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นโยบายและภาพรวมประกอบธุรกจิ 
นโยบายหลกัของบริษัทฯ  

 

� ผลิตสินคา้ใหไ้ดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที�ลกูคา้ตอ้งการ  ดว้ยระบบ  ULTIMATE  
QUALITY  ASSURANCE (UQA) และส่งมอบตรงเวลา 

� วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเนื�องและมุ่งเนน้การสร้าง  BRAND  ของตนเองสู่
ตลาด 

� บริหารจดัการโดยยึดหลกับรรษทับาล  เพื�อประโยชนข์องผูถื้อหุน้ 
� มุ่งเนน้ใหพ้นกังานมีคุณภาพการดาํรงชีวิตที�ดี  มีความสุขที�ไดอ้ยูร่่วมกบัองคก์ร  
� ประกอบกิจการดว้ยความเป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้มและรับผิดชอบต่อสงัคม 

  

ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทัฯ และกลุ่มบริษทั ดาํเนินธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตและส่งออกรองเทา้กีฬา, รองเทา้หนงั, 
รองเทา้กอลฟ์ รองเทา้ลาํลองและกระเป๋า ภายใตเ้ครื�องหมายการคา้ชัJนนาํของโลก ดงันีJ    

ผลิตภณัฑ์ ลูกคา้รายใหญ่ (ผูว้า่จา้ง) 
CAMPER   BINIARAIX MANUFACTURING S.L.U  

 MARKS & SPENCER PETER BLACK FOOTWEAR  
  & ACCESSORIES (KEIGHLEY) LIMITED. 
 K-SWISS K-SWISS INTERNATIONAL LIMITED 

SCHOLL บริษทั เอสเอสแอล เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
JANSPORT, KLIPLING, EASTPAK VF  INC. 

 กลุ่มธุรกจิผลติและส่งออกรองเท้า 

 เป็นผูรั้บจา้งผลิตตามคาํสั�งซืJอจากลูกคา้  (OEM)  ORIGINAL EQUIPMENT 
MANUFACTURING 

 กลุ่มธุรกจิผลติพื-นรองเท้า 

 เป็นผูผ้ลิตพืJนรองเทา้ชัJนกลาง (MID SOLE) และพืJนรองเทา้ชัJนนอก (OUT SOLE) เพื�อ
ประกอบเป็นพืJนรองเทา้สาํเร็จรูป (UNIT SOLE) ใหก้ลุ่มธุรกิจผูผ้ลิตและส่งออกรองเทา้ 

 กลุ่มธุรกจิผลติหน้าผ้ารองเท้า  

เป็นผูผ้ลิตหนา้ผา้รองเทา้ (UPPER)  ใหก้ลุ่มธุรกิจผูผ้ลิตและส่งออกรองเทา้ 
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 กลุ่มสนับสนุนการผลติ/ธุรกิจการตลาด 

 เป็นหน่วยงานที�สนบัสนุนการผลิต  การบริการและการวิจยั และพฒันาเทคโนโลยใีนการ
ออกแบบรองเทา้ โดยใชค้อมพิวเตอร์จดัทาํรองเทา้ตน้แบบ ผลิตแม่พิมพชิ์Jนส่วนรองเทา้ และชิJนส่วนประกอบ
รองเทา้ (COMPONENT) ใหก้ลุ่มผูผ้ลิตและส่งออกรองเทา้ 

 การดาํเนินธุรกิจจะดาํเนินการในรูปแบบของกลุ่มบริษทั   ที�ให้ความช่วยเหลือสนบัสนุน  
ซึ� งกนัและกนั (SUPPORT INDUSTRY) 

 นโยบายการแบ่งการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

 นโยบายการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จะคาํนึงถึงคุณภาพของสินคา้ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที�ลูกคา้กาํหนด การส่งมอบให้ลูกคา้ได้ทนักาํหนดและราคาเหมาะสม โดยการช่วยเหลือและ
สนบัสนุนซึ�งกนัและกนั ดงันีJ  

 กลุ่มธุรกจิผลติและส่งออกรองเท้า 

 บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จาํกดั (มหาชน)  สํานกังานใหญ่เป็นผูรั้บ ORDER  จากลูกคา้โดย
จะมี  ORDER  รองเทา้และกระเป๋า  , บริษทั ดบัเบิJลยบีูแอลพี จาํกดั เป็นผูผ้ลิตรองเทา้และกระเป๋า 

 กลุ่มธุรกจิผลติพื-นรองเท้า 

 บริษทั   เอก็ซ์เซลเลน้ทรั์บเบอร์ จาํกดั  บริษทั โมเดอร์นเทคโนโลยคีอมโพเนน้ท ์จาํกดั จะ
เป็นผูส้นบัสนุนหลกัในการผลิตพืJนรองเทา้เพื�อส่งมอบให้บริษทัฯ  

 กลุ่มธุรกจิผลติหน้าผ้ารองเท้า  

 บริษทั แพนคอมโพเนน้ท ์จาํกดั บริษทั แพนอปัเปอร์ จาํกดั และ บริษทั หนัคาบางกอกรับ
เบอร์ จาํกดั เป็นผูผ้ลิตหนา้ผา้รองเทา้ส่งใหบ้ริษทัฯ และบริษทั บางกอกรับเบอร์ จาํกดั(มหาชน)  เพื�อประกอบ
เป็นรองเทา้สาํเร็จรูป 

 กลุ่มสนับสนุนการผลติ/ธุรกิจการตลาด 

 บริษทั  แพนเอเซียฟุตแวร์ จาํกดั(มหาชน)  ทาํการวจิยัและพฒันาการทาํรองเทา้ตน้แบบ 
รองเทา้ตวัอยา่งใหมี้คุณภาพ โดยนาํเอาคอมพิวเตอร์ ระบบ CAD-CAM มาใชใ้นการออกแบบและควบคุมการ
ผลิตรองเทา้ ซึ� งจะช่วยใหก้ารออกแบบรองเทา้เป็นไปอยา่งรวดเร็ว และช่วยใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคใ์นการ
ออกแบบรองเทา้ไดแ้ปลกใหม่ออกไป 

 บริษทั  พอนเทก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  เป็นผูผ้ลิตฉีดพลาสติกและชิJนส่วนรองเทา้ที�เป็น 
PLASTIC         
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กลุ่มธุรกิจผลิต/ส่งออก
รองเท้ำและเสื้อผ้ำ 

กลุ่มธุรกิจผลิตพ้ืน 
รองเท้ำ 

กลุ่มธุรกิจผลิตหน้ำผ้ำ 
รองเท้ำ 

กลุ่มสนับสนุนกำรผลิต/ 
ธุรกิจกำรตลำด 

PAF โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ 

BRC 
12.18% 

บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม 

 บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

ICF 
100% 

KPF 
100% 

INN 
96.07% 

FTC 
100% 

LAO 
100% 

ERC 
100% 

MTC 
100% 

AVF 
47.23% 

 

 

NCR 
28.82% 

 
 

PFC 
100% 

 

EAC 
24.89% 

UBR 
28.82% 

PCC 
100% 

HBR 
100% 

 

PUC 
100% 

BPF 
69.27% 

 

PTX 
92.53% 

 

APK 
33.63% 

PA 
43.67% 

PLJI 
19.25% 

BA 
18.90% 

PAP 
17.47% 

 
 
 
 

PAL 
17.47% 

 
 

PB 
10.% 

 
 
 
 
 

PEI 
21.84% 

PEK 
43.67% 

 

PCI 
10% 

 

PLJ 
17.50% 

 

NHC 
17.76% 

PTR 
100% WBLP 

100% 
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                                       MTC 
ผลิต PHYLON, MIDSOLE, 

EVA SOCK 
INJECTION 

ทา 

PCC 
ผลิตหน้ำผ้ำ 

หยุดประกอบกิจกำรโรงงำน                                 
PRC 

ผลิตหน้ำผ้ำ 
หยุดประกอบกิจกำรโรงงำน 

                                               
CNR 
ผลิตพ้ืนรองเท้ำ OUTSOLE 

 

   

ผลิตรองเท้ำ ผลิตรองเท้ำ ผลิตรองเท้ำ NIKE 
 

PUC 
ผลิตหน้ำผ้ำ 

หยุดประกอบกิจกำรโรงงำน                                 
PRC 

ผลิตหน้ำผ้ำ 
หยุดประกอบกิจกำรโรงงำน 

                                               
CNR 
ผลิตพ้ืนรองเท้ำ OUTSOLE 

 

   

ผลิตรองเท้ำ ผลิตรองเท้ำ ผลิตรองเท้ำ NIKE 
 

BPF  
ผลิตหน้ำผ้ำ 

หยุดประกอบกิจกำรโรงงำน                                 
PRC 

ผลิตหน้ำผ้ำ 
หยุดประกอบกิจกำรโรงงำน 

                                               
CNR 
ผลิตพ้ืนรองเท้ำ OUTSOLE 

 

   

                                         WBLP 

ผลิตรองเท้ำและกระเป๋ำ 
                                     
 

   

ผลิตรองเท้ำ ผลิตรองเท้ำ ผลิตรองเท้ำ NIKE 
 

 
 

กลุ่มธรุกิจผลิตพ้ืนรองเท้ำ กลุ่มธุรกิจผลิตและส่งออก 
รองเท้ำ 

กลุ่มสนับสนุนกำรผลิต / 
ธุรกิจกำรตลำด 

 

บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกัด (มหำชน)  และบริษัทย่อย 
ผลิตรองเท้ำ  พื้นรองเท้ำ  กระเป๋ำ และผลิตเส้ือผ้ำ 

 

 
 

 

                      KPF 
ผลิตรองเท้าและธุรกิจค้าปลีก  
หยุดประกอบกิจกำรโรงงำน 

                                    ERC 
  ผลิตพ้ืนรองเท้า 

 หยุดประกอบกิจการโรงงาน   

กลุ่มธรุกิจผลิตหน้ำผ้ำ 

                                                           PTX 
ผลิตชิ้นส่วนรองเท้ำที่เป็นพลำสติก 

 

         FTC 
ผลิตรองเท้ำ 

 หยุดประกอบกิจกำรโรงงาน 

         ICF 
ผลิตรองเท้ำ และย้อมผ้ำ 
ดำเนินธุรกิจย้อมผ้า 

         INN 
ผลิตรองเท้ำ  

หยุดประกอบกิจกำรโรงงาน 

         LAO 
ผลิตเสื้อผ้ำส ำเร็จรูป 

                                                          PTR 
ออกแบบ วิจัยและพัฒนำรูปแบบรองเท้ำ 

หยุดประกอบกิจการโรงงาน 

      PFC 
ผลิตพ้ืนรองเท้ำและหน้ำผ้ำ 
หยุดประกอบกิจกำรโรงงำน 

                                     HBR 
ผลิตหน้ำผ้ำ 
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                                                                                                                                                                                                                                                                บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกัด(มหำชน)         5 

                                                                                                                                                                                                                                            PAN  ASIA  FOOTWEAR  PUBLIC  COMPANY LIMITED      

 

 
 

กลุ่มธุรกิจผลิตพื้นรองเท้ำ 
ชื่อย่อบริษัท ชื่อบริษัท สถำนท่ีประกอบกิจกำร 

ERC บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์รับเบอร์ จ ากัด  94 หมู่ 5 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
PFC บริษัท พิมายฟุตแวร์ จ ากัด 578 หมู่ 14 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
MTC บริษัท โมเดอร์นเทคโนโลยีคอมโพเน้นท์ จ ากัด 49 หมู่ 5 ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 

 
 
 
 
 

กลุ่มธุรกิจผลิตและส่งออกรองเท้ำและเสื้อผ้ำ 
ชื่อย่อบริษัท ชื่อบริษัท สถำนท่ีประกอบกิจกำร 

WBLP บริษัท ดับเบิ้ลยูบีแอลพี จ ากัด(เดิมบริษัท แพนระยอง จ ากัด) 620/5  หมู่ 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
FTC บริษัท ฟุแวร์เทค 1530 จ ากัด 507/2  หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
ICF บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลคิวริตี้ฟุตแวร์ จ ากัด 626/1  หมู่ 11ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
KPF บริษัท กบินทร์บุรีแพนเอเชียฟุตแวร์ จ ากัด 139 หมู่ 5 ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
INN บริษัท อินโนเวชั่นนครหลวงฟุตแวร์ จ ากัด 111 หมู่ 4 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 
LAO บริษัท แพนเอเซีย การ์เม้น ประเทศลาว จ ากัด 5  บ้านช้างคู่  เมืองไชยธานี  นครหลวงเวียงจันทร์  ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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กลุ่มธรุกิจผลิตหน้ำผ้ำ 
ชื่อย่อบริษัท ชื่อบริษัท สถำนท่ีประกอบกิจกำร 

PCC บริษัท แพนคอมโพเน้นท์ จ ากัด 139 หมู่ 7 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 
PUC บริษัท แพนอัปเปอร์ จ ากัด 139/1 หมู่ 5 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
HBR บริษัท หันคาบางกอกรับเบอร์ จ ากัด 611/40 ซอยวัดจันทร์ใน ถ.เจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม  จ.กรุงเทพมหานคร 
BPF บริษัท บุรีรัมย์แพนฟุตแวร์ จ ากัด 130 หมู่ที่ 13 ต าบลโคกกลาง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 

กลุ่มสนับสนุนกำรผลิต / ธุรกิจกำรตลำด 
ชื่อย่อบริษัท ชื่อบริษัท สถำนท่ีประกอบกิจกำร 

PTR บริษัท แพนเทคอาร์แอนด์ดี จ ากัด 177/20 หมู่ 5 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
PTX บริษัท พอนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 71/13,21 หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด กม.52 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

ความเป็นมา 

ดร. เทียม โชควฒันา ผูก่้อตั�งสหกรุ๊ป เป็นผูริ้เริ"มธุรกิจของบริษทั โดยในระยะแรกผลิต
รองเทา้จาํหน่ายควบคู่ไปกบัสินคา้อุปโภคบริโภคที"สหพฒัน์ผลิต โดยเป็นหน่วยงานหนึ" งในบริษทัไลออ้น 
(ประเทศไทย)  จาํกดั  ในปี  2517 ไดแ้ยกออกมาตั�งบริษทั บางกอกรับเบอร์ จาํกดั ผลิตรองเทา้นกัเรียน รองเทา้
กีฬา และชุดกีฬา ภายใตเ้ครื"องหมาย “แพน” 

บริษทั บางกอกรับเบอร์ จาํกดั   ไดข้ยายงานเพิ"มโดยตั�งบริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จาํกดั  ขึ�น
ที"สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์ อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี จดทะเบียนจดัตั�งบริษทัเป็นนิติบุคคล เมื"อวนัที" 5 
มิถุนายน 2522 ดว้ยทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาทโดยมีวตัถุประสงค ์ เพื"อผลิต รับจา้งผลิตและจาํหน่ายรองเทา้   
ทั�งในและต่างประเทศ ในระยะแรกบริษทัเริ"มทาํการผลิตรองเทา้ NIKE เพื"อส่งออกไปจาํหน่ายในทวปีอเมริกา
และยโุรป   และผลิตรองเทา้กีฬา “แพน” เพื"อจาํหน่ายในประเทศ 

  การเปลี&ยนแปลงและการพฒันาการที&สําคัญ 

 ปี 2523 บริษทัฯ ไดเ้ริ"มผลิตรองเทา้ไนกี� เพื"อส่งออกให้กบับริษทั NIKE IHM INC. ประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็นรายแรกในประเทศไทย และเป็นผลิตภณัฑ์แรกของบริษทัที"มีการส่งออกโดยมียอดผลิตใน
ระยะแรกประมาณเดือนละ 40,000 คู่  

 ปี 2537 บริษัทฯ ได้ยื"นคําขอจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด เมื"อ              
วนัที" 12 พฤษภาคม  2537  ตามทะเบียนเลขที"   บมจ. 397 และที"ประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นครั� งที"  2/2537   เมื"อวนัที"  
18 เมษายน  2537  ไดมี้มติเพิ"มทุนจดทะเบียนจาก 400 ลา้นบาท เป็น 800 ลา้นบาท โดยเรียกชาํระแลว้   600 ลา้น
บาท เมื"อวนัที" 17 มิถุนายน 2537  และเรียกชาํระหุ้นเพิ"มทุนส่วนที"เหลืออีก  200  ลา้นบาท  ตามมติที"ประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้  ครั� งที" 1/2544  เมื"อวนัที"  8  ตุลาคม  2544  และที"ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครั� งที" 1/2545 เมื"อวนัที" 
14 กุมภาพนัธ์ 2545 ไดมี้มติเพิ"มทุนจดทะเบียนจาก 800 ลา้นบาทเป็น 1,800 ลา้นบาท โดยเรียกชาํระเป็น 2 งวด 
งวดแรกจาํนวน 400 ลา้นบาท และงวดที"สองจาํนวน 600 ลา้นบาทและที"ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครั� งที" 1/2547 
เมื"อวนัที" 23 มกราคม 2547 มีมติเพิ"มทุนจดทะเบียนจาก 1,800 ลา้นบาทเป็น 2,700 ลา้นบาท  

 ปี  2540  บริษทัฯ  เป็นบริษทัแรกของประเทศไทย   สําหรับอุตสาหกรรมประเภทรองเทา้ที"
ไดรั้บใบรับรองการบริหารระบบคุณภาพ ISO 9002 : 1994   เมื"อวนัที"   9 พฤษภาคม 2540 และเป็นอนัดบั 6   
ของทวปีเอเชีย  เพื"อใหม้ั"นใจวา่สินคา้มีคุณภาพไดม้าตรฐานตามขอ้ตกลงและความพึงพอใจของลูกคา้  พร้อมทั�ง
ใหมี้การธาํรงรักษา และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการบริหารคุณภาพอยา่งต่อเนื"อง  บริษทัฯ ไดน้าํระบบ
ISO 9001 : 2000 มาพฒันาใชแ้ละไดรั้บการรับรองจาก BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL 
เมื"อวนัที" 9 กุมภาพนัธ์   2547  อีกทั�งยงัไดรั้บใบรับรองระบบการจดัการสิ"งแวดลอ้ม ISO 14001 : 1996  จาก   
SGS YARSLEY INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES LIMITED  เมื"อวนัที" 10 กุมภาพนัธ์ 2547 
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 ปี 2545 บริษทัฯ นาํระบบการบริหารงานแบบ TAC (TOTAL ACTUAL COST), TPM 
(TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE), MOPP (MISSION OBJECTIVE POLICY & PROJECT) และ 
DPL (DEVELOPMENT PER-PRODUCTION & LOGISTIC) มาเป็นเครื"องมือสร้างความสําเร็จในการผลิต
และการดา้นตลาด เพื"อลดตน้ทุนในการผลิตและเพิ"มประสิทธิภาพ  

ปี 2546 บริษัทฯได้พฒันากระบวนการผลิตโดยเริ" มนําเอาระบบ  TMS (TOYOTA 
MANUFACTURING SYSTEM) มาประยกุตใ์ชใ้นการผลิตร่วมกบัระบบ NOS ของลูกคา้เพื"อเพิ"มประสิทธิภาพ
และปรับปรุงการผลิต การทาํงานใหก้ระชบั รวดเร็ว  ยดืหยุน่ มีคุณภาพและลดตน้ทุน 

 ปี 2548  บริษทัฯ มุ่งมั"นที"จะพฒันาระบบการบาํรุงรักษาทวีผล (TPM)  ซึ" งเป็นระบบ          
ที"ทุกคนมีส่วนร่วมเพื"อเสริมสร้างและพฒันาคนและเครื"องจกัร ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน  การ
พฒันาระบบการบาํรุงรักษาทวีผลอย่างต่อเนื"อง  จะก่อให้เกิดผลต่อการผลิต  พร้อมพฒันาบริษทัฯ ให้มีการ
พฒันาอยา่งไม่หยดุย ั�งต่อไป  อีกทั�งยงัไดมุ้่งเนน้คุณภาพของสินคา้  โดยพฒันาและปรับปรุงระบบความชาํนาญ
ในการผลิต  (CRAFTSMANSHIP)  เพื"อสนองตอบความตอ้งการและความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 

 ปี 2553  บริษทัฯ มีระบบการจดัการทางด้านการผลิต  โดยพฒันาระบบการผลิตเพื"อเพิ"ม
ประสิทธิภาพ  และลดตน้ทุนการผลิตมากขึ�น  สามารถรองรับ  ORDER  รองเทา้หลากหลาย  BRAND,  ลงทุน
ซื�อเครื"องจกัรเพื"อขยายกาํลงัการผลิตผลิตภณัฑ์กระเป๋า  ปัจจุบนับริษทัสามารถผลิตรองเทา้ไดห้ลากหลายแบบ  
และผลิตกระเป๋าภายใต ้ BRAND  JANSPORT,  KIPLING,  EASTPAK 

 ปี 2554  บริษทัฯ ยงัคงพฒันาระบบการจดัการทางดา้นการผลิตอยา่งต่อเนื"อง  โดยการเพิ"ม
ประสิทธิภาพและลดตน้ทุนการผลิต  บริษทัฯ ไดเ้พิ"มยอดขายในประเทศ  โดยเปิดร้าน SHOES  OUTLET        
ที"สาํนกังานใหญ่  และมีการเปลี"ยนแปลงผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ   จาก บริษทั พี เอ แคปปิตอล  จาํกดั  และ 
บริษทั บางกอกรับเบอร์  จาํกดั (มหาชน)  เป็น  บริษทั ไอ.ซี.ซี  อินเตอร์เนชั"นแนลจาํกดั (มหาชน)  และ  บริษทั 
สหพฒันพิบูล  จาํกดั (มหาชน) 

 ปี 2556 บริษทัฯ ไดป้รับโครงสร้างธุรกิจจากโรงงานผลิตรองเทา้และกระเป๋าตั�งแต่ วนัที" 31 
สิงหาคม 2556 เป็นบริษทัฯที"ประกอบธุรกิจในการถือหุ้นในบริษทัยอ่ยเพียงอยา่งเดียว(Holding Company) โดย
บริษทัยงัคงมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อยเช่นเดิม โดยมีบริษทั ดบัเบิ�ลยูบีแอลพี จาํกดั (เดิม บริษทั แพน
ระยอง จาํกดั) ซึ" งเป็นผูผ้ลิตรองเทา้และกระเป๋า เป็นบริษทัแกนของบริษทัฯ โดยมุ่งเน้นลูกคา้ในประเทศเป็น
หลกั ซึ" งเป็นกลุ่มในเครือเดียวกนั 
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  การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 
 ลกัษณะผลติภัณฑ์ 

  บริษทัฯ และกลุ่มธุรกิจเป็นผูผ้ลิตรองเทา้ พื�นรองเทา้,ชิ�นส่วน และ กระเป๋า เพื"อการ
ส่งออกภายใตเ้ครื"องหมายการคา้  ดงันี�  

 ประเภทของผลติภัณฑ์ 

� รองเทา้ “CAMPER” 
� รองเทา้ “K-SWISS” 
� รองเทา้ “SCHOLL” 
� รองเทา้ “MARKS & SPENCER” 
� กระเป๋า “JANSPORT” 
� กระเป๋า “KLIPLING” 
� กระเป๋า “EASTPAK” 

    ขั0นตอนการผลติของบริษัทฯ โดยย่อ 
 

 

 

เครื"องปัtม  
 เครื"องช๊อต 
 เครื"องโมลด์  
 เครื"องปาดหนงั 
 จกัรอุตสาหกรรม 
 จกัรคอมพิวเตอร์  

 

 

 

 

 

                                                  

 
 

 
 
 
  

 

วาดตัด/เย็บจักร 
 

หนา้ผา้ 
(UPPER) 

พื�นสาํเร็จ 
UNIT - SOLE 

จากบริษัทในกลุ่ม 

 

ประกอบ 
 

 

วตัถดุบิ 
 

SHOES (รองเทา้) 

เครื"องอบรองเทา้ 
เครื"องอดั 
เครื"องมัtงรองเทา้ 
เครื"องโมลด ์

 

ตรวจสอบคณุภาพ ส่งมอบลูกค้า 
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ปัจจัยควำมเสี่ยง 

  ปัจจัยควำมเสี่ยงในกัำร  ำเนินธุรกัิจ 

      ควำมเสี่ยงในกัำรพึ่งพำลูกัค้ำรำยใหญ่ 

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกรองเท้าและกระเป๋าตามค าสั่งซื้อของลูกค้า   
ปัจจุบันลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ มีหลาย  BRAND  อาทิเช่น  MARKS & SPENCER ,CAMPER ,K-
SWISS,SCHOLL เป็นต้น  ส่วนใหญ่เป็นรองเท้ากีฬา , รองเท้าหนัง , รองเท้าล าลองและรองเท้าแฟชั่น  ซึ่ง  
BRAND  รองเท้าเหล่านี้ก าลังขยายตัวทางธุรกิจไปทั่วโลกและเป็นที่นิยมของลูกค้า  เนื่องจากราคาต่ ากว่าคู่
แข่งขัน  ประกอบกับในปัจจุบัน บริษัทฯ มีค าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กระเป๋าภายใต้  BRAND  JANSPORT , KIPLING  
, THE NORTHFACE และ  EASTPAK  ซึ่งเป็น  BRAND  ที่ได้รับความนิยมและขยายตัวทางธุรกิจไปทั่วโลก
เช่นกัน 

มำตรกัำรในกัำรป้องกััน 

  พัฒนาสินค้าให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า   
  ปรับปรุงประสิทธิภาพในสายการผลิตเพื่อลดต้นทุน  เพื่อรักษาความสามารถในการ

แข่งขันด้านระดับราคาและคุณภาพของสินค้า 
  รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยมุ่งมั่นสร้างความพอใจกับลูกค้าพร้อมให้บริการที่ดี 
  การหา  SOURCING  ทางด้าน  RAW  MATERIAL  รายใหม่เพื่อลดต้นทุนการผลิต

ของบริษัทฯ   แต่คุณภาพยังตรงตาม  SPEC  ของลูกค้าเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์สูงสุด 

 ควำมเสี่ยง ้ำนกัำรแข่งขัน 

ปัจจุบัน  ตลาดผู้ผลิตรองเท้ากีฬา ,  รองเท้าหนัง ,  รองเท้าล าลอง ,  รองเท้าแฟชั่น ,  และ
กระเป๋า   ที่เป็นคู่แข่งขันของบริษัทฯ  คู่แข่งขันต่างประเทศคือ  จีน  เวียดนามและอินโดนีเซีย  ส่งผลให้บริษัทฯ 
ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆที่ใช้ในการแข่งขัน  มีการพัฒนางานด้านต่างๆของบริษัทฯ ให้ก้าวล้ าน าหน้า
คู่แข่งขันและทิ้งห่างคู่แข่งขันเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้  ดังนั้นการแข่งขันถือเป็นเคร่ือง
เสริมสร้างศักยภาพของบริษัทฯ  ถึงแม้บริษัทฯ จะเป็นผู้น าในการประกอบธุรกิจประเภทผู้ผลิตรองเท้ากีฬา, 
รองเท้าหนัง ,  รองเท้าล าลอง , รองเท้าแฟชั่น , และกระเป๋าตามค าสั่งซื้อของลูกค้าและอยู่ในธุรกิจนี้มานานกว่า  
33  ปี      ก็ตาม 

มำตรกัำรในกัำรป้องกััน 
 

  บริษัทฯ  มีศูนย์วิจัยและพัฒนารองเท้าต้นแบบ  โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  รวมทั้ง
พัฒนาสินค้าเดิมให้ดีขึ้นได้อย่างต่อเน่ือง  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 



บริษัท  แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกัั  (มหำชน) 
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  ผู้บริหารและพนักงานมีการพัฒนาเรียนรู้  ความสามารถในการจัดการและการปฏิบัติ
อย่างต่อเน่ือง  เพื่อให้ลูกค้าพอใจในผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ 

 พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองจักรเพื่อเพิ่มผลผลิต  และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
 ร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์กับบริษัทในเครือสหพัฒน์เพื่อสร้าง BRAND ของตัวเอง   

 ปัจจัยควำมเสี่ยง ้ำนกัำรเงิน  

  ควำมเสี่ยงจำกัอัตรำแลกัปลี่ยน 

  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2556  บริษัทฯ  และ บริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
ส าคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้า บริษัทและบริษัทย่อยได้ตกลงท าสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยง 
 

  มำตรกัำรในกัำรป้องกััน 

    มีการท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FORWARD CONTRACT)        
ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์แต่ละขณะ 
  ควำมเสี่ยงจำกักัำรสนับสนุนทำงกัำรเงินให้แกั่บริษัทในเครือ 

 บริษัทฯ  มีนโยบายสนับสนุนบริษัทในเครือที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  ซึ่งเป็นส่วนเสริม
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท   เพื่อให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทดังกล่าวมีสภาพคล่อง  โดยมีทั้งการให้กู้ยืมเงิน
เพื่อน าเงินดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ  รวมถึงอาจต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทาง
การเงินในรูปของการค้ าประกันเงินกู้ให้แก่บริษัทในเครือ  ณ  วันสิ้นปี  บริษัทฯ มีภาระการค้ าประกันวงเงินกู้ยืม
และวงเงินสินเชื่อให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ  28.2 

 มำตรกัำรในกัำรป้องกััน 

   บริษัทฯ  ให้กู้ยืมเงินและ/หรือค้ าประกันเงินกู้ให้เฉพาะบริษัทในเครือ  ที่บริษัทฯ          
มีอ านาจในการบริหารจัดการ 

   บริษัทฯ  ให้กู้ยืมเงินและ/หรือค้ าประกันตามอัตราส่วนการถือหุ้นส าหรับบริษัทในเครือ  
ที่บริษัทฯ  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 

  บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินจากบริษัทในเครือ  จ านวน  5 ล้านบาท  ค้ าประกันโดยตั๋วสัญญาใช้เงิน  
ช าระเป็นรายเดือน  ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ  7.50 ต่อปี 

 

   



บริษัท  แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกัั  (มหำชน) 
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ปัจจัยควำมเสี่ยงจำกักัำรลงทุน 

 บริษัทฯ  ได้ร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทในเครือหลายบริษัท  มีการกระจายการลงทุนไป
หลายประเภทธุรกิจ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทฯ  แต่บริษัทฯไม่มีอ านาจควบคุมกิจการ   
ในบริษัทที่ลงทุน  โดยอ านาจในการบริหารและการตัดสินใจต่างๆ  ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละบริษัทฯ 

 บริษัทฯ  ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบของเงินปันผล  ถ้าหากบริษัทที่ลงทุน
แห่งใดขาดทุน บริษัทฯจะมีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบัญชีก าไรขาดทุนของบริษัท  
ดังนั้นโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว  จึงไม่มีผลกระทบในอันที่จะท าให้การรับรู้ส่วนแบ่งรายได้ของบริษัทฯ ต่าง
จากที่รับรู้ในงบการเงินอย่างมีนัยส าคัญ 

 ปัจจัยควำมเสี่ยง ้ำนกัฎหมำย 

 บริษัทฯถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเกี่ยวกับการเลิกจ้างกรรมการเป็นจ านวนเงิน 32 ล้านบาท
และบริษัทได้แย้งกลับไป ศาลชั้นต้นตัดสินให้บริษัทฯจ่ายช าระเงินจ านวน 10 ล้านบาทปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง
การอุทธรณ์ ซึ่งบริษัทฯได้บันทึกจ านวนเงินที่ศาลชั้นต้นให้จ่ายช าระไว้ในบัญชีประมาณการหนี้สินจากการถูก
ฟ้องร้องเท่าที่ศาลตัดสิน 

 บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องโดยธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งจากการค้ าประกันสินเชื่อให้แก่บริษัท อิน
โนเวชั่น นครหลวง ฟุตแวร์ จ ากัด บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี คอมโพเน้นท์ จ ากัด และ บริษัท อินเตอร์เนชั่น
แนล คิวริตี้ ฟุตแวร์ จ ากัด ซึ่งผิดนัดช าระหนี้เป็นจ านวนเงิน 173 ล้านบาท ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการเจรจาไกล่
เกลี่ย ซึ่งบริษัทฯได้บันทึกค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ในบัญชีประมาณการหนี้สินจากการค้ าประกัน
บริษัทย่อย 
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 
  

บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จ ำกัด (มหำชน) 
 

 ชื่อหลักทรัพย์   :  PAF 
 
 ประกอบธุรกิจ   :  ผลิตและส่งออกรองเท้า,กระเป๋า 
  
 ส านักงานใหญ่   :  ตั้งอยู่เลขที่  177/20 หมู่ 5 ต าบลหนองขาม  อ าเภอศรีราชา   

                                                จังหวัดชลบุรี 20230 
 

 เลขทะเบียนบริษัท  :   บมจ. 397 
 

WEBSITE    :   WWW. PAF-GROUP.COM 
 

 โทรศัพท ์  :  0-3848-0020-1 
  

โทรสาร    :  0-3848-0080 

 

หุ้นสำมัญ 

  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ คร้ังที่ 1 แล้วเมื่อวันที ่ 23 มกราคม 2547 ได้มีมติอนุมัติให้
บริษัทฯเพิ่มทุนจ านวน 900 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,800 ล้านบาท เป็น 2,700 ล้านบาท โดยออกหุ้น
สามัญใหม่เพิ่มทุนจ านวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 5 บาทบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวง
พาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 3  มีนาคม  2547  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทแพนเอเซียฟุตแวร์ จ ากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 2,700 
ล้านบาท ทุนที่ออกและช าระแล้ว 2,700 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 540 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ในจ านวน
นี้เป็นหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดยบริษัทย่อย จ านวน 3.60  ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.67 

 

http://www.paf-group.com/


  บรษิัท  แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกดั (มหำชน)  
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 การตลาดและภาวะการแข่งขัน  
  นโยบำยกำรตลำดของผลิตภัณฑ์ 

 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรองเท้ากีฬา,  หนัง, ล าลอง,  แฟชั่นแบบต่างๆ รวมทั้งกระเป๋า  ซึ่งเป็นที่นิยม
ทั่วโลก โดยคุณภาพของรองเท้าและกระเป๋าเป็นที่ยอมรับตลอดจนรูปแบบที่ทันสมัย นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้มี
การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ซึ่งรวมถึงเคร่ืองจักร  ระบบงาน  ขั้นตอนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ  ทั้งนี้
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในราคาที่เหมาะสม และได้รับความไว้วางใจของลูกค้าโดยทั่วไป 

 บริษัทฯ  มีนโยบายที่จะเพิ่มการขายรองเท้า ที่เป็นเคร่ืองหมายการค้าของตนเอง โดยมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ น าเสนอกับลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของตนเองน าเสนอกับลูกค้า 

 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญโดยมุ่งเน้นความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
(QUICK RESPONSE) เป็นหลัก  ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานและการจัดการระบบข้อมูลในการสื่อสารให้
ชัดเจน  

 กลยุทธ์กำรแข่งขัน 

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท เป็นกลุ่มธุรกิจรองเท้าครบวงจรรวมถึงผลิตภัณฑ์กระเป๋า  ตั้งแต่
กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนที่ส าคัญในการผลิตรองเท้าและกระเป๋า เทคโนโลยีการผลิต
และการขาย จึงสามารถควบคุมทุกกระบวนการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

บริษัทฯ ยังคงเน้นการท าธุรกิจให้มีคุณภาพดีแต่มีต้นทุนต่ า โดยจะพิจารณานโยบายต้นทุนทั้ง
ด้าน PRODUCTION และ LOGISTICS โดยการจัดระบบให้เหมาะสม และค านึงถึงระบบ SUPPLY CHAIN คือ
การจัดการระบบตั้งแต่ SUPPLIERS จนถึง CUSTOMERS อย่างเหมาะสม 

  ลักษณะของลูกค้ำ 
    ลูกค้ำต่ำงประเทศ 

 ลูกค้าที่มีเคร่ืองหมายการค้าของตนเอง และเป็นรายใหญ่ๆ จะก าหนดรูปแบบรองเท้าและกระเป๋า  
โดยการออกแบบ บริษัทฯ จะท าการพัฒนารูปแบบดังกล่าวออกมาเป็นรองเท้าและกระเป๋าตัวอย่าง โดยอาจ
พิจารณาเสนอแนะปรับเปลี่ยนการใช้วัตถุดิบและเทคโนโลยีทางการผลิตให้เหมาะสม เมื่อมีการสรุปรูปแบบ
ดังกล่าว บริษัทฯ จะได้รับใบสั่งซื้อล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนก่อนการส่งมอบ รองเท้าที่ผลิตและขายส่วนใหญ่จะ
เป็นรองเท้ากีฬา, หนัง, ล าลอง,   และรองเท้าแฟชั่นในรูปแบบที่หลากหลายตามแฟชั่นรวมทั้งกระเป๋า 

บริษัทฯ ผลิตรองเท้ารองเท้ากีฬา,  หนัง, ล าลอง,และแฟชั่นตามค าสั่งของลูกค้า  ซึ่งมี
หลากหลาย  BRAND  และเป็นลูกค้ารายใหม่ของบริษัทฯ รวมถึงลูกค้ากระเป๋า  ขณะเดียวกันบริษัทฯ และกลุ่ม
ผู้ผลิตยังสามารถปรับกระบวนการผลิต   เพื่อผลิตสินค้าประเภทอ่ืน ๆ  เพื่อการส่งออกด้วย 



  บรษิัท  แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกดั (มหำชน)  
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   ลูกค้ำภำยในประเทศ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับบริษัทในเครือสหพัฒน์เพื่อสร้าง BRAND ของตัวเอง   

  กำรจ ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 
   กำรจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศ 

บริษัทฯ และกลุ่มผู้ผลิตและส่งออกรองเท้ามีมูลค่าจ าหน่ายรองเท้าต่างประเทศ    คิด
เป็น 98 %  ของยอดขายทั้งหมด  รองเท้าที่ส่งออกภายใต้เคร่ืองหมายการค้า  MARKS & SPENCER,K-SWISS, 
CAMPER  และ FITFLOP  โดยส่งออกไปจ าหน่ายที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุ่น  สหภาพยุโรป  อาเซี่ยนและ
ประเทศอ่ืน ๆ 

    กำรจ ำหน่ำยในประเทศ   

  บริษัทฯ มียอดจ าหน่ายตามค าสั่งผลิตของลูกค้า ในประเทศประมาณ 2% ของยอดขาย
ทั้งหมด และบริษัทฯ ได้เพิ่มยอดขายในประเทศ  โดยการเปิด  SHOES  OUTLET  ที่ส านักงานใหญ่ 

 ศักยภำพในกำรแข่งขัน 

บริษัทฯ เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตรองเท้าที่หลากหลาย เช่น รองเท้ากีฬา รองเท้าหนัง รองเท้า
แฟชั่น รองเท้ากอล์ฟและรองเท้าล าลองและเป็น OEM (ORIGINAL EQUIPMENT ANUFACTURING) ของ 
BRAND ดังชั้นน าของโลก เช่น  MARKS & SPENCER, K-SWISS,  CAMPER  และ  FITFLOP เป็นต้น ท าให้มี
ความหลากหลายในเร่ืองของ ORDER ที่ได้รับ 

บริษัทฯ มีประสบการณ์ ในการผลิตรองเท้าอันยาวนานกว่า 33 ปี และนโยบายในการด าเนิน
ธุรกิจที่ยึดมั่นในเร่ืองการส่งมอบสินค้าตรงต่อเวลา ราคาและคุณภาพของสินค้าได้มาตรฐานเป็นสิ่งที่ลูกค้าได้มอบ
ความไว้วางใจให้กับบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา 

ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าของบริษัทฯ  และการร่วมมือที่เป็นมิตรภาพต่อกันอันยาวนาน  
ส่งผลให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการให้  ORDER  แก่บริษัทฯ มาก  
 

บริษัทฯ มีกิจการที่สนับสนุนการผลิตรองเท้าแบบครบวงจร (SUPPORT INDUSTRY)และมี
เทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนาการผลิต ประกอบกับมีทีมงานพัฒนารูปแบบรองเท้าต้นแบบโดยใช้ 
COMPUTER ที่ทันสมัยในการออกแบบ  

บริษัทให้ความสนใจต่อการด าเนินธุรกิจ โดยไม่ขัดต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และให้ความใส่ใจกับการด าเนิน
ธุรกิจที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ลูกค้าชั้นน าของโลกให้ความ
ไว้วางใจกับบริษัทในการผลิตสินค้า  

 



  บรษิัท  แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกดั (มหำชน)  
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การจัดหาผลิตภัณฑ ์

   ลักษณะกำรจัดให้ได้มำซึ่งผลิตภัณฑ์ 
   ก ำลังกำรผลิต และปริมำณกำรผลิต (รองเท้ำ) ของบริษัทฯ 

 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 
 

 

จ ำนวนคู่ จ ำนวนคู่ จ ำนวนคู่ 

ก ำลังกำรผลิต 1,200,000 2,400,000 4,800,000 

ปริมำณกำรผลิตจริง 494,049 1,892,863 4,248,928 
อัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิต 41.17% 78.87% 88.52% 

อัตรำเพิ่ม (ลด) ของปริมำณกำรผลิต (1,398,814) (2,356,065) 535,723 
จ ำนวนกะท่ีผลิตต่อวัน 1 1 1 

 บริษัทฯ มีก ำลังกำรผลิตจ ำนวน 1.2 ล้ำนคู่ต่อปี โดยมีปริมำณกำรผลิตจริง 0.49 ล้ำนคู่ต่อปี 
คิดเป็นอัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิตเฉลี่ย 41.17 %  เมื่อเทยีบกับปีก่อนมีอัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิต  78.87 % 

 ก ำลังกำรผลิต และปริมำณกำรผลิต (กระเป๋ำ) ของบริษัทฯ 
 

 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 
 

 

จ ำนวนใบ จ ำนวนใบ จ ำนวนใบ 

ก ำลังกำรผลิต 1,200,000 1,560,000 1,200,000 
ปริมำณกำรผลิตจริง 1,098,684 1,388,096 904,906 
อัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิต 91.56% 88.98% 75.41% 
อัตรำเพิ่ม (ลด) ของปริมำณกำรผลิต (289,412) 483,190 595,189 
จ ำนวนกะท่ีผลิตต่อวัน 1 1 1 

  ปี  2556  บริษัทฯ มีก ำลังกำรผลิตกระเป๋ำจ ำนวน 1.20 ล้ำนใบตอ่ปี โดยมีปริมำณกำร
ผลิตจริง 1.10 ล้ำนใบต่อปี คิดเป็นอัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิตเฉลี่ย 91.56 %  เมื่อเทียบกับปีก่อนมีอัตรำกำรใช้
ก ำลังกำรผลิต  88.98 % 

นโยบำยกำรผลิต 

บริษัทฯ จะเน้นกำรท ำงำนในระบบ TMS   เพื่อลดระยะเวลำในกระบวนกำรผลิตให้รวดเร็ว   กำร
ส่งมอบที่ทันเวลำ สร้ำงมำตรฐำนและเพิ่มนวัตกรรมในระบบควบคุมคุณภำพด้วยตนเอง (SELF INSPECTION) 
และควำมช ำนำญในกำรผลิตสินค้ำ (CRAFTSMANSHIP) อย่ำงต่อเนื่อง 
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โครงสร้ำงรำยได้ 
 รายได้หลักของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท  เกิดจากการผลิตและส่งออกรองเท้าและ

กระเป๋า ส่วนรายได้อื่น ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ ค่าเช่ารับ ค่าบริการรับ ค่าธรรมเนียมค้้าประกันรับ  ก้าไรจากการ
ปริวรรตเงินตรา การรับจ้างผลิต และส่วนแบ่งก้าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้
เสียจากการลงทุน 

 บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกัด (มหำชน) 

ยอดขำยแยกตำมตลำด 
ปี  2556 ปี  2555 ปี  2554 

 ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 
มูลค่าจ้าหน่าย – ในประเทศ 70.69 12.58 32.29 1.97 80.46 3.79 
                        – ต่างประเทศ 491.08 87.42 1,606.67 98.03 2,041.00 96.21 
รายได้หลักของบริษัทฯ   561.77 100 1,638.96 100 

 
2,121.46 100.0 

อัตรำ เพิ่ม (ลด) ของมูลค่ำกำรจ ำหน่ำย (1,077.19) (65.72) (482.50) (22.74) 665.48 45.71 
 

ยอดขำยแยกตำมผลิตภัณฑ์ 
ปี  2556 

 
ปี  2555 

 
ปี  2554 

 
 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 
 มูลค่าจ้าหน่าย –  MARKS & SPENCER 58.16 10.35 78.50 4.79 108.12 5.10 
                        –  K - SWISS 14.64 2.61 590.09 

 
36.00 

 
865.34 40.79 

                        –  PAYLESS - - - - 3.09 0.15 
                        –  PAN - - - - 68.10 3.21 
                        –  SLAM - - 13.83 0.84 8.93 0.42 
                        –  LESCON - - - - 5.02 0.24 
                        –  OUTSOLE - - 0.08 0.00 - - 
                        –  PATAGONIA 0.78 0.14 - - 34.83 1.64 
                        –  SAUCONY - - 6.61 0.40 216.54 10.21 
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ยอดขำยแยกตำมผลิตภัณฑ์ 
ปี  2556 

 
ปี  2555 

 
ปี  2554 

 
 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 
                        –  PALADIUM 0.60 0.11 21.40 1.31 3.78 0.18 
                        –  FITFLOP - - 76.19 4.65 126.86 5.98 
                        –  HUMMEL 5.43 0.97 176.58 10.77 270.15 12.73 
                        –  ALDI - -   76.75 3.62 
                        –  ELLESSE - - 0.12 0.01 - - 
                        –  YONEX - - 10.34 0.63 33.80 1.59 
                        –  DOCKER 12.65 2.25 25.16 1.54 3.73 0.18 
                        –  POLO 0.81 0.14 68.69 4.21 3.59 0.17 
                        –  CAMPER 114.85 20.45 150.18 9.16 42.20 1.99 
                        –  SCHOLL 44.39 7.90 2.77 0.17 - - 
                        –  กระเป๋า JANSPORT 63.86 11.37 122.18 7.45 244.07 11.50 
                        –  กระเป๋า KIPLING 77.09 13.72 122.68 7.49 - - 
                        –  กระเป๋า EASTPACK 107.15 19.07 135.89 8.29 - - 
                 –  กระเป๋า THE NORTH FACE 31.69 5.64 7.60 0.46 - - 
                        –  กระเป๋า VANS - - 5.56 0.34 - - 
                        –  BA - - 3.12 0.19 - - 
                        –  DOMESTICS 29.63 5.28 21.12 1.30 - - 

รวมมูลค่ำกำรจ ำหน่ำย 561.77 100.0 1,638.96 100.0 2,121.46 100.0 
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      รำยได้กลุ่มบริษัท 

สำยผลิตภัณฑ์ 
/ กลุ่มธุรกิจ 

ชื่อย่อ 
บริษัท 

%กำรถือหุ้น
ของบริษัทฯ 

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

รำยได้ * % รำยได้ * % รำยได้ * % 

ผล
ิตแ

ละ
ส่ง

ออ
กร
อง
เท้
ำแ
ละ
เส
ื้อผ

้ำ PAF 
 

- 
 

1,294.47 66.78 1,860.13 68.10 2,569.63 61.7 

FTC 
 

100.00 10.98 - 7.92 0.29 5.05 0.1 

ICF 
 

100.00 
 

78.55 4.05 60.56 2.22 29.04 0.7 

KPF 
 

100.00 
 
 
 

62.63 3.23 73.02 2.67 115.58 2.8 

INN 
 

LAO 
 

96.07 
 

100.00 

0.38 
          - 

- 
       - 

67.46 
 

- 

2.47 
 

- 

2.43 
 

25.30 

0.1 
 

0.6 

รวมรำยได้จำกกลุ่มธุรกิจ 

ผลิตและส่งออกรองเท้ำ 
1,447.01 74.65 2,069.09 75.75 2,747.01 65.9 

       

รวมรำยได้จำกกลุ่มธุรกิจ 

ผลิตพื้นรองเท้ำ 
362.96 18.72 408.10 14.94 809.51 19.4 

       

รวมรำยได้จำกกลุ่มธุรกิจ 

ผลิตหน้ำผ้ำรองเท้ำ 
21.81 1.13 155.06 5.68 100.45 2.4 

       

รวมรำยได้จำกกลุ่มสนับสนนุ 

กำรผลิต/ธุรกิจกำรตลำด 
106.67 5.50 99.15 3.63 508.97 12.2 

       

รวมรำยได้ของกลุ่มบรษิัท 1,938.45 100.00 2,731.40     100.00 4,165.94 100.00 

อัตรำเพิ่ม (ลด) ของรำยได้กลุม่บริษัท 792.95      (29.03) 1,434.54       34.43         599.64      16.80 

*    รวมส่วนแบ่งก้าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบรษิัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียจากการลงทุนด้วย  

ยอดขำย - ในประเทศ 397.00 43.34 677.14 29.17 1,387.85 38.55 
 - ต่ำงประเทศ 519.06 56.66 1,644.48 70.83 2,211.87 61.45 

รวมรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย 916.06 100.00 2,321.62 100.00 3,599.72 100.0 

อัตรำเพิ่ม (ลด) ของมูลค่ำกำรจ ำหน่ำยทั้งหมด (1,405.56) (60.54) 1,278.10 35.51 615.74 20.63 
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ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
 

 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่สูงสุด 10 รำยแรก  
 

ณ  วันที่  27 มีนาคม 2556    มีดังนี้ 
 

 
ล ำดับที ่

 
รำยชื่อผู้ถือหุ้น 

จ ำนวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น 

(ร้อยละ)* 
1. บริษัท ไอ.ซี.ซี.  อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 102,112,778 18.91 
2. บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) 97,843,300 18.12 
3. นายวิโรจน์  อ้ึงไพบูลย์ 32,133,501 5.95 
4. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 30,516,108 5.65 
5. บริษัท  ไอ.ดี.เอฟ จ ากัด 26,135,950 4.84 
6. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลแลบบอราทอร่ี จ ากัด 26,028,104 4.82 
7. นายบุญชัย  โชควัฒนา 22,959,400 4.25 
8. บริษัท บ้านแพน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ โฮลดิ้ง จ ากัด 17,744,519 3.29 
9. นางชัยลดา  ตันติเวชกุล 17,343,000 3.21 
10. นายเกษม  ศิริรังสรรค์กุล 5,864,300 1.09 

 

*     ค านวณจากหุ้นสามัญที่ออกและเรียกช าระแล้วจ านวน  540   ล้านหุ้น 
  ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  2 รำยแรก 
 

ล ำดับที ่ บริษัท ประกอบธุรกิจประเภท สัดส่วนกำรถือหุ้น(ร้อยละ)  

1. บริษัท ไอ.ซี.ซ.ี  อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด (มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภค 

18.91 

2. บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) ผลิตและจ าหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภค 

18.12 

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้ง 2  ราย  ดังกล่าวมีลูกค้าคนละกลุ่มกับบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารแยกกัน
อย่างอิสระและชัดเจน  ซึ่งไม่มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางนโยบายการจัดการหรือมีผลต่อการควบคุม  
หรือมีอิทธิพลต่อการด าเนินงาน  หรือนโยบายทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

 



บริษัท  แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกัด (มหำชน) 
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นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

 

 นโยบำยของบริษัท ฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 จากก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักทุนส ารองต่าง ๆ ที่ได้
ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯและตามกฎหมาย  โดยจะต้องได้รับการอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น   เว้นแต่ เป็นการจ่ าย เงินปันผลระหว่ างกาล  
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นคร้ังคราว  เมื่อเห็นว่า
บริษัทฯ มีผลก าไรสะสมควรท าเช่นนั้น  แล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ 

 นโยบำยของบริษัทย่อย  

ส ำหรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย  คณะกรรมกำรบริษัทย่อยจะพิจำรณำและ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบโดยมิได้ก ำหนดอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลที่แน่นอน  แต่ขึ้นอยู่กับควำมจ ำเป็น
สภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมเหมำะสมอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทย่อยเห็นสมควร 



บริษัท  แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกัด (มหำชน)   

 
 

 

            บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกัด(มหำชน)                      22    
                                                                                                               PAN  ASIA  FOOTWEAR  PUBLIC  COMPANY LIMITED 

 

โครงสร้ำงกำรจัดกำร 
 
 

โครงสร้างการจัดการและการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ดังนี ้
 

 คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 คณะกรรมกำรบริษัท 
 

 คณะกรรมการบริษัทฯ    มีจ านวน 9 ท่าน    ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 

1.  นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นายสมมาต ขุนเศษฐ กรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท 

3. นายบุญชัย  โชควัฒนา กรรมการ 

4. นายพยนต์ พันธ์ศร ี กรรมการและรองประธานกรรมการบริหารอาวุโส    

5. นายวิชิต  ประยูรวิวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร 

6. นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล กรรมการและกรรมการบริหาร 

7. นายศิริพงษ์          สมบัติศิริ            กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

9. พลต ารวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัท 

 

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 

1.   แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอ านาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหาร
ของบริษัทฯไปปฏิบัติ 

 

2.  พิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนที่ปรึกษาคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นเฉพาะเร่ือง 

 



บริษัท  แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกัด (มหำชน)   
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3.   ก ากับดูแลกิจการ ทบทวน และให้ความเห็นชอบ กับนโยบาย กลยุทธ์ที่ส าคัญ 
แผนงาน และงบประมาณประจ าปีที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเสนอ 

 

4.  ก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะให้มีอย่างเพียงพอ 

 

5.  ก ากับดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหาร
กรรมการและผู้ถือหุ้น รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯในทางมิชอบ 

 

6.  อนุมัติธุรกรรมต่างๆ    ในการด าเนินกิจการของบริษัทฯในส่วนที่เกินอ านาจของ
ฝ่ายบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

 

7. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากฝ่ายบริหาร 
 

8.  เสนอผู้ถือหุ้น ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    หรือ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด าเนินการ 

 



บริษัท  แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกัด (มหำชน) 
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PAN ASIA FOOTWEAR PUBLIC CO.,LTD. โครงสร้ำงองค์กร 

Organization Chart ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

Chief  Executive Officer 

คณะกรรมกำรบริหำร 
Management Comittee 

บัญชี 
Accounting 

บริหารธุรกิจ 
Business Management 
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 คณะกรรมกำรชุดย่อย 

 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการด าเนินงานของบริษัทฯ  ว่ามีการด าเนินงานที่โปร่งใสมีผู้
กลั่นกรอง  สอบทานและให้ค าแนะน าอย่างรอบคอบ 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อท าหน้าที่ดังกล่าว และรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการก ากับดูแล
กิจการของบริษัท 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีคณะกรรมการบริหารรวม 5 ท่านดังนี ้

 1.  นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร  
 2. นายพยนต์ พันธ์ศร ี รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส 
 3. นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล กรรมการบริหาร  
 4.  นายวิชิต ประยูรวิวัฒน์ กรรมการบริหาร   
 5.  นายสมมาต ขุนเศษฐ กรรมการบริหารและเลขานุการ 

 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำร 

1. พิจารณาก าหนดนโยบายส าคัญของบริษัทฯ โดยก าหนดวัตถุประสงค์ ภารกิจ แนวทาง 
ตลอดจนการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

2. จัดท าแผนธุรกิจ ตลอดจนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯแก่คณะกรรมการบริษัทฯ 

3.   ด าเนินกิจการและบริหารจัดการตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้น 

4. จัดโครงสร้างและบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ ก าหนด 

5.   เสนอรายงานการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ  

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังที่  35  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556  ได้มีมติเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทฯ  ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1.  นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.  นายสุจริต ปัจฉิมนันท์  กรรมการตรวจสอบ 



บริษัท  แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกัด (มหำชน)   
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3.  พลต ารวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร  กรรมการตรวจสอบ 

 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1.  สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ  

2 สอบทานให้บริษัทฯ   มีระบบการควบคุมภายใน (internal control)  และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (internal  audit) ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง  โยกย้าย  เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน  หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  

3.  สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4.  พิจารณา  คัดเลือก  เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ  เพื่อท าหน้าที่ผู้สอบบัญชีของ
บริษัท  และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว  รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี  โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ  1 คร้ัง 

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้  เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6.   จัดท ารายการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท  
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ 

 6.1  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง  ครบถ้วน  เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน  
ของบริษัท 

 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
  6.3  ความเห็นเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
  6.4  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
  6.5  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  6.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน 
  6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฎิบัติหน้าที่
ตามกฎบัตร  (charter) 
  6.8 รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ  ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท     
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7. ปฏิบัติการ อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ าเสมอ  อย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง  โดยในปี 2556   
มีการประชุมรวม  4  คร้ัง   และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกคร้ัง 

 
 คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน   

บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน
เบื้องต้นที่เหมาะสม  โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน  
รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา 

 
 กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร 

  บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้า
ร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP), Audit 
Committee Program (ACP), และ Finance For Non - Finance Director (FND) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต   

 
 

  กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
 

 บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน โดยพนักงานทุกระดับของ
บริษัทฯ ต้องรักษาข้อมูลและเอกสารที่ไม่พึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
 

  การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงาน จะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบเท่าที่
พนักงานพึงได้รับมอบหมายเท่านั้น 
 

 จัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลบริษัทภายในหน่วยงาน  โดยให้ถือเป็นส่วน
หนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ส าคัญของบริษัทฯ 
 

 

 ข้อมูลภายในที่ส าคัญ  บริษัทฯ จะเปิดเผยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น ผู้สอบบัญชี  ที่
ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น  และบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นเฉพาะเร่ืองในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น 

 ก าหนดให้ผู้บริหารต้องมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์  ทุกคร้ังที่มีการซื้อ ขาย หรือ
โอนหลักทรัพย์ต่อส านักงาน ก.ล.ต.  ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 
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   กำรก ำกับดูแลกิจกำร   
   

หมวดท่ี   1  เร่ืองสิทธิของผู้ถือหุ้น 

 1.  นโยบำยของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับกำรดูแลผู้ถือหุ้น 

                       - ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นรวมตลอดจนถึงสิทธิของ  ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องกันแต่ละราย และปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้นด้วยความเท่าเทียมกัน 

                             - ด าเนินการโดยค านึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น   ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   สิ่งแวดล้อม
และสังคมโดยส่วนรวม  

 2.  กำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นศึกษำข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ได้แจ้งมติก าหนดการประชุมผู้ถือหุ้นให้ได้ทราบล่วงหน้ามากกว่า 5 สัปดาห์ 
ก่อนวันประชุม  คือ ในวันที่ 12 มีนาคม 2556 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุม และในวันที่ 
2 เมษายน 2556 ได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าว โดยบริษัทฯ มอบให้บริษัท 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็น นายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 10 วัน รวมทั้งได้ลงประกาศโฆษณา หนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันคือในวันที่  
9-11 เมษายน 2556 ซึ่งในแต่ละวาระมีข้อเท็จจริงและเหตุผล  รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
ประกอบ พร้อมเอกสารประกอบ การประชุม เช่น รายงานประจ าปี หนังสือมอบ  ฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. 
ประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อ ให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทฯ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ค าอธิบายเอกสาร
และหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องน ามาแสดงในการเข้าร่วมประชุม   ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การ
ประชุม ผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม  

 3.  กำรส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น 

 สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯได้
เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
บริษัท  www.paf-group.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทได้มากขึ้น เช่น ผล
การด าเนินงาน ข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม 
และข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ าทุกปีภายใน 4 
เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยในปี 2556 บริษัทฯได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 
35 ในวันอังคาร ที่  23 เมษายน 2556 ซึ่งบริษัทฯ อ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วม
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ประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วม
ประชุม การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงแต่ยังคงให้
สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เร่ิมการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มี
การพิจารณาและให้นับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้
จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส  

 กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่ง หรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทน
รักษาสิทธิของตน   

 4.  กำรป้องกันกรณีลิดรอนสิทธิ 

 บริษัทฯ ด าเนินการประชุมตามล าดับระเบียบวาระการประชุม ไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

หมวดท่ี 2  เร่ือง  กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

 1.  วิธีปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ในกิจการต่างๆ ของ
บริษัทตามระเบียบวาระการประชุม หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทนเพื่อเป็น
ตัวแทนรักษาสิทธิของตน ซึ่งบริษัทฯได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 3 คน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่ประสงค์จะ
เลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 คน ได้ใน
รายงานประจ าปีที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯแนบไป
พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งมีทั้งเป็น แบบ ก.และแบบ ข. โดยแบบ ข. นั้นเป็นการสนับสนุนให้ผู้
ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ หรือสามารถ Download หนังสือ
มอบฉันทะที่ได้จัดท า และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมี 3 แบบ คือ 
แบบ ก.แบบ ข.และแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง นอกจากนั้น
บริษัทฯได้จัดให้มีอากรแสตมป์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่ง             
ในปี 2556 บริษัทฯจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 35ในวันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2556  

 หากเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม
และรายงานการประชุม บริษัทฯมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทยหรือสามารถดู
ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ   
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 2.  กำรให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

 การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยให้สามารถเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ
เสนอชื่อบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการน้ัน บริษัทฯจะน าเร่ืองดังกล่าวมาใช้ในโอกาสต่อไป 

 3. มำตรกำรป้องกันกรรมกำรและผู้บริหำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่นในทำงมิชอบ (Abusive Self-Dealing) 

 บริษัทฯ ก าหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือท าธุรกิจแข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งไม่ใช้
ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ  ดังรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการ
ดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน หน้า 27 

หมวดท่ี 3  เร่ือง  บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ  ให้ความส าคัญต่อการค านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยด าเนิน
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มุ่งมั่นในการพัฒนากิจการของบริษัทให้
เจริญก้าวหน้า มั่นคงอย่างยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ปกป้องผลประโยชน์และ
ดูแลทรัพย์สินของบริษัทเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตน จึงมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จะได้รับ
การดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย และได้ก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจส าหรับผู้บริหารและ
พนักงาน 

1.  กำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรให้ควำมส ำคัญ 

 ผู้ถือหุ้น   

บริษัทเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่ก าหนดไว้โดยกฎหมายข้อบังคับและ
จรรยาบรรณของบริษัทโดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันบริษัทมีกลไกที่ท าให้ผู้ถือหุ้นมีความ
เชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและผลตอบแทนที่เหมาะสมการรับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทมีการควบคุมการท ารายการระหว่างกันมีมาตรการป้องกันการขั ดแย้งทาง
ผลประโยชน์ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับและห้ามกรรมการผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานที่รับทราบข้อมูลภายในน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งเพื่อการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชนซึ่งได้ระบุแนวปฏิบัติ
ไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน 

 ลูกค้ำ  

บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เน้นการให้บริการที่ประทับใจโดยการสร้าง
ความพึงพอใจในสินค้าโดยการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้าและให้บริการที่



บริษัท  แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกัด (มหำชน)   

 

                                  บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกัด(มหำชน)             31             
                                                                                                                    PAN  ASIA  FOOTWEAR  PUBLIC  COMPANY LIMITED 

 

เชื่อถือได้ด้วยราคายุติธรรมเพื่อลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคารวมทั้งด าเนินธุรกิจโดยยึด
หลักความซื่อสัตย์ยุติธรรมและมีน้ าใจตลอดจนรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า 

 คู่ค้ำ 

 บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้าตามกรอบกติกาการแข่งขัน ที่สุจริตและ
เป็นธรรม รักษาค ามั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยคู่ค้าจะได้รับการช าระเงิน /รับสินค้าตามข้อตกลงตรง
ตามก าหนดเวลาและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกราย รวมทั้งการเสริมสร้างสัมพันธภาพและความ
เข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ 
ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า 

 พนักงำน 

บริษัทฯปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพ ต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิพื้นฐานของ
มนุษยชน โดยสร้างสภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการท างาน โดยค านึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพและ
ทรัพย์สินของพนักงาน 

 เจ้ำหนี้  

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ซึ่งเป็นไปตามหลักประกอบธุรกิจ
ทั่วไป 

 ชุมชนและสังคม 

บริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชนและสังคม ด้วยการปลูกฝังจิตส านึกความ
รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยส่วนรวม ซึ่งในทุกๆปี  บริษัทฯ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราช
เทวี ณ ศรีราชา จัดการรับบริจาคโลหิต  

 สิ่งแวดล้อม 

นโยบายสิ่งแวดล้อม    บริษัทฯก าหนดนโยบายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บุคลากร
ทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  และด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 2.  กำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน 

 บริษัทฯจะน ามาตรการในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการท าผิดกฎหมาย  ความถูกต้องของ
รายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และการผิดจรรยาบรรณต่อคณะกรรมการ อีกทั้งกลไก
คุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแสมาใช้ในโอกาสต่อไป 
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หมวดท่ี 4  เร่ือง  กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 

 1. ประสิทธิภำพของกระบวนกำรเปิดเผยข้อมูลตำมข้อก ำหนดของกำรเป็นบริษัทจดทะเบียน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญทางการเงินอย่างถูกต้อง ทันเวลาตาม
มาตรฐานการบัญชีและหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป   รวมทั้งข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินด้วยความโปร่งใส
และทั่วถึง  โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย     กฎเกณฑ์  ข้อบังคับต่างๆ  ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   และหน่วยงานอื่นๆ   ของรัฐอย่างเคร่งครัด 
และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้ผู้ถือหุ้น   นักลงทุน  ตลอดจนสาธารณชน โดยทั่วไป   
มีความมั่นใจว่ากฎหมาย  กฎเกณฑ์  ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัติอยู่นั้น  มีความทันสมัยและท าให้เกิดความ
เชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจ  เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น   ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่
จ าเป็นต่อการตัดสินใจ ผ่านช่องทางที่บริษัทได้เปิดเผยไว้    เช่น   ในรายงานประจ าปี   แบบ   56-1   ตลอดจน
การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท          
www.paf-group.com 

2.  กำรท ำหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย 

 รายชื่อ ประวัติ บทบาทหน้าที่ และวาระการด ารงต าแหน่ง ดังรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ใน
หัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า  22 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

  การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน เนื่องจาก
ปัจจุบันบริษัทฯยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่อย่างไรก็ตาม การก าหนดค่าตอบแทนได้ผ่านการ
พิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว 

  ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 35 ประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ได้อนุมัติ
วงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ น าไป
จัดสรรเอง 

  ในปี 2556 บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษค่า
เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอ่ืนๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังนี้ 
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 ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 
 

กรรมการและผู้บริหาร 
ปี 2556 ปี 2555 

จ านวนราย จ านวนเงิน  
(ล้านบาท) 

จ านวนราย จ านวนเงิน  
(ล้านบาท) 

กรรมการ 9 1.47 9 1.48 

กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารสี่รายแรก 6 4.03 7 7.82 
 

ผู้บริหำร 
กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารบริษัทฯ  มีจ านวน 6 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 นายบุญเกียรติ โชควัฒนา                

  นายพยนต์ พันธ์ศรี                     

 นายสมมาต ขุนเศษฐ  

 นายวิชิต ประยูรวิวัฒน์  

 นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล   

 นางจินดาวัณย์ แสนเสนาะ 

   ค่ำตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงิน 

   ไม่มี 

3.  คุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน 

บริษัทฯได้จัดท ารายงานทางการเงินโดยมีผู้สอบบัญชีรับรองอย่างถูกต้อง  ดังรายละเอียดที่ได้
เปิดเผยในงบการเงิน 

 4.  งำนผู้ลงทุนสัมพันธ์ 

 ในการนี้บริษัทฯยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป สามารถซักถามข้อสงสัย
ต่างๆ ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ซึ่งได้มอบหมายให้นายสมมาต ขุนเศษฐ เป็นผู้พร้อมที่จะให้
ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 
038-480020-1 ต่อ 557 โทรสาร 038-480080 E-Mail : sommat.k@paf-group.com เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายอย่างเท่าเทียมกัน และหลากหลายช่องทางมากขึ้น ทุกคร้ังที่บริษัท
มีนโยบายเข้าท ารายการที่อาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุม
และแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อให้การ
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง 

mailto:.k@paf-group.com
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เมื่อมีข้อสรุปบริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมโดยระบุ มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจ าเป็น และ
รายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการท ารายการดังกล่าว อย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลาตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ยังได้จัดท ารายการสรุปไว้ในรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 

 หมวดท่ี 5  เร่ือง  ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท 

    การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวน 9 ท่าน ประกอบด้วย 

   ประธานกรรมการบริษัท        1   ท่าน 

   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                                                         4   ท่าน 

  กรรมการบริษัท                    1   ท่าน 

   กรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระ                 3   ท่าน 

 บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) แต่คณะกรรมการก็
ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพมีวิสัยทัศน์ 
เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการท างานที่ไม่ด่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน และมีกรรมการผู้จัดการ, กรรมการ
และผู้อ านวยการบริหารทั่วไป, กรรมการและผู้อ านวยการบริหารด้านปฏิบัติการ  ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่าย
จัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการด าเนินธุรกิจบริหารกิจการงานของ
บริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

 

 วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร 

 คณะกรรมการบริษัทฯได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการด ารงต าแหน่งตาม
ข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีก 

 คุณสมบัติกรรมกำรอิสระ 

 นิยำม   “กรรมกำรอิสระ” หมำยถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน   และมีความเป็นอิสระตาม ที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกลต. ก าหนด 
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 1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5   ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัท
ร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

 2.  เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วม ในการบริหารงานในบริษัท  ไม่เป็นลูกจ้าง  พนักงานหรือ  
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าจากบริษัท  บริษัทในเครือ  บริษัทร่วม  บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท 

 3.  เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้าน
การเงิน   และบริหารงานของบริษัท  บริษัทในเครือ  บริษัทร่วม  บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท   และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย  ในลักษณะดังกล่าวในเวลา 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง  
ยกเว้นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้น  จะ
ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ 

  4.  เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ 

  5.  เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ
บริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

  6.  สามารถปฏิบัติหน้าที่    แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้อย่างอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร  หรือผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว 

 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท 

 บริษัทฯ  ได้มอบหมายให้นายสมมาต ขุนเศษฐ กรรมการผู้จัดการ  ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นผู้รับผิดชอบท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของ
บริษัทด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

     เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 

 1.   ให้ค าแนะน าเบื้องต้น   แก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
บริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ
แก่กรรมการ 

 2.   ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ  ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย   
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งด าเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท 
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 3.   จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ 
ของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ 

 4.   บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท   รวมทั้งติดตาม
ให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 5.   ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง     ตามระเบียบและ
ข้อก าหนดของกลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 6.   ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ   ของผู้ถือหุ้น และข่าวสาร
ของบริษัท 

 บทบำท หน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

 ภำวะผู้น ำ และวิสัยทัศน์ 

 บริษัทฯ ก าหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัท ไม่น้อยกว่า 5 คน (ตาม พรบ. มหาชน) 
คุณสมบัติของกรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ  

  1.  บรรลุนิติภาวะ 

 2.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 3. ไม่เคยรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้
กระท าโดยทุจริตไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ  หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ             
ฐานทุจริตต่อหน้าที ่

 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
หลากหลาย  มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะ
ผู้น า มีการก าหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ 
ก ากับดูแลกิจการของบริษัท  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้   ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น มีการบริหารงานโดยการก าหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฎิบัติงานและ
งบประมาณประจ าปี   เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยน าหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารจัดการ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทฯ    มีการติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ  โดยก าหนดให้รายงาน
ความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานและผลประกอบการของบริษัท 
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 ภำวะผู้น ำ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย เป้ าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
ตลอดจนติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
เป็นฝ่ายจัดการเป็นผู้ดูแล และปฏิบัติ งานให้เป็นไปตามโนบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ก าหนด พร้อม
ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งมีการแบ่งแยกอ านาจหน้าที่
ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน เพื่อด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์
ของบริษัทฯ  

 กำรรวมหรือแยกต ำแหน่ง 

 ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการ ซึ่งมีความเป็นอิสระมิได้เป็นผู้บริหารและไม่เป็น
บุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการบริหารงาน มีความอิสระจากกัน และ
ถ่วงดุลซึ่งกันและกัน สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ แนะน า 
ดูแล การด าเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายงานหรือธุรกิจประจ าของฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ยัง
ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะและของฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบ
ได้ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ 

 ระบบกำรควบคุมตรวจสอบภำยในและบริหำรควำมเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อระบบควบคุมภายในด้านการด าเนินงาน การเงิน การ
ปฏิบัติงาน และการก ากับดูแล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบ
ดังกล่าว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ตลอดจนให้ค าแนะน าเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ด าเนินการ ตาม
แนวทางที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระสามารถท าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ 

       กำรประชุมคณะกรรมกำร 

    คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ เพื่อรับทราบ
และร่วมตัดสินใจในการด าเนินงานของบริษัท ได้ก าหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยจัดขึ้นทุกเดือน  
เลขานุการคณะกรรมการจะส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้ง
ก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเร่ือง เพื่อพิจารณาล่วงหน้าตามระยะเวลา
ที่กฎหมายก าหนด คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเสนอเร่ืองเพิ่มเติมในวาระการประชุมและสามารถอภิปราย
ให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย เลขานุการคณะกรรมการจะจัดท ารายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุม
ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

 รายงานการประชุมที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ ส านักงานบริษัทฯ 
และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวก
ในการสืบค้นอ้างอิง  
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 ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างกรรมการใหม่ในการประชุมสามัญ คร้ังที่ 35  เมื่อ 

วันที่  23  เมษายน  2556  มีการประชุมคณะกรรมการตามวาระปกติจ านวน 12 คร้ัง และประชุมตามวาระพิเศษ
จ านวน 3 คร้ัง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้ 

รำยชื่อกรรมกำร 
วำระกำรด ำรง
ต ำแหน่ง 

กำรประชุม/กำรเข้ำร่วมประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

วำระปกติ วำระพิเศษ รวม 

   1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 3 ปี       12/12  3/3     15/15 

   2. นายบุญชัย โชควัฒนา              3 ปี  - - - 

   3. นายพยนต์ พันธ์ศร ี 3 ปี      12/12  3/3      15/15 

   4. นายวิชิต ประยูรวิวัฒน์               3 ปี      10/12  3/3      13/15 

   5. นายสมมาต     ขุนเศษฐ 3 ปี      12/12  3/3      15/15 

   6. นายวีระวุฒ ิ                 เดชอภิรัตน์กุล 3 ปี      12/12  2/3      14/15 

   7. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ 3 ปี     12/12  3/3      15/15 

   8.พลต ารวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร 3 ปี      11/12 3/3     14/15 

   9. นายวิชิต ตันติอนุนานนท์* 
 

3 ปี        3/12 3/3      6/15 
   10. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ** 

 
3 ปี      7/12  -      7/15 

 *ออกระหว่างปี ตั้งแต่  เมษายน     2556 เป็นต้น 
**เข้าระหว่างปี   ตั้งแต่  พฤษภาคม 2556 เป็นต้น 
 
 ทั้งนี้ ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
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ควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
 

(Corporate Social Responsibilities: CSR) หรือความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เป็นหนึ่งใน
หลักการที่บริษัท แพนเอเชีย ฟุตแวร์ จ ากัด(มหาชน) ได้ให้ความส าคัญต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาของการ
ด าเนินธุรกิจด้วย ตระหนักว่าองค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนต้องอาศัยทั้งด าเนินงาน ด้วยหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีซึ่งรวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคม  

ส าหรับกิจกรรมมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมที่ผ่านมาบริษัทได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ
อย่างมากมายและสม่ าเสมอเช่น การเป็นเจ้าภาพจัดงานวิ่งมาราธอน “Nike 10K” หรือ “Pan 10K ”เพื่อหา
รายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจ า
ท้องถิ่นอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มาตลอดระยะเวลา 22 ปี  

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม บริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาดไทยโดยจัดให้พนักงานได้มีส่วนร่วมบริจาค
โลหิตทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมาของการด าเนินธุรกิจ เป็นต้น และใน ปี 2557 นี้ บริษัทฯ ได้
สร้างสรรค์ โครงการและกิจกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ดังนี้ 

กิจกรรมทางด้านสังคม 
1. การท าความสะอาดวัด 
2. การรับบริจาคกล่องนมและฝาอลูมิเนียม 
3. กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
4. กิจกรรมผ้าป่าการศึกษาให้โรงเรียนที่ขาดแคลน 
5. กิจกรรมปล่อยเต่าทะเลสู่ธรรมชาติ 

กิจกรรมทางสิ่งแวดล้อม 
1. กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 
2. โครงการปลูกต้นไม้บ้านละต้น 
3. กิจกรรมปลูกป่าเพื่อพื้นที่สีเขียว 
4. โครงการปลูกป่าชายเลน 
5. โครงการคัดแยกขยะ 

ทั้งนี้บริษัทยังคงยึดมั่นที่จะด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการด าเนินงาน รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
ต่อไป ตามเจตนารมณ์และนโยบายของบริษัทด้วย เชื่อมั่นว่า “คนดี สินค้าดี  สังคมดี ” 
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กำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 

บริษัทฯ  ตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมโดยรอบของ
โรงงาน จึงได้มุ่งเน้นการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์
ร่วมกันทั้งชุมชนและต่อการด าเนินธุรกิจ  ของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม 

นโยบำยสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย    

บริษัท  แพนเอเซียฟุตแวร์  จ ากัด (มหาชน)  เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้าที่มีชื่อเสียงชั้นน าของโลก   และบริษัท ฯ ขอให้ค ามั่นที่จะด าเนินกิจการด้วยความส านึก และห่วงใยต่อ
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมทั้งมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเน่ือง ซึ่งมีแนวนโยบายของบริษัทดังนี้ 

 1. ให้การอบรมและปลูกจิตส านึกในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน 
 2. ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย ข้อก าหนดทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย  และข้อก าหนดอ่ืนที่บริษัทฯ  มีข้อผูกพัน 
 3. มีความตั้งใจที่จะลดความเสี่ยงในการใช้งานและปลูกจิตส านึกให้กับพนักงานเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 
 4. ลดและควบคุมกากของเสียที่เกิดจากการด าเนินการของบริษัทฯ 
 5. ควบคุมอันตรายจากความเสี่ยงอันอาจน ามาซึ่งอุบัติเหตุและโรคจากการท างานเพื่อสุขภาพ และ
ความปลอดภัยของพนักงาน 
 6. ปรับปรุงสภาพพื้นที่ในการปฏิบัติงานตลอดจนวิธีการท างานให้มีความปลอดภัย 
 7. พิจารณาทางเลือกในการเปลี่ยนมาใช้วัตถุดิบที่มีอันตรายน้อยแทนวัตถุดิบที่ใช้อยู่เดิม 
 8. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน   โดยการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9. สร้างเสริมความเข้าใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและเจตนารมณ์
ของบริษัท ฯ กับลูกค้า ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา รวมถึงจะเปิดเผยนโยบายต่อสาธารณะชน 
 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนเพื่อควบคุมสิ่งแวดล้อมในช่วง  3  ปี ท่ีผ่ำนมำ 

บริษัทฯ  มีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการท างาน อาทิ เช่น   ค่าตรวจวัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น การตรวจวัดความ
เขม้ข้นสารเคมี แสงสว่าง ความร้อน ฝุ่นละออง การตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งและน้ าดื่ม ค่าก าจัดวัสดุที่เหลือใช้จาก
การผลิต โดยมีทั้งขยะทั่วไป ขยะอันตรายรวมค่าใช้จ่ายประมาณ   1   ล้านบาท 

ผลกระทบจำกกระบวนกำรผลิตและวัสดุเหลือใช้ 

  ธุรกิจที่บริษัทฯ ด าเนินการอยู่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มี
การด าเนินการจัดการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยควบคุมการใช้วัตถุดิบและสารเคมีให้เกิด
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ประสิทธิภาพสูงสุด มีการจัดการเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการผลิตให้เกิดคุณค่าสูงสุดโดยน าไป REUSE: น า
กลับมาใช้ซ้ า,     RECYCLE : ขายเพื่อน าไปแปรรูปเป็นวัตถุดิบอ่ืน เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

กำรควบคุมโดยหน่วยงำนรัฐบำล 

       บริษัทฯ  มีการรายงานปริมาณการใช้และการครอบครองสารเคมี อันตรายที่ระบุตาม
ข้อก าหนดของกฎหมาย, รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน, รายงานการตรวจสุขภาพ
พนักงานประจ าปี, รายงานปริมาณขยะและการขออนุญาตน าขยะออกนอกโรงงานทั้งขยะทั่วไปและขยะ
อันตราย ทั้งนี้บริษัทที่รับก าจัดขยะต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย   รวมทั้งการจัดการด้านอนุรักษ์
พลังงานภายในองค์กร 

                                กำรด ำเนินกำรของบริษัทเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ มีการน าแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ อันได้แก่ 

1. แผนการลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าขององค์กร ตามโครงการอนุรักษ์พลังงาน 

2. แผนการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในพื้นที่ท างานประจ าปี เพื่อใช้เป็นกลไกการควบคุม
มลภาวะที่มีต่อพนักงานและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งได้แก่ การตรวจวัดระดับความดังของเสียง ปริมาณ
ความเข้มข้นของสารเคมีและฝุ่นในบรรยากาศ ความเข้มข้นของแสงสว่าง ความร้อนจากการท างาน รวมทั้งการ
ตรวจติดตามคุณภาพน้ าทิ้งเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดกฎหมาย ซึ่งเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กรด้วย 

 3. แผนการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานใหม่ทุกคน 
เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกให้พนักงานตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรและสังคม 

 4. แผนการคัดแยกขยะในกระบวนการผลิต ระหว่างขยะ RECYCLE แล NON-
RECYCLE อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

 5.   แผนการเผยแพร่ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมในวารสารขององค์กร เพื่อเป็นการให้ความรู้
และสร้างจิตส านึกทางด้านสิ่งแวดล้อม 

 6. แผนการใช้วัตถุดิบและสารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เหลือทิ้งน้อยที่สุด 

   



  บรษิัท  แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกดั (มหำชน)  
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 ผลกำรปฏิบัติจริงเปรียบเทียบกับอัตรำสูงสุดตำมกฎหมำย 

 ตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นสารเคมี ฝุ่น เสียง แสงสว่าง ในพื้นที่การท างานเป็น
ประจ าทุกปี ซึ่งผลการตรวจวัดไม่เกินค่ามาตรฐานที่ก าหนด 

 ตรวจวัดคุณภาพน้ าดื่ม ค่าน้ าทิ้ง ซึ่งผลการตรวจวัดไม่เกินค่ามาตรฐานที่ก าหนด 

  ข้อพิพำทหรือกำรถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและแนวทำงแก้ไข 

       ไม่มี 
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กำรควบคุมภำยใน  
   รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

                    คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ากัด (มหาชน)  ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ  ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจากบุคคลภายนอกจ านวน  3  ท่าน  ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ใน
การปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ก าหนดไว้  และให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลให้งบ
การเงินมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ส่งเสริมให้บริษัทฯ  มีการด าเนินงานที่เน้นหลักการส าคัญของการ
ก ากับกิจการที่ดี  โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  จัดระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมอันน าไปสู่ประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น  พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ในรอบปี  2556  คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมกัน   3  คร้ังซึ่งได้ร่วมการประชุมกับ
ผู้สอบบัญชีภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน
ประจ าปี 2556 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเพื่อให้เชื่อมั่นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ  บริษัทย่อย
และบริษัทร่วมได้จัดท าขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ  มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป     นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกัน
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ด าเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
ค่าตรวจสอบประจ าปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในรอบบัญชีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถในวิชาชีพ ค่าตอบแทนที่เสนอมีอัตราที่เหมาะสม  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจาณาร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีแล้วเห็นว่าในปีที่ผ่านมา บริษัท
ฯ มีการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป  มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยละเอียด  มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและ
สามารถชี้แจงได้ รวมทั้งมีการปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ ยกเว้นตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 บริษัทฯ ไม่ได้รับงบการเงินส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัท พีเอ แคปปิตอล จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม มาจัดท างบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ซึ่งเหตุการณ์นี้ถือเป็นการถูกจ ากัดขอบเขตโดยสถานการณ์ 

 
      ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
              นายศิริพงษ์  สมบัติศิริ 

27  กุมภาพันธ์  2557                               ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรุงเทพฯ                                       บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ากัด (มหาชน) 
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  ระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน 
 
      คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มองเห็นความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
ของทุกระดับภายในองค์กร จึงได้ก าหนดมาตรการในการตรวจสอบ  สอดส่องดูแลฝ่ายบริหาร โดยเป็นผู้อนุมัติ
แผนงานและเป้าหมายการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะต้องรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  เป็นประจ า
ทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้รับทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน รวมทั้ง
สามารถติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเน่ือง 

กำรควบคุมภำยใน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ติดตามการด าเนินงานของฝ่ายบริหารผ่านทางคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  ซึ่งมีหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  ที่มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิผลและให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ  โดยท าหน้าที่สอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน นอกจากนี้การ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละไตรมาส  คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบบัญชี
อิสระได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณางบการเงินรวมและข้อสังเกต (ถ้ามี)  เพื่อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารพิจารณา
ด าเนินการต่อไป   
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รำยกำรระหว่ำงกนั 

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน      
 (1) กำรขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร                                                                 

                                                                                                                                                                                               (หน่วย : พันบำท) 

บุคคลที่บริษัทฯ มีรำยกำรธุรกิจ 
ช่ือย่อ 
บริษัท 

ลักษณะ 
ควำมสัมพันธ์ 
กับบริษัทฯ 

                    รำยกำรระหว่ำงกันปี 2556                     รำยกำรระหว่ำงกันปี 2555 

 
ขำยสินค้ำ 

 

 
รับจ้ำงผลิต 

 
ดอกเบี้ยรับ 

รำยได้จำก
กำร

ให้บริกำร 

 
ขำยสินค้ำ 

 

 
รับจ้ำงผลิต 

 

 
ดอกเบี้ยรับ 

 

รำยได้จำก
กำรให้บริกำร 

                        บริษัทย่อย  
บจก. ฟุตแวร์เทค 1530  FTC ถือหุ้น 100% - - - 35 - - - 78 
บจก. เอ็กซ์เซลเล้นท์ รับเบอร์  ERC ถือหุ้น 100% 47 - 351 - 658 106 125 - 
บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล คิวริต้ี ฟุตแวร์  ICF ถือหุ้น 100% 36 - 174 1,675 - - 67 2,102 
บจก. พิมายฟุตแวร์  PFC ถือหุ้น 100% - - 1,614 - - - 1,590 45 
บจก. ดับเบ้ิลยูบีแอลพี (เดิมชื่อ “บจก. แพน
ระยอง”) 

WBLP ถือหุ้น 100% 4,342 - - - - - - - 

บจก. กบินทร์บุรี แพนเอเซียฟุตแวร์  KPF ถือหุ้น 100% 320 - 12,455 232 1,153 1,496 6,866 1,448 

บจก. หันคาบางกอกรับเบอร์ HBR ถือหุ้น 100% - - - - - 1,024 - - 

บจก. โมเดอร์น เทคโลยี คอมโพเน้นท์ MTC ถือหุ้น 100% 399 - 2,178 266 - - 2,908 320 

บจก. แพนอัปเปอร์ PUC ถือหุ้น 100% - - - - - - - 17 

บจก. พอนเท็กซ์ (ประเทศไทย) PTX ถือหุ้น 92.53% - - - - - - - 1 
บจก. อินโนเวชั่น นครหลวง ฟุตแวร์ INN ถือหุ้น 96.07% - - - 180 - - - 181 

                        รวมบริษัทย่อย   5,144 0 16,772 2,388 1,811 2,626 11,556 4,195                                                                             

                        บริษัทร่วม  
บจก. พี เอ แคปปิตอล PA ถือหุ้น 43.67% - - - 39 - - - 19 
บจก. เพค อินดัสทรีส์ PEI ถือหุ้น 21.84% - - - 31 - - - 71 
บจก. แพนเอเซียเลทเธอร์ PAL ถือหุ้น 17.47% - - - 44 - - - 82 
บจก. แอดแวนเทจฟุตแวร์ AVF ถือหุ้น 45.33% 32 - 75 52 5 - - 100 
                        รวมบริษัทร่วม   32 0 75 166 5 - - 272 
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(หน่วย : พันบำท)  

บุคคลที่บริษัทฯ มีรำยกำรธุรกิจ 
ช่ือย่อ 
บริษัท 

ลักษณะ 
ควำมสัมพันธ์ 
กับบริษัทฯ 

                    รำยกำรระหว่ำงกันปี 2556                     รำยกำรระหว่ำงกันปี 2555 

 
ขำยสินค้ำ 

 

 
รับจ้ำงผลิต 

 
ดอกเบี้ยรับ 

รำยได้จำก
กำร

ให้บริกำร 

 
ขำยสินค้ำ 

 

 
รับจ้ำงผลิต 

 
ดอกเบี้ยรับ 

รำยได้จำก
กำรให้บริกำร 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน           
บจก. พี เอฟ อินเตอร์เทค  PF ค้้าประกันเงินกู้ - - - 45 - - - 44 
บจก. ไทยซังชิน นิวแมททีเรียล TSS บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง - - - - - - - 5 

บจก. แพนคอมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล PCI ถือหุ้น 10.00% - - - 87 - - - 88 
บจก. บางกอกแอธเลติก BA ค้้าประกันเงินกู้ - - - 967 3,116 - - 1,026 
บจก. รังสิตฟุตแวร์ RFC บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง - - 45 - - - 45 - 
บจก. บางกอกรับเบอร์สหรัตน  BC ถือหุ้น 6.24% - - - - - 40 - - 
บจก. รัตนนครเอ็นจิเนียร่ิง RNE ค้้าประกันเงินกู้ - - - 5 - - - 16 
บมจ. บางกอกรับเบอร์  BRC ถือหุ้น 16.52% 4 - - - 1,611 - - - 
บจก. บางกอกรับเบอร์ (เสนา) BRS บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง - 1,030 - - - 8,125 - - 
บจก. อินโนเวชั่นฟุตแวร์ INF บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 53 - - - - - - - 
บจก. ไอ ซี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ICC บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 1,361 177 - - - - - - 
บจก. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเทอร์ แฟชั่น ILF บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 22 6,260 - - - 71 - - 
บจม.ซันสตาร์เทค SST บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 1,184 - - - - - - - 
บจก. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง SPI บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง - 445 - - 443 - - - 
                        รวมบริษัทที่เกี่ยวข้อง   2,624 7,912 45 1,104 2,054 5,170 45 1,179 

                       รวมรำยกำรขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร  7,800 7,912 16,892 3,658 6,986 10,862 11,601 5,643  

   
  (2)      กำรซื้อสินค้ำและกำรรับบริกำร                   

                                                                                                                                                                                                                                        (หน่วย : พันบำท) 

บุคคลที่บริษัทฯ มีรำยกำรธุรกิจ 
ช่ือย่อ 
บริษัท 

ลักษณะ 
ควำมสัมพันธ์ 
กับบริษัทฯ 

รำยกำรระหว่ำงกันปี 2556 รำยกำรระหว่ำงกันปี 2555 
 
ซื้อสินค้ำ 

 

 
ค่ำจ้ำงผลิต 

ค่ำวิจัยและ
พัฒนำ 

 

 
รวม 

 
ซื้อสินค้ำ 

 
ค่ำจ้ำงผลิต 

ค่ำวิจัยและ
พัฒนำ 

 

 
รวม 

                         บริษัทย่อย   

บจก. ฟุตแวร์เทค 1530  FTC ถือหุ้น 100% - 435 - 435 - 559 - 559 
บจก. เอ็กซ์เซลเล้นท์ รับเบอร์ ERC ถือหุ้น 100% - - - - 151,925 12,451 - 165,410 
บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล คิวริต้ี ฟุตแวร์  ICF ถือหุ้น 100% 11 - - 11 525 - - 525 
บจก. พิมายฟุตแวร์ PFC ถือหุ้น 100% - - - - - 46 - 46 
บจก. กบินทร์บุรี แพนเอเซียฟุตแวร์  KPF ถือหุ้น 100% - - - - 810 250,182 - 250,992 
บจก. โมเดอร์น เทคโนโลยี คอมโพเน้นท์ MTC ถือหุ้น 100% 12,346 5,197 - 17,543 7,136 5,563 - 12,699 
บจก. พอนเท็กซ์ (ประเทศไทย) PTX ถือหุ้น 92.53% - - - - 3,073 - - 3,073 
บจก. อินโนเวชั่น นครหลวง ฟุตแวร์ INN ถือหุ้น 96.07% 1,120 - - 1,120 - - - - 

    รวมบริษัทย่อย         13,477         5,632           -       19,109      163,469     268,801           -       433,304 

                         บริษัทร่วม  

บจก. แพนเอเชียเลทเธอร์ PAL ถือหุ้น 17.47% 764 - - 764 19,319 - - 19,319 
บจก. แอดแวนเทจฟุตแวร์ AVF ถือหุ้น 45.33% 20,332 842 - 21,174 13,816 425 -  14,241 
บจก. เพค อินดัสทรีส์ PEI ถือหุ้น 21.84% 419 - - 419 2,967 - - 2,967 

     รวมบริษัทร่วม        21,515            842           -       22,357       36,102           425           -         36,527 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

       
 
 



บริษัท  แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกัด (มหำชน) 
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                                                                                                                                                                                                                                   (หน่วย : พันบำท) 
 

                 บคุคลที่บริษัทฯ มีรำยกำรธุรกิจ 
ช่ือย่อ 
บริษัท 

ลักษณะ 
ควำมสัมพันธ์ 
กับบริษัทฯ 

รำยกำรระหว่ำงกันปี 2556 รำยกำรระหว่ำงกันปี 2555 

 
ซื้อสินค้ำ 

 

 
ค่ำจ้ำงผลิต 

ค่ำวิจัยและ
พัฒนำ 

 

 
รวม 

 
ซื้อสินค้ำ 

 
ค่ำจ้ำงผลิต 

ค่ำวิจัยและ
พัฒนำ 

 

 
รวม 

             บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  
บจก. แพนเอเซีย ไบโอเทคโนโลยี PBT บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 277 - - 277 363 - - 363 
บจก. ชัยนาทรับเบอร์  CNR บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง - - - - - 463 - 463 
บจก. พี เอฟ อินเตอร์เทค  PF ค้้าประกันเงินกู้ 290 - - 290 1,877 - - 1,877 
บมจ. บางกอกรับเบอร์ BRC ถือหุ้น 16.52% 2 - - 2 270 - - 270 
บจก. บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอร่ี  BPRL บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 231 - - 231 838 - - 838 
บจก. แพนคอมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล PCI ถือหุ้น 10.00% - - - - 13 - - 13 
บจก. แพน ลอง จอห์น  PLJ ถือหุ้น 17.50% 97 - - 97 279 - - 279 
บจก. ไทยซังชิน นิวแมททีเรียล TSS ถือหุ้น 28.41% 7 - - 7 1,336 114 - 1,450 
บจก. ซาเดซ่า (ประเทศไทย) SDS บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง - - - - 125 - - 125 
บจก. อินโนเวชั่นฟุตแวร์ INF บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 20 - - 20 - - - - 
บจก. เท็กซ์ไทล์เพรสทีส  TPCORP บริษัทท่ีเกี่ยงข้อง 91 231 - 322 18 47 - 65 
บจก. บางกอกรับเบอร์เสนา BS บริษัทท่ีเกี่ยงข้อง 70 - - 70 - 1,599 - 1,599 
บจก. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเทอร์  แฟชั่น ILF บริษัทท่ีเกี่ยงข้อง 18 2 - 20 47 - - 47 

              รวมบริษัทที่เกี่ยวข้อง           1,103            231 -          1,336         5,166         2,223   -            7,389 

                        รวมรำยกำรซื้อสินค้ำและกำรรบับริกำร           36,095         6,707 -         42,802     204,737    271,449 -       477,220 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท  แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกัด (มหำชน) 
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(3)      ยอดคงเหลือจำกกำรซื้อ/ขำยสินค้ำและบริกำร                 
                                                                                                                                                                                                                                                                            (หน่วย : พันบำท) 

  ลักษณะ 
ความสัมพันธ ์

กับบริษัทฯ 
 

รายการระหว่างกันปี 2556 รายการระหว่างกันปี 2555   

บุคคลที่บริษัทฯ มีรำยกำรธุรกิจ ช่ือย่อ 
 บริษัท 

 

 
ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 
ลูกหนีอ้ื่น 

 

 
รวม 

 
ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 
ลูกหนีอ้ื่น 

 
รวม 

  

                         บริษัทย่อย           
บจก. ฟุตแวร์เทค 1530  FTC ถือหุ้น 100% -        101        101 - 3 3   
บจก. เอ็กซเ์ซลเล้นท์ รับเบอร์  ERC ถือหุ้น 100% - 8,525 8,525 - 522 522   
บจก. อินเตอรเ์นช่ันแนล ควิริตี ้ฟุตแวร์  ICF ถือหุ้น 100% - 18,988 18,988 - 238 238   
บจก. พิมายฟุตแวร ์ PFC ถือหุ้น 100% - 2,572 2,572 - 855 855   
บจก. ดับเบิ้ลยูบีแอลพี (เดิมช่ือ “บจก. แพน
ระยอง”) 

WBLP ถือหุ้น 100% - 1 1 - 2 2   

บจก. กบินทร์บุร ีแพนเอเซยีฟุตแวร์  KPF ถือหุ้น 100%                          159 56,474 56,633 159 10,823 10,982   
บจก. แพนเทค อาร์แอนด์ดี  PTR ถือหุ้น 100% - 1 1 - 2 2   
บจก. โมเดอรน์ เทคโนโลยี คอมโพเนน้ท์ MTC ถือหุ้น 100% - 10,285 10,285 - 3 3   
บจก. แพนอัปเปอร ์ PUC ถือหุ้น 100% - 124 124 - - -   
บจก.  อินโนเวช่ัน นครหลวง ฟุตแวร ์ INN ถือหุ้น 96.07% - 482 482 - - -   
บจก. หันคาบางกอกรับเบอร ์ HBR ถือหุ้น 100% - 698 698 - 698 698   
บจก. แพนคอมโพเนน้ท ์ PCC บริษัทย่อย - 5,476 5,476 - - -   
                         รวมบริษัทย่อย                           159                  103,727                 103,886                        159                   13,146                   13,305   

                         บริษัทร่วม           

บจก. พี เอ แคปปิตอล PA ถือหุ้น 43.67% -                             1 1 - 3 3   
บจก. เพค เอน็จเินียริ่ง PEK ถือหุ้น 43.67% - 322 322 - - -   
บจก. เพค อินดัสทรีส ์ PEI ถือหุ้น 21.84% - 3 3 - - -   
บจก. แอดแวนเทจฟุตแวร ์ AVF ถือหุ้น 45.39% - 9 9 - - -   
บจก. อุทัยบางกอกรับเบอร ์ UBR ถือหุ้น 28.82% - 58 58 - - -  

 
 

บจก. หนองฉางรับเบอร ์ NCR ถือหุ้น 28.82% - 14 14 - - -   
บจก. แพนเอเซียเลทเธอร ์ PAL ถือหุ้น 17.47% - 26,951 26,951 - - -   

                         รวมบริษัทร่วม   - 27,358 27,358 -                              3                              3   

                         บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน           
บจก. แพนคอมพ์ อินเตอร์เนช่ันแนล PCI ถือหุ้น 10.00% -                         14                         14 - - -   

บจก. พี เอฟ อนิเตอร์เทค  PF ค้้าประกันเงนิกู ้ -                         7                         7 - - -   
บมจ. บางกอกรับเบอร์  BRC ถือหุ้น 16.52% -                        764                        764 - - -   
บจก. บ้านแพน เอน็จเินียริ่ง แอนด์ โฮลดิ้ง BEHC ถือหุ้น 17.93% -                  4,034                  4,034 - - -   
บจก. บางกอกแอธเลติก BA ค้้าประกันเงนิกู ้ -                    160                    160 - - -   
บจก. ไทยซังชิน นิวแมททีเรยีล TSS บริษัทที่เกี่ยวข้อง -                        4                        4 - - -   
บจก. รังสิตฟุตแวร ์ RFC บริษัทที่เกี่ยวข้อง -                     321                     321 - 4 4   
บจก. แพน ลอง จอห์น  PLJ ถือหุ้น 17.50% -                      18                      18 - - -   
บจก. รัตนนครเอ็นจิเนียริง่ RNE ค้้าประกันเงนิกู ้ -                         2                        2 - - -   
บจก.                      BC บริษัทที่เกี่ยวข้อง 23 -                      23 23 - 23   
บจก.   พ ร           SFC บริษัทที่กีย่วขอ้ง 36 -                      36 36 - 36   
บจก. บางกอกรับเบอร์  (เสนา) BRS บริษัทที่กีย่วขอ้ง - 8,554                  8,554 - 8,554 8,554   
บจก. อินโนเวช่ันฟุตแวร ์ INF บริษัทที่กีย่วขอ้ง 82 4,566                 4,648 82 96 178   

บจก. แพนซีเคียวริตี้  การ์ด  แอนด์  เซอร์วิส PSG บริษัทที่กีย่วขอ้ง - 831                    831 - 121 121   

บจก. อินเตอรเ์นช่ันแนลเลทเทอร์  แฟชั่น ILF บริษัทที่กีย่วขอ้ง -                            25                         25 - 25 25   

                  รวมบริษัทที่เกี่ยวข้อง   141 19,300              19,441 141 8,800 8,941   

                    รวมรำยกำรระหว่ำงกัน                          300                 150,385         150,685                       300                   21,949                  22,249   

 



บริษัท  แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกัด (มหำชน) 
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(หน่วย : พันบำท) 

บุคคลท่ีบริษัทฯ มีรำยกำรธุรกิจ 
ชื่อย่อ 
บริษัท 

ลักษณะ 
ควำมสัมพันธ์ 
กับบริษัทฯ 

รำยกำรระหว่ำงกันปี 2556 รำยกำรระหว่ำงกันปี 2555 

 
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ 

 
เจ้ำหน้ีอ่ืน 

 
รวม 

 
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ 

 
เจ้ำหน้ีอ่ืน 

 
        รวม 

                            บริษัทย่อย         
บจก. ฟุตแวร์เทค 1530  FTC ถือหุ้น 100% 1,353 4,873 6,226 1,354 4,305 5,659 
บจก. เอ็กซเ์ซลเล้นท์ รับเบอร์  ERC ถือหุ้น 100% 4,498 229 4,727 4,498 90 4,588 
บจก. อินเตอรเ์นช่ันแนล ควิริตี ้ฟุตแวร์  ICF ถือหุ้น 100% 106 2,233 2,339 106 67 173 
บจก. ดับเบิ้ลยูบีแอลพี (เดิมช่ือ “บจก. แพน
ระยอง”) 

WBLP ถือหุ้น 100%  
11,288 

 
1,477 

 
12,765 

 
11,289 

 
782 

  
                      12,071 

บจก. กบินทร์บุร ีแพนเอเซยีฟุตแวร์  KPF ถือหุ้น 100% 315 2 317 315 2 317 
บจก. แพนเทค อาร์แอนด์ดี   PTR ถือหุ้น 100% - 99 99 - 29 29 
บจก. โมเดอรน์ เทคโนโลยี คอมโพเนน้ท์ MTC ถือหุ้น 100% 1,642 424 2,066 1,642 425 2,067 
บจก. พอนเท็กซ์ (ประเทศไทย) PTX ถือหุ้น 92.53% 8,002 73 8,075 8,002 73 8,075 
บจก.  อินโนเวช่ันนครหลวงฟุตแวร ์ INN ถือหุ้น96.07% 3 17 20 3 - 3 
                   PFC ถือหุ้น 100% 79 36 115 79 1 80 

   รวมบริษัทย่อย                   27,286                    9,463                 36,749                  27,288                  5,774                     33,062 

                            บริษัทร่วม   
บจก. เพค อินดัสทรีส ์ PEI ถือหุ้น 21.84% - - - - 242  242 
บจก. แพนเอเซียเลทเธอร ์ PAL ถือหุ้น 17.47% 2,335 14 2,349 2,335 14 2,349 
บจก. อุทัยบางกอกรับเบอร ์ UBR ถือหุ้น 28.82% 203 - 203 203 - 203 
บจก. หนองฉางรับเบอร ์ NCR ถือหุ้น 28.82% 62 - 62 62 - 62 
บจก. เพค อินดัสทรีส ์ PEI ถือหุ้น 21.84% - 242 242 - - - 
บจก. แอดแวนเทจฟุตแวร ์ AVF ถือหุ้น 45.39% 7,377 40 7,417 7,377 40 7,417 

    รวมบริษัทร่วม                      9,977                      296                  10,273                   9,977                      296                     10,273 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั          
บจก. แพนคอมพ์ อินเตอร์เนช่ันแนล PCI ถือหุ้น 10.00% - 2 2 - 3 3 
บจก. ชัยนาทรับเบอร ์ CNR ถือหุ้น 99.99% - - - 495 - 495 
บจก. พี เอฟ อนิเตอร์เทค  PF ค้้าประกันเงนิกู ้ - 99 99 - 99 99 
บจก. บ้านแพน เอน็จเินียริ่ง แอนด์ โฮลดิ้ง BEHC ถือหุ้น 17.93% - 2,661 2,661 - - - 
บจก. บางกอกแอธเลติก BA บริษัทที่เกี่ยวข้อง - 2,000 2,000 - - - 
บมจ. บางกอกรับเบอร์  BRC ถือหุ้น 16.52% 290 364 654 290 9   299 
บจก. ไทยซังชิน นิวแมททีเรยีล TSS บริษัทที่เกี่ยวข้อง 245 63 308 245 63 308 
บจก. บ้านแพนรเิสิร์ช แลบบอราทอรี่  BPRL บริษัทที่เกี่ยวข้อง 20 3,432 3,452 20 1 21 
บจก. แพน ลอง จอห์น  PLJ ถอืหุ้น 17.50% 67 - 67 67 - 67 
บจก. ชัยนาทรับเบอร ์ CNR บริษัทที่เกี่ยวข้อง 495 - 495 - - - 
บจก. รังสิตฟุตแวร ์ RFC บริษัทที่เกี่ยวข้อง - - - - 3 3 
บมจ. เท็กซไ์ทลเ์พรสทจี TPCORP บริษัทที่เกี่ยวข้อง 51 - 51 51 - 51 
บจก. แพนเอเซียไบโอเทคโนโลยี PBT บริษัทที่เกี่ยวข้อง 7 4 11 7 4 11 
บจก. รังสิตฟุตแวร ์ RFC บริษัทที่เกี่ยวข้อง - 3 3 - - - 
บจก. เอคโค่ (ประเทศไทย) ECCO บริษัทที่เกี่ยวข้อง 12 - 12 12 - 12 
บจก.                      BC บริษัทที่เกี่ยวข้อง - 3,000 3,000 - - - 
บจก. ซันคัลเลอร์โอเอ SOA บริษัทที่เกี่ยวข้อง - 104 104 - - - 

บจก. ไอ ซี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ICC บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง - 2,208 2,208 - - - 

บจก. เอฟ. เอน็.  อินฟินิตี ้ FN บริษัทที่เกี่ยวข้อง - 210 210 - - - 
บจก. อินโนเวช่ันฟุตแวร ์ INF บริษัทที่เกี่ยวข้อง 1,189 - 1,189 1,189 - 1,189 
บมจ. สหพัฒนาอนิเตอร์โฮลดิ้ง SPI บริษัทที่เกี่ยวข้อง - 5,442 5,442 - - - 
บจม.แพนโพลีเทคนคิ PPC บริษัทที่เกี่ยวข้อง - 926 926 - - - 
บมจ. สหพัฒนาอนิเตอร์โฮลดิ้ง SPI บริษัทที่เกี่ยวข้อง - 2,503 2,503    
บจม.สหรัตนนคร SRN บริษัทที่เกี่ยวข้อง - 233 233 - - - 

              รวมบริษัทที่เกี่ยวข้อง                     2,376                 23,254                  25,630                  2,376                       182              2,558 

                รวมรำยกำรระหว่ำงกัน   39,639 33,013                  72,652 39,641 6,252 45,893 
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 (4)    ภำระผูกพัน 
                                                                                                                                                                                                                         (หน่วย : พันบำท) 

บุคคลท่ีบริษัทฯ มีรำยกำรธุรกิจ 
ชื่อย่อ 
บริษัท 

ลักษณะความสัมพันธ ์
กับบริษัทฯ 

ปี 2556 ปี 2555   
วงเงินค้ ำประกันสินเชื่อ

ธนำคำร 
วงเงินใช้ไป 

วงเงินค้ ำประกันสินเชื่อ
ธนำคำร 

วงเงินใช้ไป 
  

                       บริษัทย่อย    
บจก. ฟุตแวร์เทค 1530 FTC ถือหุ้น 100% 5,500 - 5,500 5,228   
บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล คิวริตี้ ฟตุแวร์  ICF ถือหุ้น 100% 155,533 101,411 172,678 137,535   
บจก. กบินทร์บุรี แพนเอเซียฟุตแวร์ KPF ถือหุ้น 100% 3,500 - 136,920 81,718   
บจก. โมเดอร์น เทคโนโลยี คอมโพเน้นท์ MTC ถือหุ้น 100% 55,000 13,270 58,000 21,270   
บจก. แพนอัปเปอร์ PUC ถือหุ้น 100% - - 4,800 300   
บจก. อินโนเวชั่น นครหลวง ฟุตแวร์ INN ถือหุ้น 96.07% 12,027 12,027 12,027 12,027   
                      รวมบริษัทย่อย                  231,560             126,708                389,925              258,078   

                      บริษัทร่วม      

บจก. แพนเอเซียเลทเธอร์ PAL ถือหุ้น 17.47% - - 8,000 4,559   
บจก. พี เอ แคปปิตอล PA ถือหุ้น 43.67% 3,000 2,952 3,000 1,097   
บจก. เพค อินดัสทรีส์ PEI ถือหุ้น 21.84% 7,000 - 7,000 2,012   
บจก. แอดแวนเทจฟตุแวร์ AVF ถือหุ้น 45.33% 7,000 - 7,000 6,910   
                      รวมบริษัทร่วม                   17,000                2,952                  25,000               14,578   

                      บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน      
บจก. พี เอฟ อินเตอร์เทค PF ค้้าประกันเงินกู้ 3,000 2,996 3,000                                    2,995   
บจก. แพนคอมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล PCI ถือหุ้น 10.00% - - 6,000 5,895   
บจก. บางกอกแอธเลติก BA ค้้าประกันเงินกู้ 87,900 60,861 91,500 66,231   
บจก. รัตนนครเอ็นจิเนียร่ิง RNE ค้้าประกันเงินกู้ 3,500 126 5,000 1,915   
บจก. แพนคอมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล PCI ถือหุ้น 10.00% 6,000 5,682 5,000 1,915   

                      รวมบริษัทที่เก่ียวข้อง                  100,400               69,665                110,500                78,951   

                      รวมรำยกำรภำระผูกพัน                  348,960               199,325               525,425                351,607   
 

                       (5)        เงินให้กู้ยืม                            
        

 

บุคคลท่ีบริษัทฯ มีรำยกำรธุรกิจ 
 ลักษณะ รำยกำรระหว่ำงกันปี 2556 รำยกำรระหว่ำงกันปี 2555 

ชื่อยอ่บริษัท ความสัมพันธ ์
กับบริษัทฯ 

เงินให้กู้ยืม 
ระยะสั้น 

เงินให้กู้ยืม 
ระยะยำว 

รวม 
 

เงินให้กู้ยืม 
ระยะสั้น 

เงินให้กู้ยืม 
ระยะยำว 

 
รวม 

                      บรษิัทย่อย 
บจก. กบินทร์บุรี แพนเอเซียฟุตแวร์ KPF ถือหุ้น 100% 174,040 - 174,040 - 136,070 136,070 
บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล คิวริตี้ ฟตุแวร์  ICF ถือหุ้น 100% - - - - - - 
บจก. พิมายฟตุแวร์ PFC ถือหุ้น 100% 23,050 - 23,050 - 19,660 19,660 
บจก. โมเดอร์นเทคโนโลยี คอมโพเน้นท์ MTC ถือหุ้น 100% 24,400 - 24,400 - 41,600 41,600 
บจก. เอ็กซ์เซลเล้นท์รับเบอร์ ERC ถือหุ้น 100% - - - - 18,300 18,300 

รวมบริษัทย่อย   221,490 - 221,490 - 215,630 215,630 

                      บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน         
บจก. รังสิตฟุตแวร์ RFC บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 2,109  2,109 -        2,109          2,109 
                      รวมบริษัทที่เก่ียวข้อง   2,109  2,109 -        2,109      2,109 

                      รวมรำยกำรเงินให้กู้ยืม   223,599  223,599 -     217,739  217,739 

 
 

  (หน่วย : พันบำท) 
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   (6)        เงินกู้ยืม                            

บุคคลท่ีบริษัทฯ มีรำยกำรธุรกิจ 
 ลักษณะ รำยกำรระหว่ำงกันปี 2556 รำยกำรระหว่ำงกันปี 2555 

ชื่อยอ่บริษัท ความสัมพันธ ์
กับบริษัทฯ 

เงินกู้ยืม 
ระยะสั้น 

เงินกู้ยืม 
ระยะยำว 

รวม 
 

เงินให้กู้ยืม 
ระยะสั้น 

เงินให้กู้ยืม 
ระยะยำว 

 
รวม 

                      บริษัทย่อย 
บจก. ฟุตแวร์เทค (1530) FTC บริษัทย่อย - - - 14,300 - 14,300 
บจก. แพนเทคอาร์แอนด์ดี PTR บริษัทย่อย - - - 1,850 - 1,850 
บจก. ดับเบ้ิลยูบีแอลพี (เดิมชื่อ “บจก. 
แพนระยอง”) 

WBLP บริษัทย่อย  
5,000 

 
- 

 
5,000 

 
41,800 

 
- 

 
41,800 

บจก. อาภากร อุตสาหกรรม APK บริษัทร่วม - - - 4,000 - 4,000 
บจก. พอนเท็กซ์ (ประเทศไทย) PTX บริษัทย่อย - - - 11,000 - 11,000 

รวมบริษัทย่อย   5,000 - 5,000 72,950 - 72,950 

                      รวมรำยกำรเงินกู้ยืม   5,000 - 5,000 72,950 - 72,950 
 

 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกัน 

 

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นบริษัท
ที่สนับสนุนการผลิต (SUPPORT  INDUSTRY) ให้แก่บริษัทฯ รายการระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขาย
สินค้า การให้หรือรับบริการ การค้้าประกันหรือการให้กู้ยืมเงิน เป็นความจ้าเป็นอย่างยิ่งยวดในการเกื้อหนุนให้
บริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ซึ่งมีส่วนส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน  อันเป็นการ
ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ สามารถปร ะกอบกิจการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และส่งมอบวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนประกอบรองเท้าให้แก่บริษัทฯ และกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตและส่งออก
รองเท้า เพื่อผลิตเป็นรองเท้าส้าเร็จรูปให้ได้คุณภาพตรงตามที่ลูกค้าก้าหนด และส่งมอบได้ทันเวลา 
 
 

ขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 
การอนุมัติรายการระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะ ปริมาณ เงื่อนไขของรายการระหว่างกัน 

อัตราดอกเบี้ย ราคาซื้อ ราคาขาย หรือมูลค่าของรายการระหว่างกัน บริษัทฯใช้นโยบายการก้าหนดราคาและ
เงื่อนไขทางการค้าที่เป็นปกติธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้อง มีความเป็นอิสระและเข้าใจเงื่อนไขท างการค้าอย่าง
ชัดเจน  

การท้ารายการระหว่างกันที่มิใช่รายการปกติ หากขนาดของรายการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้อง
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อก้าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว จะต้องได้รับ
การพิจารณาจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และหรือคณะกรรมการของบริษัทฯก่อน โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียในการท้า
รายการระหว่างกันไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติ ยกเว้นนอกเหนือจากที่ก้าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
เคร่งครัด 

การท้ารายการเกี่ยวโยงกัน  หรือการได้มาหรือจ้าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ  หรือ
บริษัทย่อย  บริษัทฯจะต้องปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯก้าหนดไว้ 
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นโยบำยกำรก ำหนดรำคำระหว่ำงกัน 
 

บริษัทฯ มีรายการทางธุรกิจที่ส้าคัญกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  
รายการดังกล่าวใช้นโยบายการก้าหนดราคาที่เป็นปกติทางธุรกิจ ตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ได้ระบุในสัญญาหรือ
มูลฐานที่ได้ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ    และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  ดังนี้ 

                  รำยกำร                  นโยบำยรำคำ 

1. รำยกำรธุรกิจปกติ  

 1.1  ซื้อหรือขายพื้นรองเท้า ต้นทุนบวกก้าไรส่วนเพิ่ม 

 1.2  ว่าจ้าง/รับจ้างผลิต ต้นทุนบวกก้าไรส่วนเพิ่ม 

 1.3  ซื้อสินค้าส้าเร็จรูป ต้นทุนบวกก้าไรส่วนเพิ่ม 

2. รำยกำรเช่ำ/ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี 

 2.1  ค่าเช่าที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ตามท่ีระบุในสัญญา 

3. รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร  

 3.1  ค่าบริการทั่วไป ตามท่ีระบุในสัญญา 

4. รำยกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน  

 4.1  ค่าธรรมเนียมการค้้าประกันรับ ร้อยละ 1.50 ของวงเงินใช้ไป 

 4.2  ดอกเบี้ยรับ ต้นทุนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมถัวเฉลี่ย  

5. ค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ  
 5.1 ค่าใช้จ่ายในการผลิต ตามที่ระบุในสัญญา  
 5.2 ค่าสาธารณูปโภค ตามที่ระบุในสัญญา  
 5.3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ระบุในสัญญา  
 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทฯ รับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและเหมาะสมของนโยบายการก้าหนดราคารายการธุรกิจ กับกิจการที่เกี่ยวข้อง
กันดังกล่าวข้างต้น 
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บุคคลที่อำจจะมีควำมขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย  บริษัทร่วม  เกินกว่ำร้อยละ 5 
 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม บุคคลที่อำจจะมีควำมขัดแย้ง 
 

 

บริษัท เพค เอ็นจิเนียร่ิง จ้ากัด บริษัท พี เอ แคปปิตอล  จ้ากัด ถือหุ้น 99.99 % 
     
บริษัท แพนอัปเปอร์ จ้ากัด บริษัท กบินทร์บุรี แพนเอเซียฟุตแวร์ จ้ากัด ถือหุ้น 99.99 % 
     
บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี คอมโพเน้นท์ จ้ากัด บริษัท กบินทร์บุรี แพนเอเซียฟุตแวร์ จ้ากัด ถือหุ้น 99.99 % 
     
บริษัท  อาภากร อุตสาหกรรม  จ้ากัด บริษัท  พอนเท็กซ์  (ประเทศไทย) จ้ากัด ถือหุ้น 33.36 % 
 บริษัท  พี เอ แคปปิตอล จ้ากัด ถือหุ้น 65.71 % 

 
บริษัท พี.แอล.จอห์น อินดัสทรีส์ จ้ากัด บริษัท พี เอ แคปปิตอล จ้ากัด ถือหุ้น 80.75 % 
 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คิวริตี้ ฟุตแวร์ จ้ากัด ถือหุ้น 19.25 % 
     
บริษัท อีสเทิร์น รับเบอร์ จ้ากัด บริษัท พี เอ แคปปิตอล  จ้ากัด ถือหุ้น 57.00 % 
 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จ้ากัด (มหาชน) ถือหุ้น 15.00 % 
 นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ถือหุ้น 12.00 % 
     
บริษัท เพค อินดัสทรีส์ จ้ากัด บริษัท พี เอ แคปปิตอล จ้ากัด ถือหุ้น 50.00 % 
 บริษัท บ้านแพนเอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ โฮลดิ้ง จ้ากัด ถือหุ้น 49.95 % 
     
บริษัท อุทัยบางกอกรับเบอร์ จ้ากัด บริษัท อินโนเวชั่นนครหลวง ฟุตแวร์ จ้ากัด ถือหุ้น 30.00 % 
 นางสาวนริศา  รติชน ถือหุ้น 70.00 % 
     
บริษัท หนองฉางบางกอกรับเบอร์ จ้ากัด บริษัท อินโนเวชั่นนครหลวง ฟุตแวร์ จ้ากัด ถือหุ้น 30.00 % 
 นางสาวนริศา  รติชน ถือหุ้น 70.00 % 
     

บริษัท บุรีรัมย์ แพนฟุตแวร์ จ้ากัด บริษัท กบินทร์บุรี แพนเอเซียฟุตแวร์ จ้ากัด ถือหุ้น 69.27 % 

 บริษัท นางรองพัฒนา จ้ากัด  ถือหุ้น 30.00 % 
    

 
 

บริษัท บางกอกแอธเลตกิ จ้ากัด บริษัท พี เอ แคปปิตอล  จ้ากัด ถือหุ้น 43.28 % 
 บริษัท บางกอกรับเบอร์ จ้ากัด (มหาชน) ถือหุ้น 38.57 % 
 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จ้ากัด (มหาชน) ถือหุ้น 18.16 % 
บริษัท แพนเอเซียเลทเธอร์ จ้ากัด บริษัท พี เอ แคปปิตอล  จ้ากัด ถือหุ้น 40.00 % 
 นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา ถือหุ้น 12.50 % 
 นายศรศักดิ์  จักรวันนา ถือหุ้น 12.50 % 
 บริษัท รามศรทวีการ จ้ากัด ถือหุ้น 10.00 % 
 บริษัท บ้านแพนเอน็จิเนียร่ิง แอนด์ โฮลดิ้ง จ้ากัด ถือหุ้น 10.00 % 
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บริษัทย่อย บุคคลที่อำจจะมีควำมขัดแย้ง 

 

 

     
บริษัท นูทรีชั่น เฮ้าส์ จ้ากัด บริษัท บ้านแพนเอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ โฮลดิ้ง จ้ากัด ถือหุ้น 38.97 % 
 บริษัท พี เอ แคปปิตอล  จ้ากัด ถือหุ้น 18.97 % 
 บริษัท แพนโพลีเทคนิค จ้ากัด ถือหุ้น 6.90 % 
 บริษัท บางกอกรับเบอร์ จ้ากัด (มหาชน) ถือหุ้น 5.17 % 
 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คิวริตี้ ฟุตแวร์  จ้ากัด ถือหุ้น 5.17 % 
     
บริษัท แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จ้ากัด บริษัท พี เอ แคปปิตอล  จ้ากัด ถือหุ้น 25.42 % 
 บริษัท กบินทร์บุรี แพนเอเซียฟุตแวร์ จ้ากัด ถือหุ้น 22.15 % 
 บริษัท แพนคอมโพเน้นท์ จ้ากัด ถือหุ้น 12.83 % 
 บริษัท เพค อินดัสทรีส์ จ้ากัด ถือหุ้น 11.58 % 
 บริษัท แพนอัปเปอร์ จ้ากัด ถือหุ้น 9.81 % 
 นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ถือหุ้น 6.05 % 
 บริษัท สินภาราดร จ้ากัด ถือหุ้น 5.67 % 
     
บริษัท พี เอ แคปปิตอล จ้ากัด บริษัท ฟุตแวร์เทค 1530 จ้ากัด ถือหุ้น 17.42 % 
 บริษัท บางกอกรับเบอร์ จ้ากัด (มหาชน) ถือหุ้น 15.43 % 
 บริษัท ไทยซังชิน นิวแมททีเรียล จ้ากัด ถือหุ้น 14.02 % 

 บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี คอมโพเน้นท์ จ้ากัด ถือหุ้น 11.22 % 
 บริษัท บ้านแพนเอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ โฮลดิ้ง จ้ากัด ถือหุ้น 9.04 % 
 บริษัท กบินทร์บุรี แพนเอเซียฟุตแวร์ จ้ากัด ถือหุ้น 6.64 % 

     
บริษัท  พอนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จ้ากัด บริษัท พี เอ แคปปิตอล จ้ากัด  ถือหุ้น 7.33 % 
     

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังกล่าวเป็น (SUPPORT INDUSTRY) ของกลุ่มบริษัท บริษัทฯ
จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องท้ารายการกับบุคคลเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นในที่สุด โดยการ
ก้าหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาด หรือราคาตามมูลฐานที่ได้ตกลงร่วมกันที่เป็นปกติทางการค้าส้าหรับรายการ
ที่ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง 

 
นโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต 

 

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการใช้นโยบายการก้าหนดราคาในเงื่อนไขทางการค้า และราคาที่
เป็นปกติเช่นเดียวกับที่ขายหรือให้บริการแก่กิจการอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาดหรือราคาที่
ตกลงร่วมกัน โดยบริษัทฯ ตระหนักในความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทภายใต้หลักการก้ากับดูแล
กิจการที่ดี 
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รำยกำรที่เกี่ยวโยง 
 

   ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 3/2556  

                          เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมตดิังนี้ 

             1)อนุมัติท ารายงานที่เกี่ยวโยงกัน กรณีจ าหน่ายไปเงินลงทุน(หุ้น) ในบริษัท หันคาบางกอก   

         รับเบอร์ จ ากัด(บริษัทย่อย) ให้แก่ บริษัท  บางกอกรับเบอร์ จ ากัด(มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  วัน เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ  : ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 
                   คู่สัญญาท่ีเกี่ยวข้อง 

                          ผู้ขาย                          :   บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ากัด (มหาชน) 

                             ลักษณะธุรกิจ           :  ผลิตและส่งออกรองเท้า 
                                      ทุนจดทะเบียน         : 2,700 ล้านบาท จ านวนหุ้นสามัญ 540 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท                                                                                
                              
     รายชื่อคณะกรรมการ          
                              1. นายบุญชัย โชควัฒนา  2. นายพยนต์  พันธ์ศรี                         
         3. นายสมมาต ขุนเศษฐ        4. นายวีระวุฒิ  เดชอภิรัตน์กุล 
                                     5. นายวิชิต ประยูรวิวัฒน์  6. นายวิชิต  ตันติอนุนานนท์ 
     7. นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา 8. นายสุจริต  ปัจฉิมนันท์ 
     9. พลต ารวจตรีภานุรัตน์  มีเพียร 
 

                               ผู้ซื้อ             : บริษัท บางกอกรับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) 
     ลักษณะธุรกิจ           :  ผลิตและส่งออกรองเท้า 
                                      ทุนจดทะเบียน         : 1,634,571,650 บาท จ านวนหุ้นสามัญ 163,457,165 หุ้น มูลค่า

หุ้นละ 10 บาท    
                                           รายชื่อคณะกรรมการ      
                                           1. พลเอกเชิญชัย พินิจสิทธาโภชน์ 2. นายประเสริฐ จุลธีระ                         
         3. นายประทีป บ ารุงวิทยาพันธ์    4. นายปราโมทย์ ปวโรฬารวิทยา 
                                     5. นายธ ารง ธิติประเสริฐ   6. นายพนม สมภักดี 
     7. นางเรวดี ตั้งวงษ์เจริญ                 8. นายกิตตินันท์ พานิชไกร 
     9. นางนุชนาถ ธรรมมโนชัย          10.พลโทธ ารงรัตน์ แก้วกาญจน์ 
       11. นายวัฒนา  ยุกแผน 
                                   

รายการท่ี 1 
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  ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการ      : การซื้อหุ้นสามัญ 
                            รายละเอียดของการท ารายการ       : 

               -ชื่อบริษัทผู้ออกหุ้น            : บริษัท หันคาบางกอกรับเบอร์ จ ากัด 
            -ลักษณะการด าเนินธุรกิจ   :  ผลิตรองเท้าและชิ้นส่วน รับจ้างเย็บหน้าผ้า 
                                     -ทุนที่เรียกช าระแล้ว           : 10 ล้านบาท จ านวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้น 100 บาท 
                                     -จ านวนหุ้นที่ขาย                : 94,300 หุ้น 
                                   -ราคาต่อหุ้น                         : 201 บาท ซึ่งเป็นราคาทางบัญชี(BV ณ 30 พฤศจิกายน 2555) 
                                   -สัดส่วนของหุ้นที่ถือก่อนขาย   : 100% 
                                   -สดัส่วนของหุ้นที่ถือหลังขาย   : 5.69% 
 
 
 

  วัตถุประสงค์ในการขาย     : เสรมิสภาพคล่อง 
  มูลค่ารวมของรายการ        : จ านวน18,954,300 บาท ซึ่งขนาดของรายการมากกว่า 1 ล้าน

บาทแต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือ0.03%แต่ไม่เกิน 3% ของ NTA แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า (3%  =
(0.60) ล้านบาท*) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการการบริษัท คร้ังที่ 3/2556 เมื่อ วันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2556 และต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  *ข้อมูลจากงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
 

            ความสัมพันธ์ของคู่รายการ : เป็นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดย บริษัท แพนเอเชียฟุต
แวร์ จ ากัด(มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทบางกอกรับเบอร์ จ ากัด(มหาชน) จ านวน 12.18% (ผู้ถือหุ้น
รายใหญ)่ 
 
            ความคดิเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ : ในการประชุม
ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการขายหุ้นดังกล่าวเห็นว่า
มีความจ าเป็นต้องจ าหน่ายหุ้น ในบริษัทย่อยออกไปเพื่อน าเงินมาหมุนเวียนในกิจการ จึงควรให้ขายหุ้น
ให้กับผู้ซื้อ การขายหุ้นดังกล่าวนี้เป็นการขายตามมูลค่าทางบัญชี จึงเป็นการสมเห็นสมผลและไม่ท าให้
บริษัทฯและผู้ถือหุ้นเสียประโยชน์ 
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ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส ำคัญ 
 

จุดเด่นทางการเงิน 
   ( หน่วย :  พันบาท ) 

ฐำนะทำงกำรเงิน 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

รำยได้รวม 1,938,450 2,448,652 4,165,940 1,195,484 1,824,826 2,618,747 

ค่ำใช้จ่ำยรวม 1,701,318 3,445,643 4,414,091 1,287,396 2,866,968 2,978,504 

รำยได้จำกกำรขำย 956,457 2,099,424 3,631,348 569,870 1,652,379 2,124,854 
ต้นทุนขำย 1,052,547 2,218,424 3,566,102 701,177 1,726,589 2,127,867 
ก ำไร  ขั้นต้น (96,090) (119,000) 65,246 (131,307) (74,210) (3,013) 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 237,132            (996,990)            (248,151) (91,912) (1,042,142) (359,757) 
สินทรัพย์รวม 768,906 1,809,117 3,013,692 656,147 1,863,986 2,848,900 
หนี้สินรวม 734,046 2,072,359 2,516,322 538,887 1,701,538 1,644,319 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 34,860 (263,242) 497,371 117,260 162,447 1,204,581 
กระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน (213,045) (211,422) (515,990) (131,198) (109,203) (373,696) 
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 1,232,682 154,706 730,168 939,319            52,267            670,095 
กระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน (843,166) 8,003 (208,683) (684,786)           54,186           (316,413) 
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 อัตรำส่วนกำรเงินท่ีส ำคัญ 

อัตรำส่วน หน่วย 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2556 2555 2554 2556 2555 2554 

1.  อัตรำส่วนสภำพคล่อง 
       (LIQUIDITY RATIO) 

       

 อัตรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 0.90 0.83 0.76 1.01 0.92 0.87 

 อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ 0.57 0.61 0.31 0.54 0.68 0.33 

 ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 60 60 44 51 45 43 

 ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย วัน 60 36 21 60 26 12 

 ระยะเวลำช ำระหนี้ วัน 111 90 64 72 45 40 

2.  อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร  
      (PROFITABILITY RATIO) 

       

 อัตรำก ำไรขั้นต้น % (10.05) (5.78) 1.80 (23.04) (4.53) (0.14) 

 อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน % 40.98 (42.22) (2.67) (0.94) (58.91) (13.63) 

 อัตรำก ำไรสุทธิ % 12.23 (47.49) (6.83) (7.69) (63.07) (13.74) 

3.  ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน  
     (EFFICIENCY RATIO) 

       

 อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร % 337.10 (105.73) (5.34) (37.50) (128.65) (24.12) 

 อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์รวม % 30.84 (41.34) (7.53) (14.01) (44.23) (11.30) 

 อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 680.24 (851.66) (50.02) (78.38) (152.47) (25.83) 

4.  อัตรำส่วนนโยบำยทำงกำรเงิน 
     (FINANCIAL RATIO) 

       

 อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น   เท่ำ 21.06 (7.87) 5.06 4.60 10.47 1.37 

 อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย เท่ำ (3.23) (1.10) (2.45) (3.33) (0.53) (4.34) 

5.  มูลค่ำตลำด  
     (MARKET VALUE) 

       

 ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิต่อหุ้น บำท 0.44 (1.85) (0.32) (0.17) (1.93) (0.67) 

 รำคำตำมบัญชีต่อหุ้น บำท 0.06 0.49 0.92 0.22 0.30 2.33 
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    สรุปงบกำรเงินรวม         
         (หน่วย :พันบาท) 

รำยกำร ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

รายได้รวม 1,938,450 2,448,652 4,165,940 
ค่าใช้จ่ายรวม 1,701,318 3,445,643 4,414,091 
รายได้จากการขายและรับจ้างผลติ 956,457 2,099,424 3,631,348 
ต้นทุนขาย 1,052,547 2,218,424 3,566,102 
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (96,090) (119,000) 65,246 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 237,132            (996,990)            (248,151) 
สินทรัพย์รวม 768,906 1,809,117 3,013,692 
หนี้สินรวม 734,046 2,072,359 2,516,322 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 34,860 (263,242) 497,371 
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเน ินงาน (213,045) (211,422) (515,990) 
กระแสเงินสดได้ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 1,232,682 154,706 730,168 
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไปใน)จาก กิจกรรมจัดหาเงิน (843,166) 8,003 (208,683) 

 สรุปงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
(หน่วย : พันบาท) 

รำยกำร ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 
รายได้รวม 1,195,484 1,824,826 2,618,747 
ค่าใช้จ่ายรวม 1,287,396 2,866,968 2,978,504 
รายได้จากการขาย 569,870 1,652,379 2,124,854 
ต้นทุนขาย 701,177 1,726,589 2,127,867 
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (131,307) (74,210) (3,013) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (91,912) (1,042,142) (359,757) 
สินทรัพย์รวม 656,147 1,863,986 2,848,900 
หนี้สินรวม 538,887 1,701,538 1,644,319 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 117,260 162,447 1,204,581 
กระแสเงินสดได้มา  (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเน ินงาน (131,198) (109,203) (373,696) 
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน 939,319            52,267            670,095 
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (684,786)           54,186           (316,413) 
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รำยงำนคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน 
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กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร 

 ผลกำรด ำเนินงำน 
 

  บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกัด (มหำชน)  และบริษัทย่อย   ได้น ำส่งงบกำรเงินรวมส ำหรับปี  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 ฉบับที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชี   ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรใน
งบกำรเงินรวม มีผลก ำไรสุทธิ 237.13  ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน   1,227.30 ล้ำนบำท ส่วนงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรมีผลขำดทุนสุทธิ 91.91 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน  944.45  ล้ำนบำท  เน่ืองจำก 

กลุ่มกิจกำรมีรำยได้จำกกำรขำยลดลงจำกปีก่อน   1,100.09   ล้ำนบำทหรือร้อยละ  54.56 ส่วนใหญ่เป็น
ยอดขำยจำกต่ำงประเทศ และ มีรำยได้อื่น ๆ เพิ่มขึ้น 626.97 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์ 
และก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้   และเฉพำะกิจกำรรำยได้จำกกำรขำยลดลงจำกปีก่อน 1,077.19 ล้ำนบำท
หรือร้อยละ 65.72 ส่วนใหญ่เป็นยอดขำยต่ำงประเทศ และ มีรำยได้อ่ืน เพิ่มขึ้น 447.84 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็น
ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์ และ ก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ 

รวมค่ำใช้จ่ำยลดลง 1,774.36 ล้ำนบำท มำจำก ต้นทุนขำยและรับจ้ำงผลิตลดลง  1,165.88 ล้ำนบำท 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ลดลง 95.38 ล้ำนบำท และค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง 533.78 ล้ำนบำท, เฉพำะกิจกำร
ค่ำใช้จ่ำยรวมลดลง 1,591.72 ล้ำนเนื่องจำก ต้นทุนขำยและรับจ้ำงผลิต 1,025.41 ล้ำนบำท, ด้อยค่ำเงินลงทุนลดลง 
450.72 ล้ำนบำท และ ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง 66.28 ล้ำนบำท  

งบกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำรก ำไรสุทธิส ำหรับงวด  237.13  ล้ำนบำท ส่วนที่ เป็นของบริษัทใหญ่ 
232.26 ล้ำนบำท   คิดเป็นผลก ำไรสุทธิต่อหุ้น 0.44 บำท   ส่วนงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีผลขำดทุนสุทธิส ำหรับ
งวด   91.91  ล้ำนบำท  คิดเป็นผลขำดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.17  บำท 
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ฐำนะกำรเงิน 
 

 สินทรัพย์ 
สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงจำก 1,871 ล้ำนบำท  ในปีก่อนเหลือ 769  ล้ำนบำท

ในปีนี้  ลดลงร้อยละ 58.90  ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน  ลดลงจำกปีก่อน 933   ล้ำนบำท    คิดเป็นร้อยละ  
61.40  เนื่องจำกขำยสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย  ที่ดิน  อำคำรและอุปกรณ์  ลดลง 125 ล้ำนบำท  เนื่องจำกมีกำร
ประมำณกำรค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 73 ล้ำนบำท 

 คุณภำพของสินทรัพย์ 
 ลูกหน้ีกำรค้ำ 

ณ วันสิ้นปี บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท มีลูกหนี้สุทธิลดลงจำกปีก่อน 173   ล้ำนบำท ซึ่งเป็น
ลูกหนี้กำรค้ำ  132 ล้ำนบำท และลูกหนี้อื่น 41 ล้ำนบำท  ซึ่งลูกหนี้กำรค้ำดังกล่ำวได้มีกำรติดตำมและกำรเรียกเก็บ
เงินเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำปกติ    

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 
ณ วันสิ้นปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน

จ ำนวน  1  ล้ำนบำท  ซึ่งบริษัทดังกล่ำวยังคงด ำเนินธุรกิจปกติ   โดยบริษัทฯ คำดว่ำจะได้รับเงินทยอยช ำระคืน
ต่อไป 

 สินค้ำคงเหลือ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย  มีสินค้ำคงเหลือ  ณ สิ้นปี  2556  จ ำนวน  251 ล้ำนบำท  ใน

จ ำนวนนี้เป็นวัตถุดิบ, งำนระหว่ำงท ำและสินค้ำส ำเร็จรูปคิดเป็นร้อยละ  45 , 10 และ 45 ตำมล ำดับ โดยบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยได้ต้ังค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมคุณภำพรวม  178  ล้ำนบำท  คิดเป็นร้อย  71 ของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ 

 เงินลงทุนระยะยำวในหลักทรัพย์เผื่อขำย 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย  มีเงินลงทุนระยะยำวในหลักทรัพย์เผื่อขำยซึ่งเป็นเงินลงทุนใน

หุ้นสำมัญในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีรำคำทุนรวม  758  ล้ำนบำท ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ต้ังค่ำเผื่อและรับรู้ผล
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนดังกล่ำวทั้งจ ำนวนซึ่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่ำว อยู่ในขั้นตอนกำร
ปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ตำมแผนฟื้นฟูกิจกำร  

 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 

ณ วันสิ้นปี บริษัทฯและบริษัทย่อย  มีเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษัทร่วม 4 แห่ง  จ ำนวน  
460.79  ล้ำนบำท  และเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  3 แห่ง  จ ำนวน  8.01 ล้ำนบำท  รวมเงินให้
กู้ยืมระยะยำวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันจ ำนวน  468.80 ล้ำนบำท  ในจ ำนวนยอดคงค้ำง  บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ดังกล่ำวได้ตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจ ำนวน 448.80 ล้ำนบำท   เงินกู้ยืมดังกล่ำวยังอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
ฟ้องร้อง  จ ำนวน  397.89 ล้ำนบำท   
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 สินทรัพย์ท่ีถือไว้เพื่อขำยและท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำยและที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ของกลุ่มบริษัท ลดลง 877 ล้ำน

บำท ในระหว่ำงปีได้มีกำรซื้อที่ดิน  อำคำรและอุปกรณ์  จ ำนวน  9 ล้ำนบำท  ในปี  2556  บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ได้ขำยที่ดิน  อำคำรและอุปกรณ์ จ ำนวน  1,285 ล้ำนบำท   มีก ำไรจำกกำรขำยทรัพย์สินจ ำนวน  560 ล้ำนบำท    

 
 สภำพคล่อง 
3.1 กระแสเงินสด 

ณ วันสิ้นปี 2556 บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด    
124 ล้ำนบำท และ 195 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ สรุปได้ดังนี้ 

 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
บริษัทฯและกลุ่มบริษัท มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำน  131 ล้ำนบำท 

และ 213 ล้ำนบำทตำมล ำดับ  เนื่องจำกบริษัทฯ มีผลขำดทุนก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล  45 ล้ำนบำท  ณ สิ้นปี  2556  
กลุ่มบริษัทมีผลก ำไรก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล  326 ล้ำนบำท  และมีค่ำเสื่อมรำคำในส่วนของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย  23 และ  41 ล้ำนบำท  ตำมล ำดับ  บริษัทฯ มีค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ , ปรับลดสินค้ำคงเหลือ,ขำดทุนจำกกำร
ด้อยค่ำสินทรัพย์และสินค้ำคงเหลือ จ ำนวน 131 ล้ำนบำท,69 ล้ำนบำท,71ล้ำนบำทและ 168 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
และก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ 315 ล้ำนบำท ท ำให้ไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดในกำรด ำเนินงำนของ
กิจกำร 

 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรลงทุน 
กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิรับในกิจกรรมลงทุนจ ำนวน 1,233 ล้ำนบำท โดยเป็นเงินสดรับ

จำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย 1,230 ล้ำนบำท และเงินสดจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 55 
ล้ำนบำท และกลุ่มบริษัทได้ลงทุนในเงินฝำกประจ ำ 65 ล้ำนบำท 

 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 

กลุ่มบริษัท  มีกระแสเงินสดจ่ำยสุทธิที่ใช้ไปจำกกิจกรรมจัดหำเงินจ ำนวน 843 ล้ำนบำท  
ในจ ำนวนนี้เกิดจำกช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำว 366 ล้ำนบำท และช ำระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงิน 414 ล้ำนบำท 
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3.2 อัตรำส่วนทำงกำรเงิน 
 

 สภำพคล่อง  (LIQUIDITY) 

  

บริษัทฯและกลุ่มบริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่อง และอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว 0.90 
และ 0.57 เท่ำ  ตำมล ำดับ ใกล้เคียงกับปีก่อน ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย 60 วัน  เท่ำกับปีกอ่นและระยะเวลำของสินค้ำ
เฉลี่ย 60 วัน เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน  ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย 60 วัน เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน  ส่วนระยะเวลำช ำระหนี้เฉลี่ย
เพิ่มขึ้นจำก  90 วันเป็น 111 วัน เฉพำะของบริษัทฯ ระยะเวลำเก็บหนี้และระยะเวลำช ำระหนี้เฉลี่ย  51  และ  70 
วัน  ตำมล ำดับ  

 ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร (PROFITABILITY) 

กลุ่มบริษัทมีอัตรำขำดทุนขั้นต้น 10.05%  ในขณะที่ปี  2555  มีอัตรำขำดทุนขั้นต้น 5.78% 
เน่ืองจำกกลุ่มบริษัท มียอดขำยลดลงจำกปีก่อน  1,142.97 ล้ำนบำท  ซึ่งเป็นยอดขำยต่ำงประเทศที่ลดลง  1,114.86 
ล้ำนบำท  กลุ่มบริษัทฯ ก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำยและภำษีเงินได้นิติบุคคล   392  ล้ำนบำท   คิดเป็น   40.98%  เฉพำะ
กิจกำรมีผลขำดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ำยและภำษีเงินได้นิติบุคคล  5 ล้ำนบำท  คิดเป็น  0.94%     จำกยอดขำย  บริษัทฯ 
มีผลด ำเนินงำนขำดทุนสุทธิ  91.91  ล้ำนบำท  คิดเป็น  7.69 %  ของรำยได้รวม 

 ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน  (EFFICIENCY) 

  เน่ืองจำกกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ มีผลกำรด ำเนินงำนก ำไรสุทธิ 237 ล้ำนบำท และ             
ขำดทุนสุทธิ 91.91 ล้ำนบำท  ตำมล ำดับ  ท ำให้อัตรำผลบริษัทตอบแทนผู้ถือหุ้น  (ROE)  และอัตรำผลตอบแทน
จำกสินทรัพย์รวม  (ROA)  มีค่ำติดลบ  (N.A.) ส่วนกลุ่มบริษัทมีอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์รวม (ROA) 
30.84% 

   นโยบำยทำงกำรเงิน  (FINANCIAL) 

   บริษัทฯ มีอัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E RATIO) เท่ำกับ 4.60 เท่ำ ซึ่งเพิ่มขึ้น
จำกเวลำเดียวกันของปีก่อน อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยน้อยลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน   

3.3 แหล่งท่ีมำของเงินทุน 

 โครงสร้ำงเงินทุน 
ณ วันสิ้นปี โครงสร้ำงเงินทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย  มีวงเงินสินเชื่อจำกสถำบัน

กำรเงินในประเทศรวม 349 ล้ำนบำท และใช้วงเงินไป 199 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 57 
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 กำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

   ณ  สิ้นปี  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท จ ำนวน  25 ล้ำนบำท  เพิ่มขึ้นจำกช่วง
เดียวกันของปีก่อน  232 ล้ำนบำท  ส ำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท  จ ำนวน  117 ล้ำนบำท  ลดลงจำกปีก่อน  
จ ำนวน  92 ล้ำนบำท  เน่ืองจำกบริษัทฯ ขำดทุนจ ำนวน  92 ล้ำนบำท  คิดเป็นผลขำดทุนสุทธิต่อหุ้น  0.17 
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บุคคลอ้ำงอิง 
 
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)  จ ากัด 

 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4,7 

 62 ถนนรัชดาภิเษก   แขวงคลองเตย 
 เขตคลองเตย   กรุงเทพฯ  10110 
 โทรศัพท์  : 0-2229-2800  

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

 

ผู้สอบบัญชี นายเติมพงษ์   โอปนพันธุ์  
 ผู้สอบบัญชรีับอนุญาต เลขทะเบยีน 4501 

 บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 

193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก 
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
ตู้ ป.ณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501 

 โทรศัพท์  : +66 2264 0777   
โทรสาร   : +66 264 0789-90 
E - MAIL : ey.com 
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คณะกรรมกำรบริษัท 
 

 คณะกรรมการบริษัทฯ    มีจ านวน 9 ท่าน    ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 

1.  นายบุญเกียรติ   โชควัฒนา  ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นายสมมาต          ขุนเศษฐ กรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท 

3. นายบุญชัย      โชควัฒนา  กรรมการ 

4. นายพยนต์            พันธ์ศรี  กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร อาวุโส    

5. นายวิชิต     ประยูรวิวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร 

6. นายวีระวุฒิ      เดชอภิรัตน์กุล กรรมการและกรรมการบริหาร 

7. นายศิริพงษ์          สมบัติศิริ             กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นายสุจริต     ปัจฉิมนันท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

9. พลต ารวจตรีภาณุรัตน์    มีเพียร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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ประวัติคณะกรรมกำรและผู้บริหำร     

ชื่อ-สกุล 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท 

% 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ 
(พ.ศ.) 

ต ำแหน่ง 

 
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา *  67 - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์      
    -วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
  -มหาวิทยาลัยบูรพา 

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ 
    สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  จาก 
    Worcester Polytechnic Institute, 
  Massachusetts, U.S.A.    
-Director Accreditation Program (DAP)3/2003 
-Director Certification Program (DCP)41/2004 
 
 

0.05 พ่ีชายนายบุญชัย   
โชควัฒนา 
 กรรมการ 

  
2551 - ปัจจุบัน 

  2551 - ปัจจุบัน 
 

  2551 - ปัจจุบัน 
 

2554 – ปัจจุบัน 
2552 - ปัจจุบัน 

 บริษัทจดทะเบียน 
    กรรมการ    
    ประธานกรรมการ  
    

 กรรมการผู้อ านวยการและ 
  ประธานกรรมการบริหาร   
 กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร 
 กิจกำรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

    
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง  
บมจ.  เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล 
เอนเตอร์ไพรส์ 

  บมจ. ไอ.ซี.ซ.ี อินเตอร์เนชั่นแนล 
 
บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์  
บมจ.แพนเอเชียฟุตแวร์ 
จ านวน  50 แห่ง 
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ประวัติคณะกรรมกำรและผู้บริหำร     

ชื่อ - สกุล 
 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท 

% 

ควำมสัมพันธ ์
ทำงครอบครัวระหว่ำงผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ 
(พ.ศ.) 

ต ำแหน่ง 
 

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/ 
ประเภทธุรกิจ 

นายบุญชัย       โชควัฒนา * # 
                              

 

67 ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร)์ 
   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ 
 Wisconsin State University At Superior, U.S.A. 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
-Director Accreditation Program (DAP)3/2003 
-Director Certification Program (DCP)68/2005 
 
-Director Certification Program (DCP)68/2005 

0.43 น้องชายนายบุญเกียรติ  โชค
วัฒนา 
 ประธาน กรรมการ 

 
2551– ปัจจุบัน 
2551– ปัจจุบัน 
2554- ปัจจุบัน 
2554-ปัจจุบัน 
2552-ปัจจุบัน 

 
 

บริษัทจดทะเบียน 
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร 
กิจกำรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 
บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี 
บมจ.หลักทรัพย์จัดการ 
กองทุนรวม  เอ็มเอฟซี 
บมจ.แพนเอเซียฟุตแวร์ 
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส ์
บมจ.สหพัฒนพิบูล 
  จ านวน  23  แหง่ 

นายพยนต์             พันธ์ศรี * #               
 

75 
 

ปริญญาโท  สาขาบริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
Director  Accreditation  Program จาก (IOD) 
 
 
 
 
 

- -  
2550 - 2553 
2550 - 2553 
2554 - ปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
ประธานกรรมการบริหาร 
รองประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการบริหาร - อาวุโส 
กิจกำรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 
บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์ 
บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์ 
บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์ 
จ านวน 7  แห่ง 
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ประวัติคณะกรรมกำรและผู้บริหำร     

ชื่อ - สกุล 
 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท 

% 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ 
(พ.ศ.) 

ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/ 
ประเภทธุรกิจ 

นายวิชิต 
 

ประยูรวิวัฒน์ * #                          51 ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
Director  Accreditation  Program จาก (IOD) 

- -  
2553 

2554 – 2556 
2556 -ปัจจุบัน 
 

บริษัทจดทะเบียน 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการบริหาร 
กิจกำรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 
บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์ 
บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์ 
บมจ.แพนเอเซียฟุตแวร์ 
จ านวน 19  แห่ง 

นายวีระวุฒิ       เดชอภิรัตน์กุล * #                        49 
 
 
 

ปริญญาตรี MINI INDUSTRAIL  ENGINEERING  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Director  Accreditation  Program จาก (IOD) 
 

- -  
2552 - 2553 
2552 – ปัจจุบัน 

 
 

บริษัทจดทะเบียน 
รองผู้อ านวยการและกรรมการผู้จัดการ 
กรรมการบริหาร 
กิจกำรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 
บมจ. บางกอกรับเบอร์ 
บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์ 
จ านวน 12  แห่ง 

นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ 68 ปริญญาโท ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) ม. ธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง)  ม. ธรรมศาสตร์ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
-Director Accreditation Program(DAP)41/2005 

- -  
2550 - ปัจจุบัน 
2551 - ปัจจุบัน 

2554-ปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
กรรมการ 
กรรมการ / กรรมการบริหาร 
กรรมการตรวจสอบ 
กิจกำรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดะเบียน 

 
บมจ.สหพัฒนพิบูล 
บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 
บมจ.แพนเอเซียฟุตแวร์ 
จ านวน 4  แห่ง 



  บริษัท  แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกัด (มหำชน)   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ำกัด(มหำชน)         71 

                                                                                                                                                                                                                                       PAN  ASIA  FOOTWEAR  PUBLIC  COMPANY LIMITED      

ประวัติคณะกรรมกำรและผู้บริหำร   
 

  

ชื่อ - สกุล 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท 

% 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ 
(พ.ศ.) 

ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/ 
ประเภทธุรกิจ 

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ 59 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Sul Ross University,USA 
-Director Accreditation Program  2/2003 

- -  
2552-ปัจจุบัน 
 
2556-ปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
กรรมการบริหาร 
 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กิจกำรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 
บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ต้ี 
 ดีเวลลอปเม้นท ์
บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์ 
จ านวน 19 แหง่ 

พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ มีเพียร 
 

66 ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ (Public Affairs)       
สหรัฐอเมริกา 

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ปกครอง) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
-Director Accreditation Program (DAP) 77/2009 

- - 2551 
มค.-กย.2551 

 
2554-ปัจจุบัน 

ผู้บังคับการต ารวจนครบาล 9 
ผู้บังคับการต ารวจจราจร 
บริษัทจดทะเบียน 
กรรมการตรวจสอบ 
 
กิจกำรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
 
บมจ.แพนเอซียฟุตแวร์/บมจ.สหพัฒน
พิบูล 
จ านวน -  แห่ง 

นายสมมาต             ขุนเศษฐ  * #                  49 ปริญญาโท  สาขานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
Director  Accreditation  Program จาก (IOD) 
Finance  For Non – Finance Director จาก (IOD) 

- -  
2554-2556 
2556-ปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
กรรมการและผู้อ านวยการบริหารทั่วไป 
กรรมการผู้จัดการ 
กิจกำรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 
บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์ 
บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์ 
จ านวน 7  แห่ง 

*          กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ #          กรรมการบริหาร 
 

 
 

            
 
 


