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วิสยัทศัน/์ภารกิจ    
คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึง ความสาํคัญในการดาํเนนิงานของบริษทั โดยมีสว่น

ร่วมในการกาํหนด วิสยัทศัน/์ภารกิจของบริษทั เพืHอมุง่เนน้ใหผู้บ้ริหารและพนกังาน มี

เป้าหมายเป็นไปในทิศทางเดยีวกนั และไดพิ้จารณาทบทวนเป็นประจาํอย่างสมํHาเสมอ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความอยู่รอดขององค์กร  จึงมุ่งดําเนินธรุกิจทกุ

ประเภททีHสามารถทาํใหบ้ริษทั เตบิโตไปไดอ้ย่างยั Hงยืน  จึงกาํหนดอดุมการณเ์พืHอใหบ้รรลุ

เป้าหมายใหก้บัผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั 

• คิดบวก   ตอ่ตนเอง ตอ่ผูอื้Hน  ตอ่องคก์ร  ตอ่สถานการณ ์

• มีวินยั   ในการคิด ในการฟัง ในการพดู ในการปฏิบตั ิในการตดิตาม 

• มีความรวดเร็ว  ในการคิด การรบัร ูก้ารเปลีHยนแปลง การประเมิน การตดัสินใจ 

การสรปุ การปฏิบตั ิและการปรบัปรงุ 

• เพิHมศกัยภาพการตอ่สู ้  คิดทีHจะสู ้  คิดวางกลยทุธที์Hจะสูต้ลอดเวลา ตดิตามผล

อย่างตอ่เนืHองและสมํHาเสมอ  ปรบัแผนการอยู่ตลอดเวลาเพืHอใหบ้รรลเุป้าหมาย 

นอกจากการพฒันาบคุลากรแลว้ บริษทัฯ ยงัตอ้งพฒันาระบบ พฒันาเครืHองจกัร  เพืHอ

สง่เสริมธรุกิจเดมิ  และธรุกิจอืHนทีHสามารถทาํใหบ้ริษทัฯเตบิโตอย่างยั Hงยืนได ้
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกจิ 

ภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

• บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทลงทนุ (HOLDING COMPANY) โดยบริษัทดําเนินธรุกิจ

อตุสาหกรรมผลิตรองเทา้และกระเป๋า โดยมีบริษัทย่อยเป็นแกนในการผลิต คือ บริษัท 

ดับเบิ�ลยบีูแอลพี จาํกัด (เดิมชืHอ “บริษัท แพนระยอง จํากัด”) และมีบริษัทย่อยอืHนทีHยังคง

ดาํเนนิธรุกิจในการประกอบกิจการโรงงานอนัเป็นธรุกิจหลกัของบริษทัย่อยตามปกต ิ
• ปัจจบุัน บริษทัประกอบธรุกิจดา้นการลงทนุโดยการถือหุน้ในบริษทัตา่งๆ ซึHงบริษทัทีHเขา้ไป

ลงทนุสามารถจาํแนก ออกเป็น 2 สายธรุกิจหลกั ไดแ้ก่ 1.กลุ่มธรุกิจเป็นผูผ้ลิตรองเทา้ พื�น

รองเท้า ชิ�นส่วนและกระเป๋า  2.กลุ่มสนับสนุนการผลิต  เพืHอจําหน่ายทั�งภายใน และ

ตา่งประเทศ 

การเปลีHยนแปลงพฒันาการทีHสาํคญั 

• ปี 2523   บริษทัฯ ไดเ้ริHมผลิตรองเทา้ไนกี�เพืHอส่งออกใหก้บับริษทั NIKE IHM INC. ประเทศ

สหรัฐอเมริกาเป็นรายแรกในประเทศไทย และเป็นผลิตภณัฑแ์รกของบริษทัทีHมีการส่งออก

โดยมียอดผลิตในระยะแรกประมาณเดือนละ 40,000 คู ่

• ปี 2537 บริษัทฯ ไดยื้Hนคาํขอจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด เมืHอวันทีH 12 

พฤษภาคม 2537 ตาม ทะเบียนเลขทีH บมจ. 397 และทีHประชมุวิสามัญผูถื้อหุน้ครั�งทีH 

2/2537 เมืHอวันทีH18 เมษายน 2537 ไดม้ีมติเพิHมทนุจดทะเบียนจาก 400 ลา้นบาท เป็น 

800 ลา้นบาท โดยเรียกชาํระแลว้ 600 ลา้นบาท เมืHอวันทีH 17 มิถนุายน 2537 และเรียก

ชําระหุน้เพิHมทนุส่วนทีHเหลืออีก 200 ลา้นบาท ตามมติทีHประชมุวิสามัญผูถื้อหุน้ ครั�งทีH 

1/2544 เมืHอวันทีH 8 ตลุาคม 2544 และทีHประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครั�งทีH 1/2545 เมืHอวันทีH

14 กมุภาพันธ ์2545 ไดม้ีมติเพิHมทนุจดทะเบียนจาก 800 ลา้นบาทเป็น 1,800 ลา้นบาท 

โดย+ 

• เรียกชาํระเป็น 2 งวดงวดแรกจาํนวน 400 ลา้นบาท และงวดทีHสองจาํนวน 600 ลา้นบาท

และทีHประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครั�งทีH 1/2547 เมืHอวันทีH 23 มกราคม 2547 มีมติเพิHมทนุจด

ทะเบียนจาก 1,800 ลา้นบาทเป็น 2,700 ลา้นบาท 

• ปี 2540  บริษัทฯ เป็นบริษัทแรกของประเทศไทย สาํหรับอตุสาหกรรมประเภทรองเทา้ทีH

ไดร้ับใบรับรองการบริหารระบบ คณุภาพ ISO 9002 : 1994 เมืHอวันทีH 9 พฤษภาคม 

2540 และเป็นอันดับ 6ของ ทวีปเอเชีย  เพืHอใหม้ั Hนใจว่าสินคา้มีคณุภาพไดม้าตรฐานตาม

ขอ้ตกลงและความพึงพอใจของลูกค้าพร้อมทั�งให้มีการธํารงรักษา และ ปรับปร ุง

ประสิทธิภาพของระบบการบริหารคณุภาพอย่างตอ่เนืHอง บริษทัฯ ไดน้าํระบบ ISO 9001 : 

2000 มาพัฒนาใช ้และได ้รับการรับรองจาก BUREAU VERITAS QUALITY 
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INTERNATIONAL เมืHอวันทีH 9 กมุภาพันธ ์2547 อีกทั�งยังไดร้ับใบรับรองระบบการจัดการ

สิHงแวดลอ้ม ISO 14001 : 1996 จาก SGS YARSLEY INTERNATIONAL CERTIFICATION 

SERVICES LIMITED เมืHอวันทีH 10 กมุภาพนัธ ์2547 

• ปี 2545  บริษัทฯ นาํระบบการบริหารงานแบบ TAC (TOTAL ACTUAL COST), TPM 

(TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE), MOPP (MISSION OBJECTIVE POLICY & 

PROJECT) และ DPL (DEVELOPMENT PER-PRODUCTION & LOGISTIC) มาเป็นเครืHองมือ

สร้างความสําเร็จในการผลิต และการด้านตลาด เพืHอลดตน้ทุนในการผลิตและเพิHม

ประสิทธิภาพ 

• ปี 2546 บริษัทฯไดพ้ัฒนากระบวนการผลิตโดยเริHมนําเอาระบบ TMS (TOYOTA 

MANUFACTURING SYSTEM) มาประยกุตใ์ชใ้นการผลิตร่วมกบัระบบ NOS ของลกูคา้เพืHอ

เพิHมประสิทธิภาพและปรับปรงุการผลิต การทางานใหก้ระชับ รวดเร็ว ยืดหยุ่น มีคณุภาพ

และลดตน้ทนุ 

• ปี 2548 บริษทัฯ มุง่มั HนทีHจะพฒันาระบบการบาํรงุรักษาทวีผล (TPM) ซึHงเป็นระบบทีHทกุคน

มีสว่นร่วมเพืHอเสริมสรา้งและพัฒนาคนและเครืHองจักร ใหม้ีประสิทธิภาพสงูสดุในการใชง้าน 

การพัฒนาระบบการบํารงุรักษาทวีผลอย่างต่อเนืHอง จะก่อใหเ้กิดผลต่อการผลิต พรอ้ม

พัฒนาบริษัทฯ ใหม้ีการพัฒนาอย่างไม่หยดุยั�งต่อไป อีกทั�งยังไดมุ้่งเนน้คณุภาพของสินคา้ 

โดยพัฒนาและปรับปรงุระบบความชาํนาญในการผลิต (CRAFTSMANSHIP) เพืHอสนองตอบ

ความตอ้งการและความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้ 

• ปี 2553  บริษทัฯ มีระบบการจัดการทางดา้นการผลิต โดยพัฒนาระบบการผลิตเพืHอเพิHม

ประสิทธิภาพ และลดตน้ทนุการผลิตมากขึ�น  สามารถรองรับ ORDER รองเทา้หลากหลาย 

BRAND, ลงทนุซื�อเครืHองจักรเพืHอขยายกาํลังการผลิตผลิตภณัฑก์ระเป๋า ปัจจบุันสามารถ

ผลิตรองเทา้ไดห้ลากหลายแบบ และผลิตกระเป๋าภายใต ้BRAND JANSPORT  KIPLING, 

EASTPAK 

• ปี 2554  บริษัทฯ ยังคงพัฒนาระบบการจัดการทางดา้นการผลิตอย่างต่อเนืHอง โดยการ

เพิHมประสิทธิภาพและลดตน้ทนุการผลิต บริษัทฯ ไดเ้พิHมยอดขายในประเทศ โดยเปิดรา้น 

SHOES OUTLET ทีHสาํนกังานใหญ่ และมีการเปลีHยนแปลงผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ จาก 

บริษทั พี เอ แคปปิตอล จาํกดั และบริษทั บางกอกรับเบอร ์จาํกดั (มหาชน) เป็น บริษทั ไอ.

ซี.ซี อินเตอรเ์นชั Hนแนล จาํกดั (มหาชน) และ บริษทัสหพฒันพิบลู จาํกดั (มหาชน) 

• ปี 2556 บริษทัฯ ไดป้รับโครงสรา้งธรุกิจจากโรงงานผลิตรองเทา้และกระเป๋าตั�งแตว่ันทีH 2 

พฤษภาคม 2556 เป็นบริษทัฯทีHประกอบธรุกิจในการถือหุน้ในบริษทัย่อยเพียงอย่างเดียว 

(Holding Company) โดยบริษทัยังคงมีสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัย่อยเช่นเดิม โดยมี บริษทั 

ดับเบิ�ลยบีูแอลพี จํากัด (เดิม บริษัท แพนระยอง จาํกัด) ซึHงเป็นผูผ้ลิตรองเทา้และกระเป๋า 

เป็นบริษทัแกนของบริษทัฯ โดยมุง่เนน้ลกูคา้ในประเทศเป็นหลกั ซึHงเป็นกลุม่ในเครือเดียวกนั 
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โครงสรา้งการถือหุน้ 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั แพนเอเชยีฟุตแวร ์จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มธรุกจิผลิตรองเทา้ พื�น

รองเทา้และ กระเป๋า 

กลุ่มธรุกจิสนบัสนนุการ

ผลิตรองเทา้ 

บริษทั ดบัเบิ�ลยบีูแอลพี จาํกัด [WBLP] (100%) 

บริษทั อินเตอรเ์นชั Hนแนล คิวริตี�ฟุตแวร ์จาํกัด [ICF] (100%) 

บริษทั ฟุตแวรเ์ทค 1530 จาํกัด [FTC] (100%) 

บริษทั กบินทรบ์รีุแพนเอเซียฟุตแวร ์จาํกัด [KPF] (100%) 

บริษทั แพนเอเชีย การเ์มน้ ประเทศลาว จาํกัด [LAO] (100%) 

บริษทั อินโนเวชั Hนนครหลวงฟุตแวร ์จาํกัด [INN] (96.07%) 

บริษทั โมเดอรน์เทคโนโลยีคอมโพเนน้ท ์จาํกัด [MTC] (100%) 

บริษทั เอ็กซเ์ซลเลน้ทรั์บเบอร ์จาํกัด [ERC] (100%) 

บริษทั พิมายฟุตแวร ์จาํกัด  [PFC] (100%) 

บริษทั พอนเท็กซ(์ประเทศไทย) จาํกัด [PTX] (100%) 

บริษทั หันคาบางกอกรับเบอร ์จาํกัด [HBR] (100%) 

บริษทั แพนคอมโพเนน้ท ์จาํกัด [PCC] (100%) 

บริษทั แพนอัปเปอร ์จาํกัด [PUC] (100%) 

บริษทั บรีุรัมยแ์พนฟุตแวร ์จาํกัด [BPF] (69.27%) 

บริษทั แพนเทคอารแ์อนดด์ี จาํกัด [PTR] (100%) 

บริษทั หนองฉางรับเบอร ์ [NCR] (28.82%) 

บริษทั แอดแวนเทจฟุตแวร ์จาํกัด  [AVF] (47.24%) บริษทั อาภากร อตุสาหกรรม จาํกดั  [APK] (33.36%) 

บริษทั พี เอ แคปปิตอล จาํกัด  [PA] (43.67%) 

บริษทั อทุัย บางกอกรับเบอร ์จาํกัด  [UBR] (28.82%) 

บริษทั พี.แอล.จอหน์ อินดสัทรีส ์จาํกัด  [PLJI] (19.25%) 

บริษทัยอ่ย 

บริษทัรว่ม 
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ลกัษณะของผลิตภณัฑห์รอืบรกิาร 

 

บริษทัฯ เป็น HOLDING COMPANY ซึHงมีการลงทนุหลกัในบริษทัย่อยทีHประกอบธรุกิจผลิต

รองเทา้ พื�นรองเทา้ กระเป๋า และ ธรุกิจสนับสนนุการผลิตรองเทา้ ไดแ้ก่  อตุสาหกรรมผลิตและ

รบัจา้งผลิตฉีดชิ�นสว่นพลาสตกิทกุประเภท  นอกจากนี� ยงัมีการลงทนุในบริษทัร่วมทีHประกอบธรุกิจ

ผลิตรองเทา้ พื�นรองเทา้ และ ธรุกิจสนบัสนนุการผลิตรองเทา้ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี� 

ชืHอบริษทั ลกัษณะธรุกจิ สดัส่วนการถือหุน้ 

1.ธรุกจิผลิตรองเทา้ พื�นรองเทา้ กระเป๋า   

    1.1  บริษทั แอดแวนเทจฟุตแวร ์จาํกดั 
ผลิตพื�นและรับจา้งผลิตรองเทา้ 
ชิ�นส่วนรองเทา้ 

47.24% 

   1.2 บริษทั หนองฉาง รับเบอร ์จาํกดั หยดุดาํเนนิการ 28.82% 

2.ธรุกจิสนบัสนนุการผลิตรองเทา้   
   2.1 บริษทั อาภากร อตุสาหกรรม จาํกดั รับจา้งผลิตและซ่อมแมพ่ิมพ ์ 33.36% 

   2.2 บริษทั พี เอ แคปปิตอล จาํกดั 
ประกอบกจิการรา้นคา้ปลีก จาํหน่าย
สินคา้อปุโภคและบริโภค สถานี
บริการนํ�ามนั 

43.67% 

   2.3 บริษทั อทุยั บางกอกรับเบอร ์จาํกดั  หยดุดาํเนนิการ 28.82% 

   2.4 บริษทั พี.แอล.จอหน์ อินดสัทรีส ์จาํกดั อยู่ระหว่างการชาํระบญัชี 19.25% 
 

บริษทัฯ มีโครงสรา้งการถือหุน้แบบไขว ้แตก่ารถือหุน้ไขวด้งักลา่วไมม่ีลกัษณะเป็นการถือหุน้

ไขวที้Hขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑข์อ้ 14  ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุทีH ทจ.28/2551 

เรืHองการขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ทีHออกใหม่ ตามรายละเอียดดงันี� 

ลาํดบั ชืHอบริษทั 
บริษทัฯถือหุน้ในบริษทัอืHน บริษทัอืHนถือหุน้ในบริษทัฯ 

สดัสว่นการถือหุน้ สดัสว่นการถือหุน้ 

1 บริษทั ฟุตแวรเ์ทค 1530 จาํกดั 100 0.03 

2 บริษทั พอนเท็กซ(์ประเทศไทย) จาํกดั 92.53 0.50 

3 บริษทั ดบัเบิ�ลยบีูแอลพี จาํกดั 100 0.13 

    
 

โครงสรา้งรายได ้

กลุม่ธรุกิจ 
ดาํเนนิการ

โดย 

%การถือ
หุน้ของ
บริษทัฯ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2557 รอ้ยละ ปี 2556 รอ้ยละ 

ธรุกจิการลงทนุในหุน้บริษทัตา่งๆ       
    ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทนุ 
         ในบริษทัร่วม 

บริษทัร่วมใน
กลุ่ม 33.63-47.23 9,496 1.54 6,796 3.35 

    เงนิปันผล บริษทัตา่งๆ  1,245 0.20 81 - 
ธรุกจิผลิตรองเทา้ พื�นรองเทา้ 
และกระเป๋า 

บริษทัฯและ
บริษทัย่อย  

96.07-100 481,346 77.93 1,824,743 94.13 

ธรุกจิสนบัสนนุการผลิตรองเทา้ 
บริษทัฯและ
บริษทัย่อย  

92.53 125,550 20.33 106,831 5.51 

รวม   617,637 100.00 1,938,451 100.00 

    



 

7 รายงานประจําปี 2557         | บริษัท แพนเอเซียฟตุแวร์ จํากดั (มหาชน) 
 

  การประกอบธรุกิจของแตล่ะสายผลิตภณัฑ ์

     บริษัทฯ ประกอบธรุกิจหลัก 2 ประเภท คือ ธรุกิจการลงทนุในหุน้บริษัทต่าง ๆ ธรุกิจ

การผลิตรองเทา้ พื�นรองเทา้และกระเป๋า   และ ธรุกิจสนบัสนนุการผลิตรองเทา้ โดยมีรายละเอียด

ดงันี� 

1)  ธรุกิจการลงทนุในหุน้บริษัทต่าง ๆ โดยมีวัตถปุระสงคเ์พืHอสรา้งมลูค่าเพิHมใหก้ับ

บริษทัฯ ใน   ระยะ ยาว โดยบริษทัฯ จะไดร้บัผลตอบแทนในรปูของเงินปันผล ในปี 2557  บริษทั

ฯ มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทีHยังประกอบกิจการอยู่ จํานวน 8 บริษัท และมีบริษัททีHหยดุ

ประกอบกิจการทั�งสิ�น จาํนวน 13 บริษทั เนืHองจากลกูคา้ตา่งประเทศยา้ยฐานการผลิตรองเทา้  

มีรายละเอียดดงันี� 

     บริษทัทีHยงัประกอบการ บริษทัทีHหยดุประกอบการ 

บริษทัย่อย บริษทัย่อย 

1.บริษทั ดบัเบิ�ลยบีูแอลพี จาํกดั 1. บริษทั ฟุตแวรเ์ทค 1530 จาํกดั 

2.บริษทั อินเตอรเ์นชั Hนแนล คิวริตี�ฟุตแวร ์
จาํกดั 

2. บริษทั กบินทรบ์รีุแพนเอเชยีฟุตแวร ์จาํกดั 

3.บริษทั โมเดอรน์เทคโนโลยีคอมโพเนน้ท ์จาํกดั 3. บริษทั อินโนเวชั Hนนครหลวงฟุตแวร ์จาํกดั 

4.บริษทั หันคาบางกอกรับเบอร ์จาํกดั 4. บริษทั แพนเอเชยี การเ์มน้ ประเทศลาว 
จาํกดั 

5.บริษทั พอนเท็กซ(์ประเทศไทย) จาํกดั 5. บริษทั เอ็กซเ์ซลเลน้ทร์ับเบอร ์จาํกดั 

 6. บริษทั พมิายฟุตแวร ์จาํกดั 

 7. บริษทั แพนอปัเปอร ์จาํกดั 

 8. บริษทั แพนคอมโพเนน้ท ์จาํกดั 

 9. บริษทั บรีุรัมยแ์พนฟุตแวร ์จาํกดั 

 10. บริษทั แพนเทคอารแ์อนดด์ ีจาํกดั 

บริษทัร่วม บริษทัร่วม 

6.บริษทั แอดแวนเทจฟุตแวร ์จาํกดั 11. บริษทั หนองฉางรับเบอร ์จาํกดั 

7.บริษทั อาภากร อตุสาหกรรม จาํกดั 12. บริษทั อทุยับางกอกรับเบอร ์จาํกดั 

8.บริษทั พี เอ แคปปิตอล จาํกดั 13. บริษทั พี แอล จอหน์ อนิดสัทรีส ์จาํกดั 

 

    2)   ธรุกิจผลิตรองเทา้ พื�นรองเทา้ และกระเป๋า และธรุกิจสนบัสนนุการผลิต 

  ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

  ธรุกิจผลิตรองเทา้ พื�นรองเทา้ และกระเป๋า  ดาํเนินการโดย บริษทั ดบัเบิ�ลยบีูแอลพี 

จํากัด (เดิมชืHอ “บริษัท แพนระยอง จํากัด”) เป็นบริษัทแกนในการดําเนินธรุกิจ ตั�งอยู่ทีHสวน

อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ ภายใตแ้บรนด ์ “Day Break”  บริษทัฯ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหห้ลากหลายโดยเนน้การพัฒนาดา้นนวัตกรรมใหม่ๆ โดยมุ่งเนน้สรา้งความ

แข็งแกร่งใหก้บัแบรนดแ์ละสินคา้ เพืHอตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และความพึงพอใจของ

ลกูคา้ นอกจากนี� บริษัทฯ ยังรับจา้งผลิต รองเทา้ และ กระเป๋า ตามคําสั Hงซื�อของลกูคา้ ซึHงมี

หลากหลายแบรนด ์
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ภาวะเศรษฐกจิและอตุสาหกรรม 

การตลาดและการแขง่ขนั 

 บริษัทฯ ไดต้ระหนักถึงการแข่งขันการคา้ ไดศึ้กษาหาขอ้มลูของคู่แข่งเพืHอนาํมาวิเคราะห์

เปรียบเทียบ มีการแขง่ขนัสงูทั�งในดา้นการออกแบบ ดา้นราคา การลอกเลียนแบบสินคา้ บริษทัฯ ได ้

มุ่งเนน้ทําการตลาดแบบยั Hงยืน จัดเตรียมความพรอ้มการเปลีHยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ ทีH

เกิดขึ�นอย่างรอบคอบและระมดัระวัง เพืHอสรา้งความพึงพอใจในกลุม่ลกูคา้ 

 การตลาด 

 ผลิตภัณฑ ์บริษัทฯ เป็นผูผ้ลิตรองเทา้กีฬา รองเทา้หนงั รองเทา้ลาํลอง แฟชั Hนแบบต่างๆ 

รวมทั�งผลิตกระเป๋า โดยเนน้ดา้นการออกแบบทีHทันสมยั  และดา้นคณุภาพของรองเทา้และกระเป๋าให้

เป็นทีHยอมรับของผูบ้ริโภค นอกจากนั�นบริษัทฯ ไดม้ีการนาํเทคโนโลยีทีHทันสมัยมาใช ้ซึHงรวมถึง

เครืHองจักร ระบบงาน ขั�นตอนการผลิต การตรวจสอบคณุภาพ ทั�งนี� เพืHอใหไ้ดผ้ลิตภัณฑ์ทีHได ้

มาตรฐานเป็นทีHยอมรบัในราคาทีHเหมาะสม และไดร้บัไวว้างใจของลกูคา้โดยทั Hวไป 

  บริษัทฯ ไดใ้หค้วามสาํคัญโดยมุ่งเนน้ความรวดเร็วในการตอบสนองความตอ้งการ

ของลกูคา้ (Quick Response) เป็นหลกั ปรับปรงุประสิทธิภาพการทาํงานและการจัดการระบบขอ้มลู

ในการสืHอสารใหช้ดัเจน 

 ราคา    บริษัทฯ กาํหนดราคาสินคา้ใหเ้หมาะสมกับรปูแบบ สามารถเปลีHยนแปลงไดต้าม

ภาวการณแ์ขง่ขนั 

 ประชาสมัพนัธ ์ บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํสืHอประชาสมัพนัธ ์ผา่นทาง social media ไดแ้ก ่

    Website:    www.designyourself.in.th   

Line:        Daybreak1979  

Facebook:  Daybreak  

นอกจากนี� มีการจัดงานแสดงสินคา้ (Road Show) ตามสถานทีHตา่ง ๆ ทั�ง

ภาครฐัและภาคเอกชน เพืHอใหเ้ป็นทีHร ูจ้กักนัไดอ้ย่างแพร่หลาย 

 สง่เสริมการขาย   

     ส่วนลดการคา้ บริษทัฯจัดใหม้ีส่วนลดการคา้ สาํหรับลกูคา้ทีHสมคัรเป็นสมาชิกผ่านทาง 

Social media จะไดร้บัสว่นลดการคา้ 10%  ในการซื�อสินคา้ชิ�นทีH 2 เป็นตน้ไป 
               การบริการ   บริษัทฯ มุ่งเนน้การจัดอบรมพนักงานใหม้ีประสิทธิภาพและศักยภาพใน

การใหบ้ริการ ฝึกอบรม แนะนาํผลิตภณัฑสิ์นคา้ของบริษทั เพืHอใหล้กูคา้เกิดความมั Hนใจในการเลือก

ซื�อสินคา้ 
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        กลุม่ลกูคา้    บริษทัฯ แบ่งกลุม่ลกูคา้เป็น 2 กลุม่ใหญ่ ๆ ไดแ้ก ่  

            1.ผลิตภณัฑภ์ายใตแ้บรนด ์“Day Break”  กลุ่มลกูคา้จะเป็นลกูคา้ทั Hวไป ซึHงบริษัทฯ มี

สถานทีHจดัจาํหนา่ยหลกัทีH J-Park Sriracha Nihon Mura ทีHตาํบลสรุศักดิ³ อาํเภอศรีราชา จังหวัดชลบรีุ 

และลกูคา้ทั Hวไป ในงานจดัแสดงสินคา้ตา่งๆ 

             2.รบัจา้งผลิตรองเทา้ และกระเป๋า  ภายใต ้Brand ของลกูคา้ กลุ่มลกูคา้หลกัจะเป็น บริษทั 

ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชั Hนแนล จาํกดั (มหาชน) 

 การแข่งขนั 

 บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท เป็นกลุ่มธรุกิจรองเทา้ครบวงจร รวมถึงผลิตภณัฑก์ระเป๋า ตั�งแต่

กระบวนการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ�นส่วนทีHสําคัญในการผลิตรองเท้าและกระเป๋า 

เทคโนโลยีการผลิตและการขาย จึงสามารถควบคุมทุกกระบวนการ ไดอ้ย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ    บริษัทฯ ยังคงเนน้การทาํธรุกิจใหม้ีคณุภาพดี ตน้ทนุการผลิตตํHา โดยจะพิจารณา

นโยบายตน้ทนุทั�งในดา้น Production และ Logistics โดยการจัดระบบการบริหารใหเ้หมาะสม และ

คาํนงึถึงระบบ Supply Chain บริหารตั�งแต ่Suppliers จนถึง Customers อย่างเหมาะสม 

การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 

 บริษัทฯ มีฝ่ายผลิตภณัฑสิ์นคา้ เป็นผูอ้อกแบบ และผลิตสินคา้เอง โดยมีแหล่งวัตถดุิบจาก

ภายในประเทศ 100% 

 การจดัการดา้นสิHงแวดลอ้ม 

บริษทัฯ  ตระหนกัถึงความสาํคัญในการอนรุักษท์รัพยากรและสภาพแวดลอ้มโดยรอบของ

โรงงาน จึงไดมุ้ง่เนน้การจดัการดา้นสิHงแวดลอ้มแบบบรูณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั�งนี�เพืHอใหเ้กิด

ประโยชนร์่วมกนัทั�งชมุชนและตอ่การดาํเนนิธรุกิจ  ของบริษทัและบริษทัในกลุม่ 

นโยบายสิHงแวดลอ้ม ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั    

บริษัท ฯ  ขอใหค้าํมั HนทีHจะดาํเนินกิจการดว้ยความสาํนึก และห่วงใยต่อสิHงแวดลอ้ม ความ

ปลอดภยัและอาชีวอนามยั รวมทั�งมีความมุง่มั Hนในการปรบัปรงุการทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ปฏิบตัอิย่างจริงจงัและตอ่เนืHอง ซึHงมีแนวนโยบายของบริษทัดงันี� 

1. ใหก้ารอบรมและปลกูจิตสาํนกึในดา้นการจัดการสิHงแวดลอ้ม  ความปลอดภยัและอา

ชีวอนามยั แกพ่นกังานในการปฏิบตังิาน 

2. ปฏิบัติตามขอ้กําหนดของกฎหมาย ขอ้กําหนดทางดา้นการจัดการสิHงแวดลอ้ม  

ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั  และขอ้กาํหนดอืHนทีHบริษทัฯ  มีขอ้ผกูพนั 

3. มีความตั�งใจทีHจะลดความเสีHยงในการใชง้านและปลกูจิตสาํนกึใหก้บัพนกังานเกีHยวกบั

วัตถอุนัตราย 

4. ลดและควบคมุกากของเสียทีHเกิดจากการดาํเนนิการของบริษทัฯ 
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5. ควบคมุอันตรายจากความเสีHยงอันอาจนาํมาซึHงอบุัติเหตแุละโรคจากการทาํงานเพืHอ

สขุภาพ และความปลอดภยัของพนกังาน 

6. ปรบัปรงุสภาพพื�นทีHในการปฏิบตังิานตลอดจนวิธีการทาํงานใหม้ีความปลอดภยั 

7. พิจารณาทางเลือกในการเปลีHยนมาใชว้ัตถดุิบทีHมีอันตรายนอ้ยแทนวัตถดุิบทีHใชอ้ยู่

เดิม 

8. อนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละพลงังาน   โดยการใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

9. สรา้งเสริมความเขา้ใจในการรักษาสิHงแวดลอ้ม ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัและ

เจตนารมณข์องบริษทั ฯ กบัลกูคา้ ผูร้บัจา้ง ผูร้บัเหมา รวมถึงจะเปิดเผยนโยบายตอ่

สาธารณะชน 

ผลกระทบจากกระบวนการผลิตและวัสดเุหลือใช ้   ธรุกิจทีHบริษัทฯ ดําเนินการอยู่ส่ง

ผลกระทบต่อสิHงแวดลอ้มนอ้ยมาก อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการดาํเนินการจัดการลดผลกระทบ

ทางดา้นสิHงแวดลอ้ม โดยควบคมุการใชว้ัตถดุิบและสารเคมีใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ มีการจัดการ

เศษวัสดทีุHเหลือใชจ้ากการผลิตใหเ้กิดคณุค่าสงูสดุโดยนาํไป REUSE: นาํกลบัมาใชซ้ํ�า,     RECYCLE : 

ขายเพืHอนาํไปแปรรปูเป็นวัตถดุิบอืHน เพืHอใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างคุม้คา่ 

การควบคุมโดยหน่วยงานรัฐบาล  บริษัทฯ  มีการรายงานปริมาณการใช ้และการ

ครอบครองสารเคมีอันตรายทีHระบุตามขอ้กําหนดของกฎหมาย, รายงานผลการตรวจวัด

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน, รายงานการตรวจสขุภาพพนกังานประจาํปี, รายงานปริมาณขยะและ

การขออนญุาตนาํขยะออกนอกโรงงานทั�งขยะทั Hวไปและขยะอันตราย ทั�งนี�บริษทัทีHรับกาํจัดขยะตอ้ง

ไดร้บัอนญุาตอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย   รวมทั�งการจดัการดา้นอนรุกัษพ์ลงังานภายในองคก์ร 

การดําเนินการของบริษัทเพืHอลดผลกระทบต่อสิHงแวดลอ้ม  บริษัทฯ มีการนาํแผนการ

จดัการสิHงแวดลอ้มมาใชเ้ป็นเครืHองมือในการดาํเนนิการลดผลกระทบสิHงแวดลอ้มดา้นตา่งๆ อนัไดแ้ก ่

1. แผนการลดปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าขององคก์ร ตามโครงการอนรุกัษพ์ลงังาน 

2. แผนการตรวจวัดสภาพแวดลอ้มในพื�นทีHทาํงานประจาํปี เพืHอใชเ้ป็นกลไกการควบคมุมลภาวะ

ทีHมีต่อพนักงานและสิHงแวดลอ้มภายในองค์กร ซึHงไดแ้ก่ การตรวจวัดระดับความดังของเสียง 

ปริมาณความเขม้ขน้ของสารเคมีและฝุ่นในบรรยากาศ ความเขม้ขน้ของแสงสว่าง ความรอ้นจาก

การทาํงาน รวมทั�งการตรวจตดิตามคณุภาพนํ�าทิ�งเพืHอใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดกฎหมาย ซึHงเป็นการ

แสดงถึงความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิHงแวดลอ้มภายนอกองคก์รดว้ย 

3. แผนการอบรมใหค้วามร ูเ้กีHยวกบัการจัดการดา้นสิHงแวดลอ้มใหก้บัพนกังานใหม่ทกุคน เพืHอ

เป็นการสรา้งจิตสาํนึกใหพ้นกังานตระหนกัถึงการอนรุักษสิ์Hงแวดลอ้ม การมีส่วนร่วมในการพัฒนา

และปรบัปรงุคณุภาพสิHงแวดลอ้มภายในองคก์รและสงัคม 

4. แผนการคดัแยกขยะในกระบวนการผลิต ระหว่างขยะ RECYCLE แล NON-RECYCLE อย่าง

มีประสิทธิภาพ เพืHอลดผลกระทบดา้นสิHงแวดลอ้ม 



 

11 รายงานประจําปี 2557         | บริษัท แพนเอเซียฟตุแวร์ จํากดั (มหาชน) 
 

5.         แผนการเผยแพร่ขา่วสารดา้นสิHงแวดลอ้มในวารสารขององคก์ร เพืHอเป็นการใหค้วามร ูแ้ละ

สรา้งจิตสาํนกึทางดา้นสิHงแวดลอ้ม 

6.        แผนการใชว้ัตถดุิบและสารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ใชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุ เหลือทิ�ง

นอ้ยทีHสดุ 

ผลการปฏิบตัจิริงเปรียบเทียบกบัอตัราสงูสดุตามกฎหมาย 

• ตรวจวัดปริมาณความเขม้ขน้สารเคมี ฝุ่น เสียง แสงสว่าง ในพื�นทีHการทาํงานเป็น

ประจาํทกุปี ซึHงผลการตรวจวัดไมเ่กินคา่มาตรฐานทีHกาํหนด 

• ตรวจวัดคณุภาพนํ�าดืHม คา่นํ�าทิ�ง ซึHงผลการตรวจวัดไมเ่กินคา่มาตรฐานทีHกาํหนด 
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ปัจจยัความเสีLยง 

1. ความเสีLยงเกีLยวกบัการพึLงพาลกูคา้รายใหญ่นอ้ยราย 

บริษทัฯ มีลกูคา้รายใหญ่เพียง 1 -2 ราย หากมีปัจจัยทีHทาํใหล้กูคา้ไม่สามารถสั Hงซื�อไดใ้น

ปริมาณ และเวลาตามทีHกาํหนดไวย่้อมสง่ผลกระทบตอ่ยอดขายและโอกาสทางการตลาด 

• มาตรการป้องกนั    

1. พฒันาสินคา้ใหไ้ดต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้ 

2. ปรบัปรงุประสิทธิภาพในสายการผลิตเพืHอลดตน้ทนุ เพืHอรกัษาความสามารถในการแขง่ขนั

ดา้นระดบัราคาและคณุภาพของสินคา้ 

3. รกัษาความสมัพนัธที์Hดีกบัลกูคา้ โดยมุง่มั Hนสรา้งความพอใจ พรอ้มใหบ้ริการทีHดี 

4. หาแหลง่วัตถดุิบรายใหม ่เพืHอลดตน้ทนุการผลิต และยงัไดค้ณุภาพตามความตอ้งการของ

ลกูคา้ เพืHอใหบ้ริษทัฯไดร้บัผลประโยชนส์งูสดุ 

5. มีการทาํงานเป็นทีมระหว่างผูผ้ลิตและฝ่ายผลิตภณัฑม์ากขึ�นในรปูแบบ One Body โดยใชวิ้ธี

คิดแบบ Zero base ในการประชมุเกีHยวกบัปัจจยัตา่งๆ ตั�งแตก่ารวางเป้าหมาย Order สินคา้ 

การวางแผนวัตถดุิบและการผลิต รวมถึงมีความสามารถในการปรบัแผนงานใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ ์

2. ความเสีLยงเกีLยวกบัช่องทางการจดัจําหน่าย 

บริษทัฯ ดาํเนนิธรุกิจ โดยการขายผา่นทางชอ่งทางหลกั คือ Outlet J-Park และ ผ่านช่องทาง 

Social Media ซึHงยังไม่มีการขยายช่องทางไปยัง Discount Store ซึHงเป็นช่องทางทีHมีการขยายตวัมาก 

ทั�งกรงุเทพฯ และตา่งจงัหวัด 

• มาตรการป้องกนั  

1.    บริษทัฯ มีนโยบายขยายการขายเขา้ไปใน Discount Store รวมทั�งเพิHมและพัฒนาระบบ การ
ขายและการสั Hงสินคา้ เฉพาะช่องทางนี�เพืHอใหเ้หมาะสมกับความตอ้งการและกาํลังซื�อของกลุ่ม 
Discount Store รวมถึงการ Launch Brand ใหม่ทีHมีราคาและคณุภาพตรงตามความตอ้งการของ
กลุม่เป้าหมาย ซึHงเนน้ทีHรปูแบบและสีสนัตามแฟชั Hนเป็นหลกั  

2.    เร่งขยายช่องทางการจัดจาํหนา่ยใหเ้พิHมมากขึ�น โดยขยาย Outlet บริหารจัดการเองใน

รปูแบบ Specialty Store เพืHอลดการพึHงพาในหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ 

3. ความเสีLยงเกีLยวกบัพฤติกรรมผ ูบ้รโิภค 

พฤตกิรรมของผูบ้ริโภคในปัจจบุนัเปลีHยนแปลงไปมากผูบ้ริโภคเกิดความพิถีพิถนัในการจบัจ่ายใช ้

สอยมากขึ�น สง่ผลใหเ้กิดสภาวะการแขง่ขนัรนุแรงมากขึ�น  

• มาตรการป้องกนั  

1.    บริษทัฯ มุ่งเนน้พัฒนาผลิตภณัฑที์Hมีคณุภาพดี ในราคาทีHเหมาะสม เพืHอรองรับความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคเฉพาะกลุม่มากขึ�น และขยายฐานลกูคา้ใหม่โดยใหล้กูคา้สามารถออกแบบสินคา้
ทีHตอ้งการไดด้ว้ยตวัเอง รวมถึงการมีระบบลกูคา้สมาชิก (Customer Relation Management)  

2.   สรา้งความหลากหลายของสินคา้เพืHอรองรบัความตอ้งการทีHเปลีHยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ
ยังเป็นการขยายฐานตลาดใหก้วา้งยิHงขึ�น  เพืHอตอบสนองความพึงพอใจและใหเ้ขา้กบั Lifestyle ของ



 

13 รายงานประจําปี 2557         | บริษัท แพนเอเซียฟตุแวร์ จํากดั (มหาชน) 
 

ลกูคา้มากยิHงขึ�น ฉะนั�นสินคา้ของบริษทัฯ จึงมีการพัฒนาอย่างตอ่เนืHองเพืHอใหเ้ขา้กบัพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคทีHเปลีHยนแปลงตลอดเวลา 

3.   จากกระแสการใชสื้Hอมีแนวโนม้เปลีHยนแปลงไปจากเดิมทีHมีพฤติกรรมรับสืHอเพียงแค่โทรทัศน ์

นิตยสารและ วิทย ุแตปั่จจบุันสืHอทีHมีอิทธิพลและมีการใชก้นัอย่างแพร่หลาย คือ สืHอทางดิจิตอลและ

ออนไลน ์ ทาํใหแ้บรนดเ์ตรียมตวัเร่งพัฒนาเครืHองมือการทาํการตลาดแบบดิจิตอลและออนไลนเ์พิHม

มากขึ�น เพืHอขยายฐานลกูคา้ไปยงักลุม่ทีHชอบซื�อสินคา้ผา่นอินเตอรเ์น็ต ซึHงอนาคตจะเป็นช่องทางหลกั

อีกชอ่งทางทีHสามารถสรา้งยอดขายไดอ้ย่างมาก 

4. ความเสีLยงดา้นการลงทนุ 

บริษัทฯ ไดล้งทนุในบริษัทย่อยจาํนวน 15 บริษัท ในสัดส่วนการถือหุน้ 100% บริษัทฯ 

ไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทนุในรปูของเงินปันผล ถา้บริษทัลงทนุใดขาดทนุ บริษทัฯ จะบันทึกตั�ง

ค่าเผืHอผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าเงินลงทนุไวใ้นงบกาํไรขาดทนุของบริษัท โครงสรา้งการถือหุน้

ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการรับร ูส้่วนแบ่งรายไดข้องบริษัทและไม่ทาํใหเ้กิดความแตกต่างจากทีH

รบัร ูใ้นงบการเงนิ 

บริษัทฯ มีมาตรการในการป้องกันความเสีHยงจากการลงทนุ โดยกาํหนดใหม้ีการประชมุ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารประชมุอย่างสมํHาเสมอในผลการดาํเนินงานของ

กิจการทีHบริษัทลงทนุอยู่โดยเนน้ยํ�าในธรุกิจทีHขาดทนุ และหาวิธีการทีHทาํใหบ้ริษัทนั�นๆ ไดห้ลดุพน้

จากธรุกรรมทีHขาดทนุ เพืHอผลกาํไรทีHยั Hงยืนในธรุกิจนั�นๆ 

5. ความเสีLยงดา้นกฎหมาย 

ก) บริษทัฯถกูฟ้องรอ้งเรียกค่าเสียหายเกีHยวกบัการเลิกจา้งกรรมการเป็นจาํนวนเงิน 32 
ลา้นบาท และบริษทัฯไดฟ้้องแยง้กลบัไป ศาลชั�นตน้ตดัสินใหบ้ริษทัฯจ่ายชาํระเงินจาํนวน 10 ลา้น
บาทปัจจบุันคดีอยู่ระหว่างการอทุธรณ ์ ซึHงบริษทัฯไดบ้ันทึกจาํนวนเงินทีHศาลชั�นตน้ใหจ่้ายชาํระไวใ้น
บญัชีประมาณการหนี�สินจากการถกูฟ้องรอ้งเท่าทีHศาลตดัสิน 

ข) บริษัทฯถกูฟ้องรอ้งโดยธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึHงจากการคํ�าประกันสินเชืHอใหแ้ก่บริษัท 
อินโนเวชั Hน นครหลวง ฟุตแวร ์ จาํกดั บริษทั โมเดอรน์ เทคโนโลยี คอมโพเนน้ท ์ จาํกดั และบริษทั 
อินเตอรเ์นชั Hนแนล คิวริตี� ฟุตแวร ์จาํกดั ซึHงผิดนดัชาํระหนี�เป็นจาํนวนเงิน 173 ลา้นบาท ณ วันทีH 
31 ธนัวาคม 2557 คดีอยู่ระหว่างการเจรจาไกลเ่กลีHย ซึHงบริษทัฯไดบ้นัทึกคา่ความเสียหายทีHคาดว่า
จะเกิดขึ�นไวใ้นบญัชีประมาณการหนี�สินจากการคํ�าประกนับริษทัย่อย 

6. ความเสีLยงดา้นการใหส้ินเชืLอ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีความเสีHยงดา้นการใหสิ้นเชืHอทีHเกีHยวเนืHองกบัลกูหนี�การคา้ ลกูหนี�อืHน

และเงนิใหก้ ูยื้ม  

บริษทัฯ มีมาตรการควบคมุความเสีHยงดา้นการใหสิ้นเชืHอนี� โดยการกาํหนดใหม้ีนโยบายและ

วิธีการในการควบคมุสินเชืHอทีHเหมาะสม  นอกจากนี�การใชสิ้นเชืHอของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการ

กระจกุตวั เนืHองจาก บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีฐานของลกูคา้ทีHหลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย  
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7. ความเสีLยงดา้นอตัราดอกเบี]ย 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเสีHยงจากอัตราดอกเบี�ยทีHสาํคัญอันเกีHยวเนืHองกับเงินฝาก

สถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยื้มระยะสั�นและเงินกูยื้มระยะยาวทีHมีดอกเบี�ย สินทรัพยแ์ละ

หนี�สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี�ยทีHปรับขึ�นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี�ยคงทีH

ซึHงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั 
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ขอ้มลูทัLวไปของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 

ขอ้มลูทัLวไป 

 1)  ชืHอ สถานทีHตั�งสาํนกังาน 

ชืHอ : บริษทั แพนเอเชียฟุตแวร ์จาํกดั(มหาชน) 
ทีHตั�งสาํนกังานใหญ่ : 177/20 หมู ่5 ตาํบลหนองขาม อาํเภอศรีราชา จงัหวัด

ชลบรีุ 20230 
ประเภทธรุกิจ : ประกอบธรุกิจหลกั ไดแ้ก ่ธรุกิจการลงทนุในหุน้บริษทัตา่งๆ 

ธรุกิจผลิตรองเทา้ กระเป๋า และธรุกิจสนบัสนนุการผลิต 
เลขทะเบียนบริษทั : 0107537001501 
โทรศัพท ์ : 0-38-480020-21 
โทรสาร : 0-38-480080 
อีเมล ์ : เลขานกุารบริษทั 
  Parichart.p@pan-group.com 
website : www.paf-group.com 
ทนุจดทะเบียน : ทนุจดทะเบียนจาํนวน 2,700,000,000 บาท ประกอบดว้ย 

หุน้สามญั จาํนวน 540,000,000 หุน้ มลูคา่ทีHตราไวห้ ุน้ละ 
5 บาท 

ทนุทีHออกและเรียกชาํระแลว้  จาํนวน 2,700,000,000 บาท ประกอบดว้ย 
หุน้สามญั จาํนวน 540,000,000 หุน้ มลูคา่ทีHตราไวห้ ุน้ละ 
5 บาท 
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2) การลงทนุในบริษทัอืHนตั�งแตร่อ้ยละ 10  ขึ�นไปของจาํนวนหุน้ทีHออกจาํหนา่ยแลว้  ณ  

วันทีH  31  ธนัวาคม  2557 

ชืLอบรษิทั/ทีLตั]ง ประเภทธรุกิจ 
ประเภท 

ของห ุน้ 

จํานวนห ุน้ 

ทีL

ออกจําหน่าย 

การถือห ุน้โดยบรษิทั

ฯ 

จํานวนห ุน้ % 

บรษิทัยอ่ยทางตรง  (ยงัดําเนินธรุกิจ)      

1.  บจก. อินเตอรเ์นชัLนแนล คิวรตีิ]ฟตุ

แวร ์

     626/1   หมูที่H 11   ถ.สขุาภบิาล 8    
     ต.หนองขาม   อ.ศรีราชา   จ.ชลบรีุ   
     โทร. 0-3848-1248    
     โทรสาร 0-3848-1421 

ผลติและรับจา้ง
ยอ้มผา้ 

หุน้สามญั 3,500,000 3,499,993 100 

2.  บจก. ดบัเบิ]ลยบีูแอลพี 

     620/5   หมูที่H 11   ถ.สขุาภบิาล 8    
     ต.หนองขาม   อ.ศรีราชา   จ.ชลบรีุ 
     โทร. 0-3848-0020-1  
     โทรสาร 0-3848-0080 

ผลติและรับจา้ง
ผลติ รองเทา้ 

กระเป๋า 

หุน้สามญั 300,000 299,993 100 

3.  บจก. พอนเท็กซ(์ประเทศไทย)  

     71/13,21 หมู ่5 ถ.บางนา-ตราด กม.
52 
     ต.ท่าขา้ม อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 
     โทร. 0-3857-3053-4    
     โทรสาร 0-3857-3052    

ผลติและรับจา้ง
ฉีดชิ�นสว่น

พลาสตกิทกุ
ประเภท 

หุน้สามญั 60,800 56,261 92.53 

บรษิทัยอ่ย (ทางออ้ม)      

4.  บจก. โมเดอรน์เทคโนโลยีคอมโพ

เนน้ท ์ 

     49 หมู ่5 ถ.สวุรรณศร 
     ต.นนทรี อ.กบินทรบ์รีุ จ.ปราจีนบรีุ 
     โทร. 0-3720-5892-4    
     โทรสาร 0-3720-5290    

ผลติและรับจา้ง
ผลติพื�นรองเทา้ 

หุน้สามญั 2,000,000 1,999,993 100 
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ชืLอบรษิทั/ทีLตั]ง ประเภทธรุกิจ 
ประเภท 

ของห ุน้ 

จํานวนห ุน้ 

ทีL

ออกจําหน่าย 

การถือห ุน้โดยบรษิทั

ฯ 

จํานวนห ุน้ % 

บรษิทัรว่ม      

1.  บจก. อาภากร อตุสาหกรรม  

     71/13,21 หมู ่5 ถ.บางนา-ตราด กม.
52 
     ต.ท่าขา้ม อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 
     โทร. 0-3857-3053-4    
     โทรสาร 0-3857-3052    

ผลติและรับจา้ง
ผลติแมพ่ิมพ ์

หุน้สามญั 21,905 7,307 30.87 

2.  บจก. แอดแวนเทจฟตุแวร ์ 

     51 หมู ่5 ถ.สวุรรณศร 
     ต.นนทรี อ.กบินทรบ์รีุ จ.ปราจีนบรีุ 
     โทร. 0-3720-5892-4    
     โทรสาร 0-3720-5290    

ผลติและรับจา้ง
ผลติรองเทา้ 
และชิ�นสว่น

รองเทา้ 

หุน้สามญั 3,670,000 1,733,875 47.24 

 

3)  บคุคลอา้งอิงอืHน ๆ 

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์ : บริษทั ศนูยฝ์ากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
  อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ชั�น 4,7 

62 ถ.รัชดาภเิษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 

  โทรศัพท ์ : 0-2229-2800 
  โทรสาร   : 0-2359-1259 
  Website : www.tsd.co.th 

ผูส้อบบญัช ี : นายเตมิพงษ ์ โอปนพนัธุ ์
ผูส้อบบญัชรีับอนญุาต เลขทะเบียน 4501 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
ชั�น 33 อาคารเลครัชดา  
193/136-137 ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 

  โทรศัพท ์ : 0-2264-0777 
โทรสาร    : 0-2640-7899-0 
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โครงสรา้งเงินทนุ 

จํานวนทนุจดทะเบียนและทนุชําระแลว้ 

(1)  ทนุจดทะเบียนและทนุทีHออกและเรียกชาํระแลว้ ณ วันทีH 31 ธนัวาคม 2557 

      

     

 

 

(2)  หลกัทรพัยอื์HนทีHมีสิทธิ³หรือเงืHอนไขแตกตา่งจากหุน้สามญั เชน่ หุน้บริุมสิทธิ 

 - ไมม่ี - 

(3)  หลกัทรพัยอื์HนทีHไมใ่ชห่ ุน้สามญั เช่น หุน้ก ู ้ตั ·วเงิน หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ หรือ ตราสาร

หนี� 

 - ไมม่ี - 

(4)  ขอ้ตกลงระหว่างกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ในเรืHองทีHมีผลกระทบตอ่การออก และเสนอขาย

หลกัทรพัย ์หรือการบริหารงานของบริษทัฯ โดยทีHขอ้ตกลงดงักลา่วมีบริษทัฯ ร่วมลงนามดว้ย 

 - ไมม่ี - 

ผ ูถื้อห ุน้ 

รายชืHอผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 รายชืHอผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ปิดสมดุทะเบียน ณ วันทีH 18 มีนาคม 2557 

ลาํดบั รายชืHอผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ รอ้ยละ 

1. บริษทั ไอ.ซี.ซี.  อนิเตอรเ์นชั Hนแนล จาํกดั (มหาชน) 102,112,778 18.91 

2. บริษทั สหพฒันพิบลู จาํกดั (มหาชน) 97,843,300 18.12 

3. นายวิโรจน ์ อึ�งไพบลูย ์ 33,000,001 6.11 

4. บริษทั สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิ�ง จาํกดั (มหาชน) 30,516,108 5.65 

5. บริษทั  ไอ.ด.ีเอฟ จาํกดั 26,135,950 4.84 

6. บริษทั อินเตอรเ์นชั HนแนลแลบบอราทอรีH จาํกดั 26,028,104 4.82 

7. นายบญุชยั  โชควฒันา 22,959,400 4.25 

8. นางชยัลดา  ตนัตเิวชกลุ 17,343,000 3.21 

9. บริษทั บา้นแพน เอ็นจเินยีริHง แอนด ์โฮลดิ�ง จาํกดั 15,424,219 2.86 

10. นายสชุาต ิ   หวงัสว่างกลุ 11,399,100 2.11 

 รวม 382,761,960 70.88 

 
หมายเหต ุ:  ผูล้งทนุสามารถดรูายชืHอผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ ทีHถือสงูสดุ 10 รายแรก 

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น เพืHอประชมุสามัญประจําปีปัจจบุันได ้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

www.paf-group.com กอ่นการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

 

ทนุจดทะเบียน : ทนุจดทะเบียนจาํนวน 2,700,000,000 บาท ประกอบดว้ย 
หุน้สามญั จาํนวน 540,000,000 หุน้ มลูค่าทีHตราไวห้ ุน้ละ 5 บาท 

ทนุทีHออกและเรียกชาํระแลว้  จาํนวน 2,700,000,000 บาท ประกอบดว้ย 
หุน้สามญั จาํนวน 540,000,000 หุน้ มลูค่าทีHตราไวห้ ุน้ละ 5 บาท 
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การกระจายการถือห ุน้จําแนกตามประเภทของบคุคลทีLถือ   

(ณ วนัทีL 30 ธนัวาคม 2557) 

ประเภทผูถื้อหุน้ จาํนวนราย จาํนวนหุน้ % 

นิติบคุคล    

     สญัชาตไิทย 20 504,527,308 93.43 
     สญัชาตติา่งดา้ว 1 240,540 0.05 

รวมนิติบคุคล 21 504,767,848 93.48 

บคุคลธรรมดา    

     สญัชาตไิทย 219 35,220,152        6.52 
     สญัชาตติา่งดา้ว 1 12,000 0.00 

     รวมบคุคลธรรมดา 220 35,232,152 6.52 

รวมทั]งสิ]น 241 540,000,000 100.00 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของกําไรสทุธิตามงบ

การเงินเฉพาะบริษัท หลังหักทุนสํารองต่างๆ ทีH ไดก้ําหนดไว้ในขอ้บังคับของบริษัทฯและตาม

กฎหมาย โดยจะตอ้งไดร้ับอนมุัติจากทีHประชมุสามัญผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาล คณะกรรมการบริษทัฯ มีอาํนาจอนมุตัิใหจ่้ายเงินปันผลไดเ้ป็นครั�งคราว เมืHอเห็นว่าบริษัทฯ มี

ผลกาํไรสะสมควรทาํเช่นนั�น แลว้ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวใหที้Hประชมุผูถื้อ

หุน้ทราบ  แตท่ั�งนี�  บริษทัฯ จะดาํเนินการจ่ายเงินปันผลก็ตอ่เมืHอบริษทัสามารถลา้งขาดทนุสะสมได้

หมด 

 บริษทัฯ ย่อยมีนโยบายจ่ายเงนิปันผลโดย คณะกรรมการบริษทัย่อยจะพิจารณาจัดสรรการ

จ่ายเงินปันผลจากกาํไรสทุธิและกาํไรสะสม เสนอใหที้Hประชมุผูถื้อหุน้เห็นชอบ โดยมิไดก้าํหนดอัตรา

การจ่ายเงินปันผลทีHแน่นอน ทั�งนี�ตอ้งพิจารณาถึงกระแสเงินสด ขอ้กาํหนดทางกฎหมาย และความ

เหมาะสมอืHนๆ ตามทีHคณะกรรมการบริษทัย่อยเห็นสมควร 
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โครงสรา้งการจดัการ 

โครงสรา้งการจัดการโครงสรา้งการจัดการและการบริหารของบริษัทฯ ประกอบดว้ย

คณะกรรมการ 3 ชดุ   คณะกรรมการบริษัท   คณะกรรมการบริหาร  และ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษิทั 

 ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษทั  มีกรรมการจาํนวน  9 คน    ประกอบดว้ย 

• กรรมการทีHไมเ่ป็นผูบ้ริหารจาํนวน     4 คน    (ซึHงเป็นกรรมการอิสระ   3   คน) 

• กรรมการทีHเป็นผูบ้ริหารจาํนวน         5 คน 

 รายชืLอคณะกรรมการบรษิทั 

รายชืLอกรรมการ ตําแหน่ง 

การประชมุคณะกรรมการ 

จํานวน

ครั]ง 

การ

ประชมุ 

จํานวนครั]งทีL

เขา้รว่ม

ประชมุ 

1 นายบญุเกียรต ิ โชควฒันา ประธานกรรมการและ
ประธานเจา้หนา้ทีHบริหาร 

4 4 

2 นายสมมาต ขนุเศษฐ กรรมการผูจ้ดัการ 4 4 
3 นายพยนต ์ พนัธศ์รี กรรมการและรองประธาน

กรรมการบริหารอาวโุส 
4 4 

4 นายวิชติ ประยรูวิวฒัน ์ กรรมการและ
กรรมการบริหาร 

4 4 

5 นายวีระวฒิุ เดชอภริตันก์ลุ กรรมการและ
กรรมการบริหาร 

4 4 

6 นายบญุชยั โชควฒันา กรรมการ - - 
7 นายศิริพงษ ์ สมบตัศิิริ กรรมการอิสระและ 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

4 2 

8 นายสจุริต ปัจฉิมนนัท ์ กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

4 3 

9 พลตาํรวจตรีภาณุ
รัตน ์

มเีพียร กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

4 3 

10 นายสรุัตน ์ วงศร์ัตนภสัสร กรรมการ 4 3 

        

หมายเหต ุ : คณุสมบตัขิองกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เป็นไปตาม

ประกาศทีHเกีHยวขอ้งกาํหนด 

 

 

 

 ออกระหว่างปี ตั�งแต ่เมษายน 2557 

 เขา้ระหว่างปี  ตั�งแต ่ เมษายน  2557 
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คณะกรรมการบรษิทัยอ่ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหต ุ       1.   /  =  กรรมการ      x =  ประธานกรรมการ    //  =  กรรมการบริหาร 

            2.   บริษทัย่อย หมายถึง บริษทัย่อยทีHมรีายไดเ้กินกว่ารอ้ยละ 10 ของรายไดร้วม 

   ตามงบกาํไรขาดทนุรวมของปี 2557 

ผ ูบ้รหิารของบรษิทั  

ณ วันทีH 31 ธนัวาคม 2557  บริษทัฯ มีผูบ้ริหารจาํนวน 7 ท่าน ดงันี� 

รายชืLอผ ูบ้รหิาร ตําแหน่ง 

1 นายบญุเกียรต ิ โชควฒันา ประธานกรรมการบริหาร 
2 นายพยนต ์ พนัธศ์รี รองประธานกรรมการบริหารอาวโุส 
3 นายสมมาต ขนุเศษฐ กรรมการผูจ้ดัการ 
4 นายวิชติ ประยรูวิวฒัน ์ กรรมการบริหาร 
5 นายวีระวฒิุ เดชอภริตันก์ลุ กรรมการบริหาร 
6 นางปาริชาต โพธิ³บาง ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชกีารเงนิ 
7 นางสาวสนุทรา ฐติวิร ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารธรุกิจ 

 

 บจก.โมเดอรน์ เทคโนโลยี 
คอมโพเนน้ท ์

บจก. พอนเท็กซ ์

(ประเทศไทย) 

นายบญุเกียรต ิ โชควฒันา x x 

นายวิชติ  ประยรูวิวฒัน ์ /  

นายสมมาต ขนุเศษฐ // // 

นางสาวดวงเดอืน เจียมบรรจง //  

นายเกษม  พรหมสวุรรณศิริ /  

นายวีระวฒิุ  เดชอภริัตนก์ลุ /  

นายธนกร  ตรีพลอกัษร  // 

นายกิตตพิงศ ์ ศรีนริัตน ์  // 

นายอตัถกร  กลั Hนความด ี  / 

นายณัฐพฒัน ์ เพ็ชรรัตนาภรณ ์  / 

นางปาริชาต  โพธิ³บาง  // 

รายชืHอบริษทัย่อย 

รายชืHอกรรมการ 
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แผนภาพแสดงโครงสรา้งการบรหิารจดัการภายในบรษิทั ณ วนัทีL 31 ธนัวาคม 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขานกุารบรษิทั 

 คณะกรรมการบริษัทได ้มีมติแต่งตั�งให้ นางปาริชาต  โพธิ³บาง  ดํารงตําแหน่งเป็น 

เลขานกุารบริษัท ตั�งแต่วันทีH   13 พฤศจิกายน 2557     โดยใหม้ีบทบาทหนา้ทีHความรับผิดชอบ

ตามทีHกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัทีH 4) พ.ศ. 2551 และอืHนๆ 

ตามทีHไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

ประวติัโดยสงัเขป    

           ชืLอ-นามสกลุ :  นางปาริชาต  โพธิ³บาง  

          วฒิุการศึกษา : ปริญญาตรี  คณะบริหารธรุกิจ สาขาวิชาการบญัชี  

             วิทยาลยัเซนตจ์อหน์  
             ปริญญาโท  บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชา วิทยาการจดัการ 

               แขนงวิชาบริหารธรุกิจ  มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช          

ประวติัการฝึกอบรม :  

1. โครงการเพิHมศักยภาพดา้นการเงนิสาํหรบัผูบ้ริหารยคุใหม่ 
(FINANCE FOR EXECUTIVE) จดัโดย บริษทั แพนโพลีเทคนคิ จาํกดั 

2. เสริมสรา้งธรุกิจในการบริหารจดัการทีHดีและการใชร้ายงานทางการเงนิ  
เพืHอประโยชนใ์นการบริหารจดัการธรุกิจ  จดัโดย กรมพฒันาธรุกิจ
การคา้ 

3. การวิเคราะหง์บการเงนิ เพืHอทาํความเขา้ใจและเพืHอการตดัสินใจทีHดีขึ�น 
จดัโดย  สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์

ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผู้จดัการ 

ผู้จดัการฝ่ายบริหารธุรกิจ ผู้จดัการฝ่ายบญัชีการเงิน 
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4. TFRS เกีHยวกบัรายได ้จดัโดย  สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์
5. เจาะลึกวิธีปฏิบตัทิางบญัชีดา้นสินทรพัยส์าํหรบั NPAEs 

จดัโดย สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์
6. สมัมนาเชิงปฏิบตักิารเพืHอการวิเคราะหจ์ดุคุม้ทนุ (Breakeven Point) และ

การตดัสินใจเพืHอการบริหารดา้ย MS Excel 
จดัโดย สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์

  

ประสบการณทํ์างาน : ปัจจบุนั  

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี และเลขานกุารบริษทั      บริษทั แพนเอเชียฟุตแวร ์จาํกดั(มหาชน)  
          กรรมการและผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ       บริษทั พอนเท็กซ(์ประเทศไทย) จาํกดั 
          กรรมการและผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ       บริษทั เพค อินดสัทรีส ์จาํกดั 
          กรรมการและผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี               บริษทั อาภากร อตุสาหกรรม จาํกดั 

         กรรมการ         บริษทั พี เอฟ อินเตอรเ์ทค จาํกดั 

 เลขานกุารบรษิทัมีบทบาทหนา้ทีLความรบัผิดชอบ ดงันี� 

1. ใหค้าํแนะนาํเบื�องตน้แกก่รรมการเกีHยวกบัขอ้กฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัตา่งๆ ของ
บริษทัฯ และตดิตามใหม้ีการปฏิบตัติามอย่างถกูตอ้งและสมํHาเสมอ ตลอดจนรายงานการ
เปลีHยนแปลงทีHมีนยัสาํคญั  

2.  ประสานงานระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการ ดแูลและประสานงานดา้นกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีHเกีHยวขอ้ง รวมทั�งดาํเนินการใหม้ีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
บริษทั 

3.  จดัการประชมุผูถื้อหุน้ และประชมุคณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ และขอ้พึงปฏิบตัติา่งๆ 

4. บนัทึกรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษทั รวมทั�ง
ตดิตามใหม้ีการปฏิบัตติามมตทีิHประชมุผูถื้อหุน้ และทีHประชมุคณะกรรมการบริษทั 

5. ดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศในส่วนทีHเกีHยวขอ้งตามระเบียบและ
ขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

6.  จดัทาํและเก็บรกัษาเอกสารดงัตอ่ไปนี� 
 -   ทะเบียนกรรมการ 
 - หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการบริษทั  รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษทั  
 - หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้  และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 
 - แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี  (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) 

7.  เก็บรกัษารายงานการมีสว่นไดเ้สียทีHรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

8.  ดาํเนนิการอืHนๆ  ตามทีHคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 
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บคุลากร 

ณ วันทีH 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีพนกังานรวม     49    คน โดยแยกเป็น 

ผูบ้ริหาร 3 คน 
สาํนกังาน 12 คน 
ผลิตทางตรงและทางออ้ม 34 คน 
พนกังานในบริษทัย่อย   
       ผลิตทางตรง 544 คน 
       ผลิตทางออ้ม 223 คน 
       สาํนกังาน 98 คน 
  

          ในปี 2557 บริษัทฯ ไดจ่้ายผลตอบแทนรวมใหแ้ก่พนกังาน ในรปูของค่าแรง เงินเดือน ค่า
เบี�ยเลี�ยง เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม และเงินสมทบเงินกองทนุ
สาํรองเลี�ยงชีพ จาํนวนเงนิ   13.66 ลา้นบาท 

            สาํหรบัคา่ใชจ่้ายทีHเกีHยวกบัพนกังานของบริษทัย่อย  จาํนวนเงนิ  155.82 ลา้นบาท 

นโยบายในการพฒันาพนกังาน  

บริษัทฯ ตระหนักดี ว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยทีHสําคัญยิHงต่อการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั  และนาํพาองคก์รไปสู่ความยั Hงยืน  เพืHอใหส้อดคลอ้งกับวิสยัทัศนแ์ละ
พันธกิจของบริษัทฯ  จึงไดเ้สริมสรา้งระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ตลอดจน
กาํหนดใหม้ีแผนและดาํเนนิการพฒันาพนกังานทกุระดบัอย่างตอ่เนืHอง  สรปุไดด้งันี� 

• กาํหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบคุคลทีHสอดคลอ้งกบัวิสยัทัศน ์ พันธกิจของบริษทัฯ 

เพืHอรองรับการดํา เนินงานและการเติบโตของบริษัทฯ  มุ่งพัฒนาความร ู้  ทักษะ  

ความสามารถในงานทั�งทางดา้นเทคนิค  ความปลอดภัยและสิHงแวดลอ้ม  เทคโนโลยี

สารสนเทศ  ภาษาอังกฤษและการบริหารจัดการ  ใหพ้นกังานมีความกระตือรือรน้ในการ

เรียนร ูแ้ละพฒันาตนเองสูอ่งคก์รแห่งการเรียนร ู ้
• วางแผนพัฒนาทรัพยากรบคุคลใหส้อดคลอ้งกับนโยบายและความจาํเป็น โดยการพัฒนา

สายอาชีพทั�งหลักสตูรบังคับ  หลักสตูรเฉพาะดา้นและหลักสตูรทั Hวไป  ตลอดจนเรียนร ู้
วิธีการทาํงาน  การตดัสินใจ  ทั�งเป็นกลุ่มและเป็นรายบคุคลอย่างเป็นระบบ  เหมาะสมและ
ตอ่เนืHองอย่างมีประสิทธิภาพ 

• ดาํเนินการพัฒนาตามแผนทีHกาํหนด  โดยการจัดฝึกอบรมทั�งภายในองคก์รและภายนอก  
การฝึกอบรมในงาน  (On The Job Training)  ทั�งระยะสั�นและระยะยาว  การอบรมและศึกษา
ดงูานตา่งประเทศ  การทดลองปฏิบัติงานและระบบพีHเลี�ยงเพืHอช่วยเหลือใหค้าํแนะนาํในการ
พฒันาพนกังานใหม ่

• ประเมินผลการปฏิบตังิานเพืHอการพฒันาพนกังาน  และการประเมินทกัษะความสามารถของ
พนกังาน  เพืHอเป็นแนวทางในการวิเคราะหค์วามจาํเป็นในการพฒันาทรพัยากรบคุคลตอ่ไป 
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ประวติักรรมการ 

 ชืHอ-สกลุ นายบญุเกยีรต ิ โชควัฒนา 

 อาย ุ 67 ปี 

 คณุวฒิุทางการศึกษา - ปริญญาบริหารธรุกจิดษุฎี  บณัฑติกติตมิศักดิ³ 

  มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

- ปริญญาบริหารธรุกจิดษุฎี  บณัฑติกติตมิศักดิ³ 

  วิทยาลยัพาณิชยศาสตร ์ มหาวิทยาลยับรูพา 

- ปริญญาบริหารธรุกจิดษุฎี  บณัฑติกติตมิศักดิ³ 

  มหาวิทยาลยันเรศวร 

 - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร ์

  สาขาวิศวกรรมเครืHองกล จาก 

  Worcester Polytechnic Institute, 

  Massachusetts, U.S.A. 

 

ประวตักิารทาํงาน - ทีHปรึกษา / อปุนายก / กรรมการ  

     - สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

- ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

     - บริษทั ร่วมประโยชน ์จาํกดั 

 - ประธานกรรมการ 

     - บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร ์จาํกดั (มหาชน) 

     - บริษทั ประชาอาภรณ ์จาํกดั (มหาชน) 

     - บริษทั สหโคเจน (ขลบรีุ) จาํกดั (มหาชน) 

     - บริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นชั Hนแนลเอน  

เตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 

     - บริษทั ทอฝัน พร็อพเพอรต์ี� จาํกดั  

- กรรมการผูอ้าํนวยการ และประธาน

กรรมการบริหาร 

     - บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชั Hนแนล จาํกดั 

(มหาชน) 

- กรรมการ  

     - บริษทั สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิ�ง จาํกดั 

(มหาชน) 

     - บริษทั ศนูยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

     - บริษทั เทรชเชอรฮ์ลิล ์จาํกดั  

     - บริษทั สายพิณวัฒนา จาํกดั  

     - บริษทั แพนแลนด ์จาํกดั 

     - บริษทั ชยัลดาดล จาํกดั  

     - บริษทั โชควัฒนา จาํกดั"  
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 ชืHอ-สกลุ นายพยนต ์ พนัธศ์รี 

 อาย ุ 76 ปี 

 คณุวฒิุทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขาบริหารรัฐกจิ 

    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ประวตักิารทาํงาน - ประธานกรรมการบริหาร / รองประธาน

กรรมการ/  

   รองประธานกรรมกาบริหารธรุกจิ 

     - บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร ์จาํกดั (มหาชน) 

 - เลขาธิการ สาํนกังาน ป.ป.ส. 

      - สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามยาเสพตดิ 

 

 

 ชืHอ-สกลุ นายวิชติ  ประยรูวิวฒัน ์

 อาย ุ 53 ปี 

 คณุวฒิุทางการศึกษา - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอตุสาหกรรม  

   มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

 

ประวตักิารทาํงาน  - กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / กรรมการผูจ้ดัการ / 

กรรมการบริหาร 

     - บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 ชืHอ-สกลุ นายวีระวฒิุ  เดชอภริัตนก์ลุ 

 อาย ุ 51 ปี 

 คณุวฒิุทางการศึกษา - ปริญญาตรี  Mini Industrail Engineering    

   มหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

ประวตักิารทาํงาน - รองผูอ้าํนวยการและกรรมการผูจ้ดัการ 

     - บริษทั บางกอกรับเบอร ์จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการบริหาร 

     - บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร ์จาํกดั (มหาชน)
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 ชืHอ-สกลุ นายสจุริต ปัจฉิมนนัท ์

 อาย ุ 68 ปี 

 

คณุวฒิุทางการศึกษา - ปริญญาโท ร.บ. (บริหารรัฐกจิ)  

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง)  

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD) 

   Director Accreditation Program (DAP) ร ุ่นทีH 

41/2005  

 

ประวตักิารทาํงาน - กรรมการ   

     - บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิ�ง จาํกดั 

(มหาชน) 

     - บริษทั สหพฒันพิบลู จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการ / กรรมการบริหาร 

     - บริษทั สหโคเจน (ชลบรีุ) จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

     - บริษทั แพนเอเชยีฟุตแวร ์จาํกดั (มหาชน) 

- ปลดักระทรวงมหาดไทย / อธิบดกีรมการ

ปกครอง 

     - กระทรวงมหาดไทย  

 

 

 ชืHอ-สกลุ นายศิริพงษ ์ สมบตัศิิริ 

 อาย ุ 60 ปี 

 คณุวฒิุทางการศึกษา - บริหารธรุกจิมหาบณัฑติ  

   Sul Ross University,USA 

 

ประวตักิารทาํงาน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

     - บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร ์จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการบริหาร 

     - บริษทั เอเชีHยน พร็อพเพอรต์ี� ดีเวลลอปเมน้ท ์

จาํกดั (มหาชน) 
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 ชืHอ-สกลุ พลตาํรวจตรีภาณรุัตน ์  มเีพยีร  

 อาย ุ 66 ปี 

 

คณุวฒิุทางการศึกษา - ปริญญาโท บริหารรัฐกจิ (Public Affairs)    

   สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี รฐัศาสตร ์(ปกครอง)  

   มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

 

ประวตักิารทาํงาน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

     - บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร ์จาํกดั 

(มหาชน) 

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

     - บริษทั สหพฒันพิบลู จาํกดั (มหาชน) 

- ผูบ้งัคบัการตาํรวจนครบาล 9 / ผูบ้งัคบั

การตาํรวจจราจร 

     - กองบญัชาการตาํรวจนครบาล 

 

 

 ชืHอ-สกลุ นายสมมาต  ขนุเศษฐ 

 อาย ุ 51 ปี 

 
คณุวฒิุทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขานติศิาสตร ์ 

   มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  

 

ประวตักิารทาํงาน - กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการและ

ผูอ้าํนวยการบริหารทั Hวไป 

     - บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร ์จาํกดั 

(มหาชน) 

  
- เลขาธิการ 

     - สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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 ชืHอ-สกลุ ดร.สรุัตน ์วงศร์ัตนภสัสร 

 อาย ุ 49 ปี 

 

คณุวฒิุทางการศึกษา - การศึกษาปริญญาโท วิศวกรรม

คอมพิวเตอรม์หาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- การศึกษาปริญญาเอก

บริหารธรุกิจ การจดัการ มหาวิทยาลยั 

Nova Southeastern Florida 

 

ประวตักิารทาํงาน - ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชั Hนแนล 

จาํกดั (มหาชน) 

- ผูอ้าํนวยการศนูยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศ CIO บริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั 

(มหาชน) 

- กรรมการบริหาร บริษทั วีน 

อินเตอรเ์นชั Hนแนล จาํกดั 

- กรรมการบริหารสถาบนัรหัสสากล 

GS1 สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

- กรรมการตดัสนิรางวลันวตักรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศเจา้ฟ้าไอที สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุา 

- อาจารยห์ลกัสตูรปริญญาโท MBA 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- อาจารยห์ลกัสตูรปริญญาโท MM 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

- อาจารยห์ลกัสตูรปริญญาโท-เอก 

กลยทุธอ์งคก์ร มหาวิทยาลยันเรศวร 
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การกํากบัดแูลกจิการ 

นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดแูลกิจการทีHดี ซึHงเป็นปัจจยั

หลกัในการเสริมสรา้งองคก์รใหม้ีประสิทธิภาพ บริษทัจึงมุง่มั Hนใหก้ารดาํเนนิกิจการของบริษทั

เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีHดีพรอ้มกบัสรา้งความเชืHอมั Hนแกน่กัลงทนุและผูถื้อหุน้ อนัจะ

เป็นพื�นฐานของการเจริญเตบิโตทีHยั Hงยืน 

คณะกรรมการไดน้ําหลักการกํากับดแูลกิจการทีHดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ทีHตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด มาปรับใชใ้หค้รอบคลมุอย่างรัดกมุเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม

และสภาพการณข์องบริษทั ดงันี� 

หมวดทีH   1  เรืHองสิทธิของผูถื้อหุน้ 

 1.  นโยบายของคณะกรรมการเกีHยวกบัการดแูลผูถื้อหุน้ 

                     - ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถื้อหุน้รวมตลอด

จนถึงสิทธิของ ผูม้ีสว่นเกีHยวขอ้งกนัแตล่ะราย และปฏิบตัติอ่บคุคลเหลา่นั�นดว้ยความเท่าเทียมกนั 

                       - ดาํเนินการโดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบทีHมีต่อผูถื้อหุน้   ผูม้ีส่วนเกีHยวขอ้ง   

สิHงแวดลอ้มและสงัคมโดยสว่นรวม  

 2.  การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ศึกษาขอ้มลูกอ่นวันประชมุผูถื้อหุน้ 

 บริษทัฯ ไดแ้จง้มตกิาํหนดการประชมุผูถื้อหุน้ใหไ้ดท้ราบลว่งหนา้มากกว่า 5 สปัดาห ์กอ่นวัน

ประชมุ  คือ ในวันทีH 26 กมุภาพนัธ ์2557 เพืHอใหผู้ถื้อหุน้สามารถจดัเวลาในการเขา้ร่วมประชมุ และ

ในวันทีH 2 เมษายน 2557 ไดเ้ผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชมุ พรอ้มเอกสารประกอบการ

ประชมุทั�งหมดผ่านเว็บไซตข์องบริษทัฯ เพืHอใหผู้ถื้อหุน้ไดศึ้กษาเป็นการล่วงหนา้ก่อนจัดส่งเอกสาร

ดังกล่าว โดยบริษัทฯ มอบใหบ้ริษัท ศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึHงเป็น นาย

ทะเบียนหุน้ของบริษทัเป็นผูจ้ดัสง่ใหแ้กผู่ถื้อหุน้ลว่งหนา้กอ่นวันประชมุ 10 วัน รวมทั�งไดล้งประกาศ

โฆษณา หนังสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันคือในวันทีH  2-4 เมษายน 2557 ซึHงในแต่ละวาระมี

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล รวมทั�ง ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ประกอบ พรอ้มเอกสารประกอบ 

การประชมุ เช่น รายงานประจาํปี หนงัสือมอบ ฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ประวัติของบคุคลทีHเสนอ

ชืHอ ใหเ้ลือกตั�งเป็นกรรมการ บริษทัฯ แผนทีHของสถานทีHจัดประชมุ คาํอธิบายเอกสารและหลกัฐานทีH

ผูถื้อหุน้ตอ้งนาํมาแสดงในการเขา้ร่วมประชมุ  ขอ้บงัคบับริษทัฯ ในสว่นทีHเกีHยวขอ้งกบั การประชมุ ผู้

ถือหุน้ และขั�นตอนการเขา้ร่วมประชมุ  

 3.  การสง่เสริมสิทธิผูถื้อหุน้ 

 สิทธิในการรับทราบขอ้มลู ผูถื้อหุน้มีสิทธิรับทราบขอ้มลูอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯได ้

เผยแพร่ทั�งภาษาไทยและภาษาองักฤษผา่นชอ่งทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซต์

ของบริษทั  www.paf-group.com เพืHอใหผู้ถื้อหุน้มีช่องทางทีHจะไดร้ับขา่วสารขอ้มลูของบริษทัไดม้าก
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ขึ�น เช่น ผลการดาํเนินงาน ขอ้มลูการทาํรายการทีHเกีHยวโยงกัน รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ภายใน 

14 วันนบัจากวันประชมุ และขอ้มลูทีHจาํเป็นตอ่การตดัสินใจของผูถื้อหุน้ 

สิทธิในการเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ บริษทัฯจัดใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้เป็นประจาํทกุปี

ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ�นสดุรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยในปี 2557 บริษัทฯไดจ้ัดใหม้ีการ

ประชมุสามัญผูถื้อหุน้ครั�งทีH 36 ในวันอังคาร ทีH  22 เมษายน 2557 ซึHงบริษัทฯ อํานวยความ

สะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้และออกเสียงอย่างเต็มทีH โดยวัน เวลา และ

สถานทีHประชมุ ไม่เป็นอปุสรรคในการเขา้ร่วมประชมุ การลงทะเบียนเขา้ประชมุสามารถลงทะเบียน

ลว่งหนา้กอ่นการประชมุไมน่อ้ยกว่า 2 ชั Hวโมงแตย่งัคงใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ทีHมาร่วมประชมุภายหลงัจากทีH

ไดเ้ริHมการประชมุแลว้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระทีHยังไม่มีการพิจารณาและใหน้ับเป็นองค์

ประชมุตั�งแต่วาระทีHใชสิ้ทธิในการออกเสียงเป็นตน้ไป นอกจากนี� บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีบคุลากรอย่าง

เพียงพอในการลงทะเบียนเขา้ประชมุและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพืHอใหเ้กิดความสะดวก 

รวดเร็วและโปร่งใส  

 กรณีผูถื้อหุน้ไมส่ามารถเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึHง 

หรือกรรมการตรวจสอบซึHงเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึHงเขา้ประชมุแทน เพืHอเป็น

ตวัแทนรกัษาสิทธิของตน   

 4.  การป้องกนักรณีลิดรอนสิทธิ 

 บริษัทฯ ดาํเนินการประชมุตามลาํดบัระเบียบวาระการประชมุ ไม่เพิHมวาระการประชมุ หรือ

เปลีHยนแปลงขอ้มลูสาํคญัโดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ 

หมวดทีH 2  เรืHอง  การปฏิบตัติอ่ผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั 

 1.  วิธีปฏิบตัติอ่ผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั 

 เพืHอใหผู้ถื้อหุน้ทกุคนมีสว่นร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ในกิจการตา่งๆ ของ

บริษัทตามระเบียบวาระการประชมุ หากผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุสามารถมอบฉันทะให้

บคุคลใดบคุคลหนึHงหรือกรรมการตรวจสอบ ซึHงเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึHงเขา้

ประชมุแทนเพืHอเป็นตวัแทนรักษาสิทธิของตน ซึHงบริษทัฯไดใ้หช้ืHอ ทีHอยู่ และการมีส่วนไดเ้สียในวาระ

การประชมุของกรรมการตรวจสอบทั�ง 3 คน ไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุ เพืHอใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ช ้

ขอ้มลูดังกล่าว ในกรณีทีHประสงคจ์ะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ับมอบฉันทะหรือสามารถดู

ขอ้มลูเกีHยวกับกรรมการตรวจสอบ ทั�ง 3 คน ไดใ้นรายงานประจําปีทีHไดส้่งไปพรอ้มหนังสือบอก

กลา่วนดัประชมุ โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะทีHบริษทัฯแนบไปพรอ้มกบัหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ ซึHงมี

ทั�งเป็น แบบ ก.และแบบ ข. โดยแบบ ข. นั�นเป็นการสนับสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นังสือมอบฉันทะทีH

สามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้หรือสามารถ Download หนงัสือมอบฉันทะทีHไดจ้ัดทาํ 

และปฏิบตัติามประกาศของกระทรวงพาณิชยจ์ากเว็บไซตข์องบริษทั ซึHงมี 3 แบบ คือ แบบ ก.แบบ ข.

และแบบ ค. (แบบ ค. ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตั�งใหค้ัสโตเดียน ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุ้น) โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึHง 

นอกจากนั�นบริษทัฯไดจ้ัดใหม้ีอากรแสตมป์เพืHออาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ทีHมอบฉันทะโดยไม่คิด
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ค่าใชจ่้าย ซึHงในปี 2557 บริษัทฯ จัดใหม้ีการประชมุสามัญผูถื้อหุน้ครั�งทีH 36 ในวันอังคาร ทีH 22 

เมษายน 2557  

 หากเป็นผูถื้อหุน้ตา่งชาติ หนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุ รวมทั�งเอกสารประกอบการประชมุ

และรายงานการประชมุ บริษทัฯมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งไปพรอ้มกับชดุภาษาไทยหรือ

สามารถดไูดจ้ากเว็บไซตข์องบริษทั ซึHงมีทั�งภาษาไทยและองักฤษ   

 2.  การใหสิ้ทธิแกผู่ถื้อหุน้สว่นนอ้ย 

 การใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยโดยใหส้ามารถเสนอเรืHองเพืHอบรรจเุป็นวาระการประชมุและ

เสนอชืHอบคุคลทีHจะดาํรงตาํแหนง่กรรมการนั�น บริษทัฯจะนาํเรืHองดงักลา่วมาใชใ้นโอกาสตอ่ไป 

 3. มาตรการป้องกนักรรมการและผูบ้ริหารใชข้อ้มลูภายในเพืHอหาผลประโยชนใ์หแ้ก่

ตนเองหรือผูอื้Hนในทางมิชอบ (Abusive Self-Dealing) 

 บริษทัฯ กาํหนดขอ้หา้มไม่ใหม้ีการใชโ้อกาสหรือขอ้มลูทีHไดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร 

หรือพนักงาน ในการหาประโยชนส์่วนตน หรือทําธรุกิจแข่งขันกับบริษัทหรือธรุกิจทีHเกีHยวเนืHอง 

รวมทั�งไมใ่ชข้อ้มลูภายในเพืHอประโยชนข์องตนในการซื�อขายหุน้ของบริษทั 

หมวดทีH 3  เรืHอง  บทบาทของผูม้ีสว่นไดเ้สีย 

บริษทัฯ  ใหค้วามสาํคัญต่อการคาํนึงถึงประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ โดยดาํเนิน

ธรุกิจดว้ยความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนเกีHยวขอ้งทกุฝ่าย มุ่งมั Hนในการพัฒนากิจการ

ของบริษทัใหเ้จริญกา้วหนา้ มั Hนคงอย่างยั Hงยืน สามารถสรา้งผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้อย่างเหมาะสม 

ปกป้องผลประโยชนแ์ละดแูลทรัพยสิ์นของบริษทัเสมือนวิญ½ชูนพึงรักษาทรัพยสิ์นของตน จึงมั Hนใจ

ว่าผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ จะไดร้ับการดแูลอย่างเป็นธรรมทกุฝ่าย และไดก้าํหนดเป็นแนวทาง

ปฏิบตัไิวใ้นคูม่ือจริยธรรมธรุกิจสาํหรบัผูบ้ริหารและพนกังาน 

1.  การปฏิบตัติอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียกลุม่ตา่งๆ ทีHคณะกรรมการใหค้วามสาํคญั 

  ผูถื้อหุน้   

บริษัทเคารพต่อสิทธิขั�นพื�นฐานของผูถื้อหุน้ตามทีHกําหนดไว้โดยกฎหมายขอ้บังคับและ

จรรยาบรรณของบริษทัโดยปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนับริษทัมีกลไกทีHทาํใหผู้ถื้อหุน้

มีความเชืHอมั Hนว่าจะไดร้ับขอ้มลูทีHถกูตอ้งและผลตอบแทนทีHเหมาะสมการรับผลตอบแทนอย่างเป็น

ธรรมตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษทัมีการควบคมุการทาํรายการระหว่างกนัมีมาตรการ

ป้องกันการขดัแยง้ทางผลประโยชนป้์องกันการใชข้อ้มลูภายในเกีHยวกับข่าวสารทีHเป็นความลับและ

หา้มกรรมการผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงานทีHรับทราบขอ้มลูภายในนาํขอ้มลูภายในของบริษทัไปใชเ้พืHอ

ประโยชนส์ว่นตนรวมทั�งเพืHอการซื�อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่

งบการเงนิแกส่าธารณชนซึHงไดร้ะบแุนวปฏิบตัไิวใ้นจรรยาบรรณพนกังาน 

  ลกูคา้  

บริษัทมุ่งมั Hนในการสรา้งสรรคน์วัตกรรมใหม่เนน้การใหบ้ริการทีHประทับใจโดยการสรา้ง

ความพึงพอใจในสินคา้โดยการนาํเสนอผลิตภัณฑ์ทีHมีคณุภาพตามความตอ้งการของลกูคา้และ
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ใหบ้ริการทีHเชืHอถือไดด้ว้ยราคายตุิธรรมเพืHอลกูคา้ไดร้ับประโยชนส์งูสดุทั�งดา้นคณุภาพและราคา

รวมทั�งดาํเนนิธรุกิจโดยยึดหลกัความซืHอสตัยย์ตุธิรรมและมีนํ�าใจตลอดจนรักษาความลบัทางการคา้

ของลกูคา้ 

  คูค่า้ 

 บริษทัฯ ปฏิบัติตามขอ้ตกลงและเงืHอนไขทางการคา้ตามกรอบกติกาการแขง่ขนั ทีHสจุริตและ

เป็นธรรม รักษาคาํมั HนทีHใหไ้วก้ับคู่คา้อย่างเคร่งครัด โดยคู่คา้จะไดร้ับการชาํระเงิน/รับสินคา้ตาม

ขอ้ตกลงตรงตามกาํหนดเวลาและไดร้ับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกนัทกุราย รวมทั�งการเสริมสรา้ง

สมัพนัธภาพและความเขา้ใจทีHดีตอ่กนั รวมถึงแลกเปลีHยนความรู ้ร่วมกนัพฒันาสินคา้และบริการเพืHอ

เพิHมคณุค่าใหแ้ก่สินคา้และบริการ ไม่เรียก รับ หรือยินยอมทีHจะรับทรัพยสิ์น หรือประโยชนอื์Hนใด ซึHง

อยู่นอกเหนอืขอ้ตกลงทางการคา้ 

  พนกังาน 

บริษัทฯปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพ ต่อศักดิ³ศรีความเป็นมนษุย์ และสิทธิพื�นฐานของ

มนษุยชน โดยสรา้งสภาพและสิHงแวดลอ้มทีHดีในการทํางาน โดยคาํนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต 

สขุภาพและทรพัยสิ์นของพนกังาน 

  เจา้หนี�  

บริษทัฯ ปฏิบตัติามเงืHอนไขทีHมีตอ่เจา้หนี�โดยเคร่งครดั ซึHงเป็นไปตามหลกัประกอบธรุกิจทั Hวไป 

  ชมุชนและสงัคม 

บริษทัฯตระหนกัถึงความรับผิดชอบทีHมีต่อชมุชนและสงัคม ดว้ยการปลกูฝังจิตสาํนึกความ

รบัผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคม ใหเ้กิดขึ�นในบริษทัฯ อย่างตอ่เนืHอง รวมถึงมีการสนบัสนนุกิจกรรมอัน

เป็นประโยชนต์อ่ชมุชนและสังคม โดยส่วนรวม ซึHงในทกุๆปี  บริษทัฯ ไดร้่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จ

พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จดัการรบับริจาคโลหิต  

  สิHงแวดลอ้ม 

นโยบายสิHงแวดลอ้ม    บริษทัฯกาํหนดนโยบายในการดแูลรกัษาสิHงแวดลอ้มเพืHอใหบ้คุลากร

ทกุระดบัยึดถือเป็นแนวทางปฏิบตั ิ และดาํเนนิธรุกิจโดยคาํนงึถึงผลกระทบตอ่ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิHงแวดลอ้ม 

  2.  การแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน 

 บริษัทฯจะนาํมาตรการในการแจง้เบาะแสเกีHยวกับการทําผิดกฎหมาย ความถกูตอ้งของ

รายงานทางการเงนิ ระบบควบคมุภายในทีHบกพร่อง และการผิดจรรยาบรรณตอ่คณะกรรมการ อีก

ทั�งกลไกคุม้ครองสิทธิผูแ้จง้เบาะแสมาใชใ้นโอกาสตอ่ไป 
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หมวดทีH 4  เรืHอง  การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 

 1. ประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้กาํหนดของการเป็นบริษทัจดทะเบียน 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัตอ่การเปิดเผยขอ้มลูทีHสาํคญัทางการเงินอย่างถกูตอ้ง ทันเวลาตาม

มาตรฐานการบัญชีและหลักบัญชีทีHรับรองโดยทั Hวไป   รวมทั�งขอ้มลูทีHมิใช่ขอ้มลูทางการเงินดว้ย

ความโปร่งใสและทั Hวถึง  โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย     กฎเกณฑ ์ ขอ้บังคบัตา่งๆ  ของสาํนกังาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   และ

หน่วยงานอืHนๆ   ของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแกไ้ขเปลีHยนแปลงอย่างสมํHาเสมอเพืHอใหผู้้

ถือหุน้   นกัลงทนุ  ตลอดจนสาธารณชน โดยทั Hวไป   มีความมั Hนใจว่ากฎหมาย  กฎเกณฑ ์ ขอ้บังคบั

ทีHบริษัทถือปฏิบัติอยู่นั�น  มีความทันสมัยและทําใหเ้กิดความเชืHอมั Hนในการดาํเนินธรุกิจ  เพืHอเพิHม

มลูค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้   ซึHงผูม้ีส่วนเกีHยวขอ้งสามารถรับทราบขอ้มลูต่าง ๆ ทีHจาํเป็นต่อการตดัสินใจ 

ผา่นชอ่งทางทีHบริษทัไดเ้ปิดเผยไว ้  เชน่   ในรายงานประจาํปี   แบบ   56-1   ตลอดจนการเผยแพร่

ขอ้มูลผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท www.paf-

group.com 

                   2. การทาํหนา้ทีHของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย 

 รายชืHอ ประวัติ บทบาทหนา้ทีH และวาระการดาํรงตาํแหนง่ ดงัรายละเอียดทีHไดเ้ปิดเผยไวใ้น

หวัขอ้โครงสรา้งการจดัการ 

                  3.คณุภาพของรายงานทางการเงนิ 

        บริษทัฯไดจ้ดัทาํรายงานทางการเงนิโดยมีผูส้อบบัญชีรับรองอย่างถกูตอ้ง ดงัรายละเอียดทีH

ไดเ้ปิดเผยในงบการเงนิ 

      4. งานผูล้งทนุสมัพนัธ ์

  ในการนี�บริษทัฯยงัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และนกัลงทนุทั Hวไป สามารถซักถามขอ้สงสยัตา่งๆ 

ผา่นชอ่งทางนกัลงทนุสมัพนัธข์องบริษทั ซึHงไดม้อบหมายใหน้ายสมมาต ขนุเศษฐ เป็นผูพ้รอ้มทีHจะให้

ขอ้มลูและข่าวสารตามทีHนกัลงทนุและผูเ้กีHยวขอ้งทีHสนใจ โดยสามารถติดตอ่สอบถามไดที้Hหมายเลข

โทรศัพท ์038-480020-1 โทรสาร 038-480080 E-Mail : sommat.k@paf-group.com เพืHอ

อํานวยความสะดวกใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดง้่ายอย่างเท่าเทียมกัน และ

หลากหลายชอ่งทางมากขึ�น ทกุครั�งทีHบริษทัมีนโยบายเขา้ทาํรายการทีHอาจเขา้ขา่ยมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ขา้ร่วมประชมุและแสดงความคิดเห็น กรรมการผูม้ีส่วนได ้

เสียไม่เขา้ร่วมประชมุและไม่ไดอ้อกเสียงในวาระนั�นๆ เพืHอใหก้ารตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท

และผูบ้ริหารเป็นไปอย่างยตุิธรรม เพืHอประโยชนข์องผูถื้อหุน้อย่างแทจ้ริง เมืHอมีขอ้สรปุบริษทัไดแ้จง้

และเปิดเผยมตทีิHประชมุโดยระบ ุมลูคา่รายการ คูส่ญัญา เหตผุลความจาํเป็น และรายละเอียดอืHนๆ ทีH
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เกีHยวขอ้งในการทํารายการดังกล่าว อย่างถกูตอ้งครบถว้นทันเวลาตามหลักเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ นอกจากนี�ยงัไดจ้ดัทาํรายการสรปุไวใ้นรายงานประจาํปีและแบบ 56-1 

หมวดทีH 5  เรืHอง  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

  โครงสรา้งคณะกรรมการบริษทั 

     คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 9 คน ประกอบดว้ย ประธานกรรมการบริษัท 1 คน 

กรรมการทีHเป็นผูบ้ริหาร 4 คน กรรมการบริษทั 1 คน และกรรมการตรวจสอบซึHงมีความเป็นอิสระ 

3 คน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข ้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ซึHงมีความเป็นอิสระในการลงมติในทีHประชมุ 

และใหค้ําแนะนาํต่อคณะกรรมการบริหารทีHประชมุผูถื้อหุน้เลือกตั�งกรรมการตามขอ้บังคับของ

บริษทั กรรมการออกจากตาํแหนง่จาํนวนหนึHงในสามเป็นอัตรา และเมืHอครบวาระแลว้กรรมการอาจ

ไดร้บัการเลือกตั�งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่ตอ่ไปไดอี้ก 

บริษทัฯมีเลขานกุารคณะกรรมการบริษทัทาํหนา้ทีHประสานงานระหว่างกรรมการบริษทักบั

ฝ่ายบริหารรวมทั�งดแูลและประสานงานดา้นกฎหมาย กฎเกณฑต์่างๆทีHเกีHยวขอ้ง และดาํเนินการ

ประสานงานใหม้ีการปฏิบตัติามมตขิองคณะกรรมการบริษทั           

คณะกรรมการชดุย่อย 

 บริษทัมีคณะกรรมการชดุย่อย3 ชดุ คือ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหารและ

คณะกรรมการตรวจสอบโดยขอบเขตอาํนาจหนา้ทีHมีดงันี� 

1. คณะกรรมการบริษทั 

- ปฏิบตัหินา้ทีHใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติทีHประชมุของ

ผูถื้อหุน้ 

- ปฏิบตัติามขอ้กาํหนดและระเบียบของหนว่ยงานทีHกาํกบัและควบคมุ 

- รกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุรายจะไดร้บัขอ้มลูขา่วสารของบริษทัอย่าง

ถกูตอ้งและเท่าเทียมกนั 

- กาํหนดนโยบายและแผนงานการดาํเนนิงาน กาํกบัและควบคมุดแูลฝ่ายจดัการใหป้ฏิบตัิ

ตามนโยบายทีHวางไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ดแูลรายงานทางการเงนิของบริษทั ใหต้รงตอ่ความเป็นจริง ครบถว้น และเชืHอถือได ้

- ดแูลใหบ้ริษทัมีระบบการควบคมุภายในทีHเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

- พิจารณาเพืHอเสนอแตง่ตั�งผูส้อบบญัชีของบริษทั 

- ดแูลใหบ้ริษทัปฏิบตัติามขอ้กาํหนดและกฎหมายทีHเกีHยวขอ้ง 
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- ดแูลไมใ่หเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

- จดัทาํรายงานกาํกบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน 

ประจาํปีของบริษทั 

- ปฏิบตักิารอืHนใดตามทีHคณะกรรมการของบริษทัมอบหมาย 

3. คณะกรรมการบริหาร 

- รบันโยบายและแผนงานการดาํเนนิงานของคณะกรรมการบริษทั 

            - กาํกบัดแูลการดาํเนนิงานของบริษทัอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพืHอบรรลุ

เป้าหมายทีHกาํหนดไว ้

- เสนอรายงาน แผนงานและรายงานผลการดาํเนนิงานตอ่คณะกรรมการบริษทั 

- ปฏิบตักิารอืHนใดตามทีHคณะกรรมการของบริษทัมอบหมาย 

 

การสรรหาและแตง่ตั�งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูสดุ 

  (1) กรรมการอิสระ 

หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกกรรมการอิสระ เสนอโดยคณะกรรมการบริษทั โดยมี

คณุสมบตัดิงันี� 

  (1) เป็นผูม้ีความร ู ้ความสามารถและประสบการณ ์

(2) เป็นผูที้HอทิุศเวลาเพืHอบริษทัฯในการเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ เพืHอทาํหนา้ทีHทีHไดร้บัมอบหมาย รวมถึงการเสนอขอ้เสนอแนะ

ตา่งๆ 

(3) ไมเ่ป็นผูที้Hอยู่ในระหว่างการถกูศาลสั Hงพิทกัษท์รพัย ์หรือลม้ละลาย หรือเป็นคน

ไรค้วามสามารถหรือเสมือนไรค้วามสามารถ 

(4) ไมเ่ป็นผูที้Hถกูดาํเนนิการโดยหนว่ยงานราชการ อยู่ในระหว่างการถกูกลา่วโทษ 

หรือถกูดาํเนนิคดีอาญาในขอ้กลา่วหาเกีHยวกบัการฉอ้โกงหรือทจุริต 

(5) ไมเ่ป็นผูที้Hมีคณุสมบตัิขดัแยง้กบัขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์นการเป็นกรรมการอิสระ 

(2) การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร 

• วิธีคดัเลือกกรรมการ 

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) แต่

คณะกรรมการก็ดาํเนนิการพิจารณาคดัเลือกกรรมการจากผูท้รงคณุวฒิุทีHมีความร ู้

ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพมีวิสยัทศัน ์เป็นผูม้ีคณุธรรม และมีประวัติการ

ทาํงานทีHไม่ด่างพรอ้ย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได ้

กําหนดหนา้ทีHความรับผิดชอบของคณะกรรมการทกุชดุไว้อย่างชัดเจน และมี

กรรมการผูจ้ัดการ, กรรมการและผูอ้ํานวยการบริหารทั Hวไป, กรรมการและ

ผูอ้าํนวยการบริหารดา้นปฏิบัติการ  ในฐานะหัวหนา้คณะฝ่ายจัดการ ซึHงไดร้ับการ
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แตง่ตั�งจากคณะกรรมการบริษทัใหม้ีหนา้ทีHดแูลการดาํเนินธรุกิจบริหารกิจการงาน

ของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทใหบ้รรลตุามวัตถปุระสงค ์เป้าหมาย และ

สอดคลอ้งกบันโยบายทีHคณะกรรมการบริษทักาํหนด 

                วาระการดาํรงตาํแหนง่ของกรรมการ 

              คณะกรรมการบริษัทฯไดร้ับแต่งตั�งจากทีHประชมุผูถื้อหุน้ มีวาระการ

ดาํรงตาํแหน่งตามขอ้บังคบัของบริษัท และเมืHอครบวาระแลว้อาจไดร้ับการเลือกตั�ง

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่ตอ่ไปไดอี้ก 

• วิธีคดัเลือกผูบ้ริหาร 

พิจารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์หเ้หมาะสมกบัหนา้ทีH

และความรบัผิดชอบ 

 

การกาํกบัดแูลการดาํเนนิงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

- มีการสง่บคุคลเพืHอเป็นตวัแทนไปเป็นกรรมการ และ ผูบ้ริหารในบริษทัย่อย และร่วม โดย

เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุน้ โดยผา่นการเห็นชอบจากมตขิองคณะกรรมการบริษทั 

- มีการกาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ทีH ของกรรมการและผูบ้ริหารดงักลา่วใหม้ีสว่นร่วมใน

การกาํหนดนโยบายทีHสาํคญัในการดาํเนนิธรุกิจ 

- มีการเปิดเผยขอ้มลูดา้นฐานะการเงนิ ผลการดาํเนนิงานและ บคุคลเกีHยวโยงอย่าง

ครบถว้น 

- มีการกาํหนดระบบควบคมุภายในทีHเหมาะสมและรัดกมุเพียงพอ โดยมีมาตรฐานเดียวกนั

ทกุบริษทั 

การดแูลเรืHองการใชข้อ้มลูภายใน 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ผูบ้ริหารของบริษทั

และบริษัทย่อยรับทราบและยึดถือการปฏิบัติตามหลักการของสิทธิความเท่าเทียมกันในการรับร ู้

ข่าวสารและขอ้มลูของบริษัท จะตอ้งปฏิบัติตามขอ้กําหนดกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯและ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยจ์ะตอ้งไม่นาํขอ้มลูภายในของบริษัท

เพืHอหาประโยชนส์ว่นตวัทั�งทาง ตรงและทางออ้ม 

มาตรการลงโทษ นอกจากจะตอ้งรับโทษตามความผิดทีHสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ระบุไว้แล ้ว ผู้กระทําผิดจะต ้องถูกพิจารณาความผิดจาก

คณะกรรมการบริษทั 

การปฏิบตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีHดีในเรืHองอืHน ๆ 

 คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัตอ่การสรา้งระบบการกาํกบัดแูลกิจการทีHดี และมุง่มั HนทีH

จะยกระดับมาตรฐานการกาํกับดแูลกิจการทีHดีอย่างต่อเนืHอง เพืHอใหก้ารดาํเนินธรุกิจของบริษัทฯ 

เป็นไปดว้ยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มั Hนคงและเจริญเติบโตอย่างยั Hงยืน ตลอดจนเพิHมมลูค่าทาง

เศรษฐกิจและความมั Hงคั Hงในระยะยาวใหแ้กผู่ถื้อหุน้ และสรา้งความเป็นธรรมตอ่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย 
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โดยมีนโยบายในการบริหารงานภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมทีHเปลีHยนแปลงอย่างสมดลุบน

พื�นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคลอ้งตามหลักการกาํกับดแูลกิจการทีHดีสาํหรับบริษัทจด

ทะเบียน 

 

ขอบเขต อํานาจ หนา้ทีLของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั มีความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้และมีอาํนาจหนา้ทีH ดงันี� 

1.   แตง่ตั�ง ถอดถอน มอบอาํนาจหนา้ทีHใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหาร

ของบริษทัฯไปปฏิบตั ิ

2.  พิจารณาแต่งตั�งและถอดถอนทีHปรึกษาคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ เพืHอ

พิจารณาใหค้วามเห็นเฉพาะเรืHอง 

3.   กํากับดแูลกิจการ ทบทวน และใหค้วามเห็นชอบ กับนโยบาย กลยทุธ์ทีHสําคัญ 

แผนงาน และงบประมาณประจาํปีทีHฝ่ายบริหารของบริษทัฯเสนอ 

4.  กาํกบัดแูลการปฏิบตังิานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และการเปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณะ

ใหม้ีอย่างเพียงพอ 

5.  กํากับดแูลและจัดการแกไ้ขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผูบ้ริหาร

กรรมการและผูถื้อหุน้ รวมทั�งการใชท้รพัยสิ์นของบริษทัฯในทางมิชอบ 

6.  อนมุัติธรุกรรมต่างๆ    ในการดาํเนินกิจการของบริษัทฯในส่วนทีHเกินอํานาจของ

ฝ่ายบริหารหรือตามทีHคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 

7. รบัทราบรายงานการบริหารกิจการจากฝ่ายบริหาร 

8.   เสนอผูถื้อหุน้ ในเรืHองทีHเกีHยวขอ้งกับตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   หรือสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตอ้งไดม้ตทีิHประชมุผูถื้อหุน้กอ่นดาํเนนิการ 
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ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

นโยบายภาพรวม 

 บริษัทฯ ไดแ้ตง่ตั�งคณะกรรมการดา้นความรับผิดชอบตอ่สงัคม เพืHอใหก้ารดาํเนินงานดา้น

ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมดาํเนนิการไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างตอ่เนืHอง พรอ้ม

ทั�งไดก้าํหนดนโยบายความรบัผิดชอบตอ่สงัคมไวด้งันี�  

 “บริษทัฯและบริษทัย่อย มีความมุง่มั Hนในการผลิตสินคา้ทีHมีคณุภาพ มีความปลอดภยัตอ่

ผูบ้ริโภค โดยจะดาํเนนิงานดา้นความรบัผิดชอบตอ่ผลกระทบในดา้นตา่งๆ ทั�งชมุชน และสิHงแวดลอ้ม

ทีHเกิดขึ�นจากการประกอบกจิการขององคก์ร โดยยึดหลกัการดาํเนนิธรุกิจทีHโปร่งใส ตรวจสอบได ้ มี

จริยธรรม เคารพตอ่สิทธิมนษุยชน และผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สีย ปฏิบตัติามขอ้กาํหนด

กฎหมาย และขอ้กาํหนดอืHนๆ หรือแนวปฏิบตัสิากลทีHเกีHยวขอ้ง รวมทั�งจะมุง่มั Hนพฒันา ปรบัปรงุ 

เพืHอพฒันาสรา้งรากฐานของความรบัผิดชอบตอ่สงัคมอย่างตอ่เนืHองและยั Hงยืน” 

การดําเนินงานและการจดัทํารายงาน 

 มุ่งเนน้เรืHองการประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม และ ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

(หลักการขอ้ 1และ 5 ของกลต.) บริษัทฯ มีระบบการบริหารคณุภาพของสินคา้ทีHผลิตออกจาก

บริษทั เพืHอใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของลกูคา้และเนน้การสรา้งความพึงพอใจกบัลกูคา้ซึHงรวมถึง

กระบวนการปรบัปรงุอย่างตอ่เนืHองในระบบอย่างมีประสิทธิผล 

มุ่งเนน้เรืHองการเคารพสิทธิมนษุยชน (หลกัการขอ้ 3 ของกลต.)บริษัท ฯ มีกฎเกณฑ ์การ

ปฏิบตั ิการใชแ้รงงานเกีHยวกบัสภาพการจา้งและสภาพการทาํงาน เชน่ คา่จา้ง ชั Hวโมงทาํงาน วันหยดุ

และความปลอดภยัในการทาํงาน การมีมาตรฐานแรงงาน เพืHอใหแ้รงงานไดร้ับการคุม้ครองอย่าง

ทัดเทียมเสมอภาค  ก่อใหเ้กิดคณุภาพชีวิต มีความปลอดภัย มีแรงงานสัมพันธ์ทีHดี และมีขวัญ

กาํลงัใจในการทาํงาน 

มุ่งเนน้เรืHองการดแูลรักษาสิHงแวดลอ้ม และการร่วมพัฒนาชมุชมและสังคม (หลกัการขอ้ 6 

และ 7 ของกลต.) โดยมีนโยบายลดผลกระทบดา้นสิHงแวดลอ้ม  ป้องกนัมลพิษ และช่วยเหลือชมุชน

โดยรอบ 

นโยบายการดาํเนนิธรุกิจโดยชอบธรรม 

 บริษทัฯ มีนโยบายในการดาํเนนิธรุกิจทีHเป็นธรรมตอ่ผูบ้ริโภค, ผูส้่งวัตถดุิบ และพนกังานทกุ

คนในองคก์รโดย 

1. ใหผู้บ้ริโภคไดร้บัสินคา้ทีHมีคณุภาพ ความปลอดภยัและเป็นไปตามกฎหมาย 

2. ใหผู้ส้ง่วัตถดุิบไดร้บัคา่วัตถดุิบทีHเป็นธรรม 

3. ดแูลพนกังานในเรืHองรายได ้และสวัสดิการทีHเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายรวมถึงการ

พฒันาคณุภาพชีวิตของพนกังานอย่างตอ่เนืHอง 
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กิจกรรมเพืLอประโยชนต่์อสงัคมและสิLงแวดลอ้ม 

การรว่มพฒันาชมุชนและสงัคม 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเขม้แข็งใหแ้ก่ชมุชนและสังคมทีHอยู่

รอบโรงงานและการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เช่น รัฐบาล องคก์รทอ้งถิHน ภาคประชาสังคม 

องคก์รเอกชนอืHนๆ ทีHเกีHยวขอ้ง ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี� 

• มีการสาํรวจตรวจสอบสภาพชมุชนและสังคมโดยรอบทีHตั�งของโรงงานทั�งใกลแ้ละ

ไกลว่า ไดร้ับผลกระทบในทางลบจากการดําเนินการของโรงงาน เพืHอนาํมาพิจารณาแกไ้ขและ

ปรบัปรงุการดาํเนนิงาน มิใหเ้กิดผลกระทบในทางลบและสรา้งความเสียหารตอ่ชมุชนโดยรอบ 

• ร่วมบริจาคและการดาํเนนิกิจกรรมทางศาสนา ตามวาระตา่งๆ อย่างสมํHาเสมอ เช่น 

งานทอดกฐนิสามคัคี วัดโพธิ³ศรี อ.บางปลามา้ จ. สพุรรณบรีุ  งานทอดกฐิน วัดพิบลูสณัหธรรม อ.

ศรีราชา จ.ชลบรีุ 

• ร่วมกันปรับปรงุพัฒนากวาดลานวัด ลา้งหอ้งนํ�า ไดแ้ก่ วัดจกุกระเฌอ  วัดแหลม

ทอง  ตาํบลหนองขาม  วัดเขาฉลาก บางพระ   

 

 

 

 

 

 

วัดบ่อหิน อ.ศรีราชา 
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วัดประชานารถ แหลมฉบงั 

       

      • ร่วมบริจาคมลูนิธิสงเคราะหค์นชราบา้นบางละมงุ จ.ชลบรีุ 

                      

           •      ร่วมแห่เทียนพรรษาร่วมกบัโรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

             

  •  สนบัสนนุการดาํเนินกิจกรรมเนืHองในวันเด็กแห่งชาติ ทีHโรงเรียนคลองพานทอง อ.บางปะ

กง จ.ฉะเชิงเทรา 
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นโยบายต่อตา้นทจุรติ 

 

เพืHอใหส้อดคลอ้งกับทีHไดก้าํหนดไวใ้นหลักการกาํกับดแูลกิจการทีHดีของบริษัท  ตลอดจน

เพืHอใหเ้ป็นไปตาม เจตนารมณแ์ละความรับผิดชอบตอ่สงัคมโดยรวม  บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบัติตาม

กฎหมายต่อตา้นการคอร์รัปชั Hนโดยหา้มกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานยอมรับ หรือ

สนบัสนนุการคอรร์ัปชั Hนทกุรปูแบบ ทั�งทางตรงและทางออ้ม โดยกาํหนดเป็นลายลกัษณ์อักษรเพืHอ

เป็นแนวทางปฏิบตั ิดงันี� 

1.  บริษัทฯ ไม่กระทาํ และ/หรือ ไม่สนบัสนนุการใหสิ้นบน หากมีการบริจาคเพืHอการกศุล  

การบริจาคใหแ้ก่ พรรคการเมือง  รวมถึงการใหข้องขวัญทางธรุกิจ  บริษัทฯ จะดาํเนินการดว้ย

ความโปร่งใส  ชี�แจงและตรวจสอบได ้  

2.  ส่งเสริมการสรา้งจิตสาํนึก  และค่านิยมในการต่อตา้นคอรร์ัปชั Hนใหแ้ก่กรรมการบริษัท  

ผูบ้ริหาร และพนกังานใหป้ฏิบัติตามกฎหมาย   ประกาศ และขอ้บังคบัทีHเกีHยวขอ้ง โดยจัดทาํเอกสาร

เพืHอเป็นแนวทางปฏิบตั ิ

3.  หา้มกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน กระทาํการใด หรือเป็นตวักลางในการเรียก 

รับทรัพยสิ์น หรือผลประโยชนใ์ดจาก หนว่ยงานของรัฐ หรือหนว่ยงานเอกชน เพืHอจงูใจหรือกระทาํ

การผิดกฎหมาย รวมถึงการใชต้าํแหนง่หนา้ทีHและ/หรือ นาํขอ้มลูของบริษทัไปแสวงหาผลประโยชน์

ใหแ้กต่นเองหรือผูอื้Hน 

4.  จัดใหม้ีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินทีHโปร่งใสและถกูตอ้ง  มีระบบการควบคมุ

ภายในทีHมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีการตรวจสอบและถ่วงดลุการใชอ้าํนาจใหเ้หมาะสม  เพืHอ

ป้องกนัมิใหเ้กิดการทจุริตหรือมีสว่นเกีHยวขอ้งกบัการทจุริต การคอรร์ปัชั Hน   

5.  กาํหนดใหม้ีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ัปชั Hนอย่างสมํHาเสมอ 

ตลอดจนการทบทวน  แนวทางการปฏิบตั ิและขอ้กาํหนดในการดาํเนนิการ เพืHอใหส้อดคลอ้งกบัการ

เปลีHยนแปลงของธรุกิจ กฎหมาย และขอ้บงัคบั ทีHเกีHยวขอ้ง 

6.  จัดใหม้ีช่องทางในการสืHอสารเพืHอใหผู้แ้จง้เบาะแสสามารถทีHจะแจง้เบาะแสอันควรสงสัย 

โดยใหค้วามมั Hนใจว่าผูแ้จง้เบาะแสจะไดร้บัการคุม้ครอง 
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การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีLยง 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเกีHยวกบัระบบควบคมุภายในของบริษทั 

ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้องเห็นความสําคัญต่อระบบการควบคมุภายในทีHมี

ประสิทธิภาพของทกุระดับภายในองคก์ร จึงไดก้าํหนดมาตรการในการตรวจสอบ  สอดส่องดแูล

ฝ่ายบริหาร โดยเป็นผูอ้นมุตัิแผนงานและเป้าหมายการปฏิบัติงาน  ทั�งนี�ฝ่ายบริหารจะตอ้งรายงาน

ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ  เป็นประจําทกุเดือนเพืHอใหค้ณะกรรมการบริษัทฯไดร้ับทราบถึง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาํเนินงาน รวมทั�งสามารถติดตามผลการดาํเนินงานเป็นระยะ 

ๆ อย่างตอ่เนืHอง 

       การควบคมุภายใน 

     คณะกรรมการบริษัทฯได ้ติดตามการดํา เนินงานของฝ่ายบริหารผ่านทาง

คณะกรรมการตรวจสอบ  ซึHงมีหนา้ทีHสอบทานใหบ้ริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายใน  ทีHมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลและใหบ้ริษทัฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ

ขอ้กาํหนดทีHเกีHยวขอ้งกบัการดาํเนินธรุกิจของบริษทัฯ โดยทาํหนา้ทีHสอบทานความถกูตอ้งเชืHอถือได ้

ของขอ้มลูทางบัญชีและการเงิน นอกจากนี�การตรวจสอบงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยในแต่

ละไตรมาส  คณะกรรมการตรวจสอบและผูต้รวจสอบบัญชีอิสระไดเ้ขา้ร่วมประชมุเพืHอพิจารณางบ

การเงนิรวมและขอ้สงัเกต (ถา้มี)  เพืHอเสนอแนะตอ่ฝ่ายบริหารพิจารณาดาํเนนิการตอ่ไป 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จํากัด (มหาชน)  ไดร้ับการแต่งตั�งจาก

คณะกรรมการบริษทัฯ ซึHงมีคณุสมบตัคิรบถว้นตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจากบคุคลภายนอกจํานวน  3  ท่าน  ไดป้ฏิบัติตามขอ้พึงปฏิบัติทีHดี

สาํหรบักรรมการบริษทัจดทะเบียนทีHเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดร้ับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ  ในการปฏิบัติงานตามหนา้ทีHและความรับผิดชอบทีHไดก้ําหนดไว ้ และให้

ความสาํคญักบัการกาํกบัดแูลใหง้บการเงินมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ  

มีการดาํเนินงานทีHเนน้หลักการสาํคัญของการกาํกับกิจการทีHดี  โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้ 

จัดระบบควบคมุภายในใหเ้หมาะสมอันนําไปสู่ประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้  พนักงานและผูม้ีส่วน

เกีHยวขอ้งทกุฝ่าย 

ในรอบปี  2557  คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชมุกัน   4  ครั�งซึHงไดร้่วมการประชมุกับผูส้อบ

บญัชีภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน

ประจาํปี 2557 ร่วมกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชีเพืHอใหเ้ชืHอมั Hนว่า รายงานทางการเงินของบริษทัฯ  

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมไดจ้ัดทําขึ�นอย่างถกูตอ้งตามทีHควรในสาระสาํคัญ  มีการเปิดเผยขอ้มลู

อย่างเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีHรับรองทั Hวไป     นอกจากนี� คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดส้อบทานรายการระหว่างกนัเพืHอใหม้ั Hนใจว่าบริษทัฯ ไดด้าํเนินการตามเงืHอนไขทางธรุกิจ

ปกติ คณะกรรมการตรวจสอบไดร้่วมประชมุกับพิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั�งผูส้อบบัญชีและค่า

ตรวจสอบประจาํปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในรอบบญัชีทีHผา่นมาผูส้อบบัญชี

ไดป้ฏิบตัหินา้ทีHดว้ยความร ูค้วามสามารถในวิชาชีพ คา่ตอบแทนทีHเสนอมีอตัราทีHเหมาะสม  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จาณาร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชีแลว้เห็นว่าในปีทีHผา่นมา บริษทัฯ มีการ

จัดทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินทีHครบถว้นถกูตอ้งตามมาตรฐานการ

บัญชีทีHรับรองทั Hวไป  มีการเปิดเผยรายการทีHเกีHยวโยงกนัโดยละเอียด  มีระบบการควบคมุภายในทีH

เหมาะสมและสามารถชี�แจงได ้รวมทั�งมีการปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบและขอ้กาํหนดทีHเกีHยวขอ้งใน

การประกอบธรุกิจของบริษทัฯ ยกเวน้ตามทีHกลา่วไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 15 บริษทัฯ 

ไม่ไดร้ับงบการเงินสาํหรับปีสิ�นสดุวันทีH 31 ธนัวาคม 2557 ของบริษทั พี เอ แคปปิตอล จาํกดั ซึHง

เป็นบริษทัร่วม มาจดัทาํงบการเงนิทีHแสดงเงนิลงทนุตามวิธีสว่นไดเ้สีย ซึHงเหตกุารณน์ี�ถือเป็นการถกู

จาํกดัขอบเขตโดยสถานการณ ์

          ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

              นายศิริพงษ ์ สมบตัศิิริ 

27  กมุภาพนัธ ์ 2558                    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรงุเทพฯ               บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร ์จาํกดั (มหาชน) 
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รายการระหว่างกนั 

เปิดเผยขอ้มลูรายการระหว่างกนั 

 การขายทีLดิน 

 ตามมติทีHประชมุคณะกรรมการบริษทั ครั�งทีH  1/2557   เมืHอวันทีH 28 กมุภาพันธ ์2557 

อนมุตัิใหบ้ริษัทฯ ขายทีHดินเปล่า จาํนวน 1 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา มลูค่ารวม 19,000,000 บาท 

ใหก้บั บริษทั สหโคเจน(ชลบรีุ)จาํกดั(มหาชน) โดยถือกรรมสิทธิ³รวม จากทีHดิน โฉนดเลขทีH 86583 

และ 86584 ตาํบลหนองขาม อาํเภอศรีราชา จงัหวัดชลบรีุ เนื�อทีHรวม 17 ไร่ 31 ตารางวา  

 บุคคลทีH เกีHยวโยงกันคือ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการบริษัท เป็น กรรมการ

ผูอ้าํนวยการ บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชั Hนแนล จาํกดั (มหาชน)  ซึHงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

และเป็น ประธานกรรมการ บริษทั สหโคเจน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

นโยบายการทํารายการระหว่างกนัในอนาคต 

การทํารายการทีHเกีHยวโยงกันระหว่างบริษัทกับบคุคลตามมาตรา 258  หรือบุคคลทีH

เกีHยวขอ้ง ทั�งในปัจจบุันและทีHจะเกิดขึ�นในอนาคต บริษัทฯ จะดําเนินการใหเ้ป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรืHอง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และ

การเปิดเผยเกีHยวกับการไดม้าหรือจําหน่ายไปซึHงสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และ เรืHอง  

หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการทีHเกีHยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน โดยจะคาํนึงถึง

ผลประโยชนส์งูสดุของบริษทัเป็นสาํคญัเสมือนกบัการทาํรายการกบับคุคลภายนอก (Arm’s Length 

Basis) เพืHอความโปร่งใส ไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และเป็นประโยชนส์งูสดุแก่บริษทั

และผูถื้อหุน้ทกุราย โดยมีการพิจารณาในระดบัคณะกรรมการประกอบดว้ยคณะกรรมการอิสระและ

คณะกรรมการตรวจสอบ เขา้ร่วมในการใหค้วามเห็นในรายการดังกล่าว ว่าสมเหตสุมผลหรือไม ่

และในกรณีทีHผูบ้ริหารมีส่วนเกีHยวขอ้ง ผูบ้ริหารดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงในมติดังกล่าว ถา้

รายการดงักล่าวมีขนาดใหญ่ตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย ์บริษทัฯ จะนาํเสนอคณะกรรมการ

เพืHอพิจารณา และบริษทัจะนาํเสนอมตคิณะกรรมการใหท้างผูถื้อหุน้พิจารณาอีกทอดหนึHง  

โดยบริษทัจะดาํเนนิการใหที้Hปรึกษาทางการเงนิใหค้วามเห็นเกีHยวกบัความยตุิธรรมและความ

สมเหตสุมผลในการทาํรายการดงักล่าว และแจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุถึงรายชืHอผูที้Hมีส่วนไดเ้สียทีH

ไมม่ีสิทธิในการอนมุตัดิงักลา่ว 
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ค่าตอบแทนผ ูส้อบบญัชี 

 ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ คือ 1.นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทีH 4958 

หรือ 2.นายเตมิพงษ ์โอปนพนัธ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทีH 4501 หรือ 3. นางสาววิสสตุา จริยธ

นากร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทีH 3853  บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

 ผูส้อบบญัชีบริษทัย่อย  คือ นางสาวมณี   รตันบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทีH 

5313 

 คา่สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและคา่สอบบญัชีประจาํปี 2557 รวมจาํนวน 
3,450,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี� 
 
 

 บรษิทั 

ค่าสอบทานงบ

การเงินไตรมาส 

1,2,3 

ค่าสอบบญัชี

ประจําปี 
รวม 

บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร ์จาํกดั 720,000 780,000 1,500,000 

บริษทัย่อย 885,000 1,065,000 1,950,000 

รวม 1,605,000 1,845,000 3,450,000 
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิทัต่อรายงานทางการเงิน 
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ขอ้มลูทางการเงินทีLสําคญั 

• งบแสดงฐานะการเงนิ 

 

 

 

 

 

 

 

31 ธันวาคม 2557 ร้อยละ 31 ธันวาคม 2556 ร้อยละ 31 ธันวาคม 2557 ร้อยละ 31 ธันวาคม 2556 ร้อยละ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 81,683,141            11.70             194,651,734         25.32               23,489,638            4.14               124,420,291         18.96               
เงินลงทุนช ัHวคราว 105,463,337         15.10             65,000,000            8.45                 40,463,337            7.14               -                               -                        
ลูกหนีL การคา้และลูกหนีL อืHน 127,519,127         18.26             116,130,882         15.10               11,408,508            2.01               39,463,726            6.01                  
เงินให้กูยื้มระยะสัLนแกก่จิการทีHเกีHยวขอ้งกนัและกจิการอืHน 6,915,668              0.99                9,085,668              1.18                 -                               -                     -                               -                        
สินคา้คงเหลือ 76,688,295            10.98             73,031,176            9.50                 13,003,716            2.29               20,327,517            3.10                  
สินทรัพย์หมนุเวยีนอืHน 9,836,392              1.41                8,958,915              1.17                 1,214,455              0.21               1,103,575              0.17                  

408,105,960         58.44             466,858,375         60.72               89,579,654            15.81            185,315,109         28.24               
สินทรัพย์ทีHถือไวเ้พืHอขาย 31,092,703            4.45                119,506,296         15.54               22,967,684            4.05               123,260,558         18.79               
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 439,198,663         62.89             586,364,671         76.26               112,547,338         19.86            308,575,667         47.03               
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีHมภีาระคํLาประกนั 5,234,249              0.75                6,907,698              0.90                 1,349,000              0.24               1,861,000              0.28                  
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผืHอขาย 58,000                    0.01                32,000                    0.00                 58,000                    0.01               32,000                    0.00                  
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                               -                      -                               -                        142,483,155         25.14            142,483,155         21.72               
เงินลงทุนในบริษทัรว่ม 47,694,443            6.83                38,197,460            4.97                 17,327,966            3.06               -                               -                        
เงินลงทุนในกจิการทีHเกีHยวขอ้งกนั 8,984,827              1.29                3,750,000              0.49                 7,744,500              1.37               -                               -                        
เงินให้กูยื้มระยะยาวแกก่จิการทีHเกีHยวขอ้งกนั -                               -                      20,000,000            2.60                 1,500,000              0.26               -                               -                        
อสังหาริมทรัพย์เพืHอการลงทุน 101,482,323         14.53             -                               -                        101,482,323         17.91            -                               -                        
ทีHดิน อาคารและอุปกรณ์ 71,824,748            10.29             82,629,624            10.75               169,038,518         29.83            184,863,723         28.17               
คา่ความนิยม -                               -                      -                               -                        -                               -                     -                               -                        
สิทธิการเชา่ -                               -                      4,337,752              0.56                 -                               -                     4,337,752              0.66                  
ลูกหนีL จากการคํLาประกนั - กจิการทีHเกีHยวขอ้งกนั -                               -                      -                               -                        -                               -                     -                               -                        
สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,057,090              0.58                4,933,403              0.64                 -                               -                     -                               -                        
สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอืHน 19,776,429            2.83                21,753,307            2.83                 13,229,473            2.33               13,993,400            2.13                  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 259,112,109         37.11             182,541,244         23.74               454,212,935         80.14            347,571,030         52.97               
รวมสินทรัพย์ 698,310,772         100.00           768,905,915         100.00             566,760,273         100.00          656,146,697         100.00             

ตรวจสอบแล้ว ณ วันทีK 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการรายการ
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• งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่) 

 

 

 

31 ธันวาคม 2557 ร้อยละ 31 ธันวาคม 2556 ร้อยละ 31 ธันวาคม 2557 ร้อยละ 31 ธันวาคม 2556 ร้อยละ
หนีQสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีQสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูยื้มระยะสัLนจากสถาบนัการเงิน 152,718,084         21.87             220,254,186         28.65               44,727,489            7.89               110,747,733         16.88               
เจา้หนีL การคา้และเจา้หนีL อืHน 244,004,096         34.94             250,695,692         32.60               46,797,773            8.26               78,127,489            11.91               
เงินกูยื้มระยะสัLนจากกจิการทีHเกีHยวขอ้งกนัและกจิการอืHน 100,000,000         14.32             100,720,547         13.10               100,000,000         17.64            105,000,000         16.00               
สว่นของหนีL สินตามสัญญาเชา่การเงินทีHถึงกาํหนดชาํระ -                      -                        -                     -                        
   ภายในหนึH งปี 913,864                 0.13                820,721                 0.11                 -                               -                     -                               -                        
เงินกูยื้มระยะยาวสว่นทีHจดัเป็นหนีL สินหมนุเวยีน 43,404,534            6.22                43,404,534            5.64                 -                               -                     -                               -                        
สว่นของเงินกูยื้มระยะยาวทีHถึงกาํหนดชาํระภายในหนึH งปี -                               -                      11,702,000            1.52                 -                               -                     11,244,000            1.71                  
ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 170,379                 0.02                185,600                 0.02                 -                               -                     -                               -                        
ประมาณการหนีL สินระยะสัLน 17,685,226            2.53                -                               -                        36,119,034            6.37               -                               -                        
หนีL สินหมนุเวยีนอืHน 2,997,567              0.43                3,493,421              0.45                 772,961                 0.14               924,181                 0.14                  

561,893,750         80.46             631,276,701         82.10               228,417,257         40.30            306,043,403         46.64               
หนีL สินทีHเกีHยวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพย์ทีHถือไวเ้พืHอขาย 33,202,427            4.75                23,780,340            3.09                 -                               -                     -                               -                        
รวมหนีQสินหมุนเวียน 595,096,177         85.22             655,057,041         85.19               228,417,257         40.30            306,043,403         46.64               
หนีQสินไม่หมุนเวียน
หนีL สินตามสัญญาเชา่การเงิน - สุทธิจากสว่นทีHถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหนึH งปี 928,579                 0.13                1,842,443              0.24                 -                               -                     -                               -                        
เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากสว่นทีHถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหนึH งปี -                               -                      28,071,000            3.65                 -                               -                     28,071,000            4.28                  
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2,431,389              0.35                3,693,019              0.48                 535,709                 0.09               1,181,571              0.18                  
ประมาณการหนีL สินระยะยาว 29,864,613            4.28                41,985,568            5.46                 167,083,714         29.48            203,202,748         30.97               
หนีL สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 787,836                 0.11                443,314                 0.06                 546,743                 0.10               364,807                 0.06                  
หนีL สินไมห่มนุเวยีนอืHน 3,381,873              0.48                2,953,452              0.38                 23,000                    0.00               23,000                    0.00                  
รวมหนีQสินไม่หมุนเวียน 37,394,290            5.35                78,988,796            10.27               168,189,166         29.68            232,843,126         35.49               
รวมหนีQสิน 632,490,467         90.57             734,045,837         95.47               396,606,423         69.98            538,886,529         82.13               
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 540,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 5 บาท 2,700,000,000      2,700,000,000      2,700,000,000      2,700,000,000      
   ทุนออกจาํหนา่ยและชาํระเต็มมลูคา่แลว้
      หุ้นสามญั 540,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 5 บาท 2,700,000,000      386.65           2,700,000,000      351.15             2,700,000,000      476.39          2,700,000,000      411.49             
สว่นเกนิมูลคา่หุ้นสามญั 1,677,183              0.24                1,677,183              0.22                 1,677,183              0.30               1,677,183              0.26                  
หุ้นของบริษทัฯทีHถือโดยบริษทัยอ่ย (17,552,525)          (2.51)              (17,552,525)          (2.28)                -                               -                     -                               -                        
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 21,000,000            3.01                21,000,000            2.73                 21,000,000            3.71               21,000,000            3.20                  
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (2,649,640,641)    (379.44)         (2,680,502,877)    (348.61)           (2,552,457,333)    (450.36)        (2,605,325,015)    (397.06)           
องค์ประกอบอืHนของสว่นของผูถื้อหุ้น (66,000)                  (0.01)              (92,000)                  (0.01)                (66,000)                  (0.01)             (92,000)                  (0.01)                
สว่นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ขาดทุนเกนิทุน) 55,418,017            7.94                24,529,781            3.19                 170,153,850         30.02            117,260,168         17.87               
สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สียทีHไมมี่อาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 10,402,288            1.49                10,330,297            1.34                 -                               -                     -                               -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 65,820,305            9.43                34,860,078            4.53                 170,153,850         30.02            117,260,168         17.87               
รวมหนีQสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 698,310,772         100.00           768,905,915         100.00             566,760,273         100.00          656,146,697         100.00             

งบการเงินเฉพาะกิจการรายการ
ตรวจสอบแล้ว ณ วันทีK 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
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• งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

 

 

 

 

31 ธันวาคม 2557 ร้อยละ 31 ธันวาคม 2556 ร้อยละ 31 ธันวาคม 2557 ร้อยละ 31 ธันวาคม 2556 ร้อยละ
กําไรขาดทนุ:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 485,375,425       79.81                916,056,001       47.42                33,867,152          42.36         561,769,482       46.99                   
รายไดจ้ากการรับจา้งผลิต 35,325,854          5.81                  40,401,062          2.09                  -                             -                  8,100,541            0.68                      
ดอกเบีLยรับ 30,764,637          5.06                  37,316,729          1.93                  15,846,668          19.82         18,095,066          1.51                      
คา่เชา่รับ 960,600               0.16                  12,861,629          0.67                  442,200               0.55            12,297,339          1.03                      
กาํไรจากการขายสินทรัพย์ 31,377,659          5.16                  559,774,578       28.98                10,446,815          13.07         247,853,818       20.73                   
กาํไรจากการปรับโครงสร้างหนีL -                             -                        314,856,975       16.30                -                             -                  314,856,975       26.34                   
รายไดอื้Hน 24,336,618          4.00                  50,387,327          2.61                  19,340,582          24.19         32,510,948          2.72                      
รวมรายได้ 608,140,793       100.00             1,931,654,301    100.00             79,943,417          100.00       1,195,484,169    100.00                 
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและรับจา้งผลิต 436,901,016       71.84                1,052,546,712    54.49                14,754,002          18.46         701,176,596       58.65                   
คา่ใชจ้า่ยในการขาย 7,691,631            1.26                  20,026,488          1.04                  2,946,505            3.69            17,813,192          1.49                      
คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร 90,908,092          14.95                189,427,803       9.81                  38,482,374          48.14         91,946,580          7.69                      
คา่เผืHอหนีL สงสัยจะสูญ 1,851,329            0.30                  33,968,529          1.76                  (48,520,460)        (60.69)        130,988,164       10.96                   
เงินชดเชยจากการให้ออกจากงาน -                             -                        129,882,230       6.72                  -                             -                  129,882,230       10.86                   
คา่เผืHอ (โอนกลบั) การดอ้ยคา่ของเงินลงทุน (4,136,850)          (0.68)                94,459                  0.00                  3,400,000            4.25            26,591,665          2.22                      
คา่เผืHอการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 9,234,246            1.52                  73,590,824          3.81                  7,373,692            9.22            71,267,998          5.96                      
ประมาณการหนีL สินจากคดีความ 6,483,826            1.07                  31,320,954          1.62                  -                             -                  19,200,000          1.61                      
คา่ใชจ้า่ยอืHน 5,728,966            0.94                  15,597,919          0.81                  17,800                  0.02            12,001,116          1.00                      
รวมค่าใช้จ่าย 554,662,256       91.21                1,546,455,918    80.06                18,453,913          23.08         1,200,867,541    100.45                 
กําไร (ขาดทนุ) ก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม
   ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 53,478,537          8.79                  385,198,383       19.94                61,489,504          76.92         (5,383,372)          (0.45)                    
สว่นแบง่กาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัรว่ม 9,496,983            1.56                  6,795,911            0.35                  -                             -                  -                             -                            
กําไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 62,975,520          10.36                391,994,294       20.29                61,489,504          76.92         (5,383,372)          (0.45)                    
คา่ใชจ้า่ยทางการเงิน (27,647,346)        (4.55)                (65,898,984)        (3.41)                (8,439,886)          (10.56)        (39,432,968)        (3.30)                    
กําไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 35,328,174          5.81                  326,095,310       16.88                53,049,618          66.36         (44,816,340)        (3.75)                    
รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงินได้ 24 (1,905,019)          (0.31)                (56,912,300)        (2.95)                (181,936)              (0.23)          (47,095,359)        (3.94)                    
กําไร (ขาดทนุ) สําหรับปีก่อนขาดทนุจากการดําเนินงานทีKยกเลิก 33,423,155          5.50                  269,183,010       13.94                52,867,682          66.13         (91,911,699)        (7.69)                    
ขาดทุนสําหรับปีจากการดาํเนินงานทีHยกเลิก (2,027,538)          (0.33)                (32,050,875)        (1.66)                -                             -                  -                             -                            
กําไร (ขาดทนุ) สําหรับปี 31,395,617          5.16                  237,132,135       12.28                52,867,682          66.13         (91,911,699)        (7.69)                    

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืKน:
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผืHอขาย 26,000                  0.00                  (6,000)                  (0.00)                26,000                  0.03            (6,000)                  (0.00)                    
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืKนสําหรับปี 26,000                  0.00                  (6,000)                  (0.00)                26,000                  0.03            (6,000)                  (0.00)                    

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 31,421,617          5.17                  237,126,135       12.28                52,893,682          66.16         (91,917,699)        (7.69)                    

รายการ
ตรวจสอบแล้ว ณ วันทีK 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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• งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (ตอ่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 ธันวาคม 2557 ร้อยละ 31 ธันวาคม 2556 ร้อยละ 31 ธันวาคม 2557 ร้อยละ 31 ธันวาคม 2556 ร้อยละ
การแบ่งปันกําไร (ขาดทนุ):
สว่นทีHเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 30,862,236          5.07                  232,260,000       12.02                52,867,682          66.13         (91,911,699)        (7.69)                    
สว่นทีHเป็นของผูม้สีว่นไดเ้สียทีHไมม่อีาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 533,381               0.09                  4,872,135            0.25                  

31,395,617          5.16                  237,132,135       12.28                
การแบ่งปันกําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวม:
สว่นทีHเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 30,888,236          5.08                  232,254,000       12.02                52,893,682          66.16         (91,917,699)        (7.69)                    
สว่นทีHเป็นของผูม้สีว่นไดเ้สียทีHไมม่อีาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 533,381               0.09                  4,872,135            0.25                  

31,421,617          5.17                  237,126,135       12.28                
กําไรต่อหุ้นขัQนพืQนฐาน
กาํไร (ขาดทุน) สว่นทีHเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.06                      0.44                      0.10                      (0.17)                     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการรายการ
ตรวจสอบแล้ว ณ วันทีK 31 ธันวาคม
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• งบกระแสเงนิสด 

 

2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) กอ่นภาษี 35,328,174          326,095,310       53,049,618          (44,816,340)        
ขาดทุนจากการดาํเนินงานทีHยกเลิก (2,027,538)          (32,050,875)        -                             -                             
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 33,300,636          294,044,435       53,049,618          (44,816,340)        
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) กอ่นภาษีเป็นเงินสดรับ (จา่ย)
   จากกจิกรรมดาํเนินงาน
   คา่เสืHอมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ย 12,745,233          41,412,411          7,503,087            22,581,852          
   คา่เผืHอหนีL สงสัยจะสูญ 1,851,329            33,968,529          (48,520,460)        130,988,163       
   บญัชีปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมลูคา่สุทธิทีHจะไดรั้บ (โอนกลบั) (36,099,052)        19,999,474          (36,186,266)        68,831,706          
   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 9,234,246            73,590,824          7,373,692            71,267,998          
   กาํไรจากการจาํหนา่ยทีHดิน อาคารและอุปกรณ์ (31,377,659)        (559,774,578)      (10,446,815)        (247,853,818)      
   สว่นแบง่กาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัรว่ม (720,547)              -                             -                             -                             
   กลบัรายการเงินกูยื้มระยะสัLนจากกจิการอืHน (9,496,983)          (6,795,911)          -                             -                             
   คา่เผืHอการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน (โอนกลบั) (4,136,850)          94,459                  3,400,000            26,591,665          
   กาํไรจากการจาํหนา่ยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (1,605,683)          (1,283,572)          (59,563)                -                             
   ขาดทุนจากการคํLาประกนั (โอนกลบั) -                             (7,511,546)          -                             (7,511,546)          
   ประมาณการหนีL สินจากคดีความ 6,483,826            31,320,954          -                             19,200,000          
   โอนกลบัสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (1,261,630)          (2,179,549)          (645,862)              (2,054,314)          
   กาํไรจากการปรับโครงสร้างหนีL -                             (314,856,975)      -                             (314,856,975)      
   กาํไรจากอตัราแลกเปลีHยนทีHยงัไมเ่กดิขึLนจริง 52,201                  (503,664)              (55,241)                (750,883)              
   ดอกเบีLยรับ (30,764,637)        (37,316,729)        (15,846,668)        (18,095,066)        
   คา่ใชจ้า่ยดอกเบีLย 27,647,346          65,898,984          8,439,886            39,432,968          
ขาดทุนจากการดาํเนินงานกอ่นการเปลีHยนแปลงในสินทรัพย์
   และหนีL สินดาํเนินงาน (24,148,224)        (369,892,454)      (31,994,592)        (257,044,590)      
สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิHมขึLน) ลดลง
   ลูกหนีL การคา้และลูกหนีL อืHน 4,541,519            159,678,446       34,687,257          131,555,181       
   สินคา้คงเหลือ 32,441,933          230,084,628       43,510,067          168,052,239       
   สินทรัพย์หมนุเวยีนอืHน (877,477)              (993,560)              (110,880)              17,459,875          
   สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอืHน (1,719,603)          7,845,088            (1,103,888)          131,416               
   สินทรัพย์ของบริษทัยอ่ยทีHถือไวเ้พืHอขาย (7,394,550)          19,424,676          -                             -                             
   ลูกหนีL จากการคํLาประกนั -                             (7,727,987)          7,844,500            21,442,014          
หนีL สินดาํเนินงานเพิHมขึLน (ลดลง)
   เจา้หนีL การคา้และเจา้หนีL อืHน (24,344,726)        (151,468,216)      (29,281,803)        (122,204,658)      
   หนีL สินหมนุเวยีนอืHน (495,854)              (16,110,977)        (151,220)              924,181               
   ประมาณการหนีL สินระยะสัLน -                             (91,162,880)        -                             (91,162,880)        
   หนีL สินไมห่มนุเวยีนอืHน 428,421               2,930,341            -                             23,000                  
   หนีL สินทีHเกีHยวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพย์ของบริษทัยอ่ยทีHถือไวเ้พืHอขาย 9,422,087            9,626,716            -                             -                             
เงินสดใชไ้ปในกจิกรรมดาํเนินงาน (12,146,474)        (207,766,179)      23,399,441          (130,824,222)      
   จา่ยภาษีเงินได้ (3,253,262)          (24,774,584)        (1,244,890)          (10,189,368)        
   รับคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 6,250,338            19,496,216          3,112,705            9,815,759            
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (9,149,398)          (213,044,547)      25,267,256          (131,197,831)      

ตรวจสอบแล้ว สําหรับปี สิQนสุดวันทีK 31 ธันวาคม
รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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• งบกระแสเงนิสด (ตอ่) 

 

 

 

 

 

 

 

2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงินฝากธนาคารทีHมภีาระคํLาประกนั (เพิHมขึLน) ลดลง 1,673,449            (5,913,924)          512,000               (1,861,000)          
เงินลงทุนช ัHวคราวเพิHมขึLน (40,463,337)        (65,000,000)        (40,463,337)        -                             
เงินให้กูยื้มระยะสัLนแกก่จิการทีHเกีHยวขอ้งกนัเพิHมขึLน (950,000)              (1,980,000)          -                             -                             
รับคืนเงินให้กูยื้มระยะสัLนแกก่จิการทีHเกีHยวขอ้งกนั 3,420,000            2,500,000            -                             -                             
เงินให้กูยื้มระยะยาวแกก่จิการทีHเกีHยวขอ้งกนัเพิHมขึLน -                             (5,900,000)          (6,500,000)          (83,526,995)        
รับคืนเงินให้กูยื้มระยะยาวแกก่จิการทีHเกีHยวขอ้งกนั 26,985,114          20,940,000          29,040,156          77,666,839          
เงินสดรับจากการจาํหนา่ยสินทรัพย์ทีHถือไวเ้พืHอขาย -                             1,230,092,095    -                             908,452,064       
เงินสดรับจากการจาํหนา่ยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             8,849,587            -                             8,849,587            
ซืLอทีHดิน อาคารและอุปกรณ์ (8,380,770)          (8,513,023)          (7,301,934)          (4,582,534)          
เงินสดรับจากการจาํหนา่ยทีHดิน อาคารและอุปกรณ์ 33,047,398          54,762,010          23,160,747          29,294,759          
ซืLออสังหาริมทรัพย์เพืHอการลงทุน (5,800,000)          -                             (5,800,000)          -                             
รับดอกเบีLย 4,540,553            2,844,925            778,512               5,025,963            
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทนุ 14,072,407          1,232,681,670    (6,573,856)          939,318,683       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูยื้มระยะสัLนจากสถาบนัการเงินลดลง (67,536,102)        (414,139,245)      (66,020,244)        (317,180,747)      
เงินสดจา่ยคืนเงินกูยื้มระยะสัLนจากกจิการทีHเกีHยวขอ้งกนัและกจิการอืHน -                             (15,544,360)        (5,000,000)          (77,950,000)        
ชาํระคืนหนีL สินตามสัญญาเชา่การเงิน (820,721)              (1,062,000)          -                             -                             
ชาํระคืนเงินกูยื้มระยะยาว (39,773,000)        (366,479,657)      (39,315,000)        (251,599,107)      
จา่ยดอกเบีLย (9,761,779)          (45,940,719)        (9,288,809)          (38,056,548)        
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (117,891,602)      (843,165,981)      (119,624,053)      (684,786,402)      
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิHมขึLน (ลดลง) สุทธิ (112,968,593)      176,471,142       (100,930,653)      123,334,450       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 194,651,734       18,180,592          124,420,291       1,085,841            
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 81,683,141          194,651,734       23,489,638          124,420,291       

รายการ
ตรวจสอบแล้ว สําหรับปี สิQนสุดวันทีK 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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• อตัราสว่นทางการเงนิทีHสาํคญั 

รายการ 
สําหรับปี สิQนสุดวันทีK 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
2557 2556 2555 2557 2556 2555 

อตัราส่วนสภาพคล่อง       
 อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.74 0.90 0.83 0.49 1.01 0.92 
 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.53 0.57 0.61 0.33 0.54 0.68 
 ระยะเวลาเก็บหนีL เฉลีHย (วนั) 77 60 60 54 54 45 
 ระยะเวลาขายสินคา้เฉลีHย (วนั) 50 60 36 314 60 26 
 ระยะเวลาชาํระหนีL  (วนั) 68 111 90 233 72 45 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร       
 อตัรากาํไรขัLนตน้ (%) 16.09 (10.05) (5.78) 56.44 (23.04) (4.53) 
 อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 12.09 40.98 (42.22) 181.56 (0.94) (58.91) 
 อตัรากาํไรสุทธิ (%) 6.03 12.23 (47.49) 156.10 (7.69) (63.07) 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน       
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 30.37 337.10 (105.73) 24.91 (37.50) (128.65) 
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (%) 4.28 30.84 (41.34) 8.65 (14.01) (44.23) 
 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 62.37 680.24 (851.66) 36.79 (78.38) (152.47) 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน       
 อตัราส่วนหนีL สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 9.61 21.06 (7.87) 2.33 4.60 10.47 
 อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีLย (เท่า) 0.74 (3.23) (1.10) 4.02 (3.33) (0.53) 
ข้อมูลต่อหุ้น       
 กาํไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น บาท 0.06 0.44 (1.85) 0.10 (0.17) (1.93) 
 ราคาตามบญัชีต่อหุน้ บาท 0.12 0.06 0.49 0.32 0.22 0.30 
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การวิเคราะหแ์ละคําอธิบายของฝ่ายจดัการ 

การวิเคราะหก์ารดําเนินงานและฐานะทางการเงิน 

 

การวิเคราะหผ์ลการดําเนินงาน ปี 2557 เปรยีบเทียบปี 2556 

ภาพรวมของการดําเนินงาน 

 ในปี 2557 บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย มีรายไดจ้ากการขาย
สินคา้และรบัจา้งผลิต 520.70 ลา้นบาท ลดลง 45.56% มีกาํไรสทุธิ 31.40 ลา้นบาท  ลดลง 
86.75% และสินทรพัยร์วม 698.31 ลา้นบาท ลดลง  9.18% อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 
62.37% อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ 4.28% ซึHงสรปุสาเหตขุองการเปลีHยนแปลงและการ
วิเคราะหข์อ้มลูตามรายการทีHสาํคญัได ้ดงันี� 

รายไดจ้ากการขายสินคา้และรบัจา้งผลิต   

 ในปี 2557 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายสินคา้และรบัจา้งผลิต 520.70 ลา้นบาท ปีกอ่น

เท่ากบั 956.46 ลา้นบาท ลดลง 435.76 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 59.58 โดยเกิดจาก บริษทั 

แพนเอเชียฟุตแวร ์ จาํกดั และ บริษทัย่อย 3 แห่ง หยดุประกอบกิจการ จึงทาํใหร้ายไดจ้ากการขาย

สินคา้และรบัจา้งผลิต ลดลงจากงวดเดียวกนัจากปีกอ่น 549.12 ลา้นบาทหรือเท่ากบัรอ้ยละ 

94.42  นอกจากนี�รายไดจ้ากการขายสินคา้และรบัจา้งผลิตของบริษทัย่อย 4 แห่ง สงูขึ�นจากปีกอ่น 

118.42 ลา้นบาท หรือเทา่กบัรอ้ยละ 35.40 เนืHองจากผลิตชิ�นสว่นรองเทา้ใหก้บัลกูคา้ตา่งประเทศ

เพิHมขึ�น 

รายไดอื้Lน   

 ในปี 2557 บริษทัฯ มีรายไดอื้Hน 87.44 ลา้นบาท ปีกอ่นเท่ากบั 975.20 ลา้นบาท ซึHงสว่น
ใหญ่ประกอบดว้ย  ดอกเบี�ยรบั 30.76 ลา้นบาท คา่เชา่รบั 0.96 ลา้นบาท เงนิปันผลรบั 1.24 ลา้น
บาท กาํไรจากการขายทรพัยสิ์น 31.38 ลา้นบาท และกาํไรจากการจาํหนา่ยเงนิลงทนุ 1.65 ลา้น
บาท ซึHงรายไดอื้Hนลดลงจากปีกอ่น 887.76 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 91.03   เนืHองจากในปี 2556 มี
คา่เชา่รบั 12.86 ลา้นบาท กาํไรจากการปรบัโครงสรา้งหนี� 314.86 ลา้นบาท  และ กาํไรจากการ
ขายทรพัยสิ์น 559.77 ลา้นบาท 

ตน้ทนุขาย   

 ในปี 2557 บริษทัฯ มีตน้ทนุขายคิดเป็นรอ้ยละ 83.91 ของรายไดจ้ากการขายและรบัจา้ง
ผลิต เมืHอเทียบกบัปี 2556 ซึHงเทา่กบัรอ้ยละ 110.05  ลดลงเมืHอเทียบกบัปีทีHผา่นมา   เนืHองจาก
คา่แรงทางตรง และคา่ใชจ่้ายในการผลิต ซึHงเป็นผลมาจากความสามารถในการทาํอตัรากาํไรขั�นตน้
ของยอดขายตา่งประเทศและยอดขายในประเทศ เนืHองจากมีคาํสั Hงซื�อจากลกูคา้มากกว่ากาํลงัการ
ผลิต อีกทั�งยงัมีตน้ทนุขายในสว่นของบริษทัฯ ทีHลดลงเมืHอเทียบกบัปี 2556 เนืHองมาจากการหยดุ
ประกอบกิจการ 
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ค่าใชจ่้ายในการขาย 

 ในปี 2557 บริษทัฯ มีคา่ใชจ่้ายในการขาย 7.69 ลา้นบาท  ปีกอ่นเทา่กบั 20.03 ลา้นบาท 
ลดลง 12.33 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 61.59 เนืHองจากในปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อย 3 แห่ง 
หยดุประกอบกิจการ ทาํใหค้า่ใชจ่้ายขายลดลง 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร   

 ในปี 2557 บริษทัฯ มีคา่ใชจ่้ายในการบริหาร 90.91 ลา้นบาท ปีกอ่นเทา่กบั 189.05 ลา้น
บาท ลดลง 98.05 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 51.91  เนืHองจากในปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อย 3 
แห่ง หยดุประกอบกิจการ ทาํใหค้า่ใชจ่้ายบริหารลดลง 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

 คา่ใชจ่้ายภาษีเงนิไดใ้นปี 2557 เทา่กบั 1.82 ลา้นบาท ปี 2556 เท่ากบั 56.91  ลา้นบาท 

ลดลง 55.09 ลา้นบาท สาเหตหุลกัเนืHองจากบริษทัฯ มีกาํไรลดลง 

ฐานะทางการเงิน 

 ณ สิ�นปี 2557 บริษทัฯ มีสินทรพัยร์วมทั�งสิ�น 698.31 ลา้นบาท ลดลงจากปีกอ่น 70.60 
ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 9.18 โดยมีสินทรพัยห์มนุเวียนลดลง 147.17 ลา้นบาท และสินทรพัยไ์ม่
หมนุเวียนเพิHมขึ�น 76.57 ลา้นบาท โดยมีสดัสว่นของสินทรพัยแ์ตล่ะรายการเทียบสินทรพัยร์วม
ประกอบไปดว้ย เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดรอ้ยละ 11.70  เงนิลงทนุชั Hวคราวรอ้ยละ 
15.10  ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อืHนรอ้ยละ 18.26  สินคา้คงเหลือรอ้ยละ 10.98  สินทรพัยที์Hถือไว้
เพืHอขายรอ้ยละ 4.45 เงนิลงทนุในบริษทัร่วมและเกีHยวขอ้งรอ้ยละ 8.12 อสงัหาริมทรพัยเ์พืHอการ
ลงทนุรอ้ยละ 14.53 ทีHดินอาคารและอปุกรณส์ทุธิ รอ้ยละ 10.29  และอืHนๆ รอ้ยละ 6.57 

สินทรพัยห์มนุเวียน   

 ณ สิ�นปี 2557 บริษทัฯ มีสินทรพัยห์มนุเวียนเท่ากบั 439.20 ลา้นบาท ลดลงจากปีกอ่น 
147.17 ลา้นบาท  สว่นใหญ่เป็นการลดลงของเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ซึHงมีการชาํระหนี�
ใหก้บัสถาบนัการเงนิและ เพืHอใชใ้นการดาํเนนิงาน  และมีการปรบัรายการสินทรพัยที์Hถือไวเ้พืHอขาย 
ไปเป็น อสงัหาริมทรพัยเ์พืHอการลงทนุ 

 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน   

 ณ สิ�นปี 2557 บริษทัฯ มีสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 259.11 ลา้นบาท เพิHมขึ�น 76.57 ลา้น

บาท    เนืHองจาก มีเงนิลงทนุในบริษทัร่วมและบริษทัทีHเกีHยวขอ้งเพิHมขึ�น  และเพิHมขึ�นจากการการปรบั

รายการสินทรพัยที์Hถือไวเ้พืHอขาย มาไวที้Hอสงัหาริมทรพัยเ์พืHอการลงทนุ 
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   

 ณ สิ�นปี 2557 บริษทัฯ มีเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเท่ากบั 81.68 ลา้นบาท ปีกอ่น
เท่ากบั 194.65 ลา้นบาท ลดลง 112.97 ลา้นบาท เนืHองจากนาํไปลงทนุในเงนิลงทนุชั Hวคราว และ
ชาํระคืนเงนิก ูยื้มจากสถาบันการเงนิ และเจา้หนี�การคา้ตา่งๆ  

เงินลงทนุชัLวคราว 

 ณ สิ�นปี 2557 บริษทัฯ มีเงนิลงทนุชั Hวคราวเท่ากบั 105.46  ลา้นบาท ปีกอ่นเท่ากบั 65 
ลา้นบาท เพิHมขึ�น 40.46 ลา้นบาท เนืHองจากบริษทัฯ เปิดบญัชีเงนิฝากประจาํ ซึHงเป็นการลงทนุ โดย
มีอตัราผลตอบแทนทีHสงูกว่า 

ลกูหนี]การคา้  และลกูหนี] อืLน 

 ณ สิ�นปี 2557 บริษทัฯ มีลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อืHนรวมทั�งสิ�น 127.52 ลา้นบาท เพิHมขึ�น
จากปีกอ่น 11.39 ลา้นบาท เนืHองจากยอดขายของบริษทัย่อยทีHเพิHมขึ�น ประกอบไปดว้ยลกูหนี�
การคา้ 118.69 ลา้นบาท ลกูหนี�อืHน 8.83 ลา้นบาท โดยลกูหนี�การคา้ประกอบดว้ย ลกูหนี�ทีHยงัไม่
ครบกาํหนดชาํระ 29.85 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 23.41 ของลกูหนี�รวม  ลกูหนี�ทีHเกินกาํหนดชาํระ
ภายใน 3 เดือน จาํนวน 29 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 22.74 ของลกูหนี�รวม เกิดจากนโยบายการ
ชาํระเงนิของลกูคา้ทีHไมต่รงรอบการชาํระเงนิ และลกูหนี�คา้งชาํระเกิน 3 เดือนขึ�นไป จาํนวน 90.63 
ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 71.07 ของลกูหนี�รวม  ซึHงเป็นลกูหนี�การคา้ทีHตั�งคา่เผืHอหนี�สงสยัจะสญู 
จาํนวน 63.72 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 49.97 ลกูหนี�หลงัหกัคา่เผืHอหนี�สงสยัจะสญู เป็นลกูหนี�ทีHมี
คณุภาพดีมีการชาํระครบถว้น และสว่นใหญ่ตรงตามกาํหนดเวลา 

เงินใหก้ ูย้มืระยะสั]น 
    

ณ สิ�นปี 2557 บริษทัฯ มีเงนิใหก้ ูยื้มระยะสั�นรวมทั�งสิ�น 6.92 ลา้นบาท ลดลงจากปีกอ่น 
2.17 ลา้นบาท  เนืHองจากไดร้บัคืนเงนิใหก้ ูยื้มจากกิจการทีHเกีHยวขอ้งกนัและกิจการอืHน  

สินคา้คงเหลือ   

 ณ สิ�นปี 2557 บริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือเท่ากบั 76.69 ลา้นบาท  เพิHมขึ�นจากปีกอ่น 3.66 
ลา้นบาท  เนืHองจากบริษทัย่อยมีสินคา้คงคลงัซึHงยงัไมค่รบกาํหนดการสง่มอบใหล้กูคา้ 

ทีLดิน อาคาร และอปุกรณ ์

 ณ สิ�นปี 2557  บริษทัฯ  มีทีHดิน อาคาร  และอปุกรณส์ทุธิ  เท่ากบั 71.82 ลา้นบาท ลดลง
จากปีกอ่น 10.80 ลา้นบาท   เนืHองจากการตดัคา่เสืHอมราคา 

หนี]สินรวม   

 ณ สิ�นปี 2557 บริษทัฯ มีหนี�สินรวม 632.49 ลา้นบาท  ลดลงจากปีกอ่น 101.56 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 13.84  ซึHงสาเหตหุลกัมาจากบริษทัฯ ชาํระคืนเงนิเบิกเกินบญัชีและเงนิก ูยื้ม
ระยะสั�นจากสถาบนัการเงนิ 67.54 ลา้นบาท  มีเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อืHนลดลง 6.69 ลา้นบาท 
เงนิก ูยื้มระยะยาวลดลง 28.07 ลา้นบาท  นอกจากนี�มีหนี�สินภาษีเงนิไดร้อตดับญัชีเพิHมขึ�น 0.34 
ลา้นบาท ซึHงเกดิจากการปรบัตามมาตรฐานการบญัชีจากกาํไรทีHเกิดขึ�น 
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สว่นของเจา้ของ 

 ณ สิ�นปี 2557 บริษทัฯ มสีว่นของเจา้ของ 65.82 ลา้นบาท ปีกอ่น 34.86 ลา้นบาท เพิ$มขึ�น 
30.96  ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 88.81 เนื$องจากบริษทัฯ มีกาํไรสทุธิจากการดาํเนนิงานในปี 
2557 จาํนวน 30.86 ลา้นบาท  องคป์ระกอบอื$นของสว่นของเจา้ของเพิ$มขึ�น 0.03 ลา้นบาท และ
สว่นของผูม้ีสว่นไดเ้สียที$ไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัย่อยเพิ$มขึ�น 0.07 ลา้นบาท บริษทัฯ จึงมี
มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุน้ ณ สิ�นปี 2557 เท่ากบั 0.12 บาท เมื$อเทียบกบัปี 2556 ซึ$งเท่ากบั 0.06 
บาท เพิ$มขึ�น 0.06 บาทตอ่หุน้ 

คณุภาพของสินทรพัย ์

ดา้นเงินลงทนุเผื�อขาย 

 บริษทัฯ มีเงนิลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผื$อขายปี 2557 เทา่กบั 0.058 ลา้นบาท ปี 2556 เท่ากบั 
0.032 ลา้นบาท เพิ$มขึ�น 0.026 ลา้นบาท 

 

ดา้นเงินลงทนุระยะยาวอื�น 

 บริษทัฯ มีเงนิลงทนุในบริษทัร่วมและบริษทัที$เกี$ยวขอ้ง จาํนวน 56.68 ลา้นบาท ปีกอ่น 
41.95 ลา้นบาท ลดลง 14.73 ลา้นบาท เป็นการลงทนุในหุน้สามญั โอนกลบัรายการดอ้ยคา่เงนิ
ลงทนุ 4.14 ลา้นบาท  

 บริษทัฯ ไดป้ฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัที$ 36  เรื$องการดอ้ยคา่ของสินทรพัย์
สาํหรบัเงนิลงทนุในกิจการที$ไมไ่ดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยไดม้ีการ
ทบทวนการดอ้ยคา่เงนิลงทนุเป็นประจาํทกุปี  ในปี 2557 มีการโอนกลบัรายการดอ้ยคา่เงนิลงทนุ
จาํนวนเงนิ 4.14  ลา้นบาท 

ดา้นที�ดิน อาคาร และอปุกรณ ์  

 ที$ดิน อาคาร และอปุกรณส์ทุธิ  มลูคา่ที$ปรากฏในงบการเงนิแสดงในราคาทนุหกัดว้ยคา่เสื$อม
ราคาสะสม   สาํหรบัอาคาร เครื$องจกัร และอปุกรณที์$ไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน ์   บริษทัฯ ไดด้าํเนนิการ
จาํหนา่ยออกจากบัญชี 
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สภาพคลอ่ง 

กระแสเงินสด   

 ในปี 2557 บริษทัฯ มีเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดจาํนวนเงนิ 81.68 ลา้นบาท ปีกอ่น
เท่ากบั 194.65 ลา้นบาท ลดลง 112.97 ลา้นบาท  เนืHองจากนาํไปลงทนุในเงนิลงทนุชั Hวคราว และ
ชาํระคืนเงนิก ูยื้มจากสถาบันการเงนิ และเจา้หนี�การคา้ตา่งๆ   

 บริษทัฯ มีเงนิสดสทุธิใชไ้ปจากกิจกรรมดาํเนนิงาน 9.15 ลา้นบาท ปีกอ่น 213.04 ลา้นบาท 
ลดลง 203.90 ลา้นบาท เนืHองจากรายรบัจากการขายลดลงจากปีกอ่น 

 บริษทัฯ มีกระแสเงนิสดไดม้าจากกิจกรรมลงทนุสทุธิ 14.07 ลา้นบาท ซึHงเกดิจาก เงนิสด
รบัจากเงนิใหก้ ูยื้ม 30.41 ลา้นบาท ดอกเบี�ยรบั 4.54 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายทีHดิน อาคารและ
อปุกรณ ์33.05 ลา้นบาท และอืHนๆ 0.71 ลา้นบาท มบีญัชีเงนิฝากประจาํอยู่ในรปูเงนิลงทนุชั Hวคราว 
40.46 ลา้นบาท มีรายจ่ายในการซื�อทีHดิน อาคารและอปุกรณ ์จาํนวนเงนิ 8.38 ลา้นบาท และมีเงนิ
สดจ่ายจากการซื�ออสงัหาริมทรพัยเ์พืHอการลงทนุ 5.80 ลา้นบาท 

 บริษทัฯ มียอดกระแสเงนิสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินสทุธิ 117.89 ลา้นบาท ซึHงเป็นการ
จ่ายดอกเบี�ย 9.76 ลา้น จ่ายชาํระคืนเงนิก ู ้ 39.77 ลา้นบาท จ่ายชาํระคืนเงนิก ูยื้มระยะสั�นจาก
สถาบนัการเงนิ 67.54 ลา้นบาท และอืHน ๆ 0.82 ลา้นบาท 

ความเพียงพอของสภาพคลอ่ง 

 บริษทัฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2557 เท่ากบั 0.74 เท่า  ปี 2556 เท่ากบั 0.90 เท่า 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว ปี 2557 เท่ากบั 0.53 เท่า ปี 2556 เท่ากบั 0.57 เท่า  นอกจากนี�
บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในปี 2557 เท่ากับ 9.61 เท่า และปี 2556 เท่ากับ 
21.06 เท่า บริษทัฯ และบริษทัย่อย ยังคงตอ้งปรับปรงุระบบการบริหารจัดการสภาพคล่องโดยให้
ระยะเวลาเก็บชาํระหนี�นอ้ยกว่าระยะเวลาชาํระหนี� เพืHอจะไดม้ีสภาพคล่องหมนุเวียนในกิจการมาก
ยิHงขึ�น 

แหลง่ทีLมาของเงินทนุ 

 บริษทัฯ ใชเ้งนิทนุในการดาํเนนิงานและการลงทนุมาจากเงนิทนุและกาํไรสะสมของบริษทัย่อย 
และเงินกูยื้มจากสถาบันการเงิน และเงินกูยื้มจากกิจการทีHเกีHยวขอ้งและกิจการอืHน เป็นหนี�สินทีHมี
ดอกเบี�ย หนี�สินของบริษทัฯ ทีHแสดงในงบการเงินส่วนใหญ่เป็นเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อืHน    หนี�สิน
ภาษีเงนิไดร้อตดับญัชี  และประมาณการหนี�สินผลประโยชนพ์นกังาน ซึHงจากงบการเงินของบริษทัฯ 
ณ สิ�นปี 2557  มีหนี�สินรวมเท่ากบั 632.49 ลา้นบาท สว่นของเจา้ของเท่ากบั 65.82 ลา้นบาท 
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