3. รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ  

 3.1  คาบริการท่ัวไป ตามท่ีระบุในสัญญา 

4. รายการใหความชวยเหลือทางการเงิน  

 4.1  คาธรรมเนียมการคํ้าประกันรับ รอยละ 1.50 ของวงเงินใชไป 

 
4.2  ดอกเบ้ียรับ ตนทุนดอกเบ้ียเงินกูยืมถัวเฉลี่ยหลังภาษีเงินได  

นิติบุคคลบวกไมเกินรอยละ 1.5     
 

5. คาใชจายอ่ืน  ๆ  
 5.1  คาใชจายในการผลิต ตามท่ีระบุในสัญญา  
 5.2  คาสาธารณูปโภค ตามท่ีระบุในสัญญา  
 5.3  คาใชจายคอมพิวเตอร ตามท่ีระบุในสัญญา  
 5.4  คาใชจายอ่ืน  ๆ ตามท่ีระบุในสัญญา  
 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทฯ รับทราบและเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได
พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและเหมาะสมของนโยบายการกําหนดราคารายการธุรกิจ กับกิจการท่ีเกี่ยวของ
กันดังกลาวขางตน 
 
 

 บุคคลที่อาจจะมีความขัดแยงถือหุนในบริษัทยอย  บริษัทรวม  เกินกวารอยละ 5 
 

บริษัทยอย บุคคลท่ีอาจจะมีความขัดแยง  
     

บริษัท แพนเอเซียไบโอเทคโนโลยี จํากัด บริษัท พี เอ แคปปตอล  จํากัด ถือหุน 45.79 % 
     
บริษัท เพค เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด บริษัท พี เอ แคปปตอล  จํากัด ถือหุน 99.99 % 
     
บริษัท แพนอัปเปอร จํากัด บริษัท กบินทรบุรี แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด ถือหุน 99.99 % 
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บริษัทยอย บุคคลท่ีอาจจะมีความขัดแยง  
     
บริษัท โมเดอรน เทคโนโลยี คอมโพเนนท จํากัด บริษัท กบินทรบุรี แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด ถือหุน 99.99 % 
     
บริษัท  อาภากร อุตสาหกรรม  จํากัด บริษัท  พอนเท็กซ  (ประเทศไทย) จํากัด ถือหุน 33.36 % 
 บริษัท  พี เอ แคปปตอล จํากัด ถือหุน 65.71 

 
% 

บริษัท ไทยซังชิน นิวแมททีเรียล จํากัด บริษัท พี เอ แคปปตอล จํากัด ถือหุน 54.58 % 
 บริษทั ซังชิน นิวแมททีเรียล จํากัด ถือหุน 13.05 % 
 นางเชียง ฉี  ถือหุน 10.00 % 
 นายอาว แหยม ทง ถือหุน 10.00 % 
 บริษัท คอมเทค เคมีคอล จํากัด ถือหุน 7.79 % 
     
บริษัท พี.แอล.จอหน อินดัสทรีส จํากัด บริษัท พี เอ แคปปตอล จํากัด ถือหุน 80.75 % 
 บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล คิวริตี้ ฟุตแวร จํากัด ถือหุน 19.25 % 
     
บริษัท อีสเทิรน รับเบอร จํากัด บริษัท พี เอ แคปปตอล  จํากัด ถือหุน 57.00 % 
 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ถือหุน 15.00 % 
 นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ถือหุน 12.00 % 
     
บริษัท เพค อินดัสทรีส จํากัด บริษัท พี เอ แคปปตอล จํากัด ถือหุน 50.00 % 
 บริษัท บานแพนเอน็จิเนียร่ิง แอนด โฮลดิ้ง จํากัด ถือหุน 49.95 % 
     
บริษัท อุทัยบางกอกรับเบอร จํากัด บริษัท อินโนเวช่ันนครหลวง ฟุตแวร จํากัด ถือหุน 30.00 % 
 นางสาวนริศา  รติชน ถือหุน 70.00 % 
     
บริษัท หนองฉางบางกอกรับเบอร จํากัด บริษัท อินโนเวช่ันนครหลวง ฟุตแวร จํากัด ถือหุน 30.00 % 
 นางสาวนริศา  รติชน ถือหุน 70.00 % 
     
บริษัท บุรีรัมย แพนฟุตแวร จํากัด บริษัท กบินทรบุรี แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด ถือหุน 65.62 % 
 บริษัท นางรองพัฒนา จํากัด  ถือหุน 30.00 % 
     
บริษัท บางกอกแอธเลติก จํากัด บริษัท พี เอ แคปปตอล  จํากัด ถือหุน 43.28 % 
 บริษัท บางกอกรับเบอร จํากัด (มหาชน) ถือหุน 38.57 % 
 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ถือหุน 18.16 % 
     
บริษัท แพนเอเซียเลทเธอร จํากัด บริษัท พี เอ แคปปตอล  จํากัด ถือหุน 40.00 % 
 นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา ถือหุน 12.50 % 
 นายศรศักดิ์  จักรวันนา ถือหุน 12.50 % 
 บริษัท รามศรทวีการ จํากัด ถือหุน 10.00 % 
 บริษัท บานแพนเอน็จิเนียร่ิง แอนด โฮลดิ้ง จํากัด 

 
 
 

ถือหุน 10.00 % 



   บริษัท  แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด (มหาชน)    

 
 

                             บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด(มหาชน)            68 
                                                                                       PAN  ASIA  FOOTWEAR  PUBLIC  COMPANY LIMITED 

     
บริษัทยอย บุคคลท่ีอาจจะมีความขัดแยง  

     
บริษัท นูทรีช่ัน เฮาส จํากัด บริษัท บานแพนเอน็จิเนียร่ิง แอนด โฮลดิ้ง จํากัด ถือหุน 38.97 % 
 บริษัท พี เอ แคปปตอล  จํากัด ถือหุน 18.97 % 
 บริษัท แพนโพลีเทคนิค จํากัด ถือหุน 6.90 % 
     
 บริษัท บางกอกรับเบอร จํากัด (มหาชน) ถือหุน 5.17 % 
 บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล คิวริตี้ ฟุตแวร  จํากัด ถือหุน 5.17 % 
     
บริษัท แอดแวนเทจ ฟุตแวร จํากัด บริษัท พี เอ แคปปตอล  จํากัด ถือหุน 25.42 % 
 บริษัท กบินทรบุรี แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด ถือหุน 22.15 % 
 บริษัท แพนคอมโพเนนท จํากัด ถือหุน 12.83 % 
 บริษัท เพค อินดัสทรีส จํากัด ถือหุน 11.58 % 
 บริษัท แพนอัปเปอร จํากัด ถือหุน 9.81 % 
 นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ถือหุน 6.05 % 
 บริษัท สินภาราดร จํากัด ถือหุน 5.67 % 
     
บริษัท พี เอ แคปปตอล จํากัด บริษัท ฟุตแวรเทค 1530 จํากัด ถือหุน 17.42 % 
 บริษัท บางกอกรับเบอร จํากัด (มหาชน) ถือหุน 15.43 % 
 บริษัท ไทยซังชิน นิวแมททีเรียล จํากัด ถือหุน 14.02 % 
 บริษัท โมเดอรน เทคโนโลยี คอมโพเนนท จํากัด ถือหุน 11.22 % 
 บริษัท บานแพนเอน็จิเนียร่ิง แอนด โฮลดิ้ง จํากัด ถือหุน 9.04 % 
 บริษัท กบินทรบุรี แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด ถือหุน 6.64 % 
     
บริษัท  พอนเท็กซ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท พี เอ แคปปตอล จํากัด  ถือหุน 7.33 % 

 
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงดังกลาวเปน (SUPPORT  INDUSTRY) ของกลุมบริษัท บริษัทฯ

จึงมีความจําเปนท่ีจะตองทํารายการกับบุคคลเหลานี้ เพ่ือประโยชนของบริษัทฯและผูถือหุนในท่ีสุด โดยการ
กําหนดราคาเปนไปตามราคาตลาด หรือราคาตามมูลฐานท่ีไดตกลงรวมกันท่ีเปนปกติทางการคาสําหรับรายการ
ท่ีไมมีราคาตลาดอางอิง 
 
 นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

 

บริษัทฯ ยังคงยึดม่ันในการใชนโยบายการกําหนดราคาในเง่ือนไขทางการคา และราคาท่ี
เปนปกติเชนเดียวกับท่ีขายหรือใหบริการแกกิจการอ่ืนท่ีไมเกี่ยวของกัน และเปนไปตามราคาตลาดหรือราคาท่ี
ตกลงรวมกัน โดยบริษัทฯ ตระหนักในความรับผิดชอบท่ีมีตอผูถือหุนและบริษัทภายใตหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี 

 



   บริษัท  แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด (มหาชน)    

 
 

                                                                                                                          บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด(มหาชน)            69 
                                                                                       PAN  ASIA  FOOTWEAR  PUBLIC  COMPANY LIMITED 

รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
 

ในป 2554 บริษัทฯ มีรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยและการใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัท
ยอยท่ีมีบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ถือหุนไมเกินกวา 10% ในบริษัทยอยและบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันดังกลาวไมได
เปนผูมีอํานาจควบคุมบริษัทยอย ซ่ึงไดรับยกเวนไมถือวาเปนรายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีตองปฏิบัติตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย 

ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 6/2554 เม่ือ
วันท่ี 27 เมษายน 2554 ไดมีมต ิ อนุมัติใหบริษัท พอนเท็กซ(ประเทศไทย) จํากัด  (บริษัทยอย)  
ขายหุนใหบริษัท อาภากร อุตสาหกรรม จํากัด  ใหแกบรัษัท พี เอ แคปปตอล จํากัด  โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
 

  วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ :  ภายในเดือนเมษายน 2554 
                   คูสัญญาที่เกี่ยวของ 
                          ผูขาย                         :    บริษัท พอนเท็กซ (ประเทศไทย) จํากัด 
                             ลักษณะธุรกิจ             :   ผลิตช้ินสวนรองเทา และฉีดพลาสติก 
                                      ทุนจดทะเบียน        :   60.80 ลานบาท จํานวนหุนสามัญ 60,800 หุน มูลคาหุนละ  
                                                                                   1,000 บาท  
                              รายชื่อคณะกรรมการ          
                              1. พลเอกเชิญชัย  พินิจสุทธาโภชน 2. นายสมมาต   ขุนเศษฐ 
                                  3. นายกิตตินันท  พานิชไกร        4. นายประสงค  สุมะนา 
                                     5. นายพงษพันธ  ไทยกลา   6. นายธนกร  ตรีพลอักษร 
     7.  นายกิตติพงศ  ศรีนิรัตน 
                               ผูซ้ือ          :   บริษัท พี เอ แคปปตอล จํากัด 
                                 ลักษณะธุรกิจ            :   บริการและการลงทุน 

                                 ทุนจดทะเบียน            :    1,054 ลานบาท  หุนสามัญ 10.54 หุน  มูลคาหุนละ  
100 บาท 

                            รายชื่อคณะกรรมการ    

                            1. พลเอกเชิญชัย  พินิจสุทธาโภชน 2. นายณรงค  โชควัฒนา                        
    3. นายสมมาต   ขุนเศษฐ    4. นายวิชิต  ประยูรวิวัฒน 
                            5. นายประสงค  สุมะนา    6. นางสาวนัฐนี  รติชน 
                            7. นายกิตตินัท  พานิชไกร         8. นางธีรนาฎ  โชควัฒนา 
    9. นางอักษรา  ศรีนิรัตน 
 

รายการที่ 1 
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    ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  :    การซ้ือหุนสามัญ 
         รายละเอียดของการทํารายการ 

      - ช่ือบริษัทผูออกหุน    : บริษัท อาภากร อุตสาหกรรม จํากัด 
  - ลักษณะการดําเนินธุรกิจ   :    ผลิตโมลด 

                              - ทุนท่ีเรียกชําระแลว    :  21.905 ลานบาท 

   - จํานวนหุนท่ีขาย  :    14,384 หุน 

   - ราคาขายตอหุน  :    1,182.61 บาท  ซ่ึงเปนราคาทางบัญชี  

      (BV ณ 31 ธันวาคม 2553) 

   - สัดสวนของหุนท่ีถือกอนการขาย  :  99.023 % 

   - สัดสวนของหุนท่ีถือหลังการขาย  :  33.357 % 

               วัตถุประสงคในการซ้ือขาย      :  เพ่ือปรับโครงสรางการถือหุนบริษัทในกลุม 

   มูลคาของรายการ             : จํานวน 17,010,662.24 บาท (คิดเปนรอยละ 4.15 
ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ*) ซ่ึงขนาดของรายการเกินกวา 3 % ของ NTA แตไมเกิน 20 
ลานบาท (3% ของ NTA = 12.29 ลานบาท*) ซ่ึงไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งท่ี 6/2554 เม่ือวันท่ี 27  เมษายน 2554 และตองเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

              *ขอมูลจากงบการเงิน ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2553 ท่ีผานการสอบทานจากผูสอบบัญชี 

         บุคคลที่เกี่ยวโยงกันในรายการ 
 

                  รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน                          กรรมการรวม* 
 

                                        บจ.พอนเท็กซ (ประเทศไทย)   บจ.พี เอ แคปปตอล     

          1. นายสมมาต  ขุนเศษฐ     / /    
     2. นายประสงค  สุมะนา     / /       
  3. พลเอกเชิญชัย  พินิจสุทธาโภชน     / /       
  4. นายกิตตินันท  พานิชไกร    /                     /                      

                     * ขอมูลกรรมการ ณ วันท่ี 25  เมษายน  2554 

 โดยกรรมการท่ีมีสวนไดเสียไมเขารวมประชุมและงดออกเสียง 
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         ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในการประชุมดังกลาว คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณารายการขายหุนดังกลาวเห็นวา  เปนการปรับโครงสรางการถือหุน  โดยบริษัท พี เอ 
แคปปตอล จํากั ด  ลงทุนเพ่ิมเติมในบริษัท อาภากร อุตสาหกรรม จํากัด  และบริษัท อาภากร 
อุตสาหกรรม จํากัด  ยังเปนบริษัทยอยผานบริษัท พี เอ แคปปตอล จํากัด  การขายหุนดังกลาว
จึงเปนการสมเหตุสมผลและไมทําใหบริษัทฯ และผูถือหุนเสียประโยชน 
 

 ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2554 
เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2554 ไดมีมตใิหสัตยาบันทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน  กรณีบริษัท พี เอ 
แคปปตอล  จํากัด (บริษัทยอย)  ขายหุนในบริษัท แพนเอเซีย ไบโอเทคโนโลยี่ จํากัด  ให
นายณรงค  โชควัฒนา  (บุคคลท่ีเกี่ยวโยง)  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการทํารายการ  
ดังตอไปนี ้

   วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ  :   14  มิถุนายน 2554 

   คูสัญญาที่เกี่ยวของ 

             ผูขาย                       :   บริษัท พี เอ แคปปตอล จํากัด 
             ลักษณะธุรกิจ               :   บริการและการลงทุน 
             ทุนจดทะเบียน            :   1,054 ลานบาท จํานวนหุน 1,054 ลานหุน มูลคาหุน       

ละ100 บาท 
    รายชื่อคณะกรรมการ   
                              1. พลเอกเชิญชัย   พินิจสุทธาโภชน      2. นายประสงค   สุมะนา 
   3. นางอักษรา  ศรวงษ  4. นายณรงค   โชควัฒนา 
   5. นางธีรนาฎ   โชควัฒนา 6. นางสาวนัฐณี   รติชน 
   7. นายสมมาต   ขุนเศษฐ  8. นายวิชิต   ประยูรวิวัฒน 
    9. นายกิตตินันท พานิชไกร   

                            ผูซ้ือ                        :   นายณรงค โชควัฒนา                       

   ลักษณะและมูลคาของรายการ : ขายหุนของบริษัท แพนเอเซีย ไบ โอเทคโนโลยี่ จํากัด 
   รายละเอียดของการทํารายการ  : บริษัท พี เอ แคปปตอล จํากัด  (บริษัทยอย)  ขายหุน
บริษัท แพนเอเซีย ไบ โอเทคโนโลยี่ จํากัด  (บริษัทยอย)  ใหแกนายณรงค  โชควัฒนา  
(บุคคลท่ีเกี่ยวโยง)  จํานวน  116,842 หุน  ราคาหุนละ  145.62 บาท  ซ่ึงเปนราคาทางบัญชี     
ณ วันท่ี  28  กุมภาพันธ  2554  เปนราคา  ณ วันท่ีมีการเจรจากอนการสอบทานของผูสอบ
บัญชี 

รายการที่ 2 รายการที่ 2 
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 วัตถุประสงคในการทํารายการ :  นําเงินท่ีไดจากการขายหุนไปชําระหนี้ใหแกเจาหนี ้

 ประโยชนที่บริษัทจะไดรับ  :  การทํารายการครั้งนี้บริษัท พี เอ แคปปตอล จํากัด  มีกําไร
จากการขายหุนจํานวน 5,271,911.04 บาท  และมีเงินไปชําระหนี้ ทําใหภาระหนี้ของ
บริษัท พี เอแคปปตอล จํากัด ลดลงและสามารถลดคาใชจายสวนท่ีเปนภาระดอกเบ้ียจาย   

 มูลคาของรายการ  :  คํานวนจากมูลคาการซ้ือขายจํานวน  17,014,532 บาท  (คิดเปนรอย
ละ 3.92 ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสิทธิ *) ซ่ึงไดรับการใหสัตยาบันจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 15/2554  เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม  2554  และตองเปดเผยขอมูล
ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 * ขอมูลจากงบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 ท่ีผานการสอบทานจากผูสอบบัญชี 

 บุคคลท่ีเกี่ยวโยงในรายการ   :     

   ผูขาย ผูซ้ือ 

  นายณรงค  โชควัฒนา  นายณรงค  โชควัฒนา 

กรรมการบริษัท พี เอ แคปปตอล จํากัด 

ความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน  :  นายณรงค  โชควัฒนา  เปนญาติสนิทของ
กรรมการบริษัท แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด(หาชน) 

        ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ 
    คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา  ราคาท่ีซ้ือ

ขายเปนราคาท่ีเหมาะสม  บริษัท พี เอ แคปปตอล จํากัด  มีกําไรจากการขายหุนซ่ึงไมกอใหเกิด
ความเสียหายแกผูถือหุนรายยอยและหลังการทํารายการบริษัท พี เอ แคปปตอล จํากัด  ยังมี
สัดสวนการถือหุนอีกรอยละ 61.05  ซ่ึงมากกวารอยละ 50  บริษัท แพนเอเซีย ไบโอเทคโนโลยี่ 
จํากัด  ยังคงมีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัท พี เอ แคปปตอล จํากัด  และบริษัท แพนเอเซียฟุต
แวร จํากัด(มหาชน)  อยูเชนเดิม 

*  กรรมการผูมีสวนเกี่ยวของไมไดเขารวมประชุม  และงดออกเสียงในการลงมต ิ
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ขอมูลอื่นๆ 
 

 บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด (มหาชน) 
 

 ชื่อหลักทรัพย :      PAF 
 

 ประกอบธุรกิจ   : ผลิตและสงออกรองเทา 
 

 สํานักงานใหญ : ตั้งอยูเลขท่ี   177/20  หมู  5   ตําบลหนองขาม  อําเภอศรีราชา   
   จังหวัดชลบุรี  20230 
 

 เลขทะเบียนบริษัท  : บมจ.397  

 WEBSITE :      WWW.PAN-PTR.COM 

 โทรศัพท       :    0-3831-8200   

 โทรสาร :      0-3831-8222 

 หลักทรัพยของบริษัท 
 หุนสามัญ 
  ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนบริษัทฯ ครั้งท่ี 1 แลวเม่ือวันท่ี  23 มกราคม 2547 ไดมีมติอนุมัติให
บริษัทฯเพ่ิมทุนจํานวน 900 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,800 ลานบาท เปน 2,700 ลานบาท โดยออกหุน
สามัญใหมเพ่ิมทุนจํานวน 180 ลานหุน มูลคาตราไวหุนละ 5 บาทบริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวง
พาณิชยแลวเม่ือวันท่ี 3  มีนาคม  2547  

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทแพนเอเซียฟุตแวร จํากดั (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 2,700 
ลานบาท ทุนท่ีออกและชําระแลว 2,700 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 540 ลานหุน มูลคาหุนละ 5 บาท ในจํานวน
นี้เปนหุนของบริษัทฯ ท่ีถือโดยบริษัทยอย จํานวน 7.03  ลานหุน  คิดเปนรอยละ 1.30 

นโยบายการจายเงินปนผล 

 นโยบายของบริษัท ฯ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 

จากกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักทุนสํารองตาง ๆ ท่ีไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯและ
ตามกฎหมาย  โดยจะตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุน  เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาล  
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลไดเปนครั้งคราว  เม่ือเห็นวาบริษัทฯ มีผลกําไรสะสมควร
ทําเชนนั้น  แลวใหรายงานการจายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาวใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบ 
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 นโยบายของบริษัทยอย  

สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย  คณะกรรมการบริษัทยอยจะพิจารณาและ
เสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนเห็นชอบโดยมิไดกําหนดอัตราการจายเงินปนผลท่ีแนนอน  แตขึ้นอยูกับความจําเปน
สภาพคลองทางการเงินและความเหมาะสมอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทยอยเห็นสมควร 
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บุคคลอางอิง 
 

นายทะเบียนหลักทรัพย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)  จํากัด 
 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ช้ัน 4,7 
 62 ถนนรัชดาภิเษก   แขวงคลองเตย 
 เขตคลองเตย   กรุงเทพฯ  10110 
 โทรศัพท  : 0-2229-2800  

โทรสาร   : 0-2359-1259 
WEBSITE : WWW.TSD.CO.TH 

 

ผูสอบบัญช ี นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน 
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5599 
 บริษัท สอบบัญชี  ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล  จํากัด 
 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย 
 เขตคลองเตย    กรุงเทพฯ   10110 
 โทรศัพท  : 0-2259-5300   

โทรสาร   : 0-2260-1553 
E - MAIL : DIA.AUDITOR@YAHOO.COM 
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คณะกรรมการบริษัท 
 

 

 คณะกรรมการบริษัทฯ    มีจํานวน 9 ทาน    ดังรายช่ือตอไปนี ้
 

1. นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายบุญเกียรต ิ  โชควัฒนา กรรมการ 

3. นายสุจริต ปจฉิมนันท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายวิชิต  ตันติอนุนานนท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

5. พลตํารวจตรีภาณุรัตน  มีเพียร  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

6. นายพยนต  พันธศร ี กรรมการและรองประธานกรรมการบริหารอาวุโส 

7. นายวิชิต  ประยูรวิวัฒน กรรมการผูจัดการ 

8.  นายวีระวุฒ ิ เดชอภิรัตนกุล กรรมการและผูอํานวยการบริหารดานปฎิบัติการ 

9. นายสมมาต ขุนเศษฐ กรรมการและผูอํานวยการบริหารท่ัวไป 

     และเลขานุการบริษัทฯ 
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   �!������"�������� 
��������� ��"������# (��%�����#) 
   �!������"������'�(!) 
Wisconsin State University At Superior, U.S.A. 
������=)������>����ก���ก��������?�� 
-Director Accreditation Program (DAP)3/2003 
-Director Certification Program (DCP)68/2005 
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 ���������!��T��ก�R�����������ก�������ก��       
    -�����"��V����������# 
  -�!������"���[�V� 
 ���������!��T��ก�R�����������ก�������ก��   
  �!������"�������� 
 �������������ก��������# 
    ��\�����ก������]^O)ก"  R�ก 
    Worcester Polytechnic Institute, 
  Massachusetts, U.S.A.     

0.05 V�^������������   

������ 
 ��ST��ก���ก�� 

  
2550 - �QRR���� 
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Director  Accreditation  Program R�ก (IOD) 
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49 ���������  ��\�����ก���O����!ก��� 
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Director  Accreditation  Program R�ก (IOD) 
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��������� MINI INDUSTRAIL  
ENGINEERING  R�r�")ก��#�!������"�� 
Director  Accreditation  Program R�ก (IOD) 
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Joint Venture Management Course, 

Insead University 

-Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 
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-Director Accreditation Program (DAP) 7/2009 
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