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หมายเหตุ : ในปี 2556 บริษทัไดป้รับปรุงจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัจากเดิมจ านวน 13,170,000 หุน้ เป็น 131,700,000 หุน้ เน่ืองจากมีการลดมูลค่าหุน้สามญัท่ีตราไว้
จากเดิม หุน้ละ 10.00 บาท เหลือหุน้ละ 1.00 บาท 

 

ข้อมูลส ำคญัทำงกำรเงิน 
     

ข้อมูลจากงบการเงินรวม  ( หน่วย : พนับาท ) 
 

2556  

 

2555  

 

2554 

สินทรัพยร์วม 280,818 
 

299,900 
 

305,621 

หน้ีสินรวม 135,523 
 

175,560 
 

122,138 

ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนของบริษทัใหญ่ 145,294 
 

124,341 
 

183,483 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 124,527 
 

319,723 
 

328,404 

รายไดจ้ากการขายห้องชุด 7,378 
 

- 
 

- 

รายไดร้วม 137,038 
 

342,709 
 

333,203 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ (42,609) 

 
(5,640) 

 
33,310 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (127,655) 
 

(56,285) 
 

3,653 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 55,970 

 

(56,285) 

 

3,653 

ข้อมูลต่อหุ้น(บาท) 
     มูลค่าท่ีตราไว ้ 1.00 

 
1.00 

 
1.00 

มูลค่าตามบญัชี 1.10 
 

0.94 
 

1.39 

ก าไรสุทธิ (0.97) 
 

(0.43) 
 

0.03 

อตัราส่วนทางการเงิน 
     

สภาพคล่อง (เท่า) 

     อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.53 
 

1.08 
 

2.13 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.21 
 

0.30 
 

0.93 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (0.04) 
 

(0.16) 
 

(0.06) 
ความสามารถในการท าก าไร (%) 

     อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อรายไดร้วม (93.15) 
 

(16.42) 
 

1.10 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (108.82)  (47.92)  2.43 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (%) 
     อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์    (43.96) 

 
      (18.59) 

 
      1.29 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร    (64.81) 
 

      (45.08) 
 

    26.19 
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รายงานจากคณะกรรมการบริษทั 

ปี 2556 นบัเป็นปีแห่งการเปล่ียนแปลงคร้ังยิ่งใหญ่ของ บริษทั บางกอกไนล่อน จ ากดั (มหาชน) หลงัจากการประกาศ 

หยดุการผลิตชัว่คราว ตั้งแต่วนัท่ี 31 มกราคม 2556 คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาทบทวนแผนการด าเนินการในอนาคตอยา่ง

รอบคอบ โดยค านึงถึงผลประโยชนสู์งสุดของผูถื้อหุน้ และผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียทุกราย ซ่ึงเห็นวา่การประกอบธุรกิจผลิตถุงเทา้

แบบเดิม มีปัจจยัท่ีไม่เอ้ือต่อการด าเนินการหลายดา้น ทั้งภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขนัในตลาด ตน้ทุนการผลิต การลงทุนใน

เคร่ืองจกัรใหม่ การจดัหาเงินทุน และผลตอบแทนจากการด าเนินงาน เม่ือพิจารณาประกอบกนัแลว้ จึงเห็นสมควรใหบ้ริษทั

ด าเนินการจดัหาผูล้งทุนใหม่ท่ีมีศกัยภาพ สรรหาธุรกิจใหม่ท่ีมีความมัน่คงและใหผ้ลตอบแทนท่ีดีกวา่มาทดแทนธุรกิจเดิม ต่อมา

ในเดือนกนัยายน 2556 บริษทัไดด้ าเนินการเปล่ียนโครงสร้างผูถื้อหุน้ใหม่ เปล่ียนทีมผูบ้ริหารตามโครงสร้างการถือหุน้ท่ี

เปล่ียนแปลง และเปล่ียนธุรกิจจากส่ิงทอมาเป็นธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ โดยเปล่ียนช่ือบริษทัเป็น “บริษทั แอสเซท ไบร์ท จ ำกดั

(มหำชน)”  ช่ือย่อ “ABC” เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2556 

 คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารชุดใหม่ไดต้ระหนกัถึงภาระหนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้ ผูท่ี้มีส่วนได้

เสียทุกราย โดยยึดหลกัการบริหารจดัการตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงภาระในการฟ้ืนฟกิูจการ ทั้งสภาพคล่อง 

ภาระหน้ีสิน และการด าเนินงานต่อเน่ืองท่ีก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละผลตอบแทนท่ีดี สร้างความมัน่คงใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยืน 

 ในปี 2557 บริษทัมีแผนการด าเนินงานทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  มีโครงการลงทุนอสงัหาริมทรัพยใ์น

รูปแบบต่างๆ และธุรกิจอ่ืนๆนอกเหนือจากรายไดห้ลกั เพ่ือสร้างเสริมความมัน่คงใหแ้ก่กิจการ นอกจากน้ีบริษทัมีการจดัหา

เงินทุนจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น ระดมทุนจากการเพ่ิมทุนเพ่ือเสริมศกัยภาพในการลงทุนเตม็รูปแบบ 

 คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัจะปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ เพ่ือกอบกู้

สถานการณ์ของบริษทั ใหก้ลบัมาแขง็แกร่ง มัน่คง และเติบโตอข้ึนอยา่งย ัง่ยืน ทั้งน้ีบริษทัขอขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ และผูมี้อุปการ

คุณทุกท่านท่ีใหก้ารสนบัสนุนดว้ยดีตลอดมา  

 

                                  คณะกรรมการบริษทั 

      บริษทั แอสเซท ไบร์ท จ ากดั(มหาชน) 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2556 

คณะกรรมการตรวจสอบบริษทั แอสเซท ไบร์ท จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
 1.  นายสุเทพ พงษพิ์ทกัษ ์   ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2.  หม่อมราชวงศจิ์ราคม กิติยากร    ด ารงต าแหน่ง  กรรมการตรวจสอบ 
 3.  นายกมัปนาท วรรณวงศ ์    ด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ 
 ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 5 คร้ัง และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สรุปดงัน้ี 

 สอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทางการเงินท่ีถกูตอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และการตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ ติดตามผลการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาประสบการณ์
ผูต้รวจสอบภายใน 

 พิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความน่าเช่ือถือ ความเป็น
อิสระในการปฏิบติัหน้าท่ี จึงเห็นสมควรเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั เพ่ือขออนุมติัต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งศาสตราจารยเ์กษรี ณรงค์เดช ทะเบียนเลขท่ี 76 และ/หรือนางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน  
ทะเบียน 4563  และ/หรือนายสุมิตร ขอไพบูลย ์ทะเบียนเลขท่ี 4885 และ/หรือนายชยัยุทธ องัศุวิทยา ผูส้อบบญัชีฯ 
ทะเบียนเลขท่ี 3885 แห่งส านกังาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีเดิมของบริษทัฯ  เป็นผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 2557 

 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ติดตามใหบ้ริษทัมีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจ 
 ก ากบัดูแลใหมี้การปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ 
 ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 
คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างครบถว้นเป็นอิสระ ก ากบัดูแลกิจการให้มี

ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจท่ีด าเนินอยู ่การจดัท างบการเงินถกูตอ้งตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ ปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้ก าหนด และกฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ซ่ึง
คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบขอ้บกพร่องหรือส่ิงผิดปกติ ท่ีเป็นสาระส าคญั 

      
       สุเทพ     พงษ์พิทักษ์  
                  (นายสุเทพ     พงษพิ์ทกัษ)์ 

                    ประธานกรรมการตรวจ 
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1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ 

บริษทั แอสเซท ไบร์ท จ ำกดั (มหำชน) เดิมช่ือบริษทั บางกอกไนล่อน จ ากดั (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งบริษทัข้ึนเม่ือปี
พ.ศ. 2507 โดยร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มผูล้งทุนในประเทศไทยกบับริษทัในประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงประกอบดว้ย บริษทั สหพฒันา
อินเตอร์โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) บริษทั มิตรสยามอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และบริษทั ไทยโทเรซินเทติคส์ จ ากดั   

บริษทัเร่ิมด าเนินการผลิตและจ าหน่ายถุงเทา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510โดยระยะแรกของการ
ด าเนินกิจการนั้นบริษทัจ าเป็นตอ้งพ่ึงพาฝ่ายญ่ีปุ่นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นช่างผูช้  านาญท่ีเขา้มาฝึกสอนเทคนิค การจดัหา
เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั และช่วยหาวตัถุดิบป้อนโรงงาน เม่ือบริษทัพฒันาและเติบโตข้ึนจนสามารถพ่ึงพาตนเองได ้ผูล้งทุนฝ่าย
ญ่ีปุ่นจึงลดบทบาทและสดัส่วนการถือหุน้นอ้ยลง 

บริษทัมีผลการด าเนินงานขาดทุนอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2555 ดว้ยสาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายและตน้ทุนการผลิตต่างๆ 
ปรับตวัสูงข้ึน อาทิ ค่าจา้งแรงงานขั้นต ่าท่ีปรับเพ่ิมข้ึนเป็น 300 บาทต่อวนั ค่าวตัถุดิบ ค่าใชจ่้ายในการผลิต ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 
เป็นตน้ ขณะท่ีบริษทัไม่สามารถปรับราคาขายไดม้ากเท่าท่ีควร เพราะมีสินคา้จากต่างประเทศ และผูผ้ลิตรายย่อยเขา้มาขายใน
ราคาท่ีต ่ากวา่ผลิตภณัฑข์องบริษทั นอกจากน้ีลกูคา้รายใหญ่ภายในประเทศยงัไดรั้บผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิจท่ีตกต ่า ท า
ใหต้ลาดซบเซา ยอดขายไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางเอาไว ้บริษทัไม่สามารถใชก้ าลงัการผลิตไดเ้ต็มท่ี ส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตเฉล่ีย
ต่อหน่วยเพ่ิมสูงข้ึนเป็นผลให้บริษทัตอ้งหยุดการผลิตชัว่คราวเม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2555 และประกาศเลิกว่าจา้งพนกังาน
ทั้งหมดในวนัท่ี 31 มกราคม 2556 แต่บริษทัยงัคงด าเนินการผลิต และจ าหน่ายเฉพาะสินคา้ตามค าสัง่ซ้ือท่ีรับมาล่วงหนา้  

ในวนัท่ี 26 กนัยายน 2556บริษทัมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุน้รายใหญ่ โดยผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัจ านวน 11 ราย 
ไดข้ายหุน้ของบริษทัผ่านกระดานการซ้ือขายหลกัทรัพยร์ายใหญ่ ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนการขายหุน้จ านวน 68.57% โดยขายใหก้บั
นายปรเมษฐ ์รังรองธานินทร์ ในราคาหุน้ละ19.40 บาท โดยมีรายละเอียดตามตารางดา้นล่าง 

รำยช่ือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ก่อนกำรท ำ Big Lot รำยช่ือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หลงักำรท ำ Big Lot 

ช่ือ – นำมสกลุ 
จ ำนวน
หุ้น 

ร้อยละ ช่ือ – นำมสกลุ 
จ ำนวน
หุ้น 

ร้อยละ 

1. บริษทั บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จ ากดั 2,909,000 22.09% 1. บริษทั บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จ ากดั - - 
2. นายสุพจน์ ศรีโรจนนัท ์ 1,575,499 11.96% 2. นายสุพจน์ ศรีโรจนนัท ์ - - 

3. บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากัด 
(มหาชน) 

1,462,500 11.10% 
3. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง 
จ ากดั (มหาชน) 

- - 

4. นายส าเริง มนูญผล 1,015,433 7.71% 4. นายส าเริง มนูญผล - - 
5. บริษทั โชควฒันา จ ากดั 492,226 3.74% 5. บริษทั โชควฒันา จ ากดั - - 
6. นายรัตนพงศ ์ศรีโรจนนัท ์ 374,773 2.85% 6. นายรัตนพงศ ์ศรีโรจนนัท ์ - - 
7. บริษทั สหไทยพฒันภณัฑ ์จ ากดั 366,049 2.78% 7. บริษทั สหไทยพฒันภณัฑ ์จ ากดั - - 
8. นายเฉลิมพงษศ์รีโรจนนัท ์ 311,079 2.36% 8. นายเฉลิมพงษศ์รีโรจนนัท ์ - - 
9. นางสุภาภรณ์ศรีโรจนนัท ์ 189,566 1.44% 9. นางสุภาภรณ์ศรีโรจนนัท ์ - - 
10. นายเอกพงศศ์รีโรจนนัท ์ 174,933 1.33% 10. นายเอกพงศศ์รีโรจนนัท ์ - - 
11. บริษทั วตัสดรมยั จ ากดั 159,999 1.21% 11. บริษทั วตัสดรมยั จ ากดั - - 
   12. นายปรเมษฐ ์ รังรองธานินทร์ 9,031,057 68.57% 

รวม 9,031,057 68.57%  9,031,057 68.57% 
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และนายปรเมษฐ ์รังรองธานินทร์ไดท้ าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท่ี์เหลือทั้งหมด (Mandatory Tender Offer)จากผูถื้อหุน้ใน

วนัท่ี 1 ตุลาคม –วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2556 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ.1/2554 เร่ือง

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ ท าใหโ้ครงสร้างของผูถื้อหุน้ เปล่ียนไปตามท่ีปรากฏ

ในหวัขอ้“ขอ้มลูหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้” อ านาจการควบคุม หรือกลุ่มผูถื้อหุน้ของบริษทั เปล่ียนไปตามโครงสร้างผูถื้อหุน้ใหม่ 

และต่อมาบริษทัไดจ้ าหน่ายเงินลงทุน ในบริษทั สหน าเท็กซ์ไทล ์จ ากดั ซ่ึงเดิมเป็นบริษทัย่อยของบริษทั มีสัดส่วนการถือหุ้น 

18% เน่ืองจากไม่มีธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง และเพ่ือเป็นการเพ่ิมสภาพคล่องให้แก่กิจการ ท าให้บริษทัไม่มีบริษทัย่อย และไม่มี

ความสมัพนัธ์ใดๆ กบักลุ่มผูถื้อหุน้เดิม 

บริษทัไดแ้กไ้ขช่ือของบริษทัใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงประเภทธุรกิจจากเดิมช่ือ บริษทั บางกอกไน

ล่อน จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทั แอสเซท ไบร์ท จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2556 และเปล่ียนแปลงช่ือย่อท่ีใชซ้ื้อขาย

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงช่ือบริษทัจาก BNC เป็น ABC โดยมีผลเม่ือวนัท่ี 24ธนัวาคม 

2556 และบริษทัไดด้ าเนินการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากเดิม 10 บาทต่อหุ้น เป็น 1บาทต่อหุ้น โดยมีผลเม่ือวนัท่ี 20

ธนัวาคม 2556 

เป้ำหมำยขององค์กร 

ภายใต้การบริหารจัดการโดยผูบ้ริหารชุดใหม่ ตามโครงสร้างการถือหุ้นท่ีเปล่ียนแปลงไป บริษทัมีนโยบายท่ีจะ

เปล่ียนแปลงการประกอบธุรกิจหลกัของกิจการโดยจะน าธุรกิจใหม่ซ่ึงคาดว่าจะก่อให้เกิดรายไดท่ี้มัน่คงมากกว่าเขา้มาแทนท่ี 

และท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 11 ธันวาคม 2556 ไดมี้มติอนุมติัให้ บริษทัเปล่ียนแปลงธุรกิจหลกัของ

บริษทัจากธุรกิจเคร่ืองนุ่งห่มและส่ิงทอ เป็นธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทัมีเป้าหมายท่ีจะด าเนินธุรกิจดา้นอสังหาริมทรัพย ์หลากหลายรูปแบบ ทั้งโครงการท่ีใหผ้ลตอบแทนในระยะสั้น

และในระยะยาว รวมถึงธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่าสร้างความมัน่คงท่ีย ัง่ยืนใหแ้ก่องคก์ร และลดความเส่ียงในการ

ด าเนินธุรกิจประเภทเดียว โดยในปีท่ีผ่านมาบริษทัลงทุนในโครงการหอ้งชุดโดยเหมาซ้ือหอ้งชุดท่ีเหลืออยู่จ  านวน 19 ยนิูต ใน

โครงการบา้นนวธารา ริเวอร์ไลฟ์ ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีซอยประเสริฐมนูกิจ 33ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

มลูค่ารวมประมาณ 29 ลา้นบาท ซ่ึงคาดว่าจะจ าหน่าย และโอนกรรมสิทธ์ิไดห้มดภายในปี 2557 ทั้งน้ีบริษทัมีแผนงานต่างๆ ทั้ง

ระยะกลาง และระยะยาวท่ีจะน าเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2557 ต่อไป 
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2. ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ 

โครงสร้ำงรำยได้ 

ในปี 2556 บริษทัมีการผลิตและจ าหน่ายถุงเทา้ตามค าสั่งซ้ือท่ีรับมาล่วงหนา้ ในส่วนท่ียงัเหลืออยู่ และเร่ิมด าเนินธุรกิจดา้น
อสังหาริมทรัพย ์ในช่วงปลายปี จึงมีรายไดจ้ากธุรกิจเดิม คือ การจ าหน่ายถุงเทา้ และเส้นดา้ย ซ่ึงเป็นผลพลอยไดจ้ากกระบวนการ
ผลิต และมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยบ์างส่วน 

โดยรายไดข้องกลุ่มบริษทัตามงบการเงินรวมแสดงไดด้งัน้ี 
       (หน่วย:พนับำท) 

สายผลติภัณฑ์ ด าเนินการโดย 
% กำรถือหุ้น 
ของบริษัท 

  ปี 
2556
รำยได้ 

% 
  ปี 

2555
รำยได้ 

% 
  ปี 

2554
รำยได้ 

% 

         
 - ถุงเท้ำ บมจ.แอสเซท ไบร์ท - 71,828 52.42 264,928    77.30 255,730    76.75 
         
- เส้นด้ำย บมจ.แอสเซท ไบร์ท - 16,530 12.06 26,057   7.60 38,424   11.53 
 
 
-รำยได้จำกกำรขำย  
อสังหำริมทรัพย์ 

บจก. สหน าเทก็ซ์ไทล ์ 
 
บมจ. แอสเซท ไบร์ท   

18%* 
 
- 

36,168 
 

7,378 

26.39 
 

5.38 

28,738 
 
- 

  8.39 
 
- 

34,250 
 
- 

  10.28 
 
- 

         
- รำยได้อืน่ บมจ.แอสเซท ไบร์ท  4,527 3.30 22,433     6.55 4,294     1.29 
 บริษทั สหน าเทก็ซ์ไทล ์จ ากดั 18%* 606 0.44   553     0.16    505     0.15 
         

  รวม 137,037 100.00   342,709 100.00   333,203 100.00 

 
* บริษทัถือหุน้ใน บริษทั สหน าเท็กซ์ไทล ์จ ากดั เป็นสัดส่วน 18% และในเดือนกนัยายน 2556 บริษทัไดจ้ าหน่ายหุน้ของบริษทั

ดงักล่าวทั้งหมด ปัจจุบนัไม่มีความสมัพนัธ์ในฐานะบริษทัยอ่ย หรือกลุ่มบริษทั 

การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 

(1)  ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

 

บริษทัผลิตถุงเทา้ตามค าสัง่ซ้ือของลกูคา้โดยลกูคา้จะเป็นผูก้  าหนดรูปแบบลกัษณะลวดลายต่างๆ ของถุงเทา้รวมทั้งชนิด

และคุณภาพของวตัถุดิบถุงเทา้ท่ีผลิตใหก้บัลูกคา้ภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นถุงเทา้นกัเรียน ถุงเทา้ธุรกิจและถุงเทา้กีฬาภายใต้

เคร่ืองหมายการคา้ท่ีเป็นของลูกคา้หรือลูกคา้เป็นตวัแทนจ าหน่าย ส่วนถุงเทา้ท่ีผลิตให้กบัลูกคา้ต่างประเทศจะมีลกัษณะเป็น 

CASUAL SOCKส่งออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นคู่คา้หลกัของบริษทั 

ถุงเท้ำ 
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 บริษทั สหน าเทก็ซ์ไทล ์จ ากดั เป็นผูผ้ลิตเส้นดา้ย โดยการรับจา้งตีเกลียว และป่ันเส้นดา้ยไนล่อน จ าหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิต

ถุงเทา้ และผูผ้ลิตส่ิงทอทัว่ไปและเส้นดา้ยอีกส่วนหน่ึงเป็นผลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลิตถุงเทา้ของบริษทั โดยบริษทัจะ

จ าหน่ายเสน้ดา้ยบางส่วนใหแ้ก่ผูผ้ลิตถุงเทา้ท่ีใชเ้สน้ดา้ยประเภทเดียวกนั 

 

 

บริษทัซ้ือหอ้งชุดในโครงการอาคารชุดบา้นนวธารา รีเวอร์ไลฟ์จ านวน 19 ยนิูต มูลค่าเท่ากบั 29.23 ลา้นบาทลกัษณะ

เป็นอาคารชุดพกัอาศยัสูง 8 ชั้น สไตล ์Thai-Modern ตกแต่งพร้อมเฟอร์นิเจอร์ลกัษณะหอ้ง  มี 1 หอ้งนอน และ 2 หอ้งนอน มีส่ิง

อ านวยความสะดวก ไดแ้ก่ สระว่ายน ้า สปอร์ตคลบัขนาดใหญ่ WI-FI Internet  และ Steam & Sauna กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ 

กลุ่มคนท างานท่ีตอ้งการความสะดวกในการเดินทาง และกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีพ่ึงเร่ิมท างาน หรือตั้งครอบครัว  

รายละเอียดหอ้งชุดท่ีบริษทัซ้ือเพ่ือจ าหน่าย 

ประเภทและจ านวน   : หอ้งชุดประเภทพกัอาศยั จ านวน 19 หอ้ง  
พ้ืนท่ีใชส้อยรวม 869.88 ตารางเมตร 

ท าเล ท่ีตั้ง   :     ซอยประเสริฐมนูกิจ 33 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 
ภาระผกูพนั   : ไม่มี  
ภาระหน้ีคา้งกบันิติบุคคลอาคารชุด   : ไม่มี  
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายการ จ านวน 
(หอ้ง) 

พ้ืนท่ี(ตรม.) หมายเหตุ 

หอ้งท่ีจ าหน่ายและโอนกรรมสิทธ์ิแลว้ 3 172.12 - 
หอ้งรอขาย 11 507.91  
หอ้งท่ีมีลูกคา้จองและวางมดัจ าแลว้ 5 189.85 ลูกคา้ท่ีจองซ้ือห้องมีการช าระเงินมาแลว้

บางส่วน 
จ านวนหอ้งทั้งหมด 19 869.88 - 

ปัจจุบนับริษทัไดโ้อนกรรมสิทธ์ิใหลู้กคา้แลว้จ านวน 3 ยนิูต และจ าหน่ายไดแ้ลว้แต่รอการโอนกรรมสิทธ์ิใหลู้กคา้อีก

จ านวน 5 ยนิูต และอยูร่ะหวา่งการรอขายอีกจ านวน 11 ยนิูต 

 

 

 

 

ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ 

เส้นด้ำย 
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 (2) การตลาดและการแข่งขัน 

(ก) การท าตลาดของผลติภัณฑ์ 

 

 

 กลยุทธ์ในการแข่งขัน  

มุ่งผลิตสินคา้ท่ีมีเทคนิคดีไซนแ์ละเนน้คุณภาพของสินคา้เป็นหลกัและประสบการณ์การผลิตท่ียาวนานกว่า 30 ปี

สร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ลกูคา้กอปรกบัความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษทัและคู่คา้ 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลกัษณะของลูกค้าและความสัมพนัธ์ 

กลุ่มลกูคา้ของบริษทัจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

1) ลูกค้าในประเทศ 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายในประเทศจะมีลกัษณะเป็นตวัแทนเอเย่นต์หรือผูค้า้ส่งท่ีจ าหน่ายถุงเทา้นกัเรียน

ถุงเทา้ธุรกิจถุงเทา้กีฬาลกูคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นบริษทัในเครือและบางรายเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัส าหรับ

ลกูคา้รายใหญ่ ซ่ึงมียอดสัง่ซ้ือร้อยละ 55 ของรายไดจ้ากการขายสินคา้ในปี 2556 เป็นเอเยน่ตจ์ าหน่ายถุงเทา้ท่ีมี

ช่ือเสียงและติดต่อคา้ขายกนัมานานกวา่ 40 ปี 

2) ลูกค้าต่างประเทศ 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายมีลกัษณะเป็นตวัแทนเอเย่นต์หรือเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จ าหน่ายถุงเทา้แฟนซีหรือ 

CASUAL  SOCK ประเทศท่ีมียอดสัง่ซ้ือมากท่ีสุด คือ ประเทศญ่ีปุ่น 

 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

บริษทัจะผลิตสินคา้ตามค าสั่งของลูกคา้เป็นหลกัโดยลูกคา้ของบริษทัซ่ึงเป็นตวัแทน หรือเอเย่นตจ์ะน า

สินคา้ไปจ าหน่ายต่อแก่พ่อคา้ปลีกหรือผูบ้ริโภคอีกต่อหน่ึงส าหรับช่องทางการจ าหน่ายนั้น บริษทัจะติดต่อกบั

ลกูคา้โดยตรงแต่ลกูคา้ต่างประเทศบางรายตอ้งติดต่อผา่นนายหนา้ปี 2556 บริษทัมียอดจ าหน่ายในประเทศร้อย

ละ 80.51 และส่งออกร้อยละ 19.49 ของยอดขายรวม 
 

 

 

 

 กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

การแข่งขนัในธุรกิจอสังหาริมทรัพยค่์อนขา้งสูง เน่ืองจากมีผูป้ระกอบการหลายราย โดยส่วนแบ่งตลาด
เป็นของผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีมีช่ือเสียง มีความเช่ียวชาญและสัง่สมประสบการณ์มานาน เป็นท่ียอมรับของ

ถุงเท้ำ 

ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ 
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ผูบ้ริโภค กลยทุธ์ในการแข่งขนัข้ึนอยู่กบัท าเลท่ีตั้งของโครงการ รูปแบบของโครงการ และวิธีการน าเสนอให้
เป็นท่ีสนใจของผูบ้ริโภค รวมถึงการท าการตลาด และการส่งเสริมการขายท่ีเหมาะสม เพ่ือดึงดูดกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายไดต้รงกบัวตัถุประสงค ์

นอกจากนั้นการควบคุมตน้ทุนค่าก่อสร้าง และระยะเวลาการก่อสร้างก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีตอ้งค านึงถึง
ในการบริหารโครงการ ดงันั้นการมีพนัธมิตรท่ีเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีเช่ือถือไดจึ้งมีส่วนส าคญัท่ีจะท าให้
โครงการประสบความส าเร็จ และอีกปัจจยัคือโครงสร้างเงินทุนท่ีแข็งแรง รวมถึงคุณภาพของสินคา้ และ
บริการท่ีดีทั้งก่อนและหลงัการขาย การพิจารณาคดัเลือกโครงการลงทุน ตอ้งให้ความส าคญักบัท าเลท่ีตั้ง
โครงการ ศกัยภาพของโครงการ ราคาท่ีเหมาะสม และผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์โดยเฉพาะอาคารชุดท่ีบริษทัได้ซ้ือมานั้น บริษทัจะเลือกโครงการท่ีมี
ศกัยภาพในการจดัจ าหน่าย โดยข้ึนกบัท าเลท่ีตั้งและราคาท่ีสมเหตุสมผล บริษทัสามารถเลือกซ้ือโครงการท่ี
เหมาะสมไดใ้นราคาท่ีต ่ากวา่ทอ้งตลาด เน่ืองจากเป็นการซ้ือในปริมาณมาก และบริษทัสามารถท่ีจะท าการขาย 
หรือใหเ้ช่าในราคาตลาดไดต่้อไป 

นอกจากการซ้ือห้องชุดส าเร็จรูปแลว้ บริษทัจะเนน้การหาท าเลท่ีตั้งโครงการท่ีอยู่อาศยัในเขตชุมชนทั้ง
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงเมืองใหญ่ๆ ตามต่างจงัหวดั โดยบริษทัมีแผนท่ีจะพฒันาท่ีอยู่อาศยัประเภท
คอนโดมิเนียมแนว Low Rise เพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัของชุมชนท่ีก าลงัขยายตวั 

เพ่ือสร้างรายไดป้ระจ าท่ีสม ่าเสมอ และลดความเส่ียงของความผนัผวนของยอดขายอสังหาริมทรัพย ์
บริษทัมีแผนท่ีจะพฒันาหา้งสรรพสินคา้ขนาดเลก็ตามชุมชนต่างๆ ในบริเวณรอบๆ กรุงเทพฯ เพ่ือรองรับการ
ขยายตวัของท่ีอยูอ่าศยัท่ีเพ่ิมสูงข้ึน โดยบริษทัจะรับรู้รายไดป้ระจ าจากค่าเช่าร้านคา้ต่างๆ ภายในโครงการ 
 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

โครงการท่ีอยู่อาศยัโดยเฉพาะคอนโดมิเนียม จะเนน้กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มวยัท างาน หรือนกัศึกษา ท่ี

ตอ้งการหาท่ีอยูอ่าศยัในแหล่งชุมชน สะดวกในการเดินทางไปสถานศึกษา หรือท่ีท างาน การคมนาคมสะดวก 

มีสาธารณูปโภคพร้อม ดงันั้นรูปแบบโครงการท่ีเนน้ประโยชน์ของการใชส้อย และการพกัผ่อน รวมถึงท าเล

ท่ีตั้งท่ีเหมาะสม เช่น อยูใ่กลแ้นวรถไฟฟ้า หรือใกลท้างด่วน และระดบัราคาท่ีสมเหตุสมผลจะเป็นปัจจยัท่ีตอบ

โจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ได ้

อยา่งไรกต็ามราคาท่ีอยูอ่าศยัจะผนัแปรตามราคาท่ีดิน โดยเฉพาะท าเลในแนวเสน้ทางรถไฟฟ้า ท่ีอยู่อาศยั

ประเภทคอนโดมิเนียมยงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาด โดยเฉพาะหอ้งชุดในระดบัราคาไม่เกิน 2 ลา้นบาท เป็น

ระดบัราคาท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีอ านาจซ้ือ แต่จะมีการแข่งขนัรุนแรง ส่วนตลาดท่ีอยู่อาศยัระดบัสูงข้ึนไป จะ

ไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัต่างๆน้อยกว่าเพราะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายมีก าลงัซ้ือสูง และมีความมัน่คงทางดา้น

รายได ้ 

 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย   

บริษทัมีช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านตวัแทนขายท่ีมีประสบการณ์ในการขายอสังหาริมทรัพยโ์ดยบริษทั

จะใช้บริษัทตัวแทนขายทั้ งในประเทศ และบริษัทต่างประเทศ เพ่ือเน้นกลุ่มลูกค้าทั้ งในประเทศ และ
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ต่างประเทศ และเพ่ือสร้างโอกาสในการจดัจ าหน่ายใหม้ากข้ึน โดยท่ีบริษทัไม่ตอ้งมีค่าใชจ่้ายประจ าในการจา้ง

พนกังานประจ าและสามารถควบคุมตน้ทุนโดยใหแ้ปรผนัตามยอดขายท่ีเกิดข้ึนจริง  
 

(ข) ภาวะตลาดและการแข่งขัน 

 

 

การผลิตถุงเทา้เป็นอุตสาหกรรมส่ิงทอขั้นปลายใชเ้งินทุนนอ้ยเทคโนโลยีขั้นกลาง แต่พ่ึงพาแรงงานคนมากมีขนาด

เล็กเม่ือเทียบกบัอุตสาหกรรมส่ิงทออ่ืนๆดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้มีผูผ้ลิตรายย่อยๆ มีจ านวนมากและมีสินคา้น าเขา้มาจาก

ประเทศจีนเสนอขายในราคาถกู ท าใหก้ารแข่งขนัดา้นราคาเป็นไปอย่างรุนแรงปัจจุบนัผูผ้ลิตถุงเทา้รายใหญ่ในประเทศ

มีประมาณ 10 รายโดยจะเนน้การส่งออกมากกว่าขายภายในประเทศเน่ืองจากตลาดต่างประเทศเป็นตลาดขนาดใหญ่มี

อุปสงคสู์งสามารถรองรับสินคา้ไดอี้กมากและหลากหลาย 

ส่วนสภาพการแข่งขนัในตลาดระดบักลางและระดบับนนั้นนอกจากจะมีผูผ้ลิตภายในประเทศแข่งขนักนัเองแลว้

ยงัตอ้งแข่งขนักบัผูผ้ลิตจากประเทศคู่แข่งอ่ืน ไดแ้ก่ประเทศจีนเวียดนามอินโดนีเซียบงัคลาเทศ เกาหลีใตแ้ละตุรกีซ่ึงมี

ความได้เปรียบในด้านค่าจ้างแรงงานท่ีต ่ ากว่า และบางประเทศมีวตัถุดิบทั้ งฝ้าย ไหมขนสัตว์ ในขณะท่ีผูผ้ลิต

ภายในประเทศตอ้งน าเขา้วตัถุดิบและค่าจา้งแรงงานท่ีสูงข้ึนท าใหต้น้ทุนการผลิตของผูผ้ลิตในประเทศสูงกว่าคู่แข่งมาก 

จึงตอ้งแข่งขนักนัดว้ยคุณภาพของสินคา้และบริการท่ีดี 

ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการแข่งขนัของผูผ้ลิตภายในประเทศ คือ การแข็งค่าของเงินบาทราคาวตัถุดิบท่ีสูงข้ึน ไดแ้ก่ 

เสน้ใยฝ้ายและใยสังเคราะห์ค่าจา้งแรงงานในประเทศปรับเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง และปัญหาการขาดแคลนแรงงานท่ีมีทกัษะ

ในอุตสาหกรรม  

 

  

ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ 

 ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและผูรั้บเหมา  

ถึงแมน้วา่จะมีการปรับข้ึนค่าจา้งแรงงานในประเทศ แต่ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานมี

ฝีมือยงัอยูใ่นระดบัท่ีสูง ซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัจจยัเส่ียงส าคญัของทั้งผูป้ระกอบการรายเลก็และราย

ใหญ่ ดงันั้นการก่อสร้างอาคารจึงมีการน าระบบการก่อสร้างแบบก่ึงส าเร็จรูปมาใช้เพ่ือลดการพ่ึงพา

แรงงานคน แต่เน่ืองจากตน้ทุนจะมีมูลค่าค่อนข้างสูง  ดังนั้นผูป้ระกอบการรายใหญ่จึงไดเ้ปรียบจาก

ปริมาณการก่อสร้างท่ีมากท าให้ต้นทุนวัตถุดิบ และค่าก่อสร้างเฉล่ียต ่ ากว่าผูป้ระกอบการรายเล็ก 

นอกจากนั้นโครงสร้างทางการเงินของผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีเขม้แข็งกว่าเป็นผลให้เร่งโครงการแลว้

เสร็จไดเ้ร็วกวา่ 

ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ 

ถุงเท้ำ 
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 สถานการณ์ทางการเมืองและทิศทางเศรษฐกิจ  

มีผลให้กิจกรรมการลงทุนและการซ้ือขายอสังหาริมทรัพยช์ะลอตวัลง ส่วนหน่ึงเป็นผลเชิงจิตวิทยาต่อ

ความไม่มัน่ใจของผูบ้ริโภค ท าให้การตดัสินใจซ้ือ และการใช้จ่ายต่างๆ หยุดชะงกั ประกอบกบัภาวะ

เศรษฐกิจตกต ่า ส่งผลกระทบต่อรายไดข้องผูบ้ริโภค ขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการครองชีพ และหน้ีสินภาค

ครัวเรือนปรับเพ่ิมสูงข้ึน เป็นผลใหก้ าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคลดลง 

      การปล่อยสินเช่ือของสถาบนัการเงิน 

สถาบนัการเงินเพ่ิมความเขม้งวดในการอนุมติัปล่อยสินเช่ือทั้งแก่ผูป้ระกอบการ และผูบ้ริโภค เน่ืองจาก

การท่ีมีหน้ีภาคครัวเรือนสูงข้ึน และสภาพคล่องในระบบการเงินท่ีตึงตวัส่งผลให้ยอดการขาย และโอน

กรรมสิทธ์ิอสงัหาริมทรัพยล์ดลงอยา่งมาก 

 อตัราดอกเบ้ีย  

อตัราดอกเบ้ียเป็นปัจจยัหน่ึงในการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยั ทั้งน้ีทิศทางการด าเนินนโยบายทางการเงินแบบ

ผ่อนคลายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยภายใตส้ถานการณ์ทางการเมือง 

และภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั อาจมีผลใหอ้ตัราดอกเบ้ียนโยบายยงัทรงตวัอยู่ในระดบัต ่า เป็นปัจจยัหนุน

ใหแ้ก่ตลาดอสงัหาริมทรัพย ์  

     ตน้ทุนการด าเนินธุรกิจท่ีปรับตวัสูงข้ึน 

ตน้ทุนในการด าเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ ราคาท่ีดิน ค่าจา้งแรงงาน วสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง และแนวโนม้ราคา

พลงังานในประเทศทยอยปรับเพ่ิมข้ึน ส่งผลต่อตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยท่ี์เพ่ิมสูงข้ึน 

ผูป้ระกอบการตอ้งใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือคงราคาขาย หรือพยงุราคาขายใหเ้พ่ิมข้ึนนอ้ยท่ีสุด เน่ืองจาก

การแข่งขนัท่ีสูง  

ภำพรวมของตลำดอสังหำริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

มีการแข่งขนัรุนแรง จากการเปิดโครงการใหม่เขา้มาอย่างต่อเน่ือง โดยในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมามีโครงการท่ีอยู่

อาศยัเปิดตวัรวมกันเป็นจ านวนมาก เป็นผลให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างอุปทานกบัอุปสงค์ในบางพ้ืนท่ี อุปทาน

ส่วนเกินเกิดจากการเร่งเปิดตวัโครงการในช่วงท่ีมีปัจจยัสนบัสนุนต่อการเติบโตในปีท่ีผา่นๆ มา อยา่งไรกต็ามการชะลอ

ตวัของผูป้ระกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพยต์ั้งแต่ปลายปี 2556 อาจช่วยลดความเส่ียงจากอุปทานท่ีอยู่อาศยัส่วนเกินได้

ในระดบัหน่ึง 

ตลาดคอนโดมิเนียมยงัครองส่วนแบ่งตลาดในอนัดบัตน้ๆ เน่ืองจากปริมาณความตอ้งการของผูบ้ริโภคยงัมี

สูง โดยเฉพาะโครงการในบริเวณท่ีตั้งอยูใ่กลร้ถไฟฟ้าทั้งบนดิน และใตดิ้น แต่อยา่งไรกต็ามตน้ทุนการพฒันาท่ีอยู่อาศยั

ก็ปรับตวัสูงข้ึน ส่วนหน่ึงเป็นผลจากโครงสร้างพ้ืนฐานรถไฟฟ้าขยายออกไปยงัพ้ืนท่ีรอบนอกกรุงเทพฯ มีผลใหร้าคา

ท่ีดินในพ้ืนท่ีดงักล่าวปรับตวัข้ึนไปมาก ส่งผลต่อการพฒันาท่ีอยูอ่าศยัแนวราบ โครงการอสังหาริมทรัพยจึ์งปรับเปล่ียน



11 
 

มาพฒันาท่ีอยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียม โดยลดขนาดพ้ืนท่ีใชส้อยใหเ้ลก็ลง เพ่ือใหร้ะดบัราคาสามารถสอดรับกบั

อ านาจซ้ือของผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน 

ภำพรวมของตลำดอสังหำริมทรัพย์ในส่วนภูมิภำค 

ปี 2556 มีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ไปยงัจังหวดัหัวเมืองเศรษฐกิจของภูมิภาค และเมือง

ท่องเท่ียวต่างๆ มากข้ึน ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดบัภูมิภาค และการท่ีประเทศ

ก าลงัจะก้าวเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซ่ึงมีส่วนช่วยกระตุน้กิจกรรมการคา้ และการลงทุนระหว่าง

ประเทศเพ่ือนบา้น ส่วนหน่ึงอาจเป็นผลจากแผนการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการคมนาคมของภาครัฐ ช่วยเปิด

พ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพของตลาดอสงัหาริมทรัพยใ์นหลายจงัหวดั  

อยา่งไรกต็ามมีปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของการพฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นส่วนภูมิภาค ไดแ้ก่การ

ขบัเคล่ือนนโยบายทอ้งถ่ินยงัมีความล่าช้า เช่น นโยบายการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือช่วยขบัเคล่ือนกิจกรรม

เศรษฐกิจในจงัหวดั นโยบายสนบัสนุนการลงทุนภาคเอกชน เพ่ือยกระดบัรายไดป้ระชากรในทอ้งถ่ิน กอรปกบัการ

ชะลอตวัทางเศรษฐกิจ และความไม่แน่นอนทางการมือง ส่งผลให้ความตอ้งการอสังหาริมทรัพยใ์นส่วนภูมิภาคลด

นอ้ยลงในปี 2557 

ภำพรวมของตลำดและกำรแข่งขันในอนาคต 

แนวโนม้ภาวะเศรษฐกิจโลกมีการปรับตวัไปในทิศทางท่ีดีข้ึน จากวิกฤตเศรษฐกิจในต่างประเทศท่ีเร่ิมผ่อน

คลายลง แต่เน่ืองจากปัญหาการเมืองภายในประเทศท่ีมีความไม่แน่นอน และนโยบายของภาครัฐท่ียงัไม่ชดัเจน ส่งผล

กระทบต่อการชะลอการขยายตวัของภาคอสังหาริมทรัพยใ์นอนาคต หากสภาวะการเมืองในประเทศสามารถแกไ้ขได้

เร็ว ความมัน่ใจในการลงทุน และความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคจะกลบัมาได ้ 

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 และการท่ีประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางของภูมิภาคน้ี 

จึงมีโอกาสท่ีจะมีการลงทุนทั้ งจากในประเทศและต่างประเทศ ในพ้ืนท่ีแนวพฒันาเขตเศรษฐกิจบริเวณชายแดน 

ตลอดจนโครงการทางหลวงเอเชีย หรือระเบียงเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศลุ่มน ้าโขง (Greater Mekong Sub-Region) ท่ี

เช่ือมโยงผา่นประเทศไทยทั้งเสน้ทางเหนือ–ใต ้และเสน้ทางตะวนัออก–ตะวนัตก ซ่ึงแนวดงักล่าวมีแนวโนม้การเติบโต

ดา้นอสงัหาริมทรัพยค่์อนขา้งสูง โดยเมืองต่างๆในจงัหวดัภูมิภาคท่ีมีบริเวณติดต่อกบัประเทศเพ่ือนบา้นจะมีการเติบโต

มากข้ึน ส่งผลให้ราคาท่ีดินขยบัตัวสูง มีนักลงทุนจากต่างประเทศ เช่น จีน เขา้มาลงทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์น

รูปแบบต่างๆ มากข้ึน ผูป้ระกอบการไทยจึงตอ้งปรับตวัเพ่ือรองรับการแข่งขนัท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

  

3) การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

  

ก) การผลติ 

ถุงเท้ำ 
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บริษทัมีโรงงาน 1 แห่งตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 7 ซอยลาดปลาเคา้ 71 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน

กรุงเทพฯ (หยดุการผลิตในเดือนกนัยายน 2556 และจ าหน่ายเคร่ืองจกัรทั้งหมดภายในปี 2556) 

การจัดหาวตัถุดิบทีใ่ช้ในการผลติ 

ลกัษณะของวตัถุดิบ 

วตัถุดิบหลกัคือเส้นดา้ยประเภทต่างๆเช่นไนล่อนคอทท่อนอะคริลิคอะคริลิคคอทท่อน อะคริลิคไน

ล่อนอะคริลิควลูและวลูเป็นตน้ 

แหล่งที่มำของวตัถุดบิและจ ำนวนผู้จ ำหน่ำย 

วตัถุดิบทั้งหมดซ้ือจากผูผ้ลิตภายในประเทศโดยพิจารณาจากคุณภาพ และราคาท่ีเหมาะสมวตัถุดิบ

บางอย่างต้องน าไปผ่านกรรมวีธีอีกขั้นจึงจะน ามาใช้ได้เช่นการป่ันการตีเกลียวโดยมีบริษัทย่อย เป็น

ผูด้  าเนินการในปี 2556 บริษทัซ้ือวตัถุดิบเพียงบางส่วนจากบริษทัยอ่ย และวตัถุดิบท่ียงัคา้งส่งจากใบสั่งซ้ือ เพ่ือ

ผลิตสินคา้ตามออเดอร์ของลกูคา้ท่ีรับมาล่วงหนา้  

  สภาพปัญหาของวตัถุดิบและการใช้วสัดุทดแทน 

เส้นด้ายท่ีท าจากฝ้าย และใยสังเคราะห์มีราคาสูงข้ึน ส่วนการใช้วตัถุดิบจากใยสังเคราะห์อ่ืนมา

ทดแทน จะข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของลกูคา้ซ่ึงเป็นผูก้  าหนดคุณสมบติัของวตัถุดิบท่ีใชผ้ลิต  ดา้นการส่งมอบ

วตัถุดิบ ไม่มีปัญหาใดๆ การเกบ็รักษาวตัถุดิบ มีสถานท่ีส าหรับเกบ็วตัถุดิบอยา่งเพียงพอ เน่ืองจากวตัถุดิบเป็น

เส้นดา้ย การดูแลรักษาจึงไม่ยาก เพียงเก็บไวใ้นอุณหภูมิ และความช้ืนท่ีเหมาะสม ก็ท าใหว้ตัถุดิบคงคุณภาพ

เช่นเดิม อีกทั้งบริษทัไม่กกัตุนวตัถุดิบ จึงท าใหไ้ม่มีปัญหาในดา้นน้ี 

 

(ข) ผลกระทบจากกระบวนการผลติต่อส่ิงแวดล้อม และการแก้ไข 

ขั้นตอนการผลติทีม่ีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

1.   แผนกบอยเลอร์  มีการปล่อยควนัท่ีเกิดจากการเผาไหม ้

วิธีการควบคุมบริษทัเปล่ียนเช้ือเพลิงจากน ้ามนัเตามาใชแ้ก๊สหุงตม้ (LPG) แทนท าใหล้ดผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดลอ้มเพราะไม่ก่อใหเ้กิดเขม่าจากการเผาไหมแ้ละประหยดัตน้ทุนเช้ือเพลิง ไม่เส่ียงกบัความผนัผวน

ของราคาน ้ามนั 

2.  แผนกดายอิง้  ปล่อยน ้าเสีย จากการฟอกยอ้ม 

วิธีการควบคุมทางโรงงานไดท้ าการบ าบดัน ้าเสียโดยใชร้ะบบตกตะกอนเร่งและว่าจา้งบริษทั ซนัวอร์

เตอร์กรีน จ ากดั น าน ้าไปวิเคราะห์ทุกเดือนเพ่ือดูวา่ค่าการบ าบดัไดม้าตรฐานหรือไม่ ซ่ึงทางโรงงานตอ้งท าการ

แกไ้ขจนกว่าจะไดค่้ามาตรฐานจึงปล่อยท้ิงทั้งน้ีตอ้งรายงานผลการวิเคราะห์ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุก
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คร้ัง และเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มบริษทัมีนโยบายซ้ือวตัถุดิบส าเร็จรูปแทนการฟอกยอ้มเองคงเหลือ

ไวเ้ฉพาะส่วนท่ีจ าเป็นเท่านั้น 

หน่วยงานของรัฐทีเ่ข้ามาควบคุมดูแล 

-   กรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม 

บริษทัให้ความส าคัญต่อผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่างยิ่งจึงปฏิบติัตามวิธีการ

ควบคุมอยา่งเคร่งครัดตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมาบริษทัไม่มีประวติัการท าผิดหรือขอ้พิพาทหรือถูกฟ้องร้อง

ในคดีใดๆ เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 

  

 การจดัหาโครงการอสังหาริมทรัพย ์โดยบริษทัจะไดรั้บขอ้มูลจากนายหนา้ และเจ้าของท่ีดินท่ีทราบว่าบริษทัท าธุรกิจ

พฒันาอสังหาริมทรัพยติ์ดต่อเขา้มาเพ่ือเสนอขาย หรือให้เช่าท่ีดิน หรือโครงการต่างๆ นอกจากนั้นบริษทัมีทีมงานท่ีมีความ

ช านาญในการพฒันาอสังหาริมทรัพยช่์วยตรวจเช็ค และจดัหาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ทั้งอาคารชุด หรือท่ีดินเปล่าทั้งใน

กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัเพ่ือใหบ้ริษทัไดศึ้กษาความเป็นไปไดข้องโครงการ วิเคราะห์ผลตอบแทน และน าเสนอผูบ้ริหารเพ่ือ

พิจารณาอนุมติัต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ 
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3. ปัจจัยควำมเส่ียง 

ตามท่ีบริษทั แอสเซท ไบร์ท จ ากดั (มหาชน) ไดด้ าเนินการเปล่ียนแปลงการประกอบธุรกิจจากผูผ้ลิต และจ าหน่ายถุง

เทา้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มาด าเนินธุรกิจดา้นอสงัหาริมทรัพยเ์ม่ือปลายปี 2556 โดยบริษทัไดล้งทุนซ้ืออาคารหอ้งชุดมา

เพ่ือจดัจ าหน่าย และบริษทัมีโครงการท่ีจะพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์เช่น พฒันาคอนโดมิเนียมประเภทเพ่ือใหเ้ช่า และจ าหน่าย และ

บริษทัมีแผนท่ีจะพฒันาหา้งสรรพสินคา้ชุมชนต่อไปในอนาคต โดยธุรกิจของบริษทัมีปัจจยัความเส่ียงต่างๆ ดงัน้ี 

 ควำมเส่ียงด้ำนกำรประกอบธุรกจิ 

1. ควำมเส่ียงจำกสภำวะเศรษฐกจิตกต ่ำ 
เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจตกต ่า และก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีลดลง ประกอบกบัสถาบนัการเงินเขม้งวดในการ

พิจารณาอนุมติัสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อยอดการจ าหน่ายหอ้งชุดของบริษทัท่ีอาจจะชะลอตวัลง 

แต่อยา่งไรกต็ามบริษทัลงทุนซ้ือเหมาโครงการอาคารชุดบา้นนวธารา รีเวอร์ไลฟ์ จ านวน 19 ยนิูต เม่ือเดือนตุลาคม 

2556 ในราคาประมาณ 29 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีต ่ากว่าทอ้งตลาดมาก ปัจจุบนับริษทัไดจ้ าหน่ายและโอน

กรรมสิทธ์ิให้ลูกคา้แลว้จ านวน 3 ยูนิต จ าหน่ายและรอโอนกรรมสิทธ์ิอีกจ านวน 5 ยูนิต ส่วนท่ีเหลือบริษทัจะ

ด าเนินการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายเพ่ือเนน้จ าหน่ายใหห้มดภายในปี 2557 

2. ควำมเส่ียงด้ำนกำรจัดหำทีด่ินเพือ่พฒันำโครงกำร 
เน่ืองจากบริษทัมีโครงการท่ีจะลงทุนในคอนโดมิเนียมเพ่ือขาย และใหเ้ช่า และบริษทัมีแผนท่ีจะพฒันาท่ี

อยู่อาศัย รวมถึงการพัฒนาห้างสรรพสินค้าขนาดเล็กในย่านชุมชน ซ่ึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยคื์อการหาท่ีดินท่ีอยู่ในท าเลท่ีเหมาะสม และในราคาท่ีสมเหตุสมผล แต่เน่ืองจากราคาท่ีดินใน

ปัจจุบนัมีการปรับราคาข้ึนหลายรอบ โดยเฉพาะท่ีดินท่ีอยู่ใกลก้บัโครงการรถไฟฟ้าทั้งบนดิน และใตดิ้น ซ่ึงมี

โครงการท่ีขยายตวัออกไปรอบๆ นอกกรุงเทพฯ ส่งผลกระทบหลกัต่อการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าตน้ทุนในการพฒันา

โครงการ  

ดงันั้นบริษทัตอ้งใช้ความระมดัระวงัในการพิจารณาหาท าเลท่ีเหมาะสมเพ่ือพฒันาโครงการในอนาคต 

นอกจากนั้นบริษทัยงัมีการเจรจากบัเจา้ของท่ีดินเพ่ือเป็นหุน้ส่วนในการพฒันาโครงการเพ่ือลดความเส่ียงในเร่ือง

ราคาท่ีดิน และจากประสบการณ์ของผูบ้ริหารท่ีมีความช านาญในการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์จะช่วยให้บริษทั

ตดัสินใจพฒันาโครงการต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบท่ีดิน เน้ือท่ี ท าเลท่ีตั้ง และชุมชนรอบๆ โครงการต่อไป   

 

 

 

 

 



15 
 

3. ควำมเส่ียงจำกกำรเป็นผู้ประกอบกำรในธุรกจิอสังหำริมทรัพย์รำยใหม่ 
บริษทัเปล่ียนแผนการด าเนินธุรกิจจากการผลิต และจ าหน่ายถุงเทา้ มาเป็นธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ม่ือ

ปลายปี 2556 ดงันั้นบริษทัไม่มีประสบการณ์การท าธุรกิจประเภทน้ีมาก่อนจึงมีความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจใหม่ 

ประกอบกบักลุ่มลกูคา้ยงัไม่รู้จกัแบรนดข์องบริษทัดีพอ จึงมีความเส่ียงในการท าการตลาด 

ถึงแมน้ว่าบริษทัจะไม่มีประสบการณ์การด าเนินธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพยม์าก่อน แต่ผูบ้ริหารใหม่

ของบริษัทมีความช านาญในการด าเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้ งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวดัมานาน 

ประกอบกบัการท่ีมีพนัธมิตรในธุรกิจก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพยจ์ านวนมาก จึงท าใหบ้ริษทัจะสามารถด าเนิน

ธุรกิจประเภทดงักล่าวไดเ้ร็ว โดยบริษทัมีแผนท่ีจะลงทุนซ้ือห้องชุดท่ียงัขายไม่หมด แต่มีศกัยภาพท่ีสามารถท า

ตลาดไดใ้นอนาคต ซ่ึงจากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัท่ีชะลอตวัลง จะส่งผลใหบ้ริษทัมีอ านาจต่อรองราคาไดม้ากข้ึน 

นอกจากนั้นบริษทัก าลงัพิจารณาหาท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงการคอนโดมิเนียม และห้างสรรพสินคา้ขนาดเล็กตาม

ชุมชนต่างๆ เพ่ือรองรับการขยายตวัของชุมชนท่ีเติบโตข้ึนทั้งในกรุงเทพฯ และรอบนอก รวมถึงหัวเมืองใหญ่ๆ 

ตามต่างจงัหวดั 

4. ควำมเส่ียงจำกรำคำวสัดุก่อสร้ำง และค่ำแรงงำนทีสู่งขึน้ 
ความเส่ียงจากราคาวสัดุก่อสร้าง รวมถึงค่าแรงงานท่ีปรับตวัสูงข้ึน ประกอบกบัการขาดแคลนแรงงาน

ก่อสร้างท่ีช านาญ เป็นผลใหต้น้ทุนการก่อสร้างสูงข้ึน และส่งผลกระทบต่อการรับรู้ก าไรของบริษทั เพ่ือลดความ

เส่ียงในประเดน็ดงักล่าว บริษทัวางแผนท่ีจะจดัจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้าง ในรูปแบบของสญัญาจา้งเหมาแบบเบ็ดเสร็จ 

เพ่ือสามารถรับรู้ต้นทุนในการด าเนินงานทั้ งโครงการได้ เพ่ือบริษัทจะได้ก าหนดราคาขาย และอตัราส่วน

ผลตอบแทนจากโครงการไดดี้ข้ึน ซ่ึงจะลดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงค่าใชจ่้าย หรือตน้ทุนค่าก่อสร้างได ้

5. ควำมเส่ียงด้ำนเงินทุนสนับสนุนจำกสถำบันกำรเงิน 
เน่ืองจากบริษทัเร่ิมด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นปลายปี 2556 จึงไม่มีประวติัในการท าโครงการต่างๆ 

เพียงพอท่ีจะใชอ้า้งอิงถึงผลงานในอดีตท่ีผา่นมาใหก้บัสถาบนัการเงินเพ่ือใชพิ้จารณาอนุมติัสินเช่ือได ้บริษทัจึงใช้

แหล่งเงินจากการกู้ยืมจากกรรมการ และบริษัทมีแผนท่ีจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยจ าหน่ายให้กับนักลงทุน

เฉพาะเจาะจง รวมถึงการจ าหน่ายหุ้นกูเ้พ่ือระดมทุนท าโครงการในอนาคต ดงันั้นในระยะตน้ๆ บริษทัยงัไม่มี

ความจ าเป็นตอ้งใชแ้หล่งเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน หากภายหลงัท่ีเร่ิมมีโครงการพฒันา และจ าหน่ายแลว้ และ/

หรือมีโครงการอ่ืนท่ีมีศกัยภาพ และมีความจ าเป็นตอ้งใชแ้หล่งเงินกูย้ืมจากสถาบนัทางการเงินบริษทัจะจดัท าแผน

เพ่ือเสนอขอกูย้ืมต่อไป 
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ควำมเส่ียงต่อกำรลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 

6. ผลขำดทุนสะสมซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผล 
ในปี 2556 บริษทัมียอดขาดทุนสะสม จ านวน 209.71 ลา้นบาท การท่ีบริษทัมีผลขาดทุนสะสม จ านวนมาก

นั้นสืบเน่ืองมาจากการด าเนินงานในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายถุงเทา้ ซ่ึงต่อมาบริษทัไดห้ยุดการด าเนินงานชัว่คราว
และเลิกจา้งพนกังานทั้งหมด เป็นผลใหก้ารจ าหน่ายทรัพยสิ์นของบริษทั ไดแ้ก่เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้และสินคา้คงเหลือ  มีผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเน่ืองจากการเลิกใชง้าน  

ปัจจุบนับริษทัไดเ้ปล่ียนโครงสร้างผูถื้อหุน้ ผูบ้ริหารชุดใหม่ และเปล่ียนธุรกิจมาเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
โดยมีแผนการด าเนินงานท่ีคาดว่าจะลดผลขาดทุนสะสมไดท้ั้งหมด ภายใน 2 ปี เน่ืองจากบริษทัยงัอยู่ในช่วงการ
ฟ้ืนฟปูรับปรุงฐานะการเงินของกิจการ จึงยงัไม่สามารถคาดการณ์ไดว้่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได้
ภายในระยะเวลาเท่าใด 

7. ควำมเส่ียงเร่ืองกำรตรวจสอบและถ่วงดุลจำกผู้ถือหุ้นรำยย่อย 
บริษทัมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่รายหน่ึงคือ นายปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์ ถือหุ้นในบริษทัจ านวน 115,416,400 

หุ้น(ราคาหุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 87.64 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ทั้งน้ีเกิดจาก
เง่ือนไขในการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยผูท้  าค าเสนอซ้ือจะด ารงสัดส่วนการถือหุน้ไม่นอ้ยกว่าร้อย
ละ 50 ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแลว้ ภายในระยะเวลา 12 เดือน นบัจากวนัท าค าเสนอซ้ือ (29 ตุลาคม 2556) 

ซ่ึงสัดส่วนการถือหุ้นท่ีมากกว่า 3 ใน 4 ดงักล่าว ท าใหผู้ถื้อหุ้นรายใหญ่น้ี มีอ  านาจในการควบคุมบริษทั
และมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของบริษทั ในเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดงันั้นผูถื้อหุน้ราย
ย่อยของบริษทัจึงมีความเส่ียงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้น
ใหญ่เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา 

อย่างไรก็ตามในการบริหารจดัการบริษทั คณะกรรมการบริษทัมีจ านวนทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบไปดว้ย
กรรมการอิสระ 3 ท่าน ท่ีคอยก ากับดูแล และถ่วงดุลให้การบริหารจัดการในเร่ืองต่างๆ เป็นไปเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั ซ่ึงผูถื้อหุ้นรายใหญ่มีความประสงค์ท่ีจะประกอบธุรกิจเพ่ือให้กิจการมีผล
ประกอบการท่ีดี ฟ้ืนฟฐูานะการเงินของกิจการ จ่ายช าระหน้ีสถาบนัการเงิน ท าใหมี้สภาพคล่อง สามารถลงทุนใน
โครงการต่างๆ ไดเ้ตม็ศกัยภาพ 
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4. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคญัอืน่ 

ส่วนที ่1 
บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ 

 
1.   ข้อมูลทัว่ไป 

1.1   ข้อมูลทัว่ไปของบริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ 
              ช่ือ     :      บริษทั แอสเซท ไบร์ท จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่                      :      เลขท่ี 2 อาคารเดอะรอยลัเพลส 1 หอ้งเลขท่ี 2 ชั้น จี  
ซอยมหาดเลก็หลวง 1 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์                                                :     02-650-5252    
โทรสาร                                       :      02-650-5255 

             ประเภทธุรกิจ     :      เดิมผลิตและจ าหน่ายถุงเทา้ส าเร็จรูป 
             ปัจจุบนัด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
             ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี    :      0107537001587 (บมจ.405) 
  ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จ านวน 210 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 210,000,000 หุน้ มลูค่าท่ี
ตราไว ้หุน้ละ 1.00 บาท  
  ทุนเรียกช าระแลว้จ านวน 131.70 ลา้นบาท แบ่งเป็น หุน้สามญัจ านวน 131,700,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 
1.00 บาท    
 

1.2บุคคลอ้ำงองิอืน่ ๆ 

(ก)   นายทะเบียนหลกัทรัพย ์  :       บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(แห่งประเทศไทย) จ ากดั 

        ท่ีตั้ง    :       เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย   
                            ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
                            กรุงเทพมหานคร 10110 
        โทรศพัท ์    :        02-229-2800 
        โทรสาร    :        02-359-1259  
     

(ข)   ผูแ้ทนหุน้กู ้    :       -ไม่มี- 
 
(ค)   ผูส้อบบญัชี    :       ศาสตราจารยเ์กียรติคุณเกษรี ณรงคเ์ดช      
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      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 76 และ/หรือ  
      นางณฐัสรัคร์ สโรชนนัทจี์น        
      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4563   และ/หรือ  
      นายสุมิตร ขอไพบูลย ์    
      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4885  และ/หรือ 
      นายชยัยทุธ องัศุวิทยา  

ผูส้อบบญัชีฯ ทะเบียนเลขท่ี 3885 
       ส านกังานท่ีตั้ง   :       เอ.เอม็.ที.แอสโซซิเอท 

       :       เลขท่ี 491/27 สีลมพลาซ่า ถนนสีลม เขตบางรัก                                
              กรุงเทพมหานคร 10500   

      โทรศพัท ์    :       02-234-1676 , 02-234-1678 
      โทรสาร    :       02-237-2133    

 
หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มูลของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์พิ่มเติมไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษทัท่ีแสดงไวใ้น www.sec.or.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sec.or.th/
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5. ผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

ณ วนัปิดสมุดทะเบียนหุน้ เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2556 มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรกดงัน้ี  
  

รายช่ือผูถื้อหุน้ 
จ านวนหุน้ 

(หุน้) 

สดัส่วนการถือหุน้ 

(เปอร์เซ็นต)์ 

1. นายปรเมษฐ ์รังรองธานินทร์ 11,541,640   87.636 

2. INTER SYSTEM CO.,LTD.      800,000 6.074 

3. นายอดิสรณ์ สุจีรกลุไกร     250,000 1.898 

4. นายธญัญวฒัน ์เตวชิระ  110,000    0.835 

5. นายชวลิต ล่ิมอติบูลย ์                      92,400  0.702 

6. นางจิราย ุมนูญผล  44,400 0.337 

7. นายไชยยงค ์เตวชิระ 40,000 0.304 

8. นายปัญญา ทีฆศานตม์งคล         30,499  0.232 

9. น.ส.สรวงสุดา เรืองรัตนานนท์             23,600 0.179 

10. นางสุนนัท ์นิโครวฒันยิ่งยง 13,599 0.103 

 12,946,138 98.300 

หมายเหตุ :  ณ วนัปิดสมุดทะเบียนหุน้ล่าสุด วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2556 ทุนจดทะเบียนของบริษทัมีจ านวน 163.00 

ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 10.00 บาท ออกและเรียกช าระแลว้ จ านวน 131.70 ลา้นบาท (จ านวน 13,170,000 หุน้ มลูค่าหุน้

ละ 10.00 บาท) 

 ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2556 อนุมติัใหบ้ริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียน จากเดิม 

163.00 ลา้นหุน้ เป็น 210.00 ลา้นหุน้ และลดมลูค่าหุน้สามญัท่ีตราไว ้จากเดิมหุน้ละ 10 บาท เหลือหุน้ละ 1.00 บาท 
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6. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 80 ของผลก าไรสุทธิ โดยข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมและภาวะการณ์

ต่างๆ ในแต่ละปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

7. โครงสร้ำงกำรจัดกำร 

คณะกรรมกำรบริษัท  

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

จ านวนคร้ังการประชุม จ านวนวนคร้ังท่ีเขา้
ร่วม 

นางลินจง สิงขรบุตร ประธานกรรมการ 7 3 
นายปรเมษฐ ์รังรองธานินทร์ กรรมการ 

กรรมการบริหาร 
7 7 

นายจิรภทัร วีรชยทองค า กรรมการ  
กรรมการบริหาร 

6 5 

นายพลูวิทย ์ธนทรัพยส์มบุญ    กรรมการ 
กรรมการบริหาร 

11 11 

นายสุเทพ พงษพิ์ทกัษ ์ กรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7 6 

หม่อมราชวงศจิ์ราคม กิติยากร   กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

6 1 

นายกมัปนาท วรรณวงศ ์   กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

7 7 

นายมนสั องคส์รณะคม ลาออก 
วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2557 

9 5 

นายสุพจน ์ศรีโรจนนัท ์ ลาออก 
วนัท่ี 26 กนัยายน 2556 

3 3 

นายบุญชยั วนัชยัจิระบุญ ลาออก 
วนัท่ี 26 กนัยายน 2556 

3 3 

นายสุจินต ์จิตรยรรยง ลาออก 
วนัท่ี 26 กนัยายน 2556 

3 1 

นายวรวิทย ์สงัหิตกุล ลาออก 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 
 

4 4 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

จ านวนคร้ังการประชุม จ านวนวนคร้ังท่ีเขา้
ร่วม 

พนัเอกปิยะพล นุตเกษม ลาออก 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 

4 4 

นายมณฑล เพ่งเพียร ลาออก 
วนัท่ี 26 กนัยายน 2556 

3 - 

นายชิซูโอะ ทาเคดะ ลาออก 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 

4 1 

นายสมมาศ คุณอนนัทวณิช ลาออก 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 

4 2 

 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2556 จ านวน 11 คร้ัง การนบัจ านวนการประชุมของกรรมการแต่ละราย นบั

จ านวนคร้ังการประชุม และการเขา้ร่วมประชุม ในช่วงท่ีกรรมการแต่ละท่านด ารงต าแหน่ง 

 สาเหตุท่ีกรรมการบริษทัไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้เน่ืองจากติดภารกิจจ าเป็น เช่น มีปัญหาดา้นสุขภาพ เดินทางไป

ต่างประเทศ และมีภารกิจอ่ืนท่ีเป็นเหตุสุดวิสยัไม่สามารถมาประชุมได ้ทั้งน้ี เน่ืองจากในปี 2556 บริษทัมีการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างการถือหุน้ และมีกิจกรรมเก่ียวกบัการขายหุน้ การไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์การเปล่ียนธุรกิจ การเพ่ิม/ลดทุน

จดทะเบียน เป็นตน้ ท าใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัต่อเน่ืองกนัหลายคร้ัง  

ผู้บริหำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีผูบ้ริหาร จ านวน  7  ท่าน ดงัน้ี 

รำยช่ือผู้บริหำร ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

1.นายปรเมษฐ ์รังรองธานินทร์ กรรมการผูจ้ดัการ - 

2.นายจิรภทัร   วีรชยทองค า รองกรรมการผูจ้ดัการ - 

3.นายพลูวิทย ์ ธนทรัพยส์มบุญ กรรมการบริหาร - 

4.นายมนสั   องคส์รณะคม กรรมการบริหาร ลาออก เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 

2557 เน่ืองจากมีภารกิจมากจึงไม่

สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

5.นายเปรมชยั  กศุลฤกษดี์ กรรมการบริหาร/ผูจ้ดัการทัว่ไป  

6.นางสาวอนญัญา   บวรสุนทรชยั กรรมการบริหาร/ 

ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

 

7.นางสาววารดี  บงัวรรณ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน  
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ในระหวา่งปี 2556 มีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหาร และโครงสร้างการบริหารจดัการตามโครงสร้างการถือหุน้ใหม่ โครงสร้างการ

บริหารจดัการในปัจจุบนัเป็นดงัน้ี 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขำนุกำรบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้ง นายเปรมชยั กศุลฤกษดี์ ด ารงต าแหน่ง เป็นเลขานุการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 

2556 โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จดัการ 

ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 

รองกรรมการผู้จดัการ 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน 

ผู้จดัการทัว่ไป 

 

ผู้จดัการฝ่ายธุรกิจ 

อสงัหาริมทรัพย์ 

ผู้จดัการฝ่าย 

บคุคลและธุรการ 

นกัวิเคราะห์โครงการ เจ้าหน้าที่การตลาด 

เจ้าหน้าที่การเงิน 

เจ้าหน้าที่บญัชี เจ้าหน้าที่บคุคล

และธุรการ 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

           1)   ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน  

ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั ในปี 2556 บริษทัจดัสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการในวงเงินไม่เกิน 1.5 ลา้นบาท โดยจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน ในรูปค่าเบ้ียประชุม ไตรมาสละ 30,000 บาทต่อคน และบริษทังดจ่ายค่าเบ้ีย

ประชุมแก่กรรมการบริษทัเน่ืองจากผลประกอบการขาดทุน กรรมการบริษทัท่ีไดรั้บค่าตอบแทนมีดงัน้ี 

รำยช่ือกรรมกำรบริษทั ต ำแหน่ง 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร (บำท) 

คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1.นายวรวิทย ์       สงัหิตกลุ  *** 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

- 90,000.00 

2.พนัเอกปิยะพล   นุตเกษม  *** กรรมการตรวจสอบ - 90,000.00 
3.นายมณฑล        เพ่งเพียร  *** กรรมการตรวจสอบ - 90,000.00 

4.นายสุเทพ    พงษพิ์ทกัษ ์
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

- 30,000.00 

5.หม่อมราชวงศจิ์ราคม กิติยากร   กรรมการตรวจสอบ - 30,000.00 
6.นายกมัปนาท วรรณวงศ ์   กรรมการตรวจสอบ - 30,000.00 

***กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านไดล้าออกจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ตามรายละเอียดใน หวัขอ้ 8.1 (เร่ืองกรรมการบริษทั) 

และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหม่แทนต าแหน่งท่ีวา่งลง 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรในปี 2556 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ใหแ้ก่ผูบ้ริหาร จ านวน 12 รายรวมทั้งส้ิน 

5,875,938 ลา้นบาท  (ผูบ้ริหารจ านวน 7 ท่าน ไดล้าออกจากต าแหน่งในระหวา่งปี) 

 ค่ำตอบแทนอืน่ บริษทัไม่ไดจ่้ายค่าตอบแทนอ่ืนใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร 

บุคลำกร 

           จ ำนวนพนักงำนและผลตอบแทน    ในปี 2556  บริษทัหยดุการผลิตชัว่คราว และเลิกจา้งพนกังานทั้งหมด ในวนัท่ี 31 

มกราคม 2556 โดยวา่จา้งพนกังานในส่วนต่างๆ เป็นการชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีพนกังานทั้งส้ิน จ านวน 20 

คน แบ่งเป็นฝ่ายผลิตและคลงัสินคา้ จ านวน 12 คนฝ่ายบญัชีการเงินและส านกังาน จ านวน 8 คน และค่าจา้งพนกังานฝ่ายผลิตเป็น

รายเหมาช้ิน รวมเป็นจ่ายค่าตอบแทนทั้งส้ินเป็นจ านวนเงิน 13,088,150 บาท   
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8. กำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อการสร้างระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของบริษทั
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   มัน่คงและเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน    ตลอดจนเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมัน่คงแก่ผูถื้อหุ้น  
บริษทัจึงไดพิ้จารณาก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนกังาน ซ่ึงไดผ้่านการอนุมติั
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2545 เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2545  และไดมี้การทบทวนความเหมาะสมเป็นประจ าทุก
ปี ซ่ึงบริษทัเห็นวา่ยงัเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร พนกังาน ใชน้โยบายดงักล่าว เป็นแนวทาง
ในการปฏิบติัตน ในการด าเนินธุรกิจ และเป็นหลกัยึดในการท างาน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับ
บริษทัจดทะเบียนปี 2549 และปรับปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติมในปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัไดมี้การจดัแบ่ง
หมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของผูถื้อหุ้น และเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของ จึงก าหนดนโยบายในการก ากบัดูแล

กิจการ ครอบคลุมถึงการปกป้องคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ ส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิของตน และตระหนกัถึงหนา้ท่ีในการ
ดูแล และคุม้ครองให้ผูถื้อหุ้นทุกรายไดรั้บสิทธิขั้นพ้ืนฐาน โดยเท่าเทียมกนั เป็นธรรมตามท่ีก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณ ในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทั สิทธิขั้นพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ การซ้ือขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก าไร การไดรั้บข่าวสาร ขอ้มูลของ
กิจการอย่างเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือใชสิ้ทธิในการแสดงความคิดเห็น และร่วมตดัสินใจ โดยการออกเสียงในท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ เช่น การเลือกตั้งกรรมการบริษทั การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การอนุมติัเร่ือง
ท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั และสิทธิในการรับเงินปันผล เป็นตน้ รวมทั้งสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในการประชุมผู ้
ถือหุน้ 
         นอกจากสิทธิขั้นพ้ืนฐานบริษทัยงัค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ตามกฎหมาย ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ  
โดยค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ ไม่ลิดรอนสิทธิ ส่งเสริม และอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1.1 สิทธิในการรับทราบขอ้มลู  ผูถื้อหุน้มีสิทธิรับทราบขอ้มูลอย่างเท่าเทียมกนั โดยบริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร
ของบริษทัทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1.2 สิทธิในการประชุมผูถื้อหุ้น  บริษทัจดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นประจ าทุกปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนั
ส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั โดย วนั เวลา และสถานท่ีประชุม ไม่เป็นอุปสรรคในการเขา้ร่วมประชุม  
ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2556 บริษทัไดแ้จง้มติก าหนดวาระการประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งภาษาไทย และ

ภาษาองักฤษ ผ่านทางช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 15 มีนาคม 2556 เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นทราบ
ล่วงหนา้ 6 สปัดาห์ ก่อนวนัประชุม  

การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556  บริษทัไดแ้จง้มติก าหนดวาระการประชุม ในวนัท่ี13 พฤศจิกายน 2556 
เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้รับทราบล่วงหนา้ 4 สปัดาห์ ก่อนวนัประชุม 
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เน่ืองจากบริษทัหยุดการผลิต และเลิกจา้งพนกังานทั้งหมด และเป็นช่วงการเปล่ียนแปลงธุรกิจ ท าให้ขาดความ
พร้อมดา้นบุคลากร และการเตรียมขอ้มลู อีกทั้งอยู่ในระหว่างกนัจดัท าเวบ็ไซตข์องบริษทั จึงไม่สามารถเพ่ิมช่องทางการ
เผยแพร่หนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมและเอกสารประกอบการประชุมในเวบ็ไซตข์องบริษทั 
  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2556 บริษทัไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม ซ่ึงมีทั้งขอ้เท็จจริงและเหตุผล 
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษทัในทุกวาระ พร้อมเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุม เช่น รายงานประจ าปี 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ประวติัของบุคคลท่ีเสนอช่ือให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชุม  
ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ค าอธิบายเอกสารและหลกัฐานท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งน ามาแสดงในการเขา้ร่วมประชุม 
ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบท่ี
บริษทั เสนอช่ือใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น โดยส่งล่วงหนา้ก่อนการประชุม 21วนั ตั้งแต่วนัท่ี 8เมษายน 2556 อีก
ทั้งไดล้งประกาศโฆษณาในหนงัสือพิมพ ์เป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั และก่อนวนัประชุม  ตั้งแต่วนัท่ี 18-20เมษายน 2556 และ
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 บริษทัส่งหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ล่วงหนา้ 7 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 3 ธันวาคม 2556ลงประกาศโฆษณาในหนงัสือพิมพ ์เป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุม 
ตั้งแต่วนัท่ี 4-6 ธนัวาคม2556 เน่ืองจากในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ มีวาระท่ีตอ้งเตรียมการทั้งดา้นการวางแผนงาน ความ
ชดัเจนของขอ้มูล และการจดัเตรียมขอ้มูล เพ่ือใหถู้กตอ้งตามกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั และประกาศต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
เป็นตน้ ท าใหไ้ม่สามารถส่งหนงัสือเชิญประชุมล่วงหนา้ไดต้ามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการ  

วนัประชุมผูถื้อหุน้ 
บริษทัอ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ช้สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น และออกเสียงอย่างเต็มท่ี การ

ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกว่า 2 ชัว่โมง และใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ท่ีเขา้
ร่วมประชุมภายหลงัท่ีไดเ้ร่ิมการประชุมไปแลว้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ียงัไม่มีการพิจารณา และนบัเป็นองค์
ประชุมตั้งแต่วาระท่ีใชสิ้ทธิในการออกเสียงเป็นตน้ไป 

กรณีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระของบริษทั คนใดคนหน่ึงเขา้ประชุมแทนเพ่ือเป็นตวัแทนรักษาสิทธิของตนได  ้

คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัต่อการประชุมผูถื้อหุน้ โดยถือเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งเขา้ร่วมประชุม ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 50 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 มีกรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุม 9 ท่าน กรรมการท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วม
ประชุม 1 ท่าน เน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัย จึงไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้กรรมการท่ีเขา้ประชุม ไดแ้ก่ประธานกรรมการ
บริษทั ประธานและกรรมการชุดย่อย ครบทุกชุด นอกจากน้ี กรรมการบริหาร ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน และผูส้อบ
บญัชีของบริษทั ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนไดเ้ขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถ
ซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้รายช่ือคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ โดยขอ้มูลปรากฏตาม
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 11 ธันวาคม 2556มีกรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุม 5 ท่าน 
กรรมการท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 2 ท่าน เน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัย มีปัญหาดา้นสุขภาพ และเดินทางไปต่างประเทศโดย
ขอ้มลูปรากฏตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

การจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในฐานะผูถื้อหุน้ไดท้ราบถึงผลการด าเนินงาน อตัราการ
จ่ายปันผล การพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองต่างๆ ตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทัก าหนด เม่ือถึงเวลา
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ประชุม กรรมการผูจ้ดัการไดแ้จง้จ านวน/สัดส่วน ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม หลงัจากนั้นประธานกรรมการบริษทักล่าว
เปิดประชุม และท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม โดยไดช้ี้แจงกติกาทั้งหมด ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงวิธีนบัคะแนน
เสียงของผูถื้อหุน้ท่ีลงมติในแต่ละวาระ ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษทัจดัใหมี้การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
และไดด้ าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามล าดบัวาระการประชุม ไม่มีการเพ่ิมวาระหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญัโดยไม่ได้
แจง้ให้ผูถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ จดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมเพียงพอส าหรับการน าเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ เปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเตม็ท่ีในแต่ละวาระ ตอบขอ้ซกัถามอยา่งชดัเจน และตรงประเด็น 
มีการสรุปผลการลงมติจากการนบัคะแนนเสียงทั้ง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  

หลงัวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้อยา่งละเอียด มีรายช่ือกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย ท่ีเขา้/ไม่

เขา้ร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการไม่เขา้ร่วม ค าช้ีแจงท่ีเป็นสาระส าคญั ค าถาม ค าตอบ หรือขอ้คิดเห็นโดยสรุป(หากมี) 
รวมถึงคะแนนเสียงในการลงมติแต่ละวาระ และไดจ้ดัส่งรายงานประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พร้อมทั้ งน าส่งกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด 

หมวดที ่2. กำรปฎบิัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทยีมกนั 
บริษทัใหค้วามเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของ ของผูถื้อหุน้ โดยปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั และเป็น

ธรรมดงัน้ี 
2.1 การประชุมผูถื้อหุน้ 
หากเป็นผูถื้อหุ้นต่างชาติ บริษทัไดแ้ปลหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และ

รายงานการประชุม เป็นภาษาองักฤษ พร้อมกบัชุดภาษาไทย หรือเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และ
ออกเสียงในกิจการต่างๆ ของบริษทัตามระเบียบวาระการประชุม ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้สามารถ
มอบฉนัทะใหบุ้คคลใด บุคคลหน่ึง หรือกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระของบริษทั เขา้ร่วมประชุมแทน เพ่ือ
รักษาสิทธิของตน โดยบริษทัไดใ้ห ้ช่ือ ท่ีอยู่ และการมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม ของกรรมการตรวจสอบทั้ง 3คน 
ไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชข้อ้มูลดงักล่าว ในกรณีท่ีประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบ
เป็นผูรั้บมอบฉันทะ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ท่ีบริษทัแนบไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพ่ือ
สนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะท่ีสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้

บริษทัจดัใหมี้อากรแสตมป์ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย 
การก าหนดสิทธิการออกเสียงในท่ีประชุม เป็นไปตามจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุ้นถืออยู่ โดยหน่ึงหุ้นมีสิทธิเท่ากบัหน่ึง

เสียง 
บริษทัด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ไม่เพ่ิมวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญัโดย

ไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ กระท าโดยเปิดเผย มีการเตรียมบตัรลงคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ทุกวาระ และเก็บบตัร

ลงคะแนนเฉพาะ ผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย และ/หรือ งดออกเสียง ยกเวน้วาระเลือกตั้งกรรมการบริษทั บริษทัแจกบตัรลงคะแนนให้
ผูเ้ขา้ประชุมทุกคน เพ่ือเลือกตั้งกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล และเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกคนท่ีมาประชุม การ
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นบัคะแนนนบัเฉพาะผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย และ/หรืองดออกเสียง และจะน ามาหกัจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วน
ท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ย  โดยมีผูส้อบบญัชีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 

2.2 การดูแลการใชข้อ้มลูภายใน 
บริษทัมีมาตรการดูแลการใชข้อ้มูลภายใน โดยก าหนดไวใ้นจริยธรรมท่ีตอ้งปฏิบติัต่อบริษทั และผูถื้อหุ้น และ

ก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์มีความรับผิดชอบ มี
วินยัและมีจิตส านึกท่ีดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใชต้ าแหน่งหนา้ท่ีแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเอง และ/หรือผูอ่ื้นโดยมิ
ชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพยสิ์นของบริษทั โดยไม่น าขอ้มูลและทรัพยสิ์นของบริษทั ไปใช้เพ่ือประโยชน์ของ
ตนเอง และ/หรือผูอ่ื้น 

2.3 ก าหนดเร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัไวใ้นจรรยาบรรณ 
บริษทัก าหนดหา้มมิให ้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ซ่ึงอยูใ่นหน่วยงานท่ีรับทราบขอ้มลูภายใน ท าการ

ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ของบริษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากน้ียงัก าหนดให ้
กรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร(รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) มีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์
หากมีการซ้ือขายหุน้ของบริษทั ตอ้งแจง้ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

2.4 การด าเนินการกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
บริษทัด าเนินการกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดว้ยความรอบคอบมีเหตุผล และค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ

บริษทั และการก าหนดราคา เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ท่ีเป็นธรรม เสมือนการท ารายการกบับุคคลภายนอก จดัวางระบบ
การปฏิบติัในเร่ืองดงักล่าวดว้ยความโปร่งใส และปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
ก าหนดเป็นนโยบายหน่ึงในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และก าหนดไวใ้นจริยธรรมท่ีตอ้งปฏิบติัต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ มีการ
เปิดเผยขอ้มลูเพ่ือใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัในการรับทราบขอ้มูล เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกนั บริษทัไดป้ฏิบติัตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล และการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนใน
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และก าหนดให้กรรมการบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สีย ตอ้งไม่ร่วมประชุม และงดออกเสียงในวาระนั้น 
เพ่ือใหก้รรมการบริษทัท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และมีอิสระในการลงมติ โดยกรรมการ
ผูจ้ดัการ ผูด้  าเนินการประชุม จะเป็นผูแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ในวาระดงักล่าว  

2.5 การก าหนดใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอวาระ 
บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้ง

เป็นกรรมการบริษทั ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 50(ปี 2556) ตั้งแต่ วนัท่ี 1ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2555โดยเผยแพร่
หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในเร่ืองดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.bncsocks.com) 

หมวดที ่3 บทบำทผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ  
บริษทัเคารพต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ค านึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจร่วมกนั เอ้ือประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั 

อนัจะน าไปสู่การท าธุรกิจท่ีย ัง่ยืน จึงไดก้ าหนดเป็นแนวปฏิบติัไวใ้นจริยธรรมธุรกิจของบริษทั เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจว่าสิทธิตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของผูมี้ส่วนไดเ้สีย จะไดรั้บการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย และกรณีท่ีเกิดความเสียหาย บริษทัและผูมี้ส่วน
ไดเ้สียกลุ่มต่างๆ จะมีการปรึกษาหารือ และร่วมกนัก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมเป็นประโยชนก์บัทุกฝ่าย 

 
 

http://www.bncsocks.com/
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จริยธรรมธุรกจิ 
บริษทัไดจ้ดัท าจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร อยู่ในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร 

และพนกังาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฎิบติัต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ ลูกคา้ พนกังาน คู่คา้ เจา้หน้ี คู่แข่งทางการคา้ สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัต่อจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอยา่งมาก เพราะธุรกิจจะอยูไ่ดต้อ้งมีจริยธรรม 
คุณธรรมท่ีดี เป็นท่ีเช่ือถือและยอมรับโดยทัว่ไป ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัมีความเจริญกา้วหนา้ มัน่คงอยา่งย ัง่ยืนดงัน้ี 

บริษัทและผู้ถือหุ้น 
บริษทัเคารพต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้น ตามท่ีก าหนดไวโ้ดยกฎหมาย ขอ้บงัคบั จริยธรรม และจรรยาบรรณของ

บริษทั โดยปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั ปกป้องผลประโยชน์ และดูแลทรัพยสิ์นของบริษทั เสมือนวิญญูชนพึง
รักษาทรัพยสิ์นของตนเอง มีการควบคุมการท ารายการระหว่างกนั มีมาตรฐานป้องกนัการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ป้องกนัการ
ใชข้อ้มูลภายในเก่ียวกบัข่าวสารท่ีเป็นความลบั ห้ามกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังานท่ีรับทราบขอ้มูลภายในของ
บริษทั น าขอ้มลูไปใชเ้พ่ือประโยชนส่์วนตน หรือบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ เพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อน
เผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน 

ลูกค้ำ 
บริษทัด าเนินธุรกิจโดยยึดถือความซ่ือสตัย ์ยติุธรรม ใหข้อ้มลูท่ีถูกตอ้งแก่ลูกคา้ ใหบ้ริการและปฏิบติัต่อลูกคา้ดว้ยความมี

น ้าใจ ค าร้องเรียนของลูกคา้ พึงไดรั้บการเอาใจใส่และด าเนินการอย่างเป็นธรรม เพ่ือสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้อย่าง
รวดเร็ว 

พนักงำน 
บริษทัถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นหวัใจส าคญัท่ีจะน าพาองคก์รไปสู่ความส าเร็จ บริษทัปฏิบติัต่อพนกังาน

โดยเคารพต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และสิทธิพ้ืนฐานของมนุษยชน สนบัสนุน ส่งเสริม ฝึกฝนอบรม  และพฒันาความสามารถ
ของพนกังานอยา่งทัว่ถึง เพ่ือเป็นรากฐานในการสนบัสนุนต่อกลยุทธ์ส าคญัทางธุรกิจของบริษทัอย่างต่อเน่ือง สร้างความมัน่คง
ในอาชีพ และใหโ้อกาสในการเจริญ กา้วหนา้ ตามศกัยภาพของแต่ละคน รวมถึงใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงาน พฒันาบริษทั ใหผ้ลตอบแทนดว้ยความเป็นธรรม เหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการ
ปฏิบติังานของพนักงานแต่ละคน ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยค านึงถึงความปลอดภยัต่อชีวิต สุขภาพ และ
ทรัพยสิ์นของพนกังาน จดัใหมี้สวสัดิการต่างๆ เช่น 

- หอ้งพยาบาล บริษทัจดัใหมี้หอ้งพยาบาลท่ีโรงงาน เพ่ือดูแลสุขภาพ และใหก้าร 
รักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ แกพนกังานเม่ือเจ็บป่วย ซ่ึงพนกังานจะไดรั้บ การบริการดา้นการรักษาพยาบาล ท่ีได้
มาตรฐาน และถกูตอ้งตามหลกัการแพทย ์โดยแพทยแ์ละพยาบาลวิชาชีพ 

- จดัฝึกอบรม ภายในองคก์ร ตลอดจนการส่งพนกังาน ไปร่วมอบรมสัมมนากบัภายนอก ซ่ึงจดัโดยหน่วยงาน
ต่างๆ เพ่ือเป็นการพฒันา และเพ่ิมความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการท างาน ใหแ้ก่พนกังานอยา่งต่อเน่ือง 

- บริษทัเลิกจ้างพนักงานทั้ งหมด ในเดือนมกราคม 2556 เน่ืองจากการหยุดการผลิต บริษทัได้ประกาศให้
พนักงานรับทราบล่วงหน้า 1 เดือน และจ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้างให้แก่พนักงานทุกคนโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย บริษทัใหค้วามช่วยเหลือแก่พนกังานโดยการจดัให้โรงงานต่างๆท่ีตอ้งการแรงงานเขา้มาท าการรับ
สมคัร และหาท่ีรองรับใหแ้ก่พนกังานหลายหนา้ท่ี หลายอตัรา เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนใหแ้ก่พนกังาน 
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คู่ค้ำ 

บริษทัปฏิบติัต่อคู่คา้ตามขอ้ตกลง เง่ือนไขทางการคา้ และใหข้อ้มลูท่ีถกูตอ้ง มีการสร้างสัมพนัธภาพและสร้างความเขา้ใจ
ท่ีดีต่อกนั รวมถึงแลกเปล่ียนความรู้ ร่วมกนัพฒันาสินคา้เพ่ือเพ่ิมคุณค่าใหแ้ก่สินคา้   ไม่เรียกรับ หรือยินยอมท่ีจะรับทรัพยสิ์น 
หรือประโยชน์อ่ืนใด ซ่ึงอยู่นอกเหนือขอ้ตกลงทางการคา้หลงัจากการประกาศหยุดการผลิตชัว่คราว บริษทัไดจ้า้งพนกังานอีก
บางส่วนเป็นรายเหมาช้ิน ด าเนินการผลิตสินคา้ท่ีรับค าสัง่ซ้ือมาจากลกูคา้ล่วงหนา้ เพ่ือไม่ใหเ้กิดความเสียหายแก่คู่คา้ 

เจ้ำหนี ้
บริษทัปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครัด ในปีท่ีผา่นมา บริษทัจ่ายเงินใหก้บัเจา้หน้ีการคา้ ตรงตามเครดิตเทอม 

ท่ีไดต้กลงไวล่้วงหนา้ โดยไม่มีการผิดนดัแต่อยา่งใด 
คู่แข่งทำงกำรค้ำ 

บริษทั ด าเนินธุรกิจ โดยปฏิบติัตามกรอบกติกา ของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม โดยสุจริต ภายใตก้รอบของกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ทั้งน้ี บริษทัถือว่าคู่แข่งเป็นส่วนหน่ึงในการเสริมสร้างศกัยภาพ ขององคก์รใหมี้ความมัน่คง และแข็งแรงยิ่งข้ึน โดยมี
การจดัสรรออเดอร์ใหก้นักรณีเกินก าลงัการผลิต เพ่ือใหส้ามารถรับออเดอร์จากลกูคา้ได ้ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษทัไม่เคยมี
ขอ้พิพาทใดๆ กบัคู่แข่งทางการคา้ 

สังคมและส่ิงแวดล้อม 
ความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม บริษทัถือเป็นนโยบายหน่ึงในการด าเนินธุรกิจ จึงไดก้ าหนดไวใ้นนโยบายการ

ก ากบัดูแลกิจการ ใหบ้ริษทัค านึงถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม โดยส่วนรวม และตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
และไดก้ าหนดไวใ้นจริยธรรมท่ีตอ้งปฏิบติัต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  

ตั้งแต่ปี 2552 บริษทัไดเ้ปล่ียนเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการผลิต แทนเช้ือเพลิงเดิม ท่ีท าใหเ้กิดเขม่าควนั ท่ีอาจสร้างมลภาวะ ซ่ึง
หลงัจากการใชเ้ช้ือเพลิงใหม่ ท าใหไ้ม่มีเขม่าควนัจากการเผาไหม ้นอกจากน้ีในขั้นตอนการยอ้ม ซ่ึงท าใหเ้กิดน ้าเสีย บริษทับ าบดั
น ้าเสียโดยใชร้ะบบตกตะกอนเร่ง และจา้งใหบ้ริษทัแห่งหน่ึงน าน ้าไปวิเคราะห์ วา่การบ าบดัไดม้าตรฐานหรือไม่ จึงจะปล่อยท้ิง  

ปี 2555 และปี 2556บริษทับริจาคถุงเทา้นกัเรียน และถุงเทา้อ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีประสบภยัหนาว และใหน้กัเรียนท่ีขาดแคลนท่ี
จงัหวดัตาก  

หมวดที ่4. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส  
บริษทัมีการเปิดเผยสารสนเทศส าคญั ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั หรือต่อ

การตดัสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ และผูส้นใจลงทุนไดท้ราบข่าวสาร ท่ีส าคญัอย่างรวดเร็ว 
เท่าเทียมกนั และดว้ยคุณภาพเดียวกนั ขอ้มูลต่างๆ มีการตรวจสอบอย่างละเอียด รายงานขอ้เท็จจริง อย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และ
ตรงไปตรงมา โดยแบ่งเป็น 

(1) สารสนเทศท่ีรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี ไดแ้ก่ งบการเงิน ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการทุกไตร
มาส (ตั้งแต่งบปี 2556) แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

(2) สารสนเทศท่ีรายงานตามเหตุการณ์ไดแ้ก่ การไดม้า/จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์รายการท่ีเก่ียวโยงกนั การเขา้ร่วม
ลงทุน การจ่าย/ไม่จ่ายเงินปันผล 

(3) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ และผูส้นใจลงทุนมีความ
เช่ือมัน่ในขอ้มลูทางการเงินท่ีบริษทัน าเสนอ 
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(4) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
            ไดเ้ปิดเผยอยูใ่นรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 แลว้ 
(5) ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีและบริการอ่ืนของผูส้อบบญัชี 
(6) ความสมัพนัธ์กบัผูล้งทุน 

บริษทัใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความโปร่งใสและทัว่ถึงโดยไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆเพ่ือใหผู้ ้
ลงทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบทั้งโดยผ่านช่องทาง และส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความถกูตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในท่ี
บกพร่อง หรือการกระท าท่ีผิดกฎหมาย และผิดจรรยาบรรณ สามารถติดต่อส่ือสาร กบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ท่ีรับผิดชอบ
ดา้นทะเบียนหุน้หรือนกัลงทุนสมัพนัธ์ ท่ีเบอร์โทรศพัท ์02-650-5252 

เน่ืองจากการหยดุการผลิตชัว่คราว การเปล่ียนโครงสร้างผูถื้อหุน้ และการเปล่ียนธุรกิจ ท าใหบ้ริษทัจดัท าเวบ็ไซต์
ใหม่ เพ่ือใหส้อดรับกบัสภาพธุรกิจและปรับปรุงขอ้มลูใหท้นัต่อเหตุการณ์ โดยจะท าการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัเพ่ือเป็น
ช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุนในปี 2557  เช่น วิสัยทศัน์  พนัธกิจของบริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ รายช่ือ
คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร งบการเงินทั้งฉบบัปัจจุบนัและของปีก่อน แบบ 56-1 รายงานประจ าปีท่ีสามารถดาวน์
โหลดได ้เป็นตน้ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

หมวดที ่5. ควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการเพ่ือประโยชนสู์งสุดของบริษทั และมีความรับผิดชอบต่อผล

การปฏิบติัหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุน้ 
1.  โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัท 
ประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย มีความเข้าใจบทบาท หน้าท่ี ความ
รับผิดชอบของการเป็นกรรมการบริษทั และลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษทั มีรายละเอียดดงัน้ี 
กำรถ่วงดุลของกรรมกำรบริษัท 
ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 7 คน ประกอบดว้ย 

- กรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหาร   4 คน 
- กรรมการบริษทัท่ีเป็นกรรมการอิสระ 3 คน 

โดยกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบ 
กระบวนกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรอสิระ 
บริษทัไม่มีคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษทัจึงท าหนา้ท่ีสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ี
จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และหากเป็นกรรมการอิสระ อย่าง
นอ้ยตอ้งมีคุณสมบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรบริษัท 
กรรมการบริษทัมีวาระการด ารงต าแหน่ง ตามขอ้บงัคบัของบริษทั  เม่ือครบวาระแลว้ อาจไดรั้บการเลือกตั้งใหก้ลบั
เขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปไดอี้ก  
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สัดส่วนกำรเป็นกรรมกำรบริษัทตำมเงินลงทุน จ ำนวนบริษัททีก่รรมกำรบริษัทไปด ำรงต ำแหน่ง 
บริษทัไม่ไดก้ าหนดสัดส่วนการเป็นกรรมการบริษทัตามเงินลงทุน จ านวนบริษทัท่ีกรรมการบริษทัแต่ละคนด ารง
ต าแหน่ง จะเปิดเผยใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบก่อนท่ีจะมีการเลือกตั้ง ซ่ึงในปัจจุบนั ไม่มีกรรมการบริษทัไปเป็น
กรรมการในบริษทัจดทะเบียนและบริษทัอ่ืน เกิน 5บริษทั อีกทั้งบริษทัไม่มีการก าหนดจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกนัไดน้านท่ีสุด เพราะอ านาจในการตดัสินใจในการเลือกบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั เป็นสิทธิของ
ผูถื้อหุน้โดยแทท่ี้จะคดัเลือกบุคคลเขา้ท าหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัแทนตน  
นิยำมกรรมกำรอสิระ 
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  

กำรรวมหรือแยกต ำแหน่ง 
ประธานกรรมการบริษทัแยกจากต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ โดยมีการก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการไว้
อยา่งชดัเจน ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั  
เลขำนุกำรบริษัท 
คุณสมบติัของเลขานุการบริษทัแสดงไวใ้นแบบ 56-1 และรายงานประจ าปีของบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทั
ส่งเสริมใหเ้ลขานุการบริษทัไดรั้บการฝึกอบรม และพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง  

2.  คณะกรรมกำรชุดย่อย  
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อย ท่ีมีความจ าเป็นและเหมาะสมกับ ขนาดของบริษัท ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร  แต่ไม่ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และ คณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน เพราะบริษทัมีขนาดเลก็ รายไดร้วมไม่มาก การตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นการเพ่ิมภาระค่าใชจ่้ายท่ีมาก
เกินไป 
ขอบเขต  อ ำนำจหน้ำที ่ และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ 
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยมีกฎบตัร เพ่ือก าหนดขอบเขต หนา้ท่ีและความรับผิดชอบไวอ้ย่าง
ชดัเจน 

3.  บทบำทหน้ำที ่และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทส าคญัในการน าพาองคก์รไปสู่ความส าเร็จ จึงมีบทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ี
ส าคญัดงัน้ี 
1)ภาวะผูน้ าและวสิัยทศัน์ 

คณะกรรมการบริษทัมีภาวะผูน้ ามีความเป็นอิสระในการตดัสินใจก ากบัดูแลกิจการของบริษทัให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัในส่วนของการผลิตถุงเทา้มีการก าหนด
วิสยัทศันแ์ละทิศทางของบริษทัไวอ้ยา่งชดัเจนวา่บริษทัจะพฒันาตามนโยบาย 3S คือ SMALL SPEED และ SPECIAL 
ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ สร้างสินคา้ BRAND NAME ของบริษทั และตอ้งพ่ึงพาตนเองมีการบริหารงานโดยการก าหนด
ภารกิจเป้าหมายกลยทุธ์แผนปฏิบติังานเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวน้ าหลกับรรษทัภิบาลมาเป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารจดัการเพ่ือเพ่ิมมลูค่าใหแ้ก่กิจการ และผูถื้อหุน้ 

เน่ืองจากในปี 2556 ช่วงปลายปี บริษทัเปล่ียนธุรกิจเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์หลงัจากการหยุดการผลิตถุงเทา้
อย่างถาวรในช่วงไตรมาสท่ีสาม คณะกรรมการบริษทัจึงยงัไม่ไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายของ
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องคก์รในธุรกิจใหม่ โดยจะด าเนินการหลงัจากแจง้แผนธุรกิจในอนาคตให้แก่ผูถื้อหุน้รับทราบ และอนุมติัในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2557 อยา่งไรกต็ามคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาเร่ืองปัจจยัเส่ียงขององคก์รในช่วง
การเร่ิมตน้ด าเนินธุรกิจใหม่ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบ โดยเปิดเผยไวใ้นแบบ 56-1 

คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัต่อการเขา้ร่วมสัมมนาหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของ
กรรมการ โดยมีแผนใหก้รรมการบริษทัทุกท่านเขา้ร่วมอบรมในหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) ท่ี
จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ภายในปี 2557 
2)การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อการสร้างระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของ
บริษทัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มัน่คงและเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน  ตลอดจนเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและความ
มัน่คงแก่ผูถื้อหุ้น  บริษทัจึงไดพิ้จารณาก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณ
พนกังาน ซ่ึงไดผ้่านการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2545 เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2545 ซ่ึงในปี 
2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีแผนท่ีจะพิจารณาทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และ
จรรยาบรรณพนกังาน เพ่ือใหส้อดรับกบัธุรกิจใหม่ โดยจะเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัต่อไป 
3)ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

บริษทัมีแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนในการดูแลเพ่ือขจดัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งรอบคอบดว้ยความมี
เหตุมีผลเพ่ือประโยชนสู์งสุดของบริษทั 

การท ารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บริษทัไดแ้จง้และเปิดเผยมติท่ีประชุมโดยระบุมูลค่ารายการ
คู่สัญญาเหตุผลความจ าเป็นของการท ารายการดงักล่าวตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดย
กรรมการผูมี้ส่วนได้เสียไม่ได้เขา้ร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆซ่ึงมีการบนัทึกไวใ้นรายงานการ
ประชุม นอกจากน้ียงัไดจ้ดัท ารายการสรุปไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบ 56-1  แลว้ 
4)การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัต่อการควบคุมภายในซ่ึงรวมถึงการบริหารความเส่ียง เพราะจะท าใหเ้กิดการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีการก าหนดโครงสร้างองคก์ร มีแบ่งแยกหนา้ท่ี ก าหนดความรับผิดชอบ และอ านาจการอนุมติั
ระดบัต่างๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษร นอกจากน้ีมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการเงิน บญัชี ผูเ้ก็บเอกสาร และ
ผูต้รวจสอบ เพ่ือให้มีการสอบยนักนัอย่างอิสระ และพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ในหนา้ท่ีของตนอย่างถูกตอ้ง และ
สม ่าเสมอ เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงในแต่ละหน่วยงาน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ี ตรวจสอบ 
ประเมินผล และติดตามผลการปฏิบติังานของระบบดงักล่าว ตลอดจนให้ค าแนะน า มีความเป็นอิสระ สามารถท า
หน้าท่ีตรวจสอบ และถ่วงดุลไดอ้ย่างเต็มท่ี เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่า ไดด้ าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดอย่างมี
ประสิทธิผลและโปร่งใส มีการประชุมร่วมกนัระหว่างผูต้รวจสอบภายใน กบัผูป้ฏิบติังานทุกคร้ังหลงัการตรวจสอบ
แลว้เสร็จ จะสรุปปัญหาท่ีเกิดข้ึนและน าไปปรับปรุง เพ่ือให้การปฏิบติังานไดผ้ลดียิ่งข้ึน เป็นการแบ่งปันความรู้ 
แลกเปล่ียนประสบการณ์ และประเมินการควบคุมดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นการสร้างความรับผิดชอบให้เกิดข้ึนในแต่ละ
หน่วยงาน ท าใหส้ามารถ รับรู้ปัญหาและขอ้บกพร่องอย่างทนัเวลา เพ่ือก าหนดแนวทางปรับปรุงงานและติดตามการ
แกไ้ข ใหเ้กิดประสิทธิภาพ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะท าการสอบ
ทานใหบ้ริษทั มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีดีเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทั  
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ปี 2556หน่วยงานตรวจสอบภายในมีบทบาทส าคญัในการจดัการระบบการควบคุมภายในเก่ียวกบัการจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นท่ีเลิกใชง้าน และการจ าหน่ายสินคา้คงเหลือ เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใส โดยจดัใหมี้การเปรียบเทียบราคาขาย
จากผูเ้สนอซ้ือหลายราย จดัการประมลูทรัพยสิ์นท่ีมีนยัส าคญั เขา้ร่วมเป็นสกัขีพยานในการเปิดซองประมลู 

คณะกรรมการบริษทัมีการประเมินความเส่ียงขององคก์ร โดยให้ฝ่ายจดัการพิจารณาปัจจยัเส่ียง และการบริหาร
ความเส่ียง อย่างไรก็ตาม บริษทัจะพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการความเส่ียงของบริษทัให้เป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน 
และมีมาตรการจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล 

4.  กำรประชุมคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดใหมี้การประชุมไม่นอ้ยกว่าไตรมาสละ 1 คร้ังโดยมีการก าหนดวาระท่ีชดัเจน

และน าส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัเพ่ือให้คณะกรรมการไดมี้เวลาในการพิจารณาศึกษา
ขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นบริษทัมีนโยบายใหก้รรมการทุกท่านเขา้ร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกนัทุกคร้ังยกเวน้เหตุสุดวิสยัจนท าใหไ้ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้
(การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัแต่ละท่านเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ) 

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริหาร ไดจ้ดัให้มีการประชุมกลุ่มย่อยอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือปรึกษาหารือ ถึงปัญหา 
และก าหนดแนวทางการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินงาน และในปี2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม
จ านวน 5คร้ัง 

5.  กำรประเมินตนเอง 
ในปี 2556 คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบไม่ไดจ้ดัใหมี้การประเมินตน 

เอง เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการบริษทัช่วงปลายปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายให้
กรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประเมินตนเองปีละ 1 คร้ัง 

6.  ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
บริษทัยงัไม่มีคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการ

บริษทัจะร่วมกนัพิจารณาก าหนดวงเงินค่าตอบแทน และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติั โดยพิจารณาจากผล
ประกอบการของบริษทั วงเงินค่าตอบแทน ท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และจ านวนเงินท่ีจ่ายในปีท่ีผ่านมา 
โดยค่าตอบแทนจะจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุม เม่ือมีการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั และค่าตอบแทนประจ าปี 
กรณีท่ีผลประกอบการของบริษทัเป็นไปตามเป้าหมาย 

กรรมการท่ีเป็นสมาชิกของคณะอนุกรรมการ ก็จะไดค่้าตอบแทนในการท าหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการนั้น
ดว้ย บริษทัเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล และค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหาร (เปิดเผยไวใ้น หวัขอ้ 
โครงสร้างการจดัการ) ในรายงานประจ าปี และ แบบ  56-1  

7.    กำรพฒันำกรรมกำรและผู้บริหำร 
คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดูแล

กิจการของบริษทั ไดแ้ก่กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั ทั้งท่ีจดัโดยตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 
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คณะกรรมกำรชุดย่อย 

ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบและ มีฝ่ายบริหาร (ฝ่ายจดัการ) ประกอบดว้ย 
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่ายต่างๆ ซ่ึงมีการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดต่างๆ 
และของกรรมการผูจ้ดัการ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในกฎบตัร และในอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ
ผูจ้ดัการ ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2551 เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2551 ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 10/2556 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2557 มีการทบทวนแกไ้ขปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการ
บริษทั กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร และอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการ ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั คร้ังท่ี 11/2556  เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2557 พิจารณาทบทวนแกไ้ข ปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบริษัท 

ปี 2556 คณะกรรมการบริษทั มีจ านวน 7 ท่านประกอบดว้ย กรรมการท่ีมาจากฝ่ายบริหาร จ านวน 4 ท่าน และ
กรรมการอิสระ 3 คน  โดยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบ  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมกำรทีม่ีอ ำนำจลงนำมผูกพกันบริษัท กรรมการสองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษทั 
1. นางลินจง สิงขรบุตร 2. นายปรเมษฐ ์รังรองธานินทร์ 3.นายจิรภทัร วีรชยทองค า 4.นายพลูวิทย ์ธนทรัพยส์มบุญ 

 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที ่ของคณะกรรมกำรบริษัท 

อ ำนำจด ำเนินกำร 
1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอ านาจหนา้ท่ี ใหแ้ก่ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดต่างๆ และ/หรือบุคคลอ่ืนใด

ไปปฏิบติั 
2. อนุมติัการให้กูย้ืมเงินแก่บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ในฐานะผูถื้อหุ้น หรือบริษทั   ท่ีมีการประกอบ

ธุรกิจทางการคา้ต่อกนั หรือบริษทัอ่ืนในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
3. อนุมติัการเขา้ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือแก่บริษทัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัในฐานะผูถื้อหุน้ หรือบริษทัท่ีมีการ

ประกอบธุรกิจทางการคา้ต่อกนัหรือบริษทัอ่ืน  ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

รายช่ือ 
คณะกรรมการ 

บริษทั 
คณะกรรมการ 

บริหาร 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
อิสระ 

1. นางลินจง สิงขรบุตร  - - - 

2. นายปรเมษฐ ์ รังรองธานินทร์   - - 

3. นายจิรภทัร วรีชยทองค า   - - 

4. นายพลูวทิย ์ ธนทรัพยส์มบุญ   - - 

5.  นายสุเทพ พงษพ์ิทกัษ ์  -   
6.  ม.ร.ว. จิราคม กิติยากร  -   

7.  นายกมัปนาท วรรณวงศ ์  -   
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4. อนุมติัการเขา้ท านิติกรรมท่ีมิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
5. อนุมติัการไดรั้บหรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือ ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
6. อนุมติัการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามญั และ/หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใด ในวงเงินส่วนท่ีเกิน อ านาจคณะกรรมการ

บริหาร 
7. อนุมติัการจดัหาและลงทุนในสินทรัพยถ์าวรในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
8. อนุมติัการปรับสภาพ ท าลาย ตดับญัชี ซ่ึงสินทรัพยถ์าวร และสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน ท่ีเลิกใช ้ช ารุด สูญหาย ถูกท าลาย  

เส่ือมสภาพ หรือลา้สมยัไม่สามารถใชง้านไดมี้มลูค่าทางบญัชีรวมในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
9. อนุมติัการปรับสภาพราคา การท าลาย ซ่ึงวตัถุดิบ  และ/หรือสินคา้คงเหลือท่ีเส่ือมสภาพ หรือลา้สมยัซ่ึงจะท าใหมี้มูลค่า

ทางบญัชีลดลงในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
10. อนุมติัการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการ

ด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษทั ส าหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวิสัยทางการคา้ และ/หรือท่ีเป็นปกติวิสัย
ทางการคา้ท่ีมีทุนทรัพยเ์กินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

11. เสนอการเพ่ิมทุน หรือลดทุน หรือการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น การแกไ้ข เปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั 
และ/หรือวตัถุประสงคข์องบริษทัต่อผูถื้อหุน้ 

12. อนุมติัการก่อตั้ง ควบรวมหรือเลิกบริษทัยอ่ย  
13. มอบอ านาจใหแ้ก่ฝ่ายจดัการ พนกังานระดบับริหารของบริษทั  หรือบุคคลอ่ืนใดท าการแทนได ้
14.  มีอ  านาจเชิญฝ่ายจดัการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง มาช้ีแจง ใหค้วามเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร

ตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 
15. ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษทั (ถา้มี) หรือจา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก     ในกรณีจ าเป็นดว้ย

ค่าใชจ่้ายของบริษทั 
16. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษทั 

 

 หน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบ 
1. ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษทั 
2. อนุมติัแผนงานและงบประมาณประจ าปี รวมทั้ งก ากบัดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

นโยบาย และแผนงานท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. ส่งเสริมให้จัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้

กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และพนกังาน ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัในการด าเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบติั
ตามอยา่งจริงจงั 

4. จดัใหมี้ระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม เพ่ือใหม้ัน่ใจว่า การท ารายการต่างๆ ไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อ  านาจ มีการ
สอบทานและจดัท าบญัชีท่ีถูกตอ้ง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ท่ีสามารถป้องกนัการน าทรัพยสิ์นของบริษทัไปใชใ้นทางมิ
ชอบ 
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5. การท ารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ ตอ้งมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางท่ีชดัเจนและเป็นไป
เพ่ือผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้น โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินการและการเปิดเผยขอ้มลูของรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชนใ์หถ้กูตอ้ง 

6. ใหค้วามเห็นชอบรายงานทางการเงินท่ีผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบ และ/หรือสอบทานแลว้และไดผ้่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

7. รับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั และมีการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้และผูล้งทุนอย่างถูกตอ้ง มีมาตรฐาน
และโปร่งใส 

8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร 
9. เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ โดยก าหนด วนั เวลา สถานท่ี และระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนก าหนดอตัรา

การจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเสนอต่อผูถื้อหุน้ ในระหว่าง 21 วนั
ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ัง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผูถื้อหุ้นทราบ ณ 
ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบริษทัไม่นอ้ยกว่า 14 วนั ก่อนวนังดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ หรือก าหนดวนั
เพ่ือก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date : RD) ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ไม่เกิน 2 เดือนและก าหนดวนัปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุน้ 1 วนัในวนัท าการถดัจากวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้    เพ่ือรวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของ
พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ีเพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ และสิทธิในการรับเงินปันผล 

10. จดัท ารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผย     
               ไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี(แบบ 56-1) 

11. ติดตามดูแลเอกสารท่ีจะยื่นต่อหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ไดแ้สดงขอ้ความ   หรือลงรายการเป็นไป
โดยถกูตอ้งตรงตามขอ้มลูท่ีปรากฏอยูใ่นสมุดบญัชีทะเบียน หรือเอกสารอ่ืนใดของบริษทั 

12. อนุมติักฎบตัรคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการชุดอ่ืน 
13. ปฏิบติัการอ่ืนใด ท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหารหรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  (เปิดเผยไว้ในโครงสร้ำงกำรจัดกำร) 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นกรรมการอิสระ จ านวน 3 คน   ไดแ้ก่ 
1.นายสุเทพ  พงษพิ์ทกัษ ์   ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และเป็นผู ้ ท่ี มีความรู้  และ
ประสบการณ์เพียงพอ สามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทานงบการเงินของบริษทั 

 2.ม.ร.ว. จิราคม    กิติยากร   ด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ 
 3. นายกมัปนาท   วรรณวงศ ์ ด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ  
  

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที ่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 อ ำนำจด ำเนินกำร 
1. ก าหนดให้มีการประสานความเขา้ใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกนัระหว่างผูส้อบบญัชี         คณะกรรมการบริษทัและ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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2. มีอ  านาจเชิญ ผูบ้ริหาร ฝ่ายจดัการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจงให้ความเห็นร่วม
ประชุม หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น ตลอดจนเขา้ถึงขอ้มลูไดทุ้กระดบัขององคก์ร 

3. มีอ  านาจในการตรวจสอบผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งภายในขอบเขตของอ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

4. ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษทั (ถา้มี) หรือจา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจ าเป็นดว้ย
ค่าใชจ่้ายของบริษทั  

 หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน  (internal audit) ท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบั
การตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทั 

6.  จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 (ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของ   บริษทั 
 (ข)  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

 (ง)  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
 (จ)  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 (ฉ)  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ   
                  ตรวจสอบแต่ละท่าน 

 (ช)  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร 
(Charter) 

 (ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้น และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ  ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ี  และความรับผิดชอบท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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7. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัวา่มีรายการ หรือการกระท าดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจ
มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

  (ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
  (ข)  การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
  (ค)   การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการใหมี้การ
ปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีก าหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการ
กระท าดงักล่าว ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ หรือตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

8. สนบัสนุนและติดตามใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ 
9. ทบทวน ปรับปรุง และแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

10. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศยั
อ านาจตามขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎหมายในการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวขา้งตน้    คณะกรรมการตรวจสอบ มีความ
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรงและคณะกรรมการบริษทัยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของ
บริษทัต่อบุคคลภายนอก 

คุณสมบัติของกรรมกำรอสิระ (นิยำมกรรมกำรอสิระ) 
 คุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทั เป็นไปตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ดงัต่อไปน้ี 

1 ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 
ทั้งน้ีลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

3 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส 
พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอ
ใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อ
หุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ี
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 
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          ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การ
เช่า หรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการหรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ย
การรับหรือใหกู้ย้ืม ค ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้
บริษทั หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือ
ตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไปแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ทั้งน้ีการค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตาม วิธีการค านวณมูลค่า
ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย    หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

7 ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยั กบักิจการของบริษทั หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย  

9 ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

ภายหลงัได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9 แลว้ กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทั
ย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(collective decision) ได ้ 

 คณะกรรมกำรบริหำร  

มีฐานะเป็นฝ่ายจดัการท าหนา้ท่ีบริหารจดัการกิจการของบริษทั ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ดว้ย
ความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสตัยสุ์จริต มีจ านวน5ท่าน   โดยมีฐานะเป็น พนกังาน ลกูจา้งของบริษทัทั้งหมด ดงัน้ี   

 
1.นายปรเมษฐ ์ รังรองธานินทร์  ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร 
2นายจิรภทัร  วีรชยัทองค า  ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริหาร 
3.นายเปรมชยั กศุลฤกษดี์  ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริหาร 
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4.นางสาวอนญัญา บวรสุนทรชยั       ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริหาร 
5.นายพลูวิทย ์ ธนทรัพยส์มบุญ  ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริหาร 

 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบริหำร 

   อ ำนำจด ำเนินกำร 
1. แต่งตั้ง   ถอดถอน   โยกยา้ย  พิจารณาความดีความชอบ  ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการ  แก่พนกังาน

ระดบัต่างๆ 
2. แต่งตั้ง ถอดถอนคณะท างานอ่ืนใดเพ่ือด าเนินกิจการต่างๆ  ในการบริหารงานของบริษทั 
3. ออกระเบียบ ประกาศ วา่ดว้ยการปฏิบติังาน และสามารถมอบอ านาจใหแ้ก่กรรรมการบริหาร และ/หรือพนกังานผู ้

ด  ารงต าแหน่งทางการบริหาร เป็นผูล้งนามอนุมติัเบิกจ่ายสินทรัพยข์องบริษทัได ้
4. อนุมติัการให้กูย้ืมเงินแก่บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัในฐานะผูถื้อหุน้ หรือบริษทัท่ีมีการประกอบ

ธุรกิจทางการคา้ต่อกนั หรือบริษทัอ่ืนในวงเงินแต่ละแห่งไม่เกินจ านวนเงินท่ีก าหนด 
5. อนุมติัการเขา้ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือแก่บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ในฐานะผูถื้อหุน้ หรือบริษทัท่ี

มีการประกอบธุรกิจทางการคา้ต่อกนั หรือบริษทัอ่ืน ในวงเงินแต่ละแห่งไม่เกินจ านวนท่ีก าหนด 
6. อนุมติัการเขา้ท านิติกรรมท่ีมิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวนท่ีก าหนด 
7. อนุมติัการไดรั้บหรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือ ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวนท่ีก าหนด 
8. อนุมติัการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามญัและ/หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใด ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่       เกินจ านวนท่ี

ก าหนด 
9. อนุมติัการจดัหาและลงทุนในสินทรัพยถ์าวรในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวนท่ีก าหนด 
10. อนุมติัการปรับสภาพ ท าลาย ตดับญัชี ซ่ึงสินทรัพยถ์าวร และสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน ท่ีเลิกใช ้ ช ารุด สูญหาย ถูก

ท าลาย เส่ือมสภาพหรือลา้สมยัไม่สามารถใชง้านได ้มีมลูค่าทางบญัชีไม่เกินจ านวนท่ีก าหนด 
11. อนุมติัการปรับสภาพราคาการท าลาย ซ่ึงวตัถุดิบ และ /หรือสินคา้คงเหลือท่ีเส่ือมสภาพ หรือลา้สมยั ซ่ึงจะท าให้มี

มลูค่าทางบญัชีลดลง ไม่เกินจ านวนท่ีก าหนด 
12. อนุมติัการประนีประนอม การระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการ

ด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษทัส าหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวิสัยทางการคา้ท่ีมีทุนทรัพยไ์ม่เกิน
จ านวนท่ีก าหนดและ/หรือท่ีเป็นปกติวิสยัทางการคา้ท่ีมีทุนทรัพยไ์ม่เกินจ านวนท่ีก าหนด 

13. มอบอ านาจใหแ้ก่พนกังานระดบับริหารของบริษทั หรือบุคคลอ่ืนใดท าการแทนได ้
14. มีอ  านาจเชิญผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจง ใหค้วามเห็นร่วมประชุม หรือส่ง เอกสารตามท่ี

เห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 
15. ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษทั (ถา้มี) หรือจา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอกในกรณีจ าเป็นดว้ย

ค่าใชจ่้ายของบริษทั 
16. ออกระเบียบปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร 
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 หน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบ 
 1 เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษทั 
                  2 รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตาม ทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษทั 
     3 รับผิดชอบในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทั และส่งเสริมให้มีการคิดคน้นวตักรรมอย่าง

ต่อเน่ือง 
                  4 รับผิดชอบการด าเนินงานของบริษทั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคข์อ้บงัคบัของบริษทั มติท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
5     กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกนัรับผิดชอบได ้โดยตอ้งรายงานความเป็นไปของกิจการท่ีตนดูแลต่อท่ีประชุม    

คณะกรรมการบริหารใหท้ราบ 
6 ดูแลให้มีการจดัท ารายงานทางการเงิน เพ่ือให้ผูส้อบบญัชีท าการตรวจสอบและ /หรือสอบทาน ก่อนเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัตามล าดบั 
7 พิจารณาเร่ืองท่ีจะเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบหรืออนุมติัต่อไป 
8 ปรับปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
9 ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 
ผู้บริหำร ประกอบดว้ย 
ผู้บริหำรก่อนกำรเปลีย่นโครงสร้ำงผู้ถือหุ้น 

1. นายพลูวิทย ์  ธนทรัพยส์มบุญ  ต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ   และ    
     ผูจ้ดัการส านกังาน 

2. นายบุญชยั  วนัชยัจิระบุญ  ต าแหน่ง ผูจ้ดัการโรงงาน 
3. นายสนิท   ตะวงัทนั  ต าแหน่ง ผูช่้วยผูจ้ดัการโรงงาน  
4. นายสมมาศ   คุณอนนัทวนิช  ต าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล 
5. นายศุภวิทย ์    งามรัศมีวงศ ์  ต าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 
6. นางสาวทนิธร จิวรานนัตกลุ  ต าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี-การเงิน 

ผู้บริหำรหลังกำรเปลีย่นแปลงโครงสร้ำงผู้ถือหุ้น 
1. นายปรเมษฐ ์ รังรองธานินทร์  ต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายจิรภทัร    วีรชยทองค า  ต าแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายเปรมชยั     กศุลฤกษดี์  ต าแหน่ง ผูจ้ดัการทัว่ไป 
4. นางสาวอนญัญา  บวรสุนทรชยั   ต าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
5. นางสาววารดี บงัวรรณ   ต าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี-การเงิน 

ผูด้  ารงต าแหน่งขา้งตน้จดัเป็นผูบ้ริหารตามค าจ ากดัความของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 กรรมกำรผู้จัดกำร มีอ  านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัน้ี 
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1. มีอ  านาจในการบริหารกิจการของบริษทั ใหเ้ป็นไปตามนโยบายกฎหมาย วตัถุประสงคข์อ้บงัคบัของบริษทั มติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบติัท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2. มีอ  านาจในการสัง่การ ด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นและสมควร เพ่ือใหก้ารด าเนินการตามขอ้ 1.  ส าเร็จลุล่วงไป และ
หากเป็นเร่ืองส าคญัใหร้ายงาน และ/หรือแจง้ใหค้ณะกรรมการบริษทั  และ/หรือคณะกรรมการบริหารรับทราบ 

 3. มีอ  านาจบงัคบับญัชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โอนยา้ย พิจารณาความดีความชอบ   มาตรการทางวินยั ตลอดจน
ก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังานทั้งน้ีการด าเนินการต่างๆ  ดงักล่าวตอ้งไม่ขดัแยง้กบัอ านาจของ
คณะกรรมการบริหาร 

 4. มีอ  านาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษทั โดยไม่ขัดหรือแยง้กับนโยบาย   ข้อบงัคับ ระเบียบ
ขอ้ก าหนด ค าสัง่ และมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร 

5. มีอ  านาจอนุมติัจดัหา และลงทุนในสินทรัพยถ์าวรแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวนท่ีก าหนด 

6. มีอ  านาจอนุมติัเงินลงทุน ขายเงินลงทุนในหุน้สามญั และ/หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใดท่ีออกโดยบริษทัอ่ืนในวงเงินแต่
ละคร้ังไม่เกินจ านวนท่ีก าหนด 

7. มีอ านาจอนุมติัการเขา้ท านิติกรรมท่ีมิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกิน จ านวนท่ีก าหนด 

8. เม่ือมีการด าเนินการใดๆ ตามข้อ 5, 6, 7 ให้แจ้งการด าเนินการนั้นๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารรับทราบตามความเหมาะสมในการประชุมคร้ังต่อไป 

9. มอบอ านาจ และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอยา่งแทนได ้

10. การใชอ้  านาจของกรรมการผูจ้ดัการขา้งตน้ไม่สามารถกระท าได ้หากกรรมการผูจ้ดัการอาจมีส่วนไดเ้สีย หรือ
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะใดๆ กบับริษทั    

11. ในการใชอ้  านาจดงักล่าวหากมีขอ้สงสัย หรือความไม่ชดัเจนในการใชอ้  านาจหนา้ท่ีตามท่ี   ก าหนดน้ี ให้เสนอ
เร่ืองใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา 

12.    ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

 อ ำนำจ – หน้ำทีข่องผู้บริหำรรำยอืน่ๆ ทีส่ ำคัญ มีดงัน้ี  
1. มีหนา้ท่ีในการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ระเบียบบริษทั มติคณะกรรมการ

บริหาร มติคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงัซ่ือสตัยสุ์จริต 
2. ด าเนินกิจการงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไวเ้ป็นแนวทาง

ปฏิบติั 
3. อ่ืนๆ ตามท่ีกรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย โดยมีการแบ่งแยกอ านาจ

หนา้ท่ีตามความรับผิดชอบ 

เลขำนุกำรบริษัท คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง นายเปรมชยั กศุลฤกษดี์ ด ารงต าแหน่งเป็น เลขานุการบริษทั โดยมีขอบเขต
หนา้ท่ีความรับผิดชอบดงัน้ี 
1. จดัท าและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

- ทะเบียนกรรมการ 
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- หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และรายงานประจ าปีของบริษทั 
- หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหาร 
3. ด าเนินการต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
4. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย เพ่ือสนบัสนุนใหก้ารก ากบัดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานการ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 

กำรสรรหำกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร 

การสรรหากรรมการของบริษทักรรมการทุกคนมีสิทธิท่ีจะเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมรวมถึงผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่จะเสนอรายช่ือบุคคลผ่านทางคณะกรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการจะรวบรวมรายช่ือบุคคลเหล่านั้นเขา้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาคุณสมบติัความพร้อมความเหมาะสมและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งต่อไป เวน้แต่กรณีท่ีมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาสรรหา
บุคคล เลือกตั้งเขา้เป็นกรรมการบริษทัในต าแหน่งท่ีวา่งลงตามขอ้บงัคบัของบริษทั และหากเป็นกรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติั
ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

1. คณะกรรมกำรบริษัท 

องค์ประกอบและกำรเลอืกตั้ง ตามขอ้บงัคบัของบริษทั หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ขอ้ 18 และกฎบตัร ใหท่ี้ประชุม
ผูถื้อหุน้เป็นผูก้  าหนดจ านวนต าแหน่งกรรมการบริษทั แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 5 คน และเลือกตั้งบุคคลท่ีไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสม ท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหาร
จดัการ กิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้  ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด และกรรมการ
บริษทัไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด ตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และมีจ านวนกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

วธีิกำรเลอืกตั้งกรรมกำรบริษัท ตามขอ้บงัคบัของบริษทั หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ขอ้ 20 กรรมการบริษทันั้นใหท่ี้
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตั้ง ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้หน่ึงคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ   หลายคนเป็นกรรมการ

กไ็ดแ้ต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้นในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั
เกินจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหป้ระธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

(ก) กำรออกตำมวำระตามขอ้บงัคบัของบริษทั หมวดท่ี 3 คณะกรรมการบริษทั ขอ้ 21 และกฏบตัร ก าหนดใหใ้นการ
ประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการบริษทัออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้จ านวน
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กรรมการบริษทัท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 
กรรมการบริษทัท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัฉลากกนัว่า
ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการบริษทัคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง
กรรมการบริษทัซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้
 

(ข) กำรออกทีม่ิใช่กำรออกตำมวำระ 

1. ตามขอ้บงัคบัของบริษทั หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ขอ้ 22 และกฎบตัรก าหนดให้กรรมการบริษทัพน้จาก
ต าแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดงัน้ี 

1.1 ตาย 
1.2    ลาออก 
1.3 ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฏหมาย หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
1.4 มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสม ท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมี

มหาชนเป็นผูถื้อหุน้ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด 
1.5 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
1.6 ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 

     และเม่ือต าแหน่งกรรมการบริษทัว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้คณะกรรมการบริษทัเลือก
บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการบริษทัแทนต าแหน่งกรรมการ
บริษทัท่ีว่างลง ในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการบริษทัจะเหลือนอ้ยกว่า 2 
เดือน และจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการบริษทัไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการบริษทัคนท่ีตนแทน 

2. ตามขอ้บงัคบัของบริษทั หมวดท่ี  3  คณะกรรมการ ขอ้ 25 ก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ อาจลงมติใหก้รรมการ
บริษทัคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวน
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่
โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง บริษทัไม่ไดก้ าหนดจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัได้
นานท่ีสุด เพราะเช่ือว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเช่ียวชาญของกรรมการบริษทัแต่ละคนไม่ไดข้ึ้นอยู่
กบัอายุ ตราบเท่าท่ีกรรมการบริษทัทุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการบริษทั ตามท่ีไดรั้บความ
ไวว้างใจจากคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ เพราะอ านาจการตดัสินใจในการเลือกตั้งกรรมการบริษทันั้น
เป็นสิทธิของผู ้ถือหุ้นโดยแท้ท่ีจะคัดเลือกบุคคลเข้าท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบาย และควบคุมการ
ด าเนินงานของบริษทัแทนตน 

2.คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 องค์ประกอบและกำรเลือกตั้งตามกฎบตัรตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยทั้งหมดตอ้งเป็นกรรมการบริษทั และมี

คุณสมบติัเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ดงัน้ี 
1. ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 
2. เป็นกรรมการอิสระ 
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3. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

4. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้ งน้ีต้องมี

กรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยหน่ึงคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการ
สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

ทั้งน้ีหากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนไดมี้
ประกาศเปล่ียนแปลงคุณสมบติักรรมการตรวจสอบใหม่ กรรมการตรวจสอบของบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีไดมี้ประกาศ
เปล่ียนแปลงไปทุกประการ 

 วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
(ก) กำรออกตำมวำระตามกฎบตัรมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติแต่งตั้ง และเม่ือครบวาระ

แลว้ หากคณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นยงัไม่ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้
คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะได้
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมท่ีหมดวาระลง การแต่งตั้งตอ้งท า
ภายใน 2 เดือน นบัแต่วนัครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม กรรมการตรวจสอบ ซ่ึงพน้จากต าแหน่ง
ตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ได ้ 

(ข) กำรออกที่มิใช่กำรออกตำมวำระตามกฎบตัรก าหนดให้กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่ง (นอกจากการออก
ตามวาระ) ดงัน้ี 

1. ตาย 
2. ลาออก 
3. พน้สภาพจากการเป็นกรรมการบริษทั 
4. คณะกรรมการบริษทัถอดถอนใหพ้น้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ 
5. ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

และเม่ือต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยงัคงเหลือวาระไม่นอ้ยกว่า 
2 เดือน ใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบ
แทนต าแหน่งท่ีวา่งในการประชุมคราวถดัไป และจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบ
ท่ีตนแทน 

 บริษทัไม่ก าหนดจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดน้านท่ีสุดของกรรมกาตรวจสอบ ข้ึนอยู่กบัการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริษทั 
3. คณะกรรมกำรบริหำร 
องค์ประกอบและกำรแต่งตั้งตามกฎบตัรตอ้งมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ต่งตั้ง

กรรมการบริษทั และ/หรือบุคคลอ่ืน ทั้งท่ีมีฐานะเป็นพนกังาน หรือลกูจา้งของบริษทั และ / หรือบุคคลภายนอกใหด้ ารงต าแหน่ง
ดงักล่าว ทั้งน้ีตอ้งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีบริหารจดัการกิจการของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
(ก) กำรออกตำมวำระตามกฎบตัรมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติแต่งตั้ง และเม่ือครบ

วาระแลว้ หากคณะกรรมการบริษทัยงัไม่ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ก็ใหค้ณะกรรมการ
บริหารชุดเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษทัจะไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ 
แทนคณะกรรมการบริหารชุดเดิมท่ีหมดวาระลง ในการแต่งตั้งตอ้งกระท าภายใน 2 เดือน นบัแต่วนัครบ
วาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม กรรมการบริหารซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้ง
ใหม่ได ้

(ข) กำรออกที่มิใช่กำรออกตำมวำระตามกฎบตัรก าหนดใหก้รรมการบริหารพน้จากต าแหน่ง (นอกจากออก
ตามวาระ) ดงัน้ี 

1.  ตาย 
2. ลาออก 
3.  มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสม ท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารกิจการท่ีมีมหาชน

เป็นผูถื้อหุน้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
4.   คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

และเม่ือต าแหน่งกรรมการบริหารวา่งลง (นอกจากออกตามวาระ) และยงัคงเหลือวาระไม่นอ้ยกว่า 2 เดือน 
ใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งกรรมการบริหาร แทนต าแหน่งท่ีว่างในการประชุมคราวถดัไป และจะอยู่
ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

 4.กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้จัดกำรโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
  5. กำรแต่งตั้งผู้บริหำรรำยอื่นๆฝ่ายบริหารเป็นผูรั้บผิดชอบซ่ึงเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษทั ซ่ึงจะพิจารณาจาก
พนกังานของบริษทั ท่ีมีความสามารถเหมาะสม 
 
กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
(บริษทัไม่มีบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม จึงไม่มีขอ้มลูในหวัขอ้ดงักล่าว) 

กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
    บริษัทมีการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยได้ก าหนดไวเ้ป็นลายลักณ์อักษรใน
จรรยาบรรณธุรกิจ และแจง้ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานรับทราบ โดยจดัท าเป็นส่วนหน่ึงของคู่มือส าหรับกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ขอ้มลูภายในท่ีมีผลกบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั 
 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้มีการทบทวนปรับปรุงหลกัการก ากบัดูแลกิจการทุกหัวขอ้ บริษทัจึงอยู่ในระหว่างการ
ปรับปรุง แกไ้ข ใหห้ลกัการในแต่ละขอ้มีแนวปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน รวมถึงการดูแลการใชข้อ้มูลภายใน นอกเหนือจากท่ี
ปรากฏในจรรยาบรรณพนกังาน บริษทัจะก าหนดโทษถึงการไม่ปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว และให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง ลงนามรับทราบ นอกเหนือจากการแจง้ดว้ยวาจา โดยจะน าหลกัการท่ีแกไ้ขทบทวนแลว้เสนอคณะกรรมการ
บริษทัเพ่ืออนุมติั และเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัต่อไปคาดวา่จะแลว้เสร็จในปี 2557 
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ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี 
   ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2556 ไดแ้ก่นายสุมิตร ขอไพบูลย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4885  แห่งส านกังาน เอ.เอม็.ที. 
แอสโซซิเอท ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) เป็นจ านวนเงิน 1,281,580.00 บาท บริษทัไม่มีการจ่ายค่าบริการอ่ืน 
(Non – Audit Fee)  
กำรปฏิบัติตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ีในเร่ืองอืน่ๆ 
ในปี 2556 บริษทัหยุดการผลิตและเลิกจา้งพนกังานทั้งหมด และว่าจา้งพนกังานบางส่วนเป็นรายเหมาช้ินเพ่ือด าเนินการผลิต
สินคา้ในส่วนท่ียงัคา้งส่งไปจนถึงไตรมาสท่ีสาม ตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจท่ีพึงปฏิบติัต่อลกูคา้ จากนั้นคณะกรรมการบริษทัได้
พิจารณาแลว้เห็นวา่การด าเนินธุรกิจเดิมไม่เหมาะสมดว้ยปัจจยัหลายประการ จึงพิจารณาเปล่ียนแผนการประกอบธุรกิจใหม่ โดย
ค านึงถึงผลประโยชนสู์งสุดของผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัรวมถึงผูถื้อหุน้รายใหม่ท่ีจะด าเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต ซ่ึงต่าง
ฝ่ายต่างไดรั้บผลประโยชนท่ี์เป็นธรรม รวมถึงผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืนทั้งลกูหน้ี เจา้หน้ี คู่คา้ และพนกังาน  
 บริษทัดูแลพนกังานท่ีเลิกจา้งดว้ยหลกัสิทธิมนุษยชน และหลกัมนุษยธรรม มีการจ่ายค่าชดเชยการเลิกจา้งอย่างถูกตอ้งตาม
กฎหมาย และใหค้วามช่วยเหลือพนกังานท่ีไร้ท่ีท างาน ดว้ยการจดัหาโรงงานต่างๆ เขา้มารับสมคัรงานถึงบริษทั เพ่ือใหอ้  านวย
ความสะดวกแก่พนกังาน  
 บริษทัมีมาตรการในการดูแลการขายทรัพยสิ์นท่ีเลิกใชง้าน และการจ าหน่ายสินคา้คงเหลือ ดว้ยหลกัความโปร่งใส โดย
มอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในเขา้มามีบทบาทในการวางระบบการขายทรัพยสิ์นแต่ละประเภท ใชห้ลกัในการขายตาม
ความเหมาะสมของมูลค่าสินคา้ ทั้งการเปรียบเทียบราคา การประมูล โดยผ่านการอนุมติัหลกัการจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั และรายงานความคืบหนา้ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบเป็นระยะและในระหว่างการเร่ิมตน้ด าเนินธุรกิจใหม่ 
บริษทัยงัขาดบุคลากรในดา้นต่างๆ และโครงสร้างขององคก์รเดิมไม่เหมาะสมกบัธุรกิจใหม่ จึงตอ้งด าเนินการทบทวน ปรับปรุง
ทุกส่วนงาน ซ่ึงอาจท าให้บริษทัขาดพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการบางรายการ เช่น การเผยแพร่ขอ้มูลของ
บริษทัผา่นช่องทางเวบ็ไซตข์องบริษทั  การก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธ์ และเป้าหมายขององคก์ร การวางระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเส่ียงใหค้รอบคลุมตามโครงสร้างธุรกิจใหม่  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญักบั
เร่ืองดงักล่าว โดยใหก้ ากบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีใหค้รบถว้นภายในปี 2557 
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9.  ควำมรับผดิชอบต่อสังคม 

ตามท่ีบริษทัไดห้ยุดด าเนินงานการผลิตถุงเทา้ตั้งแต่ช่วงไตรมาสท่ีสาม ปี 2556   ซ่ึงต่อมาบริษทัไดมี้การเปล่ียนแปลง

โครงสร้างของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ จากการจดัท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์และเปล่ียนแปลงโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริหารในช่วงปลายปี 2556 นั้น 

กิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2556 จึงไม่ไดด้ าเนินการไดเ้ต็มท่ีเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงตามท่ีกล่าว

ขา้งตน้ แต่จากการท่ีบริษทัด าเนินกิจการมากว่า 47 ปี และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยม์ากว่า 36 ปี กอรปกบัผูบ้ริหารกลุ่ม

ใหม่มีวิสัยทศัน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัโดยมุ่งหวงัใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคเป็นส าคญั และค านึงถึงความรับผิดชอบ

ต่อสังคม โดยเฉพาะชุมชนท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกับโครงการท่ีบริษัทจะเลือกพฒันา ต้องไม่มีผลกระทบทั้ งด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม และมลพิษ เช่น บริษทัจะไม่เลือกท าโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์อยู่ใกลแ้หล่งท่ีมีมลพิษของเสียง หรืออากาศ 

เป็นตน้ 

นอกจากนั้นบริษทัมีแผนท่ีจะพฒันาอสงัหาริมทรัพยโ์ดยพิจารณาถึงความจ าเป็น และประโยชน์ท่ีชุมชนในบริเวณท่ีตั้ง

ใกลโ้ครงการจะไดรั้บ ซ่ึงจะเป็นการสร้างชุมชนท่ีน่าอยู ่และสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ใหก้บัชุมชนนั้นๆ  

นโยบำยภำพรวม:  

บริษทัมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ลูกคา้ พนักงาน และบุคคลอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบับริษทั รวมถึงผูถื้อหุน้รายยอ่ยทุกราย โดยการปฏิบติัอยา่งเสมอภาคเท่าเทียม และใหค้วามยติุธรรมแก่ทุกส่วนงาน  

การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ บริษทัจะไม่ร่วมท าธุรกรรมใดๆ ท่ีมีความเส่ียงท่ีอาจจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการ

คอร์รัปชัน่ และบริษทัมีฝ่ายตรวจสอบภายในวางนโยบายท่ีป้องกนัการด าเนินกิจการใดๆ ท่ีมีความเส่ียงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน่

ภายในองคก์ร 

การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษทัค านึงถึงเร่ืองสิทธิมนุษยชนในการท างาน การจา้งงาน หรือการประกอบกิจการของ

บริษทั โดยไม่แบ่งแยกเพศ สีผิว ศาสนา และวฒันธรรมใดๆ ภายในองคก์ร 

การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม บริษทัจดัจา้งพนกังานทั้งพนกังานประจ า และพนกังานชัว่คราว ตามอตัราค่าจา้งท่ี

ก าหนดตามตลาดแรงงาน ระยะเวลาท างาน และวนัหยดุพกัผอ่น รวมถึงสวสัดิการต่างๆ ก าหนดตามกฎหมายแรงงาน 

ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค บริษทัใหค้วามส าคญัในล าดบัแรกท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค โดยค านึงถึงผลประโยชน์

ท่ีผูบ้ริโภคควรไดรั้บจากการซ้ือหอ้งชุดของบริษทั โดยให้ผูบ้ริโภคตรวจสอบห้องชุดก่อนท าสัญญา และบริษทัยืดหยุ่นให้กบั

ลูกคา้ เช่น ขยายระยะเวลาการช าระเงิน หรือการโอนหอ้งชุด หากลูกคา้รายใดมีปัญหาเร่ืองแหล่งเงิน เน่ืองจากการขั้นตอนการ

พิจารณาสินเช่ือของสถาบนัการเงิน เป็นตน้ 
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การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม บริษทัให้ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม โดยเน้นการอนุรักษธ์รรมชาติ และไม่สร้างมลพิษ

ใหก้บัชุมชน และสังคมโดยรอบ บริษทัจะเลือกโครงการท่ีจะลงทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยพิจารณาจากสภาพแวดลอ้มใน

บริเวณใกลเ้คียง เช่น ไม่ควรอยูใ่กลก้บัโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้  

กำรด ำเนินงำน และกำรจัดท ำรำยงำน 

เดิมบริษทัเคยไดรั้บการรับรองมาตรฐานสากล WRAP (Worldwide Responsible Apparel Production) ในปี 2552 ซ่ึงมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือตรวจสอบ และรับรองผูผ้ลิตเส้ือผา้ ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเพ่ือใหค้วามมัน่ใจว่าการด าเนินการผลิต

นั้นถูกตอ้งตามกฎหมาย และสอดคลอ้งกบัหลกัจริยธรรม และสิทธิมนุษยชน มาตรฐานของ WRAP นั้นเป็นท่ียอมรับในวงการ

ส่ิงทอ แต่จากการท่ีบริษทัไม่ได้ด าเนินธุรกิจต่อเน่ือง ประกอบกบับริษทัมีการเปล่ียนแปลงประเภทธุรกิจเป็นธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพยจึ์งไม่ไดด้ าเนินการต่อใบอนุญาต 

กำรด ำเนินธุรกจิทีม่ีผลกระทบต่อควำมรับผดิชอบต่อสังคม 

บริษทัไม่เคยถกูหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนรายใดตรวจสอบในเร่ืองของผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และชุมชน รวมถึง

การฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม 

เน่ืองจากบริษทัอยู่ระหว่างการปรับเปล่ียนธุรกิจ และโครงสร้างการบริหารงาน ในปีท่ีผ่านมาจึงไม่มีกิจกรรมท่ี

ด าเนินงานเพ่ือสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม  
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10. กำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง 

สรุปควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทเกีย่วกบัระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 11/2556 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2557 โดยมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม
ดว้ย คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายใน โดยอนุมติัแบบประเมินการควบคุมภายในท่ีฝ่ายบริหารจดัท า และ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้สรุปไดว้า่  

สืบเน่ืองมาจากการหยดุการด าเนินงานชัว่คราว และเลิกจา้งพนกังานทั้งหมด ในปี 2556 ท าใหส้ถานการณ์ของบริษทัไม่
ปกติ อย่างไรก็ตาม ดา้นการระบบควบคุมภายในของบริษทั ยงัคงถือปฏิบติัในส่วนของการด าเนินงานท่ีเหลือ ทั้งการผลิตเพ่ือ
จ าหน่ายสินคา้ตามค าสัง่ซ้ือของลกูคา้ท่ียงัคา้งส่ง  การจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีเลิกใชง้าน และระบายสินคา้คงเหลือ 

โดยบริษทัมีการจดัองค์กรและสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการท างาน เป็นรากฐานส าคญัในการประกอบธุรกิจ ปลูก
จิตส านึกใหพ้นกังานรู้จกัหนา้ท่ี และมีความรับผิดชอบ   
 ผูบ้ริหารของบริษทัยึดมัน่ในความซ่ือสัตยสุ์จริต และความมีจริยธรรม ในการด าเนินธุรกิจให้มีความเป็นธรรมแก่ทุก
ฝ่าย ทั้งต่อลูกคา้ Suppliers และส่วนรวม ฝ่ายบริหารของบริษทัไดพิ้จารณาถึงการประกอบธุรกิจของบริษทัว่า มีปัจจยัใดบา้งท่ี
เป็นความเส่ียงทั้งท่ีมาจากภายนอกและภายใน มีการวิเคราะห์วา่เหตุการณ์ใด ท่ีจะท าใหปั้จจยัท่ีเป็นความเส่ียงนั้นเกิดข้ึน และหา
วิธีป้องกนัแกไ้ข มอบหมายหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งไปด าเนินการ 

บริษทัไดจ้ดัท าระเบียบวิธีปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยเฉพาะธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ เพ่ือไม่ใหเ้กิดการ
ทุจริต และยกเลิกวิธีการปฏิบติังานท่ีไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีปฏิบติักนัมานาน โดยมีทั้งการกระจายอ านาจ และการรวมอ านาจ
ตามความเหมาะสมกบัขนาดองคก์ร มีการทบทวนและจดัท าคู่มือการปฏิบติังานตามโครงสร้างองคก์รท่ีเปล่ียนไป 

มีการก าหนดขอบเขตอ านาจ และการอนุมติัรายการจ่ายเงินของฝ่ายบริหารไว ้โดยแยกอ านาจการอนุมติัซ้ือ และอนุมติั
จ่ายออกจากกนัอย่างเด็ดขาด รายการท่ีผูบ้ริหารมีอ านาจอนุมติั ไดแ้ก่ รายการซ้ือ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการผลิต การขาย และ
ค่าใชจ่้ายพนกังาน ท่ีเกิดข้ึนตามปกติเท่านั้น นอกนั้นตอ้งน าเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือขออนุมติั เช่น การซ้ือขาย
เคร่ืองจกัรหลกั การซ้ือขายอสงัหาริมทรัพย ์การซ้ือขายเงินลงทุน การประเมินการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น เป็นตน้  

บริษทัมีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบญัชีอย่างครบถว้น และไดใ้ช้นโยบายการบญัชีตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  

บริษทัมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท่ีสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างอิสระ ท าหนา้ท่ีตรวจสอบและประเมินผล การด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรว่าไดมี้การปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวอ้ย่างสม ่าเสมอหรือไม่ การรายงานผลการ
ตรวจสอบใหร้ายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

สืบเน่ืองจากการเปล่ียนธุรกิจและโครงสร้างองคก์รใหม่ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรให้ปรับปรุง ทบทวนระบบ
การควบคุมภายในของบริษทัใหส้อดรับกบัสภาพธุรกิจและโครงสร้างองคก์รใหเ้สร็จสมบูรณ์ภายในปี 2557 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตามท่ีปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
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 หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท 

  ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 4/2556  เม่ือวนัท่ี  27 กมุภาพนัธ์ 2557 ไดอ้นุมติัใหแ้ต่งตั้ง นางนวลจนัทร์ 

ตวงเจริญทิพย ์ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นว่ามีประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบ และได้รับการอบรมด้านการ

ตรวจสอบภายในอย่างต่อเน่ืองทั้งน้ีการพิจารณา อนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้ตรวจสอบภายในของ

บริษทัจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบติัของผูต้รวจสอบภายใน  
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11.  รำยกำรระหว่ำงกนั 

เน่ืองจากการเปล่ียนโครงสร้างการถือหุน้ และเปล่ียนแปลงกรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทั รวมถึงการขายเงินลงทุนใน

บริษทัยอ่ย ท าใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัหรืออาจมีความขดัแยง้เปล่ียนไป ตามอ านาจการควบคุม และความสมัพนัธ์ใหม่  

ปี 2556 บริษทัมีรายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ดงัน้ี 

รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน :   กูเ้งินบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 33.00 ลา้นบาท 

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้   :    นายปรเมษฐ ์รังรองธานินทร์  

ความสมัพนัธ์    :    เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ สดัส่วนร้อยละ 87.64 

         ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการ 

เหตุผลในการท ารายการ   :    บริษทัตอ้งการแหล่งเงินทุนในการซ้ือหอ้งชุดโครงการอาคาร 

     ชุด บา้นนวธารา รีเวอร์ไลฟ์ จ านวน 19 ยนิูตรวมเป็นมลูค่า 

     29.59 ลา้นบาท 

ขนาดรายการ    :   วงเงินไม่เกิน 50 ลา้นบาท 

อตัราดอกเบ้ีย    :   ร้อยละ 5 ต่อปี 

เงือนไข     :   ช าระคืนภายใน 1 ปี 

ความสมเหตุสมผลของการท ารายการ :   ในไตรมาสท่ีสาม บริษทัไดห้ยดุการผลิตถาวร และไม่มี 

         รายไดต่้อเน่ือง ท าใหบ้ริษทัตอ้งเร่งด าเนินธุรกิจเพ่ือใหกิ้จการ 

ด ารงอยู่ได้ บริษัทจึงจ าเป็นต้องจัดหาเงินทุน เพ่ือลงทุนในโครงการท่ีจะ

ก่อให้เกิดรายไดใ้นระยะสั้น แต่เน่ืองจากฐานะการเงิน ไม่เอ้ือต่อการกูย้ืมเงิน

จากสถาบนัการเงิน และยงัขาดสภาพคล่องจึงมีความจ าเป็นตอ้งกูเ้งินดงักล่าว 

การอนุมติัรายการ :   ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  

     โดยบุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมในวาระ  

    ดงักล่าว 

 อน่ึงรายการดงักล่าวถือเป็นรายการเก่ียวโยงกนั เก่ียวกบัรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซ่ึงมีขนาดของรายการ

มากกว่า 1 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 20 ลา้นบาท หรือเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ 

(NTA) แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ ซ่ึงบริษทัไดเ้ปิดเผยสารสนเทศของการท ารายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 รายการท่ีเก่ียวข้องกัน ซ่ึงเป็นการท ารายการปกติทั่วไปกับกิจการหรือบุคคลท่ีเคยเป็นบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันตาม

ความสมัพนัธ์โครงสร้างการถือหุน้เดิม เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ท่ี 22 
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12.รำยงำนควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษทัจดทะเบียนในการเป็น
ผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของ บริษทั แอสเซท ไบร์ท จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงงบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS)  โดยไดมี้การพิจารณาเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม ประกอบกบัใชดุ้ลยพินิจอยา่ง
รอบคอบระมดัระวงั สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ตลอดจนได้
แสดงค าอธิบาย และการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ เพ่ือใหเ้กิดประโยชนต่์อผูถื้อหุน้และนกัลงทุน
ทัว่ไป ทั้งน้ีงบการเงินดงักล่าวไดผ้า่นการตรวจสอบและใหค้วามเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีเป็นอิสระ  

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ การ
บนัทึกขอ้มลูทางบญัชีมีความถูกตอ้งครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และเพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิด
การทุจริต หรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั 

ในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระ ไดท้ าหนา้ท่ีสอบทานเก่ียวกบั
คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไดป้รากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) แลว้ 

คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นวา่ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ   มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้าง
ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่   งบการเงินของ บริษทั แอสเซท ไบร์ทจ ากดั (มหาชน)  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556 ไดจ้ดัท าและเปิดเผยโดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัแลว้ 
 

 

     ลินจง  สิงขรบตุร         ปรเมษฐ์  รังรองธานินทร์ 

(นางลินจง  สิงขรบุตร)     (นายปรเมษฐ ์ รังรองธานินทร์) 

                ประธานกรรมการ              กรรมการผูจ้ดัการ 
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13.  งบการเงิน 

 

 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2556 

 
และ 
 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั แอสเซท ไบร์ท จ ากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั บางกอกไนล่อน จ ากดั (มหาชน)) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั แอสเซท ไบร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี31 ธนัวาคม 2556งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ และ
ไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แอสเซท ไบร์ท จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
รับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ได้
ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบ
การเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชี
พิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ี
จดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนัของบริษทั แอสเซท ไบร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั แอสเซท ไบร์ท จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

ข้อมูลและเหตุกำรณ์ทีเ่น้น 

โดยไม่เป็นการแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่องบการเงินขา้งตน้ ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 
1.2  งบการเงินของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกวา่สินทรัพยห์มุนเวียน จ านวน 42.65 ลา้นบาท และมีขาดทุน
สะสม จ านวน 209.71 ลา้นบาท รวมทั้งมีขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัจ านวน 126.45 ลา้นบาท ปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่มี
ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั  ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยเก่ียวกับความสามารถ ในการด าเนินงานเน่ืองของบริษทัฯ และอาจมี
ผลกระทบต่องบการเงินโดยรวมอยา่งมีนยัส าคญั อยา่งไรก็ตาม ในระหวา่งปี 2556  บริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นรายใหญ่
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ของบริษทัฯ โดยผูถื้อหุน้ใหม่มีแผนงานท่ีในการด าเนินธุรกิจหลกั ดา้นอสงัหาริมทรัพย ์และบริษทัฯไดซ้ื้อโครงการอสังหาริมทรัพยแ์ห่ง
หน่ึงเพ่ือก่อใหเ้กิดรายไดร้ะยะสั้นโดยใชแ้หล่งเงินทุนจาก  การกูย้มืกรรมการและคาดวา่จะจ าหน่ายจนหมดโครงการภายในกลางปี 2557 
ปัจจุบนั บริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการศึกษารายละเอียดโครงการอสงัหาริมทรัพยใ์นระยะยาวเพ่ือสร้างฐานรายไดท่ี้มัน่คงให้กบับริษทัฯ ดงันั้น 
การด าเนินงานต่อไปของบริษทัฯ จึงข้ึนอยูก่บัความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจตามแผนงานของบริษทัฯท่ีกล่าวมาขา้งตน้  

 

สุมิตร   ขอไพบูลย ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4885 

ส านกังาน เอ.เอม็.ที.แอสโซซิเอท 
กรุงเทพฯ: 27 กมุภาพนัธ์ 2557 
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หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 18,817,255.12       2,566,372.98         18,817,255.12       1,947,652.43         

เงินลงทนุชัว่คราว 4 - 187,926.12            - -

ลูกหน้ีการคา้

          - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 - 42,006,576.17       - 36,876,456.44       

          - กิจการอ่ืน 6 - 6,271,316.89         - 6,178,980.59         

ลูกหน้ีอ่ืน 742,583.74            975,537.43            742,583.74            754,867.90            

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 7 25,011,168.00       127,481,470.21     25,011,168.00       120,981,334.38     

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3,674,620.28         4,149,147.54         3,674,620.28         3,171,348.50         

                   รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 48,245,627.14       183,638,347.34     48,245,627.14       169,910,640.24     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทนุในบริษทัย่อย 8 - - - 6,480,000.00         

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 9 - 14,880,000.00       - 9,000,000.00         

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 10 และ 12 231,399,477.12     98,094,004.83       231,399,477.12     74,574,470.22       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 11 25,878.90              82,248.65              25,878.90              82,248.65              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน

          - ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 1,137,033.70         2,633,263.97         1,137,033.70         705,864.42            

          - อ่ืน ๆ 9,800.00                572,824.02            9,800.00                511,163.00            

                   รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 232,572,189.72     116,262,341.47     232,572,189.72     91,353,746.29       

รวมสินทรัพย์ 280,817,816.86     299,900,688.81     280,817,816.86     261,264,386.53     

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(เดิมช่ือ บริษทั บางกอกไนล่อน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย)

บ า ท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษทั แอสเซท ไบร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2556 

สินทรัพย์
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หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

              หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12 49,000,000.00       97,418,551.11       49,000,000.00       91,000,000.00       

เจา้หน้ีการคา้

          - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,162,764.77         - 3,587,085.21         

          - กิจการอ่ืน - 20,650,226.73       - 19,276,059.52       

เจา้หน้ีอ่ืน

          - คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 8,794,935.62         3,876,421.85         8,794,935.62         2,698,036.89         

          - รายไดรั้บล่วงหน้า - 1,813,785.96         - 1,813,785.96         

          - เจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพย์ - 28,704.00              - 28,704.00              

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 - 3,600,250.00         - -

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13 33,000,000.00       - 33,000,000.00       14,000,000.00       

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งคา้งจ่าย 15 - 40,231,764.00       - 40,231,764.00       

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 102,654.66            786,169.59            102,654.66            511,083.01            

                   รวมหน้ีสินหมุนเวียน 90,897,590.28       169,568,638.01     90,897,590.28       173,146,518.59     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 44,625,715.71       - 44,625,715.71       -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15 - 5,991,065.00         - -

                   รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 44,625,715.71       5,991,065.00         44,625,715.71       -

รวมหน้ีสิน 135,523,305.99     175,559,703.01     135,523,305.99     173,146,518.59     

......../2

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บ า ท

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

บริษทั แอสเซท ไบร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดิมช่ือ บริษทั บางกอกไนล่อน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย)

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2556  
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หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

รายได้

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 96,794,531.43       294,971,210.75 89,227,342.25 295,037,545.25     

รายไดจ้ากการให้บริการ 27,732,095.37       24,751,514.00 - -

รายไดจ้ากการขายห้องชุด 7,378,231.59         - 7,378,231.59 -

รายไดอ่ื้น - -

-   กลบัรายการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15 - 15,814,995.00 - 15,814,995.00       

-   รายไดค้า่เช่า 852,000.00            252,000.00            3,282,000.00 3,492,000.00         

 -  ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ 8 และ 9 2,120,571.66         2,000,000.00         3,301,288.00 2,000,000.00         

-  ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - 947,923.66            - 947,923.66            

-  อ่ืน ๆ 2,160,320.45         3,971,002.42 1,716,003.56 3,742,138.63         

                    รวมรายได้ 24 137,037,750.50     342,708,645.83     104,904,865.40     321,034,602.54     

คา่ใชจ่้าย

ตน้ทนุขายสินคา้ 148,582,179.37     305,375,962.13     141,374,996.13     308,471,353.94     

ตน้ทนุการให้บริการ 21,714,806.64       19,987,169.93       - -

ตน้ทนุขายห้องชุด 4,216,800.00         - 4,216,800.00         -

คา่ใชจ่้ายในการขาย 2,327,760.03         6,230,416.15         2,126,485.78         6,016,964.60         

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 37,119,493.03       65,208,601.66       33,399,791.97       58,737,976.36       

คา่ใชจ่้ายอ่ืน

-  ขาดทนุจากการขายทรัพยสิ์น 7 และ 10 46,680,287.65       - 46,680,287.65       -

-  ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 4,004.54                - 4,004.54                -

ตน้ทนุทางการเงิน 4,707,272.25         3,572,833.14         4,831,053.37         3,466,260.22         

                    รวมคา่ใชจ่้าย 21 265,352,603.51     400,374,983.01     232,633,419.44     376,692,555.12     

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (128,314,853.01)    (57,666,337.18)      (127,728,554.04)    (55,657,952.58)      

คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 20 (1,280,466.82)        - (1,280,466.82)        -

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับปี (127,034,386.19)    (57,666,337.18)      (126,448,087.22)    (55,657,952.58)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2556  

บริษทั แอสเซท ไบร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดิมช่ือ บริษทั บางกอกไนล่อน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย)

งบก าไรขาดทนุ

บ า ท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
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หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี (127,034,386.19)    (57,666,337.18)      (126,448,087.22)    (55,657,952.58)      

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน :

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการตีมูลคา่สินทรัพยใ์หม่ 229,530,912.68     - 229,530,912.68     -

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (45,906,182.53)      - (45,906,182.53)      -

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 183,624,730.15     - 183,624,730.15     -

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 56,590,343.96       (57,666,337.18)      57,176,642.93       (55,657,952.58)      

การแบง่ปันก าไร(ขาดทนุ)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (127,654,648.43)    (56,285,141.81)      (126,448,087.22)    (55,657,952.58)      

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 620,262.24            (1,381,195.37)        - -

(127,034,386.19)    (57,666,337.18)      (126,448,087.22)    (55,657,952.58)      

การแบง่ปันก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 55,970,081.72       (56,285,141.81)      57,176,642.93       (55,657,952.58)      

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 620,262.24            (1,381,195.37)        - -

56,590,343.96       (57,666,337.18)      57,176,642.93       (55,657,952.58)      

ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

ก าไร(ขาดทนุ)ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 2.14 (0.97)                      (0.43)                      (0.96)                      (0.42)                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(เดิมช่ือ บริษทั บางกอกไนล่อน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย)

บริษทั แอสเซท ไบร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

บ า ท

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2556  

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ
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องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน รวม

ส่วนเกินทนุ ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน จดัสรร ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จากการตีราคา ของบริษทัฯ ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวม

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลคา่หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย (ขาดทนุสะสม) สินทรัพย์ (ขาดทุนสะสมเกินทนุ) ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ ตน้ปี 2555 131,700,000.00        36,500,000.00           8,297,904.97            (30,888,334.01)         - 145,609,570.96                37,873,752.02                 183,483,322.98            

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - (56,285,141.81)         - (56,285,141.81)                (1,381,195.37)                  (57,666,337.18)            

เงินปันผลท่ีบริษทัย่อยจ่ายให้แก่ส่วนไดเ้สีย

     ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 19 - - - - - - (1,476,000.00)                  (1,476,000.00)              

ยอดคงเหลือ ณ ส้ินปี 2555 131,700,000.00        36,500,000.00           8,297,904.97            (87,173,475.82)         - 89,324,429.15                  35,016,556.65                 124,340,985.80            

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี

    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 18 - - - (183,624,730.15)       183,624,730.15                        - - -

   โอนคา่เส่ือมราคาของส่วนเกินทุนจากการตีราคา 

      สินทรัพยไ์ปก าไร (ขาดทุนสะสม) 18 - - - 5,121,867.27            (5,121,867.27)                           - - -

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - 55,970,081.72          - 55,970,081.72                  620,262.24                      56,590,343.96              

เงินปันผลท่ีบริษทัย่อยจ่ายให้แก่ส่วนไดเ้สีย

     ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 19 - - - - - - (738,000.00)                     (738,000.00)                 

กลบัรายการส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

     อ  านาจควบคุมเน่ืองจากขายเงินลงทุน

        ในบริษทัย่อย 1.3 - - - - - - (34,898,818.89)                (34,898,818.89)            

ยอดคงเหลือส้ินปี 2556 131,700,000.00 36,500,000.00 8,297,904.97 (209,706,256.98)       178,502,862.88                        145,294,510.87                - 145,294,510.87            

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บ า ท

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

บริษทั แอสเซท ไบร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดิมช่ือ บริษทั บางกอกไนล่อน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

งบการเงินรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2556  
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องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน

ส่วนเกินทนุ
ทุนท่ีออก ส่วนเกิน จดัสรร ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จากการตีราคา รวม

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลคา่หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) สินทรัพย์ ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือตน้ปี 2555 131,700,000.00          36,500,000.00            8,297,904.97              (32,722,084.45)           - 143,775,820.52            
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - (55,657,952.58)           - (55,657,952.58)            

ยอดคงเหลือส้ินปี 2555 131,700,000.00          36,500,000.00            8,297,904.97              (88,380,037.03)           - 88,117,867.94              
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 18 - - - (183,624,730.15)         183,624,730.15                            -
   โอนคา่เส่ือมราคาของส่วนเกินทุนจากการตีราคา 
      สินทรัพยไ์ปก าไร (ขาดทุนสะสม) 18 - - - 5,121,867.27              (5,121,867.27)                               -
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - 57,176,642.93            - 57,176,642.93              

ยอดคงเหลือส้ินปี 2556 131,700,000.00 36,500,000.00 8,297,904.97 (209,706,256.98)         178,502,862.88                            145,294,510.87            

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บ า ท

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บริษทั แอสเซท ไบร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดิมช่ือ บริษทั บางกอกไนล่อน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2556  
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2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับปี (127,034,386.19)   (57,666,337.18)     (126,448,087.22)   (55,657,952.58)     

รายการปรับกระทบก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 20,942,711.77      19,212,188.94      18,071,284.10      13,775,207.06      

คา่ใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ (1,280,466.82)       - (1,280,466.82)       -

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 284,967.00           751,899.00           - -

กลบัรายการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -                        (15,814,995.00)     - (15,814,995.00)     

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง -                        40,231,764.00      - 40,231,764.00      

ปรับปรุงผลประโยชน์พนกังานจากการเปล่ียนแปลง

    ขอ้สมมติฐานในการประมาณการ -                        (171,746.00)          - -

ขาดทนุ(ก าไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน -                        (231,921.12)          - (231,921.12)          

ขาดทนุ(ก าไร)จากการลดมูลคา่ของสินคา้คงเหลือ (16,677,862.83)     9,372,263.70        (16,677,862.83)     9,372,263.70        

ขาดทนุ(ก าไร)จากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 46,446,643.78      (825,374.33)          46,715,404.42      (825,374.33)          

ขาดทนุ(ก าไร)จากการจ าหน่ายเงินลงทนุ (2,120,571.66)       (2,000,000.00)       (3,301,288.00)       (2,000,000.00)       

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ตดัจ าหน่าย - 366,305.46           - 366,305.46           

เงินปันผลรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (772,800.00)          (644,000.00)          (582,000.00)          (674,000.00)          

กลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - (4,000,000.00)       - (4,000,000.00)       

ดอกเบ้ียรับ (4,676.06)              (1,170.49)              (1,003.03)              (4,110.43)              

ดอกเบ้ียจ่าย 4,707,272.25        3,572,833.14        4,831,053.37        3,466,260.22        

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลดลง (เพ่ิมข้ึน) 34,508,171.07      42,006,876.88      36,876,456.44      43,564,165.94      

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน ลดลง (เพ่ิมข้ึน) 6,229,253.05        1,546,402.87        6,178,980.59        1,540,998.52        

ลูกหน้ีอ่ืน ลดลง (เพ่ิมข้ึน) (28,580.11)            (172,613.07)          12,284.16             (202,767.47)          

สินคา้คงเหลือ ลดลง (เพ่ิมข้ึน) 85,843,364.94      (17,980,516.49)     84,225,958.02      (15,445,066.49)     

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ลดลง(เพ่ิมข้ึน) (641,963.78)          (2,859,763.02)       (503,271.78)          (1,881,963.98)       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - อ่ืน ๆ ลดลง (เพ่ิมข้ึน) 514,680.38           (259,436.10)          501,363.00           (224,262.00)          

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,162,764.77)       (6,781,217.76)       (3,587,085.21)       (13,341,177.80)     

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (19,480,831.74)     (24,791,679.60)     (19,193,321.77)     (25,329,996.19)     

เจา้หน้ีอ่ืน - คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 7,522,831.47        (169,637.46)          6,388,028.90        (367,846.18)          

เจา้หน้ีอ่ืน - รายไดรั้บล่วงหน้า เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,813,785.96)       221,927.05           (1,813,785.96)       221,927.05           

เจา้หน้ีอ่ืน - เจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพย ์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (28,704.00)            (1,513,857.40)       (28,704.00)            (1,513,857.40)       

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งคา้งจ่าย เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (40,231,764.00)     - (40,231,764.00)     -

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (480,918.93)          (416,561.20)          (408,428.35)          (63,685.54)            

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - (576,071.00)          - (576,071.00)          

เงินสดรับจากการจ าหน่ายวสัดุและอะไหล่เคร่ืองจกัร 1,080,844.38        - 1,080,844.38        -

รับดอกเบ้ีย 5,027.84               4,731.64               1,003.03               4,110.43               

จ่ายภาษีเงินได้ (1,446,066.05)       (1,609,314.77)       (431,169.28)          (286,799.69)          

                          เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (5,120,374.97)       (21,199,019.31)     (9,605,577.84)       (25,898,844.82)     

บริษทั แอสเซท ไบร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดิมช่ือ บริษทั บางกอกไนล่อน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2556 

บ า ท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั



65 
 

 

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

รับดอกเบ้ีย - 3,591.41               - -

เงินลงทนุชัว่คราว ลดลง (เพ่ิมข้ึน) (2,230.10)              (103,395.41)          - -

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลดลง (เพ่ิมข้ึน) (8,000,000.00)       - - -

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน ลดลง (เพ่ิมข้ึน) - 12,099,271.23      - 4,000,000.00        

รับเงินปันผลจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 772,800.00           644,000.00           582,000.00           674,000.00           

เงินสดรับในการจ าหน่ายเงินลงทนุ 18,781,288.00      2,000,000.00        18,781,288.00      2,000,000.00        

เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,042,009.54)       (50,487,811.87)     (956,877.54) (31,854,587.00)

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 36,459,715.24      927,098.20           36,190,953.61      927,098.20           

          เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทนุ 46,969,563.60      (34,917,246.44)     54,597,364.07      (24,253,488.80)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
จ่ายดอกเบ้ีย (5,279,795.03)       (3,210,100.96)       (5,122,183.54)       (3,109,265.39)       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (48,418,551.11)     58,708,186.12      (42,000,000.00)     55,453,786.00      

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 33,000,000.00      - 19,000,000.00      (1,000,000.00)       

เงินกูย้ืมระยะยาว เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (3,600,250.00)       3,600,250.00        - -

เงินปันผลท่ีบริษทัย่อยจ่ายให้แก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (738,000.00)          (1,476,000.00)       - -

          เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (25,036,596.14)     57,622,335.16      (28,122,183.54)     51,344,520.61      

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 16,812,592.49      1,506,069.41        16,869,602.69      1,192,186.99        

กลบัรายการเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดของบริษทัย่อย (561,710.35)          - - -

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 2,566,372.98        1,060,303.57        1,947,652.43        755,465.44           

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี 18,817,255.12      2,566,372.98        18,817,255.12      1,947,652.43        

กิจกรรมท่ีไม่กระทบเงินสด

เจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนจากการซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - 28,704.00             - 28,704.00             

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เพ่ิมข้ึนจากการตีราคาสินทรัพยเ์พ่ิม 229,530,912.68    - 229,530,912.68    -

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเพ่ิมข้ึนจากการตีราคาสินทรัพยเ์พ่ิม 44,625,715.71      - 45,906,182.53      -

กลบัรายการส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
เน่ืองจากการขายเงินลงทนุในบริษทัย่อย 34,898,818.89      - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั แอสเซท ไบร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดิมช่ือ บริษทั บางกอกไนล่อน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2556

บ า ท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
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บริษทั แอสเซท ไบร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(เดิมช่ือ บริษทั บางกอกไนล่อน  จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2556 

 
1.   ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1.1    เร่ืองทัว่ไป 
 

บริษทัฯ จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดั  ภายใตป้ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทย เม่ือวนัท่ี  14 เมษายน 2507
ต่อมาบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม  
2537 ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนไวคื้อเลขท่ี  7 ซอยลาดปลาเคา้ 71 ถนนรามอินทรา  แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยด าเนินธุรกิจในการผลิตถุงเท้าจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศและประกอบธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย ์

 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 ท่ีประชุมกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัใหย้า้ยท่ีท าการส านกังานใหญ่ของบริษทัฯ จากเดิม
ไปยงั เลขท่ี 2 อาคารเดอะรอยลัเพลส 1 ชั้นจี ซอยมหาดเลก็หลวง 1 ถนนราชด าริ             แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
ตั้งแต่วนัท่ี 16 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป 
 

บริษทั สหน าเท็กซ์ไทล์ จ ากัด  ซ่ึงจัดเป็นบริษทัย่อย(จนถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2556) จัดตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากัดภายใต้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2522ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนไวคื้อเลขท่ี 7 ซอยลาดปลาเคา้ 
71  ถนนรามอินทรา  แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร บริษทัฯ  ประกอบกิจการในประเทศไทยด าเนินธุรกิจหลกัใน
การผลิตยางยดืรับจา้งป่ันดา้ย และรับจา้งตีเกลียว  

 

1.2การด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษทัฯ 
 

งบการเงินของบริษทัฯณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีหน้ีสินหมุนเวยีนสูงกวา่สินทรัพยห์มุนเวียน จ านวน 42.65 ลา้นบาทและ
มีขาดทุนสะสมจ านวน 209.71 ลา้นบาท รวมทั้งมีขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั จ านวน 126.45 ลา้นบาท ปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้
แสดงใหเ้ห็นวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิด      ขอ้สงสัยเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ือง
ของบริษทัฯ และอาจมีผลกระทบต่องบการเงินโดยรวม  อย่างมีนัยส าคญั  อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2556  บริษทัฯ มีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ โดยผูถื้อหุ้นใหม่มีแผนงานท่ีจะด าเนินธุรกิจหลกัดา้นอสังหาริมทรัพย ์และ
บริษทัฯ ไดซ้ื้อโครงการอสังหาริมทรัพยแ์ห่งหน่ึงมาเพ่ือก่อให้เกิดรายไดร้ะยะสั้นและคาดวา่จะจ าหน่ายจนหมดโครงการภายใน          
กลางปี 2557 การซ้ือโครงการดงักล่าว บริษทัฯไดใ้ชแ้หล่งเงินทุนจากการกูย้ืมกรรมการท่านหน่ึง ปัจจุบนั      บริษทัฯ อยูร่ะหวา่ง
การศึกษารายละเอียดโครงการอสงัหาริมทรัพยใ์นระยะยาวเพ่ือสร้างฐานรายไดท่ี้มัน่คงให้กบับริษทัฯ ดงันั้น การด าเนินงานต่อไป
ของบริษทัฯ จึงข้ึนอยูก่บัความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจตามแผนงานของบริษทัฯ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้  
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1.3เกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 
 

งบการเงินของบริษทัฯ ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้
โดยสภาวชิาชีพบญัชีฯ 

 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
 

งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบการเงินของ บริษทั แอสเซท ไบร์ท จ ากดั (มหาชน)และ บริษทั สหน าเท็กซ์ไทล ์จ ากดั ซ่ึงอยู่
ภายใตอ้  านาจการควบคุมโดยผ่านคณะกรรมการของบริษทัฯ ชุดเดียวกนัและจดัเป็นบริษทัย่อย หลงัจากไดต้ดัยอดคงเหลือและ
รายการระหว่างกันท่ีมีนัยส าคญัออกแลว้จนถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2556 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัฯ ส้ินสุดการควบคุมบริษทัย่อยนั้ น 
เน่ืองจากบริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและไม่มีอ านาจใน    การควบคุมในบริษทัยอ่ยนั้นอีกต่อไป 

 
1.4บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

กิจการท่ีถูกควบคุมโดยบริษทัฯ หรือกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ โดยทางตรงหรือทางออ้ม กิจการท่ี
เป็นบริษทัในเครือเดียวกนั และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

 

      สัดส่วนการถือหุน้ 
      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสัมพนัธ์  2556  2555  2556  2555 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั             
บริษทั สหน าเทก็ซ์ไทล ์ จ ากดั  ผลิตเส้นดา้ย  มีกรรมการร่วมกนัและ         
(เดิมเป็นบริษทัยอ่ยจนถึงเดือน         ใหก้ารสนบัสนุนทาง         
กนัยายน 2556)      การเงิน         
    (เดิมถือหุน้และมีอ านาจ         
    ในการควบคุมผา่น  -  -  -  18.00% 
    กรรมการของบริษทัฯ)         

             
บริษทั สหไทยพฒันภณัฑ ์จ ากดั  ตวัแทนจ าหน่าย                        -          
(เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ถุงเทา้  (เดิมมีกรรมการร่วมกนั         
    จนถึงเดือนกนัยายน 2556)    แต่ไม่มีอิทธิพล  -  -  -  - 
    อยา่งเป็นสาระส าคญั)         
             
บริษทั โตโยเทก็ซ์ไทลไ์ทย  จ ากดั  ผลิตถุงเทา้  มีกรรมการร่วมกนั         
    แต่ไม่มีอิทธิพล         
    อยา่งเป็นสาระส าคญั  -    6.67 %  -    6.67 % 
     (เดิมถือหุน้และมีกรรมการ         
    ร่วมกนั)         
บริษทั บางกอกโตเกียวซ็อคส์ จ ากดั    ผลิตถุงเทา้  มีกรรมการร่วมกนั         
    แต่ไม่มีอิทธิพล         
    อยา่งเป็นสาระส าคญั  -  9.00%  -  4.89% 
    (เดิมถือหุน้และมีกรรมการ         
        ร่วมกนั)         
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บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง  ลงทุน                      -  -  -  -  - 
จ ากดั (มหาชน)          (เดิมเป็นผูถื้อหุน้)         
(เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั             
จนถึงเดือนกนัยายน 2556)             

บริษทั ไทยโทเรซินเทติคส์ จ ากดั 
(เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
       จนถึงเดือนกนัยายน 2556) 

 ผลิตใยไหม 
สังเคราะห์ 

 - 
(เดิมเป็นผูถื้อหุน้) 

 -  -  -  - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั             
- นายบุณยสิทธ์ิ  โชควฒันา 
(เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัจนถึง 
เดือนกนัยายน 2556) 

- นายปรเมษฐ ์ รังรองธานินทร์ 

   - 
(เดิมเป็นผูถื้อหุน้) 

 
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และ  

กรรมการของบริษทั 

 - 
 
 

- 

 - 
 
 
- 

 - 
 
 
- 

 - 
 
 
- 

 
 
 

1.5การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 

(ก)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
ในระหวา่งปีบริษทัฯ และ บริษทัยอ่ยไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการ

บญัชีใหม่ท่ีออกโดย สภาวชิาชีพบญัชีฯ และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2556 ซ่ึงฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ มีดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ในปีปัจจุบนั ไม่มีผลกระทบต่องบ

การเงินท่ีมีนยัส าคญันอกจากท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 และ 20 
 

(ข)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
ตั้ งแต่ปี 2553 จนถึงส้ินปี 2556สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี 

 
 

 ปีท่ีมีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 2557 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้ 2557 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สญัญาเช่า 2557 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง รายได ้ 2557 
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ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2557 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม 2557 

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 2557 

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2557 

ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การรวมธุรกิจ 2557 

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สญัญาประกนัภยั 2559 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย  

และการด าเนินงานท่ียกเลิก 2557 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 2557 

 ปีท่ีมีผลบงัคบัใช ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 15 เร่ือง ส่ิงจูงใจสญัญาเช่าด าเนินงาน 2557 

ฉบบัท่ี 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกบัรูปแบบของกฎหมายตามสญัญา
เช่า 

2557 

ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 2557 

ฉบบัท่ี 32 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  การบูรณะ  

และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 2557 

ฉบบัท่ี 4เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 2557 

ฉบบัท่ี 5 เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและ  

การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 2557 

ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29  

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 2557 

ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2557 

ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 2557 

ฉบบัท่ี 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 2557 

ฉบบัท่ี 17 เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 2557 

ฉบบัท่ี 18 เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 2557 
 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555), ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 
2555), ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555), ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555), ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555), ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามา
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ถือปฏิบัติ ส่วนมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนๆ ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเม่ือน ามา
ถือปฏิบติั 

 

2.   สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

2.1   การรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
 

รายได้จากการขายสินค้าจะบันทึกเป็นรายได้ เม่ือได้ส่งมอบสินค้าและโอนความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของสินคา้ไปยงัลูกคา้แลว้ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการจะบนัทึกเป็นรายได ้ เม่ือไดใ้หบ้ริการและออกใบส่งของ/ใบก ากบัภาษี 
 

2.2 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจากการขายหอ้งชุด 
 

ก)  รายได ้
 

รายได้จากการขายห้องชุด รับรู้เป็นรายไดท้ั้ งจ านวน เม่ือผูข้ายได้โอนความเส่ียงและ
ผลประโยชน์ท่ีมีนยัส าคญัในทรัพยสิ์นใหแ้ก่ผูซ้ื้อแลว้ 

 

ข)  ค่าใชจ่้าย 
 

ตน้ทุนขายหอ้งชุด 
 

ในการค านวณหาตน้ทุนหอ้งชุด บริษทัฯ ไดท้ าการแบ่งสรรตน้ทุนท่ีจ่ายซ้ือตามเกณฑร์าคา
ประเมินของหอ้งชุดท่ีขาย 

 

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธ์ิ 
บนัทึกเป็น 
ค่าใชจ่้ายเม่ือมีการขาย 

 

2.3   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด และเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์
และกระแสรายวนัโดยไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

 

2.4   สินคา้คงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือ แสดงในราคาทุน(วธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ แลว้แต่ราคา
ใดจะต ่ากวา่   

บริษทัฯ  ตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง  เม่ือสินคา้นั้นเก่า  ลา้สมยั  หรือเส่ือมคุณภาพ 
หอ้งชุดเพ่ือขาย แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
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2.5   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะบริษทั  แสดงตามวธีิราคาทุน บริษทัฯ ตั้งค่าเผื่อการ
ดอ้ยคา่ของเงินลงทุนโดยพิจารณาจากมูลค่าสุทธิตามบญัชี (Net BookValue) และปัจจยัอ่ืนประกอบ 

 

2.6   เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 

เงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืน เป็นเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนในบริษทั
ท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งบริษทัจดัเป็นเงินลงทุนทัว่ไป แสดงในราคาทุน  บริษทัฯ  ตั้งค่า
เผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนโดยพิจารณาจากมูลค่าสุทธิตามบัญชี (Net BookValue) และปัจจัยอ่ืน
ประกอบ 

 

2.7   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดินและอาคาร  แสดงในวธีิการตีราคาใหม่ 
อุปกรณ์  แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
ค่าเส่ือมราคา   

-   ค านวณโดยวธีิยอดลดลงส าหรับสินทรัพยท่ี์ซ้ือมาก่อนปี  2522  ตามอตัราค่าเส่ือมราคาดงัน้ี 
 

  อตัราค่าเส่ือมราคา 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  5% 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  8%  15% และ 20% 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน  20% 
ยานพาหนะ  20% 

 

-ค านวณโดยวธีิเสน้ตรงส าหรับสินทรัพยท่ี์ซ้ือมาตั้งแต่ปี 2522เป็นตน้มาตามอายกุารใชง้าน
โดยประมาณของสินทรัพย ์ ดงัน้ี 

  ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  5 - 20 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  5 - 10 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน  5 - 10 
ยานพาหนะ  5 - 10 

 

ค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองจักรบางส่วนของบริษัทฯ ท่ีซ้ือใหม่ตั้ งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป 
ค านวณโดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านเป็นระยะเวลา 5 -10 ปี  

 

 บริษทัฯ จัดให้มีการประเมินราคาส าหรับท่ีดินและอาคาร โดยผูป้ระเมินราคาอิสระและ
บนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ีบริษทัฯ จดัใหมี้การประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นประจ า  
เพ่ือมิใหร้าคาตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั 

 

บริษทัฯ บนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 

 

- บริษทัฯ บนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากการตีราคาใหม่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนและรับรู้จ านวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผู ้
ถือหุ้น อย่างไรก็ตามหากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯ ไดรั้บรู้ราคาท่ีลดลงในส่วนของ
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ก าไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพ่ิมจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจ านวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายใน            ปีก่อนแลว้ 

 

- บริษทัฯ รับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
อยา่งไรก็ตาม  หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพ่ิมข้ึนและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย”์ อยูใ่นส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนในจ านวนไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ 

 

ในระหวา่งท่ีบริษทัฯ ใชง้านของสินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่ดงักล่าว บริษทัจะทยอยโอนส่วนเกินทุน
ดงักล่าวไปยงัก าไรสะสมเท่ากบัผลต่างระหวา่งค่าเส่ือมราคาท่ีค านวณจากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ตั้ง
ราคาใหม่กบั  ค่าเส่ือมราคาท่ีค านวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพยน์ั้น 

 

2.8   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตดัจ าหน่ายสะสม ค่าตัด
จ าหน่ายค านวณโดยวธีิเสน้ตรงเป็นระยะเวลา 2 - 3 ปี 

 

2.9   รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ บนัทึกบญัชีเป็นเงินบาท ตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการส่วนยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินปี แปลงค่าเป็นเงินบาท
ตามอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชยรั์บซ้ือและขาย   ณ  วนันั้น  ตามล าดบั    

ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าดงักล่าว  ไดร้วมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนแลว้ 
 

2.10   เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและเงินฝากธนาคาร        
เงินลงทุน ลูกหน้ีเจา้หน้ีการคา้ และเงินกูย้ืม ซ่ึงมีนโยบายการบญัชีเฉพาะส าหรับรายการแต่ละรายการได้
เปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.11   การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชี 
 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารอาจตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ
ประมาณการผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนาคตท่ีอาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบ
การเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจาก
จ านวนท่ีประมาณการไว ้

 

2.12   ผลประโยชน์พนกังาน 
 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม และผลประโยชน์
อ่ืน ๆ เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

บริษทัฯ บนัทึกผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง  เป็นหน้ีสินและค่าใชจ่้ายเม่ือบริษทัฯแสดงให้เห็นวา่ผูกพนั          
การยกเลิกการจา้งพนกังานก่อนวนัเกษียณตามปกติ  
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เงินชดเชยเม่ือออกจากงานของพนักงานตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายของประเทศไทย บันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรขาดทุนตลอดอายุการท างานของพนักงาน ภาระผูกพันของบริษัทเก่ียวกับ
ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานน้ีค านวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
โดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้อยา่งไรก็ตาม ผลประโยชน์หลงัออกจากงานท่ีเกิดข้ึนจริงนั้นอาจ
แตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ี
เกิดข้ึนใน  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปีท่ีเกิดรายการ 

 
2.13   ภาษีเงินได ้

 

ภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีภาษีเงิน
ไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ หรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐโดยค านวณ
จากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช ้ณ วนัท่ี
รายงาน  

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพย ์และหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้งนั้น 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราว เม่ือมี
การกลบัรายการโดยอิงกบักฎหมายท่ีประกาศใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ก าไร
เพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวนณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะ
มีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวเกิดข้ึนเน่ืองจากเดิมบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีการ
บนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไดถู้กเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้3 และ 20 

 

2.14  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) สุทธิด้วยจ านวนหุ้น
สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกจ าหน่ายแลว้  

 

บริษทัฯ ไดป้รับปรุงจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีใชใ้นการค านวณขาดทุนต่อหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ใหม่ จากเดิมจ านวน 13,170,000 หุ้น เป็น 131,700,000 หุ้น 
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัท่ีตราไวต้ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 16 
เป็นผลให้ขาดทุนต่อหุ้นส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ในงบการเงินรวม เปล่ียนจากเดิม 4.27 
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บาทต่อหุน้ เป็น 0.43 บาทต่อหุน้ และในงบการเงินเฉพาะ เปล่ียนจากเดิม 4.23 บาทต่อหุน้ เป็น 0.42 บาท
ต่อหุน้ ทั้งน้ีเพ่ือสะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลงของจ านวนหุน้สามญัทั้งหมด ดงัน้ี 

  งบการเงินรวม 
  2556  2555 
    (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (บาท)     
    ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  (127,654,648.43)  (56,285,141.89) 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (หุน้) :  131,700,000  131,700,000 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นพ้ืนฐาน (บาท)  (0.97)  (0.43) 

     
 

    งบการเงินเฉพาะ 
    2556  2555 
      (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (บาท)    (126,448,087.22)  (55,657,952.28) 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (หุน้) :    131,700,000  131,700,000 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นพ้ืนฐาน (บาท)    (0.96)  (0.42) 

       
 

3.  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนแปลงโยบายการบญัชีเร่ืองภาษีเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ  น ามาตรฐานการ
บัญชีฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ  ซ่ึงให้ท าการปรับปรุงยอ้นหลังกับงบการเงินปีก่อนท่ีน ามาแสดง
เปรียบเทียบเสมือนวา่บริษทัฯ ไดบ้นัทึกภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาโดยตลอด อยา่งไรก็ตามไม่มีจ านวน
เงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ  1 มกราคม 
2555ในการรับรู้สินทรัพยภ์าษี      เงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ชดัท่ีบริษทัจะมีก าไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการน าสินทรัพยด์งักล่าวมาใชป้ระโยชน์ (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 20) และไม่มีหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงวดดงักล่าว 

 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีที่มีต่องบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2556มีดงัน้ี 
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4.   เงินลงทุนชัว่คราว 

 

ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2555 เงินลงทุนชั่วคราว เป็นเงินฝากประจ ากบัธนาคารในประเทศ  ประเภทมีก าหนด
ระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.75 - 2.25 ต่อปี   

 
5.   ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระ ดงัน้ี 
 บ า ท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2556  2555  2556  2555 
จ านวนรายของลูกหน้ีท่ีเกินก าหนดช าระ -  1  -  - 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ        
บริษทัยอ่ย -  -  -  231,344.81 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  39,172,407.41  -  36,645,111.63 

เกินก าหนดช าระ- นอ้ยกวา่ 3 เดือน        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  2,834,168.76  -  - 

        

รวม -  42,006,576.17  -  36,876,456.44 

6. ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  และ 2555บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระ ดงัน้ี 
 

 บ า ท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2556  2555  2556  2555 
จ านวนรายของลูกหน้ีท่ีเกินก าหนดช าระ -  2  -  1 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ -  6,095,686.23  -  6,090,821.15 
เกินก าหนดช าระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน -  175,630.66  -  88,159.44 
รวม -  6,271,316.89  -  6,178,980.59 

 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีก่อนการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

(128,314,853.01)  (127,728,554.04) 
รายไดภ้าษีเงินไดล้ดลง (เพ่ิมข้ึน) (1,280,466.82)  (1,280,466.82) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีภายหลงัการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

(127,034,386.19)  (126,448,087.22) 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ลดลงจากรายไดภ้าษีเงินไดท่ี้เพ่ิมข้ึน 

 

(0.0097)  (0.0097) 
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7.   สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 

 บ า ท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2556   2555  2556   2555 

        

สินคา้ส าเร็จรูป -  44,389,465.57  -  42,802,969.98 
งานระหวา่งท า -  28,169,040.00  -  27,256,139.91 
วตัถุดิบ -  37,724,079.29  -  37,021,244.11 
หีบห่อและวสัดุส้ินเปลือง 899,295.68  5,932,996.38  899,295.68  4,916,560.69 
วสัดุและอะไหล่เคร่ืองจกัร -  28,843,047.48  -  26,561,578.20 

รวม 899,295.68  145,058,628.72  899,295.68  138,558,492.89 
หกั  ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ (899,295.68)  (17,577,158.51)  (899,295.68)  (17,577,158.51) 

สุทธิ -  127,481,470.21  -  120,981,334.38 
หอ้งชุดเพื่อขาย 29,227,968.00  -  29,227,968.00  - 
หกั  ส่วนท่ีโอนไปเป็นตน้ทุน 
            ขายอสงัหาริมทรัพย ์ (4,216,800.00) 

  
- 

 
(4,216,800.00)  

 
- 

สุทธิ 25,011,168.00  -  25,011,168.00  - 
       รวมสินคา้คงเหลือ - สุทธิ 25,011,168.00  127,481,470.21  25,011,168.00  120,981,334.38 

 
การเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อมูลค่าของสินคา้ลดลงในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีดงัน้ี 

 

 บ า ท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

    

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี (17,577,158.51)  (17,577,158.51) 
ลดลง (เพ่ิมข้ึน) ระหวา่งปี 16,677,862.83  16,677,862.83  
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี (899,295.68)  (899,295.68) 

 
ในระหว่างปี 2556 บริษทัฯ ไดข้ายวสัดุและอะไหล่เคร่ืองจกัรทั้งหมดเป็นผลให้เกิดขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์น 

จ านวน 27.34 ลา้นบาท โดยแสดงไวใ้นงบก าไรขาดทุน 
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8.  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

          บ า ท 
          งบการเงินเฉพาะบริษทั 
          31 ธนัวาคม 2556   
  ประเภท    ทุนช าระแลว้  สดัส่วน  เงินลงทุน   

ช่ือบริษทั  กิจการ  ลกัษณะความสมัพนัธ์  (ลา้นบาท)  เงินลงทุน  วิธีราคาทุน  ราคาตามบญัชี  เงินปันผลรับ 
               

               

 บริษทั สหน าเทก็ซ์ไทล ์  ผลิต             
จ ากดั  เส้นดา้ย                     -  36          -                   -              -              - 

 

 
 
 
 

          บ า ท 
          งบการเงินเฉพาะบริษทั 
          31 ธนัวาคม 2555   
  ประเภท    ทุนช าระแลว้  สดัส่วน  เงินลงทุน   

ช่ือบริษทั  กิจการ  ลกัษณะความสมัพนัธ์  (ลา้นบาท)  เงินลงทุน  วิธีราคาทุน  ราคาตามบญัชี  เงินปันผลรับ 
               

              

บริษทัยอ่ย               
 บริษทั สหน าเทก็ซ์ไทล ์  ผลิต  ถือหุ้นและมีอ านาจ           

จ ากดั  เส้นดา้ย  ในการควบคุมผา่น           
    กรรมการของบริษทัฯ  36  18.00%    6,480,000.00  7,651,460.37  324,000.00 

  

ในระหวา่งปี 2556 บริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวขา้งตน้ให้แก่บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั เป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 7.75 ลา้นบาท เป็นผลใหเ้กิดก าไรจากการขายเงินลงทุนจ านวน 2.12 ลา้นบาท และ 1.27 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุน   
รวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะบริษทั ตามล าดบั 

 

9. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 

 สดัส่วนเงินลงทุน  บ า ท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 
เงินลงทุนในหุน้สามญั                
-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                

บริษทัโตโยเทก็ซไ์ทลไ์ทย จ ากดั -  6.67 %  -  6.67 %  -   2,000,000.00  -  2,000,000.00 
บริษทับางกอกโตเกียวซ็อคส์จ ากดั -  9.00 %        -  4.89 %  -   12,880,000.00  -  7,000,000.00 

        รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน         -   14,880,000.00  -    9,000,000.00 
                

 

ในปี 2556 และ 2555 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินปันผลรับจากบริษทั บางกอกโตเกียวซ็อคส์ จ ากดั จ านวน 772,800 
บาท และ 644,000 บาท ตามล าดบั ในงบการเงินรวม และจ านวน 420,000 บาท และ 350,000 บาท ตามล าดบั ในงบการเงินเฉพาะ
บริษทั 

 

ในระหวา่งปี 2556 บริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวขา้งตน้ให้แก่บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั เป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 11.03 ลา้นบาท เป็นผลให้เกิดก าไรจากการขายเงินลงทุนจ านวน 2.03 ลา้นบาท โดยไดแ้สดงไวใ้นงบก าไรขาดทุน
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10.   ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์- สุทธิ 
 

 บ า ท 
 งบการเงินรวม 
           เคร่ืองจกัรและ   
   อาคารและ  เคร่ืองจกัรและ  เคร่ืองตกแต่งและ    อุปกรณ์   
 ท่ีดิน  ส่วนปรับปรุงอาคาร  อุปกรณ์  เคร่ืองใชส้ านกังาน  ยานพาหนะ  ระหวา่งติดตั้ง  รวม 
ราคาทุน /ราคาท่ีตีใหม ่              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 2,751,900.74  41,246,202.12  445,931,218.92  17,055,614.57  21,529,854.66  682,052.43  529,196,843.44 
ซ้ือเพิ่ม -  773,671.00  24,000.00  204,386.54  39,952.00  -  1,042,009.54 
กลบัรายการจากการตีราคาใหม่ -  (50,340,463.12)  -  -  -  -  (50,340,463.12) 
ตีราคาเพิ่ม (ลด) 181,864,099.26  47,666,813.42  -  -  -  -  229,530,912.68 
จ าหน่าย / ตดับญัชี (2,140,000.00)  (17,676,877.95)  (265,455,157.38)  (7,261,755.94)  (14,018,160.67)  (682,052.43)  (307,234,004.37) 
โอน -  29,859,844.60  (29,859,844.60)  -  -  -  - 
กลบัรายการเน่ืองจากการขาย    
     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  (2,969,046.76)  (150,196,566.94)  (9,392,833.92)  (7,551,645.99)  - 

 
(170,110,093.61) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 182,476,000.00  48,560,143.31  443,650.00  605,411.25  -  -  232,085,204.56 
ค่าเส่ือมราคาสะสม :         -     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 -  (36,001,948.53)  (362,994,197.86)  (15,101,702.58)  (17,004,989.64)  -  (431,102,838.61) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  (9,864,313.46)  (9,951,701.72)  (308,175.62)  (762,151.22)  -  (20,886,342.02) 
กลบัรายการจากการตีราคาใหม่ -  50,340,463.12  -  -  -  -  50,340,463.12 
จ าหน่าย / ตดับญัชี -  11,072,727.39  221,744,325.79  6,807,380.98  11,961,700.24  -  251,586,134.40 
โอน -  (18,213,317.86)  18,213,317.86  -  -    - 
กลบัรายการเน่ืองจากการขาย    
     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  2,666,389.34  132,621,904.27  8,283,121.44  5,805,440.62  - 

 
149,376,855.67 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 -  -  (366,351.66)  (319,375.78)  -  -  (685,727.44) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี :              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 2,751,900.74  5,244,253.59  82,937,021.06  1,953,911.99  4,524,865.02  682,052.43  98,094,004.83 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 182,476,000.00  48,560,143.31  77,298.34  286,035.47  -  -  231,399,477.12 

 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีมีจ านวน  20,886,342.02 บาทในปี  2556 และจ านวน  19,120,754.87  บาทในปี  2555ไดร้วมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนแลว้ 
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 บ า ท 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั 
           เคร่ืองจกัรและ   
   อาคารและ  เคร่ืองจกัรและ  เคร่ืองตกแต่งและ    อุปกรณ์   
 ท่ีดิน  ส่วนปรับปรุงอาคาร  อุปกรณ์  เคร่ืองใชส้ านกังาน  ยานพาหนะ  ระหวา่งติดตั้ง  รวม 
ราคาทุน /ราคาท่ีตีใหม ่              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 2,751,900.74  38,277,155.36  295,758,651.98  7,683,960.65  13,198,560.67  682,052.43  358,352,281.83 
ซ้ือเพิ่ม -  773,671.00  -  183,206.54  -  -  956,877.54 
กลบัรายการจากการตีราคาใหม่ -  (50,340,463.12)  -  -  -  -  (50,340,463.12) 
ตีราคาเพิ่ม (ลด) 181,864,099.26  47,666,813.42  -  -  -  -  229,530,912.68 
จ าหน่าย / ตดับญัชี (2,140,000.00)  (17,676,877.95)  (265,455,157.38)  (7,261,755.94)  (13,198,560.67)  (682,052.43)  (306,414,404.37) 
โอน -  29,859,844.60  (29,859,844.60)  -  -  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 182,476,000.00  48,560,143.31  443,650.00  605,411.25  -  -  232,085,204.56 
ค่าเส่ือมราคาสะสม :              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 -  (33,393,084.91)  (232,748,171.92)  (6,942,181.51)  (10,694,373.27)  -  (283,777,811.61) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  (9,806,787.74)  (7,575,823.39)  (184,575.25)  (447,727.97)  -  (18,014,914.35) 
กลบัรายการจากการตีราคาใหม่ -  50,340,463.12  -  -  -  -  50,340,463.12 
จ าหน่าย / ตดับญัชี -  11,072,727.39  221,744,325.79  6,807,380.98  11,142,101.24  -  250,766,535.40 
โอน -  (18,213,317.86)  18,213,317.86  -  -  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 -  -  (366,351.66)  (319,375.78)  -  -  (685,727.44) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี :              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 2,751,900.74  4,884,070.45  63,010,480.06  741,779.14  2,504,187.40  682,052.43  74,574,470.22 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 182,476,000.00  48,560,143.31  77,298.34  286,035.47  -  -  231,399,477.12 

 
 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีมีจ านวน 18,014,914.35  บาทในปี  2556 และจ านวน 13,683,772.99 บาทในปี  2555 ไดร้วมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนแลว้ 
ณวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556 และ 2555 บริษทัฯไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วนในวงเงิน 65  ลา้นบาทเพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง 
ณวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556 และ 2555 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยถ์าวรท่ีตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยูมี่ราคาทุนเดิมดงัน้ี 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 327.53  206.06 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 23.84  23.84 
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 ในเดือน มิถุนายน 2556 บริษทัฯ จดัใหมี้การประเมินมูลค่าท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร โดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระรายหน่ึงโดยใชว้ิธีตน้ทุน  (Cost Approach) และวิธีตน้ทุนทดแทนใหม่ (Replacement Cost Approach) 
ตามล าดบั เพ่ือก าหนดมูลค่าตลาดของสินทรัพย ์ดงักล่าว และต่อมาในเดือนมกราคม และกุมภาพนัธ์ 2557 ไดป้ระเมิน
มูลค่าสินทรัพยด์งักล่าวข้ึนใหม่โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 3 ราย ซ่ึงบริษทัฯ ไดถ้วัเฉล่ียราคาของผูป้ระเมินราคาอิสระทั้ง 
3 ราย เพื่อใชใ้นการบนัทึกสินทรัพยข์องบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ใหเ้ป็นปัจจุบนั 

ในระหว่างปี 2556 บริษทัฯ ไดข้ายทรัพยสิ์นถาวร (สุทธิจากค่าเส่ือมราคาสะสม) จ านวน 55.57 ลา้นบาท เป็น   
ผลใหเ้กิดขาดทุนจากการขายสินทรัพย ์จ านวน 19.34 ลา้นบาท โดยแสดงไวใ้นงบก าไรขาดทุน 

 

11. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน- สุทธิ 
    บาท  

ราคาทุน–โปรแกรมคอมพิวเตอร์     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555    216,700.00 
เพ่ิมข้ึน    - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556    216,700.00 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม – โปรแกรมคอมพิวเตอร์     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555    (134,451.35) 
เพ่ิมข้ึน    (56,369.75) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556    (190,821.10) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555    82,248.65 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556    25,878.90 
 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2556 และ 2555 มีจ านวน 0.06 ลา้นบาทและ 0.09 ล้านบาท ตามล าดบั ไดร้วมอยู่ใน         
งบก าไรขาดทุนแลว้ 

 

12.   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 

  บ า ท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  2556  2555  2556  2555 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  -  2,418,551.11  -  - 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน         

- มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.98 - 4.00 ต่อปี 
ในปี  2556 และร้อยละ 3.69 - 3.98 ต่อปี 

    ในปี 2555 

  
 

49,000,000.00 

  
 

91,000,000.00 

  
 

49,000,000.00 

  
 

91,000,000.00 
- มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.00 -  5.125 ต่อปี -  4,000,000.00  -  - 
รวม  49,000,000.00  97,418,551.11  49,000,000.00  91,000,000.00 

 

เงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินสินเช่ือค ้าประกนัโดยจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
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13.   เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

  บ า ท 
  งบการเงินรวม 
  2555  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  2556 

เงินกูย้มืจาก         
- บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  73,000,000.00  (40,000,000.00)  33,000,000.00 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
            (เดิมเป็นบริษทัยอ่ย)  -    8,000,000.00   (8,000,000.00)  - 
      - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                -    5,000,000.00   (5,000,000.00)  - 
              รวม  -      33,000,000.00 

  
  บ า ท 
  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  2555  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  2556 

เงินกูย้มืจาก         
      - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  73,000,000.00  (40,000,000.00)  33,000,000.00 
      - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
           (เดิมเป็นบริษทัยอ่ย)  14,000,000.00  -  (14,000,000.00)  - 
      - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                -    5,000,000.00   (5,000,000.00)  - 
              รวม  14,000,000.00      33,000,000.00 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินกูย้มืจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นเงินกูย้ืมจากกรรมการท่านหน่ึง โดยการออกตัว๋

สญัญาใชเ้งินประเภทเม่ือทวงถาม จ านวน 33.00 ลา้นบาท โดยมีจ านวนดอกเบ้ียร้อยละ 5.00 ต่อปี 
 

เงินกูย้มืท่ีกูร้ะหวา่งปีและจ่ายช าระคืนแลว้ 
 

 เ งินกู้ยืมจากบุคคลท่ี เ ก่ียวข้องกัน เ ป็นเ งินกู้ยืมจากผู ้ถือหุ้นท่านหน่ึง เ พ่ือน าไปจ่ายช าระค่าใช้จ่าย               
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง โดยการออกตัว๋สญัญาใชเ้งินจ านวน 40.00 ลา้นบาท ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.00 ต่อปี  

 

 เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ซ่ึงเดิมเป็นบริษทัย่อย) เป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินประเภทเม่ือทวงถามจ านวน           
8 ลา้นบาท และมีก าหนดระยะเวลา 1 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.00 ต่อปี 

 

เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินประเภทมีก าหนดระยะเวลา 6 เดือน จ านวน 5 ลา้นบาท
โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.50 ต่อปี 
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14.  เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 
 

 บ า ท 
 งบการเงินรวม 
 2556  2555 
เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง    
- ก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือน  เดือนละไม่ต ่ากวา่ 1 ลา้นบาท    

โดยมีระยะเวลาปลอดเงินตน้ 3 เดือน  งวดสุดทา้ยถึงก าหนด     
ช าระคืนในปี 2556 มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.75 ต่อปี ก าหนด    
ช าระดอกเบ้ียทุกเดือน -  3,600.250.00 

หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -  (3,600.250.00) 
 เงินกูย้มืระยะยาว -  สุทธิ -  - 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
 

15.  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน มีดงัน้ี 
 

  บ า ท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  2556  2555  2556  2555 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัตน้ปี  5,991,065.00  21,801,978.00  -   16,391,066.00 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแลว้  -  (576,071.00)  -  (576,071.00) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย  284,967.00  751,899.00  -  - 
ก าไรจากการประมาณการตาม         

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  -  (171,746.00)  -  - 
กลบัรายการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  -  (15,814,995.00)  -  (15,814,995.00) 

กลบัรายการเน่ืองจากขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  (6,276,032.00)  -  -  - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัส้ินปี  -  5,991,065.00  -  - 
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(รายได)้ ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
 

  บ า ท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  2556  2555  2556  2555 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  137,679.00  564,080.00  -  - 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย  147,288.00  187,819.00  -  - 

   รวมตน้ทุนบริการในปัจจุบนั และ         
     ตน้ทุนดอกเบ้ีย  284,967.00  751,899.00  -  - 

ปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐาน         
    ในการประมาณการ  -  (171,746.00)  -  - 

 

  เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯไดป้ระกาศเลิกจา้งพนกังานทั้งหมด ตั้งแต่วนัท่ี 31 มกราคม 2556 
เป็นตน้ไปจากการท่ีบริษทัฯ หยดุด าเนินการผลิตดงันั้น บริษทัฯ จึงไดก้ลบัรายการภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน
ดงักล่าวขา้งตน้ท่ีไดเ้คยบนัทึกไวแ้ลว้ทั้งจ านวน และบนัทึกผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
จ านวน 40.23 ลา้นบาทโดยแสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และบนัทึกค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งในจ านวนท่ีเท่ากนั โดยแสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบก าไรขาดทุน 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มิไดบ้นัทึกภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2556 ท่ี
ค  านวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั เน่ืองจากเป็นจ านวนท่ีไม่มีนยัส าคญั 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2556  2555  2556  2555 

        
อตัราคิดลด (ร้อยละ) 3.83   3.70  3.83  - 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ) 3.00  3.00  3.00  - 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน (ร้อยละ) 0 - 20.00  0 - 34.00  0 - 20.00  - 
(ข้ึนอยูก่บัอายถุวัเฉล่ียของกลุ่มอายขุองพนกังาน)        
อตัรามรณะ TMO 2008  TMO 2008  TMO 2008  - 
(อา้งอิงตามตารางมรณะไทย          
ประเภทสามญั : Thai Mortality        
Ordinary Table :TMO)        

 

16.  ทุนเรือนหุน้ 
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯคร้ังท่ี1/2541 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2541 ผูถ้ือหุ้นได้มีมติเป็น
เอกฉนัทใ์หเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม  100  ลา้นบาท  เป็น  163 ลา้นบาท  (จ านวน  6.3  ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ  
10.00 บาท) จ าหน่ายและช าระค่าหุน้แลว้ จ านวน 3.17 ลา้นหุน้ ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี31 มีนาคม 
2541 ส่วนท่ีเหลือจ านวน 3.13 ลา้นหุ้นให้ประธานกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาก าหนดวิธีการระยะเวลาการจดัสรร
ตามเห็นสมควร 
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ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2556 ท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัในเร่ืองท่ีส าคญั
ดงัน้ี 

- เปล่ียนธุรกิจหลกัของบริษทั จากเดิมธุรกิจเคร่ืองนุ่งห่ม และส่ิงทอเป็นธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
- เปล่ียนช่ือของบริษทัจากเดิมเป็น บริษทั แอสเซท ไบร์ท จ ากดั (มหาชน) 
- แกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั 
- ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวน 163.00 ลา้นบาทเหลือจ านวน 131.70 ลา้นบาท  เพื่อตดัหุน้สามญัท่ียงั    

  มิไดน้ าออกจ าหน่าย 
- ลดมูลค่าหุน้สามญัท่ีตราไวจ้ากเดิมหุน้ละ 10.00 บาท เหลือหุน้ละ 1.00 บาท 
- เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 78.30 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 131.70 ลา้นบาท เป็น  210       

ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 78.30 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 
- จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดว้ยวิธีเสนอขายแก่บุคคลเป็นการเฉพาะเจาะจงจ านวน 78.30 ลา้นหุ้น โดยจะ

เป็นการเสนอขายคร้ังเดียว หรือหลายคร้ังก็ได้ ข้ึนกับความเหมาะสมของสภาวะตลาดเงินตลาดทุน 
เพื่อใหบ้ริษทัไดรั้บประโยชน์สูงสุด 

 
17.  ทุนส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 5ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยขาดทุนสะสมยกมา จนกวา่ทุนส ารองดงักล่าวจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
10ของทุนจดทะเบียนเงินส ารองตามกฎหมายน้ีจะน าไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้

 

18.  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์- สุทธิ 
 

  บาท 
  2556 

   
ท่ีดิน 

 อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร  รวม 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์(สุทธิจากภาษี 
เงินไดร้อตดับญัชีจ านวน 45.91 ลา้นบาท) 

  
145,491,279.42 

  
38,133,450.73  183,624,730.15 

หกั โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปยงั
ก าไรสะสม (สุทธิจากภาษีเงินไดร้อตดับญัชี
จ านวน 1.28 ลา้นบาท) 

  
 

- 

  
 

(5,121,867.27)  (5,121,867.27) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์- สุทธิ  145,491,279.42  33,011,583.46  178,502,862.88 
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  บาท 
  2555 

   
ท่ีดิน 

 อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร  รวม 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์  -  -  - 
หกั โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปยงั

ก าไรสะสม  
  

- 
  

-  
 
- 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์- สุทธิ  -  -  - 

       
 

 
 

19.   เงินปันผลท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 

เงินปันผลท่ีบริษทัยอ่ยประกาศจ่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 
 

  2556 
  งบการเงินรวม 

    บาท 
  อนุมติัโดย  รวมเงินปันผล  เงินปันผลต่อหุน้ 

       

เงินปันผลประจ าปีจากก าไรสะสม  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทัยอ่ย     
  วนัท่ี 30 เมษายน 2556 และก าหนดจ่ายเงินปันผล     
  ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556  900,000.00  2.50 

หกั  รายการระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (162,000.00)   
เงินปันผลท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  738,000.00   

 
 

  2555 
  งบการเงินรวม 

    บาท 
  อนุมติัโดย  รวมเงินปันผล  เงินปันผลต่อหุน้ 

       

เงินปันผลประจ าปีจากก าไรสะสม  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทัยอ่ย     
  วนัท่ี 20 เมษายน 2555 และก าหนดจ่ายเงินปันผล     
  ในวนัท่ี 19 มิถุนายน 2555  1,800,000.00  5.00 

หกั  รายการระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (324,000.00)   
เงินปันผลท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  1,476,000.00   
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20.  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 
 

 บาท 

 2556  2555 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี    
ยอดคงเหลือยกมา -  - 

ผลแตกต่างชัว่คราวส าหรับปี เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 44,625,715.71  - 

ปรับปรุงเน่ืองจากรัฐบาลลดอตัราภาษี -  - 

ยอดคงเหลือยกไป 44,625,715.71  - 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกิดจากรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง -

ส่วนท่ีตีราคาเพ่ิม ซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์กับฐานภาษีของสินทรัพย ์                 
ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

  บาท 
  2556 
  มูลค่า    อตัรา  หน้ีสินภาษีเงินได ้
  ตามบญัชี  ตามฐานภาษี  ผลต่างชัว่คราว  ภาษี  รอการตดับญัชี 
           
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง   
       - ส่วนท่ีตีราคาเพ่ิม - สุทธิ  223,128,578.59  -  223,128,578.59  

 
  20%  44,625,715.71 

 
  บาท 
  2555 
  มูลค่า    อตัรา  หน้ีสินภาษีเงินได ้
  ตามบญัชี  ตามฐานภาษี  ผลต่างชัว่คราว  ภาษี  รอการตดับญัชี 
           
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง   
       - ส่วนท่ีตีราคาเพ่ิม - สุทธิ  -  -  -  

 
  23%  - 

 
การกระทบยอดค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามบญัชีกบัภาษีเงินไดต้ามแบบแสดงรายการภาษีเงินไดส้ าหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ดงัน้ี 
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  บาท 
  2556  2555 
ภาษีเงินไดต้ามบญัชี   -  - 
บวก (หกั) :หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี      

ค่าเส่ือมราคาของส่ิงปลูกสร้าง - ส่วนตีราคาเพ่ิม   (1,280,466.82)  - 
ปรับปรุงเน่ืองจากรัฐบาลลดอตัราภาษี   -  - 

รวม   (1,280,466.82)  - 

คณะรัฐมนตรีไดมี้มติให้ปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และ
เป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป และในเดือนธนัวาคม2554ไดมี้พระราชกฤษฎีกาประกาศลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลเพ่ือใหเ้ป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าวส าหรับปี 2555 - 2557บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดส้ะทอ้นผลกระทบของ
การเปล่ียนแปลงอตัราภาษีดงักล่าว ในการค านวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามท่ีแสดงไวข้า้งตน้แลว้ 

  ณ วนัท่ี31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯ  มีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี และขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช ้ซ่ึงไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน เน่ืองจากฝ่าย
บริหารของบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่ยงัไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯ จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอ
ต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีดงักล่าวมาใชป้ระโยชน์ 

ผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชด้งักล่าวขา้งตน้ ประกอบดว้ย: 
 
 

 
 

บ า ท 
งบการเงินรวม 

31ธนัวาคม 2556  31ธนัวาคม 2555 

ผลแตกต่างชัว่คราว     
ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง  -  17,577,158.51 
ค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองจกัร  -  393,366.53 
ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้ง  -  40,231,764.00 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  -  5,991,065.00 

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้     
  ขาดทุนทางภาษียกมาจากปีก่อน  75,388,900.67  17,717,735.54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 



 

88 
 

 
 

 
 

บ า ท 
งบการเงินเฉพาะบริษทั 

31ธนัวาคม 2556  31ธนัวาคม 2555 

ผลแตกต่างชัว่คราว     
ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง  -  17,577,158.51 
ค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองจกัร  -  393,366.53 
ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้ง  -  40,231,764.00 

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้     
  ขาดทุนทางภาษียกมาจากปีก่อน  75,388,900.67  17,717,735.54 

 
 

21. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายส าคญั ๆ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2556  และ  2555 ซ่ึงจ าแนกตามลกัษณะได ้ดงัน้ี 
 

 บ า ท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2556  2555  2556  2555 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป        

และงานระหวา่งท า 47,547,337.57  (20,274,143.77)  45,047,941.89  (19,034,480.86) 
ซ้ืองานระหวา่งท า -  11,798,725.71  -  11,798,725.71 
ซ้ือหอ้งชุดเพ่ือขาย 29,227,968.00  -  29,227,968.00   
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 27,098,735.22  184,080,332.25  16,848,446.78  170,742,230.96 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 30,700,453.86  148,888,193.89  19,324,088.87  130,990,432.00 
(รวมค่าใชจ่้ายผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้ง        
 และค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร)        
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 20,942,711.77  19,212,188.94  18,071,284.10  13,775,207.06 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ        
  (กลบัรายการ) (16,677,862.83)  9,372,263.70  (16,677,862.83)  9,372,263.70 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 46,680,287.65  -  46,680,287.65  - 
ค่าไฟฟ้า 13,990,097.19  28,505,835.89  3,667,875.43  13,967,449.72 
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22. รายการท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ  2555  ดงัน้ี 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2556  2555  2556  2555 
ยอดคงคา้ง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน        

บริษทัยอ่ย        
ลูกหน้ีการคา้ -  -  -  0.23 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  -  6.48 
เจา้หน้ีการคา้ -  -  -  2.44 
เงินกูย้มืระยะสั้น -  -  -  14.00 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -  -  -  0.24 
        

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
ลูกหน้ีการคา้ -  42.01  -  36.65 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -  14.88  -  9.00 
เจา้หน้ีการคา้ -  1.16  -  1.15 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
เงินกูย้มืระยะสั้น 33.00  -  33.00  - 
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 ลา้นบาท  
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั  

 2556  2555  2556  2555  นโยบายการก าหนดราคา 
รายการท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี          

บริษทัยอ่ย          

รายไดจ้ากการขาย -  -  0.87  4.05  เป็นไปตามมลูค่าท่ีไม่แตกต่าง 
         จากรายการท่ีกระท ากบักิจการ 
         ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
ค่าเช่ารับ -  -  2.43  3.24  คิดค่าเช่าตามพ้ืนท่ีใชง้าน 
ซ้ือวตัถุดิบและรับบริการ -  -  3.75  24.10  ตามราคาทุน บวกก าไรขั้นตน้ 

         ของผูข้าย 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  0.34  0.47  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 - 5.00 

ต่อปี  
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั          

รายไดจ้ากการขาย 61.65  174.56  53.48  171.96  เป็นไปตามมลูค่าท่ีไม่แตกต่าง 
         จากรายการท่ีกระท ากบักิจการ 
         ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแต่ใหร้ะยะเวลา 
         ช าระหน้ียาวกวา่ท่ีใหแ้ก่กิจการ 
         ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ประมาณ 
         60-90 วนั 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 27.36  24.53  -  -  ตามราคาทุนบวกก าไรขั้นตน้ 
ค่าเช่ารับ - อุปกรณ์ 0.04  0.25  0.04  0.25  ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั  

         โดยฝ่ายบริหาร 
ขายสินทรัพยถ์าวร 8.68  -  8.68  -  ในราคาตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
 ก าไรจากการจ าหน่าย           

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -  2.00  -  2.00  ในราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
            โดยฝ่ายบริหาร 

ซ้ือวตัถุดิบ          
และงานระหวา่งท า 1.21  35.18  1.21  35.18  ตามราคาทุน บวกก าไรขั้นตน้ 

         ของผูข้าย 
ค่าใชจ่้าย - ค่าเช่าอาคาร          

และค่าสาธารณูปโภค 0.57  1.38  0.57  1.38  ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินทรัพย ์ -  5.40  -  5.40  ในราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้าย - ค่าท่ีปรึกษา 0.27  0.36  0.27  0.36  ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั  
         โดยฝ่ายบริหาร 
ดอกเบ้ียจ่าย 0.13  -  0.13  -  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.00 ต่อปี 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั          
จ าหน่ายอุปกรณ์ 0.23  -  -  -  ในราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่าย 1.27  -  1.27  -  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ5.00 ต่อปี 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ

บริษทัยอ่ยประกอบดว้ย ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงผลประโยชน์ตอบ
แทนในรูปอ่ืน ทั้ งน้ีกรรมการและผูบ้ริหารหมายถึงบุคคลท่ีก าหนดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
พ.ศ. 2535 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2556 และ 2555  มีดงัน้ี 
 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2556  2555  2556  2555 

       ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 9.46  14.41  5.50    8.16 

       ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.11  0.55  -  - 

ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้ง -  9.04  -    9.04 

                    รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 9.57  24.00  5.50  17.20 
 

23.สญัญาต่างๆ 
 

23.1  ในปี 2555  บริษทัฯ  ไดท้ าสัญญาเช่าอาคารโรงงานท่ีตั้งส านกังานสาขาของบริษทัฯและสัญญาให้สิทธิใช้
สาธารณูปโภคกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี 9 เดือน ถึง 3 ปี เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2555 
เป็นตน้ไป โดยมีค่าเช่าและค่าบริการต่อปีประมาณปีละ  1.68  ลา้นบาท 

 

ต่อมาในเดือนมกราคม 2556 บริษทัฯ ไดบ้อกเลิกสัญญาเช่าอาคารดงักล่าวขา้งตน้ เน่ืองจากบริษทัฯ ไดห้ยุด
การผลิตและเลิกจา้งพนกังานทั้งหมดตั้งแต่วนัท่ี 31 มกราคม 2556 พร้อมทั้งขอยกเวน้ค่าชดเชยจากการบอกเลิกสัญญา
ก่อนครบก าหนดตามอายสุญัญา 

 

23.2  เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2556 บริษทัฯ ไดท้ าสญัญาจา้งท่ีปรึกษาทางการเงินเพ่ือด าเนินการติดต่อประสานงาน           
ในการจดัหาผูล้งทุนในหุ้นและ/หรือทรัพยสิ์นของบริษทัฯ โดยมีค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆตามท่ีระบุไวใ้น
สญัญา 

 

23.3  เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 บริษทัฯ ไดท้ าสัญญาแต่งตั้งตวัแทนขายห้องชุด โดยมีค่าใชจ่้ายตามท่ีระบุ
ไวใ้นสญัญา 
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24.  ขอ้มลูทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ขอ้มลูของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เก่ียวกบัการด าเนินงาน  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2556  และ 2555 จ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ได ้ ดงัน้ี  
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 ส่วนงานผลิตและขายถุงเทา้  ส่วนงานผลิต  ส่วนงานรับจา้งป่ันดา้ย  ส่วนงานธุรกิจ    
 ในประเทศ  ต่างประเทศ  และขายเส้นดา้ย  และตีเกลียว  อสังหาริมทรัพย ์ ส่วนงานอ่ืน ๆ  รวม 
 2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 
รายไดจ้ากการขาย 52.96  178.09  18.87  86.84  26.30  41.84  -  -  -  -  -  -  98.13  306.77 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  -  -  -  -  31.02  41.10  -  -  -  -  31.01  41.10 
รายไดจ้ากการขายหอ้งชุด -  -  -  -  -  -  -  -  7.38  -  -  -  7.38  - 
รายไดอ่ื้น -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7.81  26.70  7.81  26.70 

รวมรายได ้ 52.96  178.09  18.87  86.84  26.30  41.84  31.02  41.10  7.38  -  7.81  26.70  144.33  374.57 
รายไดร้ะหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                   -         
(รายการตดับญัชี)                            

รายไดจ้ากการขาย -  -  -  -  (1.33)  (11.80)  -  -  -  -  -  -  (1.33)  (11.80) 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  -  -  -  -  (3.28)  (16.35)  -  -  -  -  (3.28)  (16.35) 
รายไดอ่ื้น -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (2.68)  (3.71)  (2.68)  (3.71) 

รวมรายได ้– สุทธิ 52.96  178.09  18.87  86.84  24.97  30.04  27.73  24.75  7.38  -  5.13  22.99  137.04  342.71 
                            

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน (16.86)  (10.88)  (6.01)  (5.32)  (29.42)  4.56  6.53  5.99  3.16  -  5.13  22.99  (37.47)  17.34 

ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง                         86.13  71.44 
ตน้ทุนทางการเงิน                         4.71  3.57 
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้                         (1.28)  - 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี                         (127.03)  (57.67) 
                            

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  137.34  45.02  48.94  21.95  45.12  12.83  -  18.30  -  -  -  -  231.40  98.10 
สินทรัพยส่์วนกลาง                         49.42  201.80 
สินทรัพยร์วม                          280.82  299.90 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 
บริษทัฯ และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ซ่ึงเดิมจดัเป็นบริษทัยอ่ย) มีรายไดจ้ากลูกคา้หลายรายการขายสินคา้

และใหบ้ริการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 53.47 ลา้นบาท และ 
168.91 ลา้นบาท จากยอดรายไดร้วมส าหรับปีดงักล่าว ตามล าดบั  

 

25.  ภาระผกูพนัและภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

ณ  วนัท่ี  31  ธันวาคม  2556 และ 2555 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัและภาระหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดข้ึนดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2556  2555  2556  2555 
        

ภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน        
-  การใหธ้นาคารค ้าประกนั        
 ต่อการไฟฟ้านครหลวง (ลา้นบาท) 0.09  5.24  0.09  2.81 
-  การขายสิทธิเรียกร้องในการเรียก        
 เก็บเงินจากลูกคา้กบัธนาคาร        
 ในประเทศแห่งหน่ึง         
 -  สกลุดอลลาร์สหรัฐฯ (ลา้น) -  0.09  -  0.09 
 -  สกลุเงินเยน (ลา้น) -  4.93  -  4.93 

 

26.  เคร่ืองมือทางการเงิน 
  

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
 

ณ  วนัท่ี 31  ธันวาคม  2556 และ  2555 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ  เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 

 หน่วย:ลา้น 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2556  2555  2556  2555 
สินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศ        

ลูกหน้ีการคา้        
-  สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ -  0.01  -  0.01 
-  สกลุเงินเยน -  0.59  -  0.59 
-  สกลุเงินยโูร -  0.02  -  0.02 

หน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ        
เจา้หน้ีการคา้         

-  สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ -  0.001  -  0.001 
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อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดท้ าสญัญาป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนส าหรับสินทรัพย์
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงักล่าวแลว้  ส่วนหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศบริษทัฯ ไม่ไดมี้การท า
สญัญาป้องกนัความเส่ียง เน่ืองจากมีจ านวนไม่มากและคาดวา่ไม่ส่งผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญั 

 
 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
  

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย เกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต  ซ่ึง
จะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัฯ บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากกบัสถาบนัการเงิน และเงินกูย้ืม อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัรา
ตลาดส่วนหน้ีสินทางการเงินอ่ืนมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ดงันั้น บริษทัฯ คาดวา่จะไม่มีความเส่ียงท่ีเป็น
สาระส าคญัจากอตัราดอกเบ้ีย 
 

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
  

ในปี 2555 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือเกิดจากการท่ีลูกหน้ีการคา้ไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดใน
การใหสิ้นเช่ือซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความเสียหายทางการเงินแก่บริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากบริษทัฯ มี
นโยบายการให้สินเช่ืออย่างระมดัระวงัและลูกหน้ีส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันและ
ลูกหน้ีท่ีติดต่อกนัเป็นเวลานานซ่ึงไม่เคยมีประวติัด่างพร้อยในการช าระหน้ี จึงไม่คาดว่าจะไดรั้บ
ความเสียหายอยา่งเป็นสาระส าคญัจากการเก็บหน้ี 

 

ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้หลงัจาก
หกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเป็นมูลค่าท่ีค  านึงถึงความเส่ียงสูงสุดท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ในการใหสิ้นเช่ือดงักล่าว 
 

มูลค่ายติุธรรม 
  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
ดงักล่าวจะไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระส าคญักบัมูลค่าตามบญัชี  

 

27.  การอนุมติังบการเงิน 
  

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ  เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2557 
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14. กำรวเิครำะห์และอธิบำยของฝ่ำยจดักำร 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน  

 จากงบการเงินรวมของบริษทั ในปี 2556 แสดงให้เห็นว่าบริษทั และบริษทัย่อยมีผลด าเนินงานขาดทุน

สุทธิ 127.03 ลา้นบาท เป็นผลขาดทุนเพ่ิมข้ึนจากปี 2555 จ านวน 69.37 ลา้นบาท เน่ืองจากการลดลงของรายไดจ้าก

การขายและบริการร้อยละ 61 ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีบริษทัหยดุการผลิตสินคา้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556  

ทั้งน้ีบริษทั และบริษทัย่อยมีก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับปี 2556 เท่ากบั 56.59 ลา้นบาท เปรียบกบัท่ีขาดทุน

จ านวน 57.66 ลา้นบาท ในปีก่อนหนา้ หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 198 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการตีมูล่าท่ีดินและอาคาร

โรงงานของบริษทัใหม่ ซ่ึงท าใหบ้ริษทัรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจ านวน 

229.53 ลา้นบาท และรับรู้ส่วนสะสมในบญัชี "ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย"์ ในองคป์ระกอบอ่ืนของผูถื้อ

หุน้ จ านวน 178.50 ลา้นบาท  

 บริษทัมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของบริษทั และเปล่ียนแผนในการด าเนินธุรกิจหลกัจากธุรกิจผลิตและ

จ าหน่ายถุงเทา้เป็นธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์สืบเน่ืองมาจากตน้ทุนการผลิตถุงเทา้ท่ีสูงข้ึนทั้งวตัถุดิบ ค่าใชจ่้ายการผลิต 

และค่าใชจ่้ายในการขนส่ง โดยเฉพาะค่าจา้งแรงงานในขณะท่ีราคาขายปรับตวัไดไ้ม่เต็มท่ี รวมถึงผูผ้ลิตรายย่อย

ภายในประเทศซ่ึงมีตน้ทุนต ่าเขา้มาแข่งขนัจ านวนมาก ฝ่ายบริหารจึงหยุดผลิตสินคา้ และไดท้ าการจ าหน่ายสินคา้

คงเหลือทั้ งหมด รวมถึงทรัพย์สินท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ตามในปี 2556 บริษทัไดท้ าการซ้ือโครงการ

อสังหาริมทรัพยแ์ห่งหน่ึง ตามแผนในการด าเนินธุรกิจหลกัใหม่ โดยสรุปสาเหตุการเปล่ียนแปลง และวิเคราะห์

ขอ้มลูตามรายการท่ีส าคญัดงัน้ี  

 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร  

 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและบริการ 131.91 ลา้นบาท เป็นรายไดจ้ากการขายถุงเทา้และเส้นดา้ย 96.79 

ลา้นบาท รายไดจ้ากการให้บริการป่ัน ตีเกลียวเส้นดา้ย 27.73 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการขายห้องชุด 7.38 ลา้น

บาท  

 รายไดจ้ากการขายถุงเทา้ 96.79 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 198.18 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 67.18 เกิด

จากบริษทัหยดุการผลิตตั้งแต่วนัท่ี 31 ม.ค. 2556 โดยบริษทัผลิตใหเ้ฉพาะค าสัง่ซ้ือท่ีรับมาล่วงหนา้  

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการป่ันตีเกลียวเสน้ดา้ย 27.73 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 2.98 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 12.04 เน่ืองจากมีค าสัง่ผลิตเพ่ิมมากข้ึนของบริษทัยอ่ย 
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 รายได้จากการขายห้องชุดจ านวน7.38 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนทั้ งจ านวนจากปีก่อน เน่ืองจากบริษทัได้ซ้ือ

โครงการอสงัหาริมทรัพยแ์ห่งหน่ึง และเร่ิมทยอยขายหอ้งชุดในปลายปี 2556  

ต้นทุนขำยและบริกำร  

 ปี 2556 บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัราตน้ทุนขายร้อยละ 136.75  ของรายไดจ้ากการขายและบริการ  เม่ือ

เทียบกบัปีก่อน ซ่ึงมีอตัราตน้ทุนขายร้อยละ 101.76 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ อตัราตน้ทุนขายท่ีเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 34.99  เน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการผลิตเฉล่ียต่อหน่วยสูงข้ึน และปริมาณการผลิตเหลือนอ้ย และบริษทัมีการ

ระบายสต๊อคสินคา้ท่ีเหลือในราคาต ่าตามสภาพสินคา้ ทั้งวตัถุดิบสินคา้ส าเร็จรูป และสินคา้ระหว่างผลิต นอกจากน้ี 

ในส่วนของธุรกิจอสงัหาริมทรัพยน์ั้น บริษทั มีตน้ทุนขายหอ้งชุดจ านวน 4.22 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนทั้งจ านวน เน่ืองจาก

บริษทัไดซ้ื้อโครงการอสังหาริมทรัพยแ์ห่งหน่ึง และเร่ิมทยอยขายและโอนกรรมสิทธ์ิในห้องชุดดงักล่าวตั้งแต่

ปลายปี 2556 เป็นตน้มา  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย  

 ปี 2556 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขาย 2.33 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.87 ของรายไดจ้ากการขาย เม่ือเทียบ

กบัปีก่อน ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายในการขาย 6.23 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.95 ของรายไดจ้ากการขาย ลดลง 3.91 ลา้นบาท 

เน่ืองจากใน 2556 มีค่าใชจ่้ายในการขายเพียง 9 เดือนแรก ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายถุงเทา้เพ่ือส่งมอบสินคา้ตามค าสั่ง

ซ้ือท่ียงัคา้งอยูบ่างราย  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร  

 ปี 2556 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหาร 37.12 ลา้นบาท เทียบกบัปีก่อน ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายในการบริหาร 65.21 

ลา้นบาท ลดลง28.08 ลา้นบาท เน่ืองจากในปีก่อนบริษทัรับรู้เงินชดเชยเลิกจา้งจ านวน 40.23 ลา้นบาท อย่างไรก็

ตาม ในปี 2556 มีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าท่ีปรึกษาทางการเงินและค่าเส่ือมราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจ านวน 8.16 ลา้นบาท และ 

1.73 ลา้นบาท  

ค่ำใช้จ่ำยอืน่  

 ปี 2556 บริษทั มีขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์น 46.68 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนทั้งจ านวน เน่ืองจากบริษทัมีการ

จ าหน่ายเคร่ืองจกัร อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้วสัดุและอะไหล่เคร่ืองจกัร ท่ีเส่ือมสภาพและไม่ไดใ้ชง้านในราคาต ่า

  

อตัรำผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น  

 บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 ของก าไรสุทธิ แต่เน่ืองจากบริษทัมีขาดทุน

สะสม 209.71ลา้นบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้  
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การวเิคราะห์ฐานะการเงินของบริษทั  

สินทรัพย์หมุนเวยีน  

สินทรัพยห์มุนเวียนของบริษทัลดลง 135.4 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 73.73 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุ

หลกัจากการลดลงของลกูหน้ีการคา้และสินคา้คงเหลือ ไดแ้ก่ ถุงเทา้ส าเร็จรูป วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง ลดลงจาก

ปีก่อนทั้ งจ านวน 48 ลา้นบาท และ 127 ล้านบาทตามล าดับ เน่ืองจากบริษัทมีแผนในการด าเนินธุรกิจด้าน

อสงัหาริมทรัพยแ์ทนการด าเนินการผลิตถุงเทา้ โดยปลายปี 2556 บริษทัไดซ้ื้อโครงการหอ้งชุดบา้นนวธารา จ านวน 

19 ยนิูต จ านวนเงิน 29.23 ลา้นบาท และไดท้ าการขายออกไปบางส่วนแลว้  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของบริษทัเพ่ิมข้ึน 116 ลา้นบาท จากปีก่อน คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 100 เป็นผลมา

จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี การวดัมลูค่าท่ีดิน อาคาร จากวิธีราคาทุนเป็นวิธีการตีราคาใหม่ เพ่ือใหท่ี้ดิน

และอาคารแสดงมลูค่ายติุธรรมส่งผลใหท่ี้ดินและอาคารเพ่ิมข้ึน 229.53 ลา้นบาท อย่างไรก็ตามระหว่างปีมีการขาย

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชป้ระโยชนจ์ านวน 55.57 ลา้นบาท นอกจากน้ีในปี 2556 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

และเงินลงทุนระยะยาวทั้งหมดจ านวน 14.88 ลา้นบาท ใหก้บับุคคลภายนอก เน่ืองจากบริษทัหยุดการด าเนินธุรกิจ

ดา้นการผลิตถุงเทา้ จึงท าการขายเงินลงทุนและบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจผลิตถุงเทา้ออกไป  

 หนีสิ้นหมุนเวยีน  

หน้ีสินหมุนเวียนลดลง 78.67 ลา้นบาท จากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 46.40 เป็นผลมาจากการคืนเงินกูย้ืมระยะ

สั้นจากสถาบนัการเงิน จ านวน 48.41 ลา้นบาท การจ่ายเงินชดเชยการเลิกจา้งพนกังานจ านวน 40.23 ลา้นบาท และ

การลดลงของเจา้หน้ีการคา้ทั้งจ านวน 21.81 ลา้นบาท อยา่งไรกต็ามบริษทัไดกู้ย้ืมเงินจากกรรมการท่านหน่ึงจ านวน 

33 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้นการด าเนินงาน  

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน  

หน้ีสินไม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 38.63 ลา้นบาท จากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 645 สาเหตุหลกัมาจากหน้ีสินภาษี

เงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเพ่ิมข้ึน 44.62 ลา้นบาท จากการตีราคาท่ีดิน และอาคารเพ่ิมข้ึน  

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 20.95 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 16.84 เป็นผลมาจากในปี 2556 มีการ

เปล่ียนนโยบายการบญัชีการวดัมลูค่าท่ีดินและอาคาร เป็นราคายติุธรรมโดยวิธีการตีราคาใหม่ ส่งผลใหส่้วนเกินทุน

จากการตีราคาสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 178.50 ลา้นบาท อย่างไรก็ตามบริษทัมีผลขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึน จ านวน 122.53 

ลา้นบาท สืบเน่ืองจากการหยดุผลิตสินคา้  
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ควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพย์สิน  

 ในปี 2556 มีการเปล่ียนโครงสร้างการบริหารและธุรกิจหลกั อตัราส่วนทางการเงินในปี 2556 อาจมิได้

สะทอ้นภาพการบริหารท่ีแทจ้ริง โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 สินทรัพยห์มุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 17.18 ของสินทรัพยร์วม ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสดลกูหน้ีอ่ืน และสินคา้คงหลือซ่ึงเป็นหอ้งชุดพร้อมขาย   

 อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ 5.08 เท่า เปรียบเทียบกบัปีก่อน 4.56 เท่า เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้เลก็นอ้ย

จากการท่ีลกูหน้ีการคา้ลดลงทั้งจ านวนในปี 2556 จึงท าใหร้ะยะเวลาเฉล่ียในการเกบ็หน้ีลดลง  

 อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ 5.41 เท่า เปรียบเทียบกบัปีก่อน 10.64 เท่า เพ่ิมข้ึนอย่ามีนัยส าคญั

เน่ืองจากการลดลงของสินคา้คงเหลือส าเร็จรูปทั้งจ านวนไดแ้ก่ถุงเถา้ส าเร็จรูปสินคา้ระหว่างผลิตและวตัถุดิบผลิต 

เหลือเพียงสินคา้คงเหลือหอ้งชุดพร้อมขาย ซ่ึงส่งผลใหร้ะยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้ 34 วนั เป็น 67 

วนั เน่ืองจากในปี 2556 สินคา้คงเหลือเป็นห้องชุดท าให้ระยะเวลาในการขายเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทีบบกบัสินคา้

คงเหลือประเภทถุงเทา้   

สภำพคล่องและควำมเพยีงพอของเงินทุน  

 ในปี 2556 บริษทัมีกระแสเงินสดสุทธิของงบการเงินรวมเพ่ิมข้ึน 16.81 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2556บริษทัมียอดเงินสดและเงินฝากจ านวน 18.82 ลา้นบาท อย่างไรก็ตามบริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่อง 0.53 เท่า 

เน่ืองจากบริษทัมีการหยดุผลิต และในปีท่ีแลว้มีการกูย้ืมเงินจ านวนมาก เพ่ือจ่ายการเลิกจา้งพนกังาน และบริษทัอยู่

ในระหว่างเปล่ียนแผนด าเนินธุรกิจซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนในการด าเนินงานสูง อย่างไรก็ตามบริษทัมีเงินสด

เพียงพอในการบริหารงานและความสามารถจ่ายช าระหน้ีตามปกติ   

 บริษทัมีกระแสเงินสดใชไ้ปจากการด าเนินงานจ านวน 5.12 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบักระแสเงินสดใชไ้ปจาก

การด าเนินงาน 21.20 ลา้นบาท ในปีก่อนซ่ึงมีสาเหตุมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ และการลดลงของ

ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้งทั้งจ านวนบริษทัมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมลงทุน 46.97 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบักระแส

เงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุน 34.92ลา้นบาท ของปีก่อน เน่ืองจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ช้

ประโยชน ์จ านวน 36.46 ลา้นบาท และการจ าหน่ายเงินลงทุน 18.78 ลา้นบาท 

 บริษทัมีกระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงิน 25.04 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบักระแสเงินสดไดม้าจาก

กิจกรรมจดัหาเงิน 57.62 ลา้นบาท ของปีก่อน เป็นผลมาจากมีการจ่ายคืนเงินกูย้ืมแก่สถาบนัการเงินจากการกูย้ืมเงิน

ในปีก่อนส าหรับใชป้รับปรุงโรงงานและเคร่ืองจกัร  
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ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงทุน 

 ในปี 2556 โครงสร้างเงินทุนของบริษทั ไดม้าจากการกูย้ืมจากธนาคาร และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง อตัราส่วน

หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ากบั 0.93 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.48 เท่า เน่ืองจากในปีก่อนมีการกูย้ืมเงินจ านวนมาก

เพ่ือใช้ในการซ่อมแซมโรงงาน นอกจากน้ีในส่วนทุนมีการเพ่ิมข้ึนจากส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยท์ั้ง

จ านวนจากปีก่อน178.50 ลา้นบาท  

ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต  

 เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจตกต ่า และก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีลดลง ประกอบกบัสถาบนัการเงินเขม้งวดใน

การพิจารณา อนุมติัสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อยอดการจ าหน่ายหอ้งชุดท่ีบริษทัลงทุนลดลง

 บริษทัด าเนินธุรกิจจ าหน่ายอาคารชุด โดยผ่านตวัแทนขาย ดงันั้นบริษทัไม่ตอ้งแบกรับภาระค่าใชจ่้ายใน

การขายในขณะท่ีภาวะเศรษฐกิจไม่ดีบริษทัจะจ่ายเฉพาะค่านายหนา้ใหแ้ก่ตวัแทนเม่ือสามารถโอนหอ้งชุดได ้  

 ความเส่ียงจากราคาวสัดุก่อสร้าง รวมถึงค่าแรงงานท่ีปรับตวัสูงข้ึน ประกอบกบัการขาดแคลนแรงงาน

ก่อสร้าง เป็นผลใหต้น้ทุนการก่อสร้างสูงข้ึน และจะส่งผลกระทบต่อการรับรู้ก าไรของบริษทั เพ่ือลดความเส่ียงใน

ประเดน็ดงักล่าวบริษทัวางแผนท่ีจะจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้างโดยจา้งเหมาแบบเบด็เสร็จ 
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สรุปรำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

รายงานการสอบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ในระยะเวลา 3 

ปีท่ีผา่นมา (2554-2556) สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

งบกำรเงินประจ ำปี 2556  

ผูส้อบบญัชี : นายสุมิตร ขอไพบูลย,์ ส านกังาน เอ.เอม็.ที.แอสโซซิเอท  

สรุปความเห็นของผูส้อบบญัชี : แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขและมีขอ้สงัเกต  

 ผูส้อบบญัชีมีขอ้สังเกตเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินการต่อเน่ืองของบริษทั เน่ืองจากมีหน้ีสิน

หมุนเวียนสูงกวา่สินทรัพยห์มุนเวียน และมีขาดทุนสะสม อยา่งไรกต็ามบริษทัมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุน้

ซ่ึงมีแผนในการด าเนินธุรกิจหลกัดา้นอสงัหาริมทรัพย ์โดยการด าเนินงานต่อไปของบริษทั ข้ึนอยู่กบัความส าเร็จใน

การด าเนินธุรกิจตามแผนงานของบริษทั  

งบกำรเงินประจ ำปี 2555  

ผูส้อบบญัชี : นายสุมิตร ขอไพบูลย,์ ส านกังาน เอ.เอม็.ที.แอสโซซิเอท  

สรุปความเห็นของผูส้อบบญัชี : ไม่แสดงความเห็น  

 ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นเน่ืองดว้ยบริษทัประสบปัญหาในการด าเนินธุรกิจ และปัญหาดา้นสภาพ

คล่องรวมถึงการหยุดผลิตชัว่คราวและประกาศเลิกจา้งพนกังาน ซ่ึงเป็นปัจจยัใหเ้ห็นว่ามีความไม่แน่นอนท่ีส าคญั 

ซ่ึงมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษทั  

งบกำรเงินประจ ำปี 2554  

ผูส้อบบญัชี : นายสุมิตร ขอไพบูลย,์ ส านกังาน เอ.เอม็.ที.แอสโซซิเอท  

สรุปความเห็นของผูส้อบบญัชี : แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข  
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15. ข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมกำรและผู้บริหำร 

รำยละเอยีดเกี่ยวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำร 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง/วนัท่ีไดรั้บ
แต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัอบรม 
สดัส่วนการ
ถือหุน้ใน
บริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 

1. นางลินจง สิงขรบุตร 
ประธานกรรมการบริษทั 
วนัท่ีรับต าแหน่ง 27 กย. 2556 

65 -ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (การบญัชี)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
-ปริญญาโทรัฐประศาสนศาตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
(NIDA) 
 

0% - 2549 - 2552 
 

2547 – 2549 
 

2545 – 2547 
 

2544 - 2545 

เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน
สรรพากร 9 
สรรพากรพ้ืนท่ี 
จงัหวดัราชบุรี 
สรรพากรพ้ืนท่ี 
จงัหวดัพิจิตร  
สรรพากรพ้ืนท่ี 
จงัหวดัพะเยา 

กรมสรรพากร 
 
 
 

2. นายปรเมษฐ ์รังรองธานินทร์ 
กรรมการบริษทั/กรรมการ
ผูจ้ดัการ 
วนัท่ีรับต าแหน่ง 27 กย. 2556 

47 -ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  Emporia State 
University, USA. 
-ปริญญาตรีพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
-ผา่นการอบรมหลกัสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) จาก
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

87.64% - 2549 – 
ปัจจุบนั 

2540 - 2549 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั อีเทอร์นิต้ี โบรกเกอร์เรจน์ 
แอนดค์อนซลัแทนทส์ จ ากดั 
หจก. ปัทมาเทรดด้ิง 
บริษทั เอกมาร์ท จ ากดั 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง/วนัท่ีไดรั้บ
แต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัอบรม 
สดัส่วนการ
ถือหุน้ใน
บริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 

3. นายจิรภทัร วีรชยทองค า 
กรรมการบริษทั/รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
วนัท่ีรับต าแหน่ง 1 ต.ค. 2556 

49 -ประกาศนียบตัรวิชาชีพสถาบนั
เทคโนโลยีสยาม สาขาวิชาเคร่ืองยนต ์
 

0% - 2555 – 2556 
2549 – 2555 
2547 - 2549 

ผูจ้ดัการฝ่าย
การตลาด 
ผูจ้ดัการฝ่าย
การตลาด 
ผูจ้ดัการส่วนสินเช่ือ
และการตลาด 

บริษทั วีวิชญ ์พร็อพเพอร์ต้ี 
จ  ากดั 
บริษทั 888 แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 
บมจ. ไมดา้ลิสซ่ิง 

4. นายพลูวิทย ์ธนทรัพยส์มบุญ 
กรรมการบริษทั 
วนัท่ีรับต าแหน่ง 13 พ.ค. 2537 

72 -ปริญญาตรีพาณิชยศ์าสตร์การบญัชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-ผา่นการอบรมหลกัสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) จาก
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

0% - 2539 – ปัจจุบนั 
 
 
2556 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
 
กรรมการบริษทั 

บริษทั สหน าเทก็ซ์ไทล ์จกัด 
บริษทั โตโยเทก็ซ์ไทลไ์ทย 
จ ากดั 
บริษทั บางกอกโตเกียวซ็อคส์ 
จ ากดั 
บริษทั บีเอน็ซี (แม่สอด) จ ากดั 

5. นายสุเทพ พงษพ์ิทกัษ ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ 
วนัท่ีรับต าแหน่ง 27 ก.ย. 2556 

59 -ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ(บญัชี) 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
-ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 
-ปริญญาตรีนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

0% - 2552 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 
2550-2552 

ผูอ้  านวยการเฉพาะดา้น
ตรวจสอบภาษีระดบัสูง 
ส านกัมาตรฐานการ
สอบบญัชีภาษีอากร 
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ
ภาษี 9 (ผูอ้  านวยการ
ส านกั) ส านกั 

กรมสรรพากร 
 
 
 
 

กรมสรรพากร 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง/วนัท่ีไดรั้บ
แต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัอบรม 
สดัส่วนการ
ถือหุน้ใน
บริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 

  -ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
-ปริญญาโทรัฐศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-ผา่นการอบรมหลกัสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) จาก
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

   
 
2547-2550 
 

มาตรฐานการสอบ
บญัชีภาษีอากร 
เจา้หนา้ท่ีบริหาร
สรรพากร 9 
ส านกังาน
สรรพากรพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 3 

กรมสรรพากร 

6. หม่อนราชวงศจิ์ราคม กิติยากร 
กรรมการอิสระ 
วนัท่ีรับต าแหน่ง 1 ต.ค. 2556 

67 -ปริญญาโทรัฐศาสตร์ Utah State 
University, USA. 
-ปริญญาตรีนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-ผา่นการอบรมหลกัสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) จาก
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 

0% - 2547 – 2550 
 
 
 
2543 – 2547 
 
 
 

-นกัวิชาการ
พาณิชย ์9 อคั
ราชทูต (ฝ่ายการ
พาณิชย)์ ณ 
กรุงโตเกียว 
-อคัราชทูต (ฝ่าย
การพาณิชย)์ ณ 
กรุงมะนิลา 

กรมการส่งออก 
กระทรวงพาณิชย ์

 
 

กรมการส่งออก 
กระทรวงพาณิชย ์

7. นายกมัปนาท วรรณวงศ ์
กรรมการอิสระ 
วนัท่ีรับต าแหน่ง 27 ก.ย. 2556 

43 -ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีมหานคร 
-ปริญญาตรีศิลปศาสตร์  

0% - 2541 – ปัจจุบนั วิศวโยธา ส านกังานกรุงเทพมหานคร 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง/วนัท่ีไดรั้บ
แต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัอบรม 
สดัส่วนการ
ถือหุน้ใน
บริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 

  รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
-ปริญญาโทศิลปศาสตร์ การจดัการงาน
สาธารณะ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

     

8. นายเปรมชยั กศุลฤกษดี์ 
เลขานุการบริษทั/ผูจ้ดัการทัว่ไป 
วนัท่ีรับต าแหน่ง 13 พ.ย. 2556 

48 -ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
Texas A&M University, USA. 
-ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
-ผา่นการอบรมหลกัสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) จาก
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

0% - 2554 - 2555 
2546 -2553 

ผูจ้ดัการทัว่ไป 
ผูอ้  านวยการ 

บมจ. เจนเนอรัล เอน็จิเนียร่ิง 
ธนาคารยโูอบี 

9. นส. อนญัญา บวรสุนทรชยั 
ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
วนัท่ีรับต าแหน่ง 15 ต.ค. 2556 

43 -ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (นิเทศศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 
-ปริญญาโทศิลปศาสตร์ (พฒันาสงัคม) 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

0% - 2555 – 2556 
 
2553 – 2554 
2547 - 2552 

ผูจ้ดัการฝ่าย
ประชาสมัพนัธ์ 
ผูจ้ดัการทัว่ไป 
ผูจ้ดัการส านกั
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั แจ่มใส พบัลิชช่ิง จ ากดั 
 
บริษทั เพนพบัลิชช่ิง จ ากดั 
บมจ. ไมดา้ลิสซ่ิง 
 

 


