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การเพิกถอนหลักทรัพย 
 ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยเกี่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน 
(ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2547: ออนไลน) บริษัทจดทะเบียนที่มีสวนของผูถือหุนที่
ปรากฏในงบการเงินที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีมีคาต่ํากวาศูนยหรือมีสวนของผูถือหุนที่
ปรากฏในงบการเงินมีคามากกวาศูนย แตผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไข ไมแสดง
ความเห็นหรือแสดงความเห็นวางบการเงินไมถูกตอง หากปรับปรุงตามความเห็นของผูสอบบัญชี
แลว ทําใหสวนของผูถือหุนมีคาต่ํากวาศูนย คือ บริษัทจดทะเบียนที่เขาขายตองจัดทําแผนฟนฟู
กิจการ 
 การเพิกถอนหลักทรัพยจากตลาดหลักทรัพยนั้น อาจเกิดขึ้นไดทั้งกรณีที่ตลาดหลักทรัพย
พิจารณาเห็นวาบริษัทผูออกหลักทรัพยนั้น ๆ มีลักษณะไมเหมาะสมที่จะดํารงสถานภาพการ      
เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือบริษัทจดทะเบียนอาจประสงคจะเพิกถอนตนเองจาก
ตลาดหลักทรัพยก็ได การออกจากตลาดหลักทรัพยไมวาดวยความสมัครใจหรือตลาดหลักทรัพย  
ส่ังเพิกถอนก็ตาม มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน สภาพคลองของหลักทรัพยของ         
ผูถือหุน ตลาดหลักทรัพยไดกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย
โดยแบงเปน 2 กรณี (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2547: ออนไลน) คือ 

1. การเพิกถอนหลักทรัพยโดยสมัครใจ 
 ตลาดหลักทรัพยเห็นวาการที่บริษัทหนึ่ง ๆ ประสงคจะเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย
หรือบริษัทจดทะเบียนสมัครใจขอออกจากตลาดหลักทรัพย เปนเรื่องการตัดสินใจขอผูถือหุน    
ของบริษัทนั้น ๆ การที่บริษัทจดทะเบียนจะเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย บริษัทจะตอง
ดําเนินการใหมีคุณสมบัติครบถวนและผานกระบวนการรับหลักทรัพย แตเมื่อเขาจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย บริษัทจดทะเบียนนั้นเห็นวามีเหตุจําเปนและประสงคจะขอเพิกถอนหลักทรัพย
จากการเปนหลักทรัพยก็สามารถกระทําได โดยตลาดหลักทรัพยถือวาเปนการตัดสินใจรวมกันของ
ผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนดังกลาว โดยบริษัทจดทะเบียนนั้นตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
ขั้นตอนและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด เนื่องจากการออกจากตลาดหลักทรัพยมีผลทําให
สภาพคลองของหลักทรัพยของบริษัทที่กระจายอยูในมือผูถือหุนรายยอยตองเสียไป 
 ขั้นตอนดําเนินการเพื่อขอถอนหลักทรัพยจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน   

1. แจงมติคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในสวนที่เกี่ยวกับการขอถอนหุน
ตอตลาดหลักทรัพย ภายในวันที่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมีมติหรือกอนเวลาเริ่มการซื้อ
ขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยอยางนอย 1 ช่ัวโมง โดยมีสารสนเทศสําคัญเกี่ยวกับ 
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- เหตุผลการขอเพิกถอนหลักทรัพยจดทะเบียนและขอเท็จจริง
ประกอบการพิจารณา 

- กําหนดวันประชุมผูถือหุนเพื่อขอมติเพิกถอนหลักทรัพยของบริษัท
ออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

- ช่ือของที่ปรึกษาทางการเงินทั้งของฝายผูถือหุนทั่วไปและผูเสนอซื้อ 
- กําหนดเวลาในการดําเนินการใหผูถือหุนรายใหญและ/หรือผูบริหาร

และ/หรือบุคคลอื่น เสนอรับซื้อหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนจากผูถือหุนทั่วไปพรอมระบุราคา
รับซื้อหลักทรัพย 
  ทั้งนี้  ที่ปรึกษาทางการเงินของผู ถือหุนจะตองแตงตั้ง  โดยความเห็นชอบ           
ของกรรมการอิสระ ทําหนาที่เสนอแนะความเห็นตอผูถือหุนทั่วไป เพื่อประกอบการพิจารณา
อนุมัติการขอถอนหลักทรัพยของบริษัทจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในการประชุมผูถือหุนที่
จะจัดใหมีขึ้น โดยท่ีปรึกษาทางการเงินตองกระทําหนาที่เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ มีความเปนอิสระ
และกระทําการเพื่อประโยชนของผูถือหุนของบริษัทอยางเปนธรรม 

2. บริษัทจดทะเบียนและที่ปรึกษาทางการเงินตองจัดใหมีการประชุมชี้แจง 
(Presentation) เพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขอถอนหุนและขอเสนอของผูเสนอซื้อให         
ผูลงทุนโดยทั่วไปทราบเปนการลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุมผูถือหุน โดยที่ปรึกษา
ทางการเงินของผูเสนอซื้ออาจเขารวมประชุมชี้แจงดวยก็ได 

3. จัดประชุมผูถือหุนเพื่อขอมติถอนหุนของบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัท        
จดทะเบียนตองสงหนังเชิญประชุมพรอมหนังสือแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน
กอนวันประชุม ทั้งนี้หนังสือดังกลาวตองมีสารสนเทศขั้นต่ําเกี่ยวกับ 

- เหตุผลของการขอเพิกถอนหุน 
- ความเห็นของกรรมการอิสระ 
- ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินของผูถือหุนทั่วไป 
- ราคาที่จะมีการเสนอขอซื้อหลักทรัพยจากผูถือหุนทั่วไปของบริษัท 
- ขอมูลเกี่ยวกับกิจการของบริษัทจดทะเบียนที่ขอเพิกถอนหลักทรัพย

ตามแบบรายงานการเปดเผยเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซ่ึงไดมีการปรับปรุงขอมูล
ใหเปนขอมูลปจจุบัน 

- วัน เวลาและสถานที่ที่บริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินของผูถือหุน
ทั่วไปจะจัดประชุมชี้แจง 
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4. ตองได รับมติ เห็นชอบให เพิกถอนหลักทรัพยจากที่ประชุมผู ถือหุน            
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมดและตองไมมี           
ผูถือหุนคัดคานการถอนหุนเกิดกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมด 

5. ใหบริษัทจดทะเบียนยื่นคําขอถอนหุนของบริษัทจดทะเบียนตามแบบและ
รายการที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด 

6. บริษัทจดทะเบียนตองจัดใหมีการทําคําเสนอซื้อหุนทุนและหลักทรัพยอ่ืน     
ที่อาจแปลงสภาพแหงสิทธิเปนทุนของบริษัทจดทะเบียน โดยระยะเวลาในการรับซื้อตอง               
มีระยะเวลาเทากับระยะเวลาสูงสุดของการจัดทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 
 

2. มีเหตุอ่ืนที่ทําใหหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนอาจถูกเพิกถอนและตองจัดทําแผน
ฟนฟูกิจการ 
 ในการพิจารณาวาหลักทรัพยหนึ่ง ๆ ยังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะซื้อขายหรือจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือไมนั้น มีปจจัยที่ตองนํามาพิจารณาหลายประการดวยกัน เชน 
โอกาสในการเจริญเติบโตของบริษัท ระดับของการยอมรับในเชิงการคาของสินคาของบริษัท ระดับ
ของการมีสวนไดสวนเสียของผูลงทุนในบริษัทจดทะเบียนนั้น ช่ือเสียงของผูบริหารของบริษัทและ
หลักทรัพยของบริษัทมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพยหรือไม ดังนั้น 
พัฒนาการใด ๆ ของบริษัทที่มีผลเปนการลดขนาดของบริษัท ลักษณะและขอบเขตการดําเนินงาน
ของบริษัท มูลคาและจํานวนหุนของบริษัทที่ซ้ือขายหมุนเวียนในตลาดหลักทรัพยหรือจํานวนผูถือ
หุนรายยอยของบริษัทอยางเปนนัยสําคัญ อาจเปนเหตุใหตลาดหลักทรัพยตองพิจารณาถึง ความ
เหมาะสมของการจดทะเบียนหลักทรัพยกับตลาดหลักทรัพย นอกจากนั้น เหตุการณบางเหตุการณ 
เชน การขาย การสูญเสีย การลมเลิกสวนสําคัญของธุรกิจของบริษัท การขาดความสามารถที่จะ
ดําเนินธุรกิจตอไป การกาวไปสูการลมละลายก็อาจทําใหตลาดหลักทรัพยพิจารณาความเหมาะสม
ในการดํารงการจดทะเบียนของหลักทรัพยดังกลาวกับตลาดหลักทรัพยไดเชนกัน 
  2.1 หลักเกณฑการเขาขายอาจถูกเพิกถอน 
  หุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนอาจถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบยีน
ได หากเขาหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
   2.1.1 หุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนขาดคุณสมบัติของการเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน กลาวคือ  

- เปนหุนสามัญชนิดไมระบุช่ือผูถือ 
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- มีขอจํากัดเกี่ยวกับการโอนหุนนอกเหนือจากที่เปนขอจํากัด
ตามกฎหมาย 
   2.1.2 บริษัทจดทะเบียนมีคุณสมบัติไมครบตามขอหนึ่งขอใด ตอไปนี้ 

- บริษัทจดทะเบียนมีทุนชําระแลวต่ํากวา 60 ลานบาทหรือ
บริษัทจดทะเบียนภูมิภาคมีทุนชําระแลวต่ํากวา 40 ลานบาท 
   2.1.3 บริษัทจดทะเบียนมีการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงอาจมีผลกระทบ
อยางรายแรงตอสิทธิประโยชนหรือการตัดสินใจของผูลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคา         
ของหลักทรัพย ดังตอไปนี้ 

- ฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการ ขอตกลงการจดทะเบียน
หลักทรพัยกับตลาดหลักทรัพย ตลอดจนหนังสือเวียนใด ๆ ที่ตลาดหลักทรัพยกําหนดใหถือปฏิบัติ 

- แจงเท็จในแบบคําขอ งบการเงินหรือรายงานที่ยื่นตอตลาด
หลักทรัพยหรือที่เปดเผยตอประชาชนทั่วไป 

- ไมเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญหรือมีขอผิดพลาดใน   
การเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญ 
   2.1.4 การดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทจดทะเบียน เขาลักษณะ
ขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

- สินทรัพยที่ใชในการดําเนินการของบริษัทจดทะเบียน     
และบริษัทยอย (ถามี) ไดลดลงหรือกําลังจะลดลงในจํานวนที่มีนัยสําคัญ อันเนื่องมาจากการขาย 
การจําหนาย การใหเชา การแยกสวนออกไป การหยุดผลิต การละทิ้ง การทําลาย การเสื่อมคุณภาพ 
การถูกยึด การถูกเวนคืนหรือกรณีอ่ืนใดที่ทําใหเกิดผลในลักษณะเดียวกัน   

- บริษัทจดทะเบียนหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือเกือบ
ทั้งหมดไมวาดวยเหตุใดก็ตาม โดยไมคํานึงวาการหยุดประกอบกิจการนั้น จะเปนผลอันเนื่องมาจาก
การกระทําของบริษัทจดทะเบียนหรือบุคคลอื่นใดก็ตาม 

- ผูสอบบัญชีรายงานวาไมแสดงความเห็นหรือไดแสดง
ความเห็นวางบการเงินไมถูกตองเปนเวลา 3 ป ติดตอกัน 

- สวนของผู ถือหุนของบริษัทจดทะเบียนที่ปรากฏในงบ
การเงินที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีมีคา ต่ํากวาศูนยหรือมากกวาศูนย แตผูสอบบัญชีแสดง
ความเห็นอยางมีเงื่อนไขหรือไมแสดงความเห็นหรือแสดงความเห็นวางบการเงินไมถูกตอง หาก
ปรับปรุงตามความเห็นของผูสอบบัญชีแลว ทําใหสวนของผูถือหุนมีคาต่ํากวาศูนย 
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   2.1.5 บริษัทจดทะเบียนมีการชําระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ 
   2.1.6 บริษัทจดทะเบียนถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยหรือมีเหตุอยางใดอยาง
หนึ่งที่มีลักษณะเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนของผูถือหุน 
   2.1.7 บริษัทจดทะเบียนมีการดําเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิด
ความเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนของผูถือหุน 
   2.1.8 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนไมเหมาะสมที่จะ
ดํารงอยูในฐานะบริษัทจดทะเบียน 
   2.1.9 บริษัทจดทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในบริษัทยอยหรือ
บริษัทรวมและการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลกระทบอยางรายแรงตอผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน 
และสภาพคลองของบริษัทจดทะเบียน 
  2.2 ขอยกเวนไมประกาศชื่อบริษัทจดทะเบียนที่เขาเกณฑอาจถูกเพิกถอนและตอง
จัดทําแผนฟนฟูกิจการ 
  ตลาดหลักทรัพยอาจไมประกาศชื่อบริษัทจดทะเบียนรายใดรายหนึ่งใหเขาขาย
ตองจัดทําแผนฟนฟูกิจการ ในกรณีตอไปนี้ 
   2.2.1 บริษัทจดทะเบียนสามารถแกไขเหตุที่ตองจัดทําแผนฟนฟูกิจการได
ในระหวางงวด 
   บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินเขาขายตอง
จัดทําแผนฟนฟูกิจการ แตไดดําเนินการแกไขจนพนเหตุดังกลาวแลวคือ ทําใหสวนของผูถือหุน
มากกวาศูนยกอนวันครบกําหนดสงงบการเงินฉบับที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี โดย
บริษัทอาจใชวิธีการลดทุนและเพิ่มทุนควบคูกันไปหรือจัดหาผูรวมทุนใหมที่มศีักยภาพและ   มกีาร
นําเม็ดเงินใหมเขามาในกิจการ ซ่ึงจะสงผลใหบริษัทจดทะเบียนมีกระแสเงินทุนหมุนเวียนภายใน
กิจการและชวยใหธุรกิจหลักของบริษัทดําเนินไปอยางราบรื่นตามสภาพที่ควรและไดมีการเปดเผย
ขอมูลและนําเสนอใหผูถือหุนอนุมัติกอนดําเนินการ โดยบริษัทจดทะเบียนที่กลาวจะตองจัดสงงบ
การเงิน ณ วันที่ที่บริษัทไดแกไขเหตุที่ตองจัดทําแผนฟนฟูกิจการหรือรายงานที่แสดงวาบริษัทได
ดําเนินการแกไขจนพนเหตุดังกลาว พรอมกับงบการเงินประจําปภายในเวลาตามที่ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยระบุไว 
   2.2.2 การยกเวนไมนับผลขาดทุนอันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศในสวนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (Unrealized) 
   สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงระบบแลกเปลี่ยนเงินตราจากระบบ
ตะกราเงิน (Basket) มาเปนระบบแลกเปลี่ยนเงินตราแบบลอยตัว (Managed Float) เมื่อวันที่ 2 
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กรกฎาคม 2540 สงผลใหอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศกับเงินบาทผันผวนอยางมาก  อันมี
ผลกระทบตองบการเงินของบริษัทจดทะเบียนและอาจเปนเหตุใหบริษัทจดทะเบียนที่จําเปนตอง
กูยืมเงินตราตางประเทศระยะยาวมีผลการดําเนินงานและฐานะการเงินเขาขายตองจัดทําแผนฟนฟู
กิจการ แตโดยที่ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสวนที่ไมไดเกิดขึ้นจริง 
(Unrealized loss) ดังกลาว มิไดมีผลกระทบตอสภาพคลองในการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน
ในปจจุบัน อยางไรก็ตาม บริษัทจดทะเบียนใดประสงคจะผอนผันไมนับผลขาดทุนที่เกิดจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่ยังไมเกิดขึ้นจริงในการพิจารณาการเขาขายตองจัดทําแผนฟนฟู
กิจการจากตลาดหลักทรัพยตองปฏิบัติ ดังนี้ 

- จัดทํารายงานขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และแยกแสดงผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่
เกิดขึ้นจริง (Realized) และยังไมเกิดขึ้นจริง (Unrealized) รวมทั้งใหรายงานมูลคาหนี้ที่เปนเงินตรา
ตางประเทศ จํานวนที่ครบกําหนดชําระในรอบปบัญชีปจจุบันและแยกแสดงมูลคาหนี้ที่จะถึง
กําหนดชําระในแตละรอบปบัญชีตอไปใหครบถวนชัดเจน 

- ใหผูสอบบัญชีสอบทานรายงานของบริษัทดังกลาวและ
นําสงพรอมงบการเงินในแตละงวดที่ขอผอนผัน 
   ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพยจะไมนับรวมรายการประเมินราคาทรัพยสินเพิ่ม
อันเปนผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบบแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศดังกลาว เขาในการ
ผอนผันการเขาเกณฑ 
  2.3 การดําเนินการของตลาดหลักทรัพย 
  เมื่อหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนเขาขายตองจัดทําแผนฟนฟูกิจการตาม
หลักเกณฑดังกลาวขางตน  ตลาดหลักทรัพยจะดําเนินการ ดังนี้ 
   2.3.1 ประกาศวาบริษัทตองจัดทําแผนฟนฟูกิจการและปรับปรุงคุณสมบัติ
ในการเปนบริษัทจดทะเบียนและขึ้นเครื่องหมาย “SP” หลักทรัพยบริษัทดังกลาว พรอมทั้งมี
หนังสือแจงบริษัทจดทะเบียน 
   2.3.2 ยายหลักทรัพยไปอยูภายใตหมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยูระหวาง
แกไขการดําเนินงาน หรือ “REHABCO” และหามซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียน จน
ครบ 30 วันนับจากวันประกาศวาบริษัทตองจัดทําแผนฟนฟูกิจการ ทั้งนี้เพื่อใหผูบริหารของบริษัท
จดทะเบียนมีเวลาที่จะพิจารณาอยางรอบคอบกอนตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมและเปน
ประโยชนที่สุดแกบริษัทจดทะเบียนและผูถือหุนของบริษัทและแจงตลาดหลักทรัพยใหทราบถึง 
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- ทางเลือกวาจะทําแผนฟนฟูกิจการเสนอผู ถือหุน  กอน
ดําเนินการหรือเลือกที่จะขอเพิกถอนโดยสมัครใจหรือเลือกยื่นคํารองขอตอศาลเสนอแผนฟนฟู 
ตามพระราชบัญญัติลมละลายหรือทางเลือกอื่นใดที่เปนประโยชนตอบริษัท 

- กําหนดเวลาดําเนินการในแตละทางเลือกตามขอที่กลาวมา
ขางตน โดยตลาดหลักทรัพยจะเผยแพรการตัดสินใจของผูบริหารใหผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป 
ไดทราบ 
   2.3.3 เมื่อครบกําหนด 30 วันและบริษัทไดแจงการตัดสินใจของผูบริหาร
อยางครบถวนและชัดเจนแลว ตลาดหลักทรัพยจะอนุญาตใหซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทจด
ทะเบียนภายใตหมวด "REHABCO" ทั้งนี้บริษัทจดทะเบียนจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยอยางครบถวนและตองรายงานความคืบหนาการแกไขปญหาของบริษัทใหชัดเจนกอน
เปดการซื้อขายอีกครั้ง สําหรับกรณีที่ผูบริหารเลือกที่จะฟนฟูกิจการเสนอผูถือหุน ตลาดหลักทรัพย
จะอนุญาตใหซื้อขายเปนเวลา 30 วันและจะขึ้น “SP” จนกวาจะมีความคืบหนาใน      การแกไข
ปญหาและมีการเปดเผยขอมูลครบถวนแลว ในกรณีที่ครบกําหนด 30 วันดังกลาว    บริษัทจด
ทะเบียนยังไมแจงการตัดสินใจของผูบริหารตอตลาดหลักทรัพย  ตลาดหลักทรัพยจะยังคงขึ้น
เครื่องหมาย “SP” หลักทรัพยของบริษัทตอไปจนกวาจะแจงผลการตัดสินใจดังกลาวตอตลาด
หลักทรัพยและผูลงทุนทั่วไปแลว 
  2.4 การดําเนินการของบริษัทจดทะเบียน 
   2.4.1 ใหบริษัทจดทะเบียนที่อยูในขายตองจัดทําแผนฟนฟูกิจการ
ดําเนินการ ดังนี้ 
    2.4.1.1 แตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมจัดทําแผน
ดําเนินการเพื่อฟนฟูกิจการของบริษัท 
    2.4.1.2 รวมกับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จัดประชุมชี้แจงแผน
ดําเนินการตอนักวิเคราะหและขออนุมัติแผนดําเนินการตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท 
    2.4.1.3 รวมกับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รายงานความคืบหนา
การดําเนินการตามแผนตอตลาดหลักทรัพย 
   2.4.2 แผนฟนฟูกิจการตองมีขอสมมติฐานที่สมเหตุสมผล มีขั้นตอนที่
เปนรูปธรรมในรายละเอียดและแสดงวิธีการวัดผลการดําเนินงานในทุกขั้นตอนดังกลาว โดยมี
ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป ทั้งนี้ในแผนดังกลาวควรแสดงประมาณการทางการเงินและแสดงขอมูล
เปนรายไตรมาส โดยกลาวถึงการผลิต การจําหนาย รายได ตนทุนการผลิต คาใชจายดานการขาย
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และการบริหาร คาใชจายทางการเงิน กําไรสุทธิและรายละเอียดอื่นที่จําเปนและสมควร สําหรับ
ประมาณการทางการเงินนั้นใหผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัทดวย 
   ในกรณีบริษัทจดทะเบียนมีความจําเปนตองจัดทําแผนฟนฟูกิจการระยะ
ยาวท่ีนานกวา 2 ป บริษัทอาจนําเสนอแผนระยะยาวโดยแสดงเปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพที่
ชัดเจนและสามารถวัดผลได 
   2.4.3 หากบริษัทจดทะเบียนที่เขาขายตองจัดทําแผนฟนฟูกิจการ ประสงค
จะเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการตามพระราชบัญญัติลมละลาย บริษัทจดทะเบียนสามารถ
ดําเนินการ ดังนี้ 
    2.4.3.1 อนุโลมใหผูจัดทําแผนที่ศาลแตงตั้งเปนผูทําหนาที่จัดทํา
แผนแทนบริษัทจดทะเบียนและที่ปรึกษาทางการเงิน 
    2.4.3.2 อนุโลมใหใชแผนฟนฟูกิจการที่เจาหนี้และศาลเห็นชอบ
แทนแผนฟนฟูกิจการที่ผูถือหุนอนุมัติ 
    2.4.3.3 บริษัทจดทะเบียนที่เขาสูกระบวนการฯ ยังคงมีหนาที่
เปดเผยขอมูลตามขอกําหนดตลาดหลักทรัพย ผูจัดทําและผูบริหารแผนฟนฟูกิจการที่ศาลแตงตั้ง มี
หนาที่รายงานความคืบหนาของการดําเนินการที่เกิดขึ้นจริงกับแผนฟนฟูกิจการตอตลาดหลักทรัพย
ทุก 6 เดือน โดยยังคงหลักการการทบทวนสถานะและคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนเมื่อครบ
กําหนด 2 ป นับแตเขาเกณฑที่ตองจัดทําแผนฟนฟูกิจการ  
   2.4.4 การนําสงแผนฟนฟูกิจการตอตลาดหลักทรัพย 
   เพื่อใหผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปไดมีขอมูลเกี่ยวกับแผนฟนฟูกิจการ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติใหบริษัทดําเนินการตามแผน ตลอดจนใชประกอบการติดตามการ
ฟนฟูกิจการของบริษัท  บริษัทจดทะเบียนจะตองดําเนินการ ดังนี้ 
    2.4.4.1 นําสงแผนฟนฟูกิจการ พรอมเปดเผยเงื่อนไขตาง ๆ ที่
จําเปนตอการตัดสินใจของผูถือหุนอยางครบถวนและชัดเจนตอตลาดหลักทรัพยและตอผูถือหุน 
ทุกรายกอนการประชุมผูถือหุน โดยใหนําสงพรอมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและ
ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับแผนฟนฟูกิจการและเอกสารเชิญประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณา
อนุมัติแผนฟนฟูกิจการดังกลาว 
    2.4.4.2 นําสงแผนฟนฟูกิจการฉบับที่ผานความเห็นชอบจาก     
ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทหรือแผนฟนฟูกิจการที่ผานความเห็นชอบจากศาลตอตลาดหลักทรัพย
จํานวน 5 ฉบับ 
  2.5 แนวทางการอนุญาตใหซ้ือขายหลักทรัพยในหมวด “REHABCO” 
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   2.5.1 เพื่อใหมีความมั่นใจในคุณภาพของบริษัท กอนที่จะเปดใหมีการซื้อ
ขายหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยจะพิจารณาคําขอเปดซื้อขายหลักทรัพยในหมวด “REHABCO” 
โดยใชแนวทางเชนเดียวกับการพิจารณาคําขอพนเหตุเพิกถอนและยายกลับสูหมวดอุตสาหกรรม
ปกติ 
   2.5.2 บริษัทที่เปดซื้อขายในหมวด “REHABCO” อยูแลว หากปรากฏวา 
มีผลการดําเนินงานเสื่อมถอยลงจนสวนของผูถือหุนภายหลังปรับปรุงความเห็นของผูสอบบัญชี    
มีคานอยกวาศูนยหรือมีคาติดลบมากขึ้น ตลาดหลักทรัพยจะพิจารณาสั่งพักการซื้อขายหลักทรัพย
ของบริษัทดังกลาว โดยพิจารณาจากงบการเงินประจําปฉบับที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี 
และเริ่มพิจารณาตั้งแตงบการเงินประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 เปนตนไป  
  2.6 การพิจารณาทบทวนสถานะของบริษัทจดทะเบียนที่อยูระหวางฟนฟูกิจการใน
หมวด “REHABCO” 
  ตลาดหลักทรัพยจะพิจารณาทบทวนสถานะของบริษัทจดทะเบียนที่อยูในหมวด 
“REHABCO” โดยพิจารณาจากความคืบหนาและความพยายามในการแกไขปญหาของบริษัท โดย
บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการแกไขปญหาเพื่อฟนฟูกิจการตอตลาดหลักทรัพยทุก 6 เดือน 
ซ่ึงตลาดหลักทรัพยอาจขอใหบริษัทชี้แจงขอมูลเพิ่มเติมหรือนําสงเอกสารที่เกี่ยวของตอตลาด
หลักทรัพยเพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนสถานะของบริษัทไดและตลาดหลักทรัพยอาจเสนอ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยเพื่อพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพยของบริษัท หากมีลักษณะเขาเหตุใด
เหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
   2.6.1 บริษัทไมมีทรัพยสินหลักในการประกอบธุรกิจตอไปหรือธุรกิจ
หลักที่มีอยูไมสามารถแสดงไดวาจะทําใหบริษัทดํารงอยูไดตอไป หรือ 

2.6.2 แผนการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทไมคํานึงถึงสิทธิประโยชน
ของผูถือหุนรายยอยหรือลดมูลคาหุนของผูถือหุนเดิมเหลือศูนย หรือ 

2.6.3 ผูบริหารหรือเจาหนี้ของบริษัทไมมีความตั้งใจในการปรับ
โครงสรางหนี้เพื่อใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได หรือ 

2.6.4 บริษัทไมมีความคืบหนาในการปรับโครงสรางหนี้ที่เหมาะสมและ
ชัดเจนหรือมีภาระหนี้และภาระผูกพันภายหลังการปรับโครงสรางหนี้คงเหลือจํานวนมาก จนทําให
บริษัทไมสามารถดําเนินงานตอไปได 
   อยางไรก็ตาม ภายในระยะเวลา 3 ป นับจากวันที่ใชแนวทางดังกลาวแลว 
หากบริษัทยังคงมีสวนของผูถือหุนต่ํากวาศูนยหรือไมมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานในธุรกิจหลัก 
ตลาดหลักทรัพยจะนําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเพิกถอนตอไป 
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  อนึ่ง หากตลาดหลักทรัพยพิจารณาแลวเห็นวา ผูบริหารของบริษัทมีเจตนาหรือ  
จงใจดําเนินการหรือไมดําเนินการใด ๆ เพื่อใหบริษัทเขาเหตุใหตลาดหลักทรัพยดําเนินการ        
เพิกถอนหลักทรัพยของบริษัท ตลาดหลักทรัพยอาจเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยใหส่ัง  
เพิกถอนบริษัท โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 172 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยและอาจใสช่ือผูบริหารของบริษัทในบัญชีรายช่ือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพยเห็นวา         
ไมสมควรเปนผูบริหารของบริษัทจดทะเบียน (Black List)  
  2.7 ขั้นตอนและการกําหนดเงื่อนไขเพื่อขอพนเหตุที่ตองจัดทําแผนฟนฟูกิจการ 
  บริษัทจดทะเบียนที่แกไขปญหาฐานะการเงินและการดําเนินงานแลวเสร็จ 
สามารถยื่นคําขอพนเหตุเพิกถอนและใหตลาดหลักทรัพยพิจารณายายหลักทรัพยของบริษัท       
จากหมวด “REHABCO” ไปยังหมวดอุตสาหกรรมปกติของบริษัทได โดยตลาดหลักทรัพย มี
หลักเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 
   2.7.1 เกณฑที่ใชพิจารณา 
   ตลาดหลักทรัพยจะพิจารณาจากงบการเงินรายไตรมาสหรืองบการเงิน
ประจําปที่ผานการสอบทานหรือตรวจสอบจากผูสอบบัญชี โดยมีเกณฑพิจารณา ดังนี้ 

2.7.1.1 สวนของผูถือหุนภายหลังปรับปรุงความเห็นผูสอบ
บัญชีมีคามากกวาศูนย 

2.7.1.2 มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานในธุรกิจหลัก 3 ไตรมาส
ติดตอกันหรือ 1 ปกอนยื่นคําขอ 

2.7.1.3 ปรับโครงสรางหนี้ไดไมนอยกวา 75% ของมูลหนี้
ทั้งหมด และในชวงเวลาตามขอ 2.7.1.2 บริษัทสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดเวลา 

2.7.1.4 กระแสเงินสดจากการดําเนินงานภายหลังรับรูดอกเบี้ย
จายมากกวาศูนย 

2.7.1.5 สามารถแสดงไดวาบริษัทจะมีฐานะการเงินและผล   
การดําเนินงานที่มั่นคงและเปนอยางตอเนื่อง  
   2.7.2 ขั้นตอนและวิธีการพิจารณาและการกําหนดเงื่อนไข 
    2.7.2.1 ใหบริษัทจดทะเบียนที่ประสงคจะขอพนเหตุเพิกถอน    
มีหนังสือช้ีแจงโดยแสดงเหตุผลหรือขอมูลสนับสนุนที่บริษัทจดทะเบียน เห็นวาฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานของบริษัทพนเหตุที่ตองดําเนินการฟนฟูกิจการ 
    2.7.2.2 ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพยพิจารณาแลวเห็นวาบริษัท      
มีคุณสมบัติครบถวนในการขอพนเหตุเพิกถอนและยายหลักทรัพยกลับสูหมวดอุตสาหกรรมปกติ 
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ตลาดหลักทรัพยจะกําหนดระยะเวลาการหามขายหุนและหลักทรัพยที่สามารถแปลงสภาพเปนหุน
ของบริษัท (Silent Period) โดยการหามผูถือหุนที่มีสวนรวมในการบริหารงานของบริษัท (Strategic 
Shareholder) ขายหลักทรัพยของบริษัทที่ตนเองถืออยูทั้งหมด เปนเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของ
บริษัทยายออกจากหมวด “REHABCO” และเริ่มซื้อขายในหมวดอุตสาหกรรมปกติ โดยเปดโอกาส
ใหผูถือหุนดังกลาวสามารถขายหลักทรัพยของบริษัทไดรอยละ 25 ของจํานวนหลักทรัพยที่ถูกหาม
ขายทั้งหมด นับแตวันเปดซื้อขายวันแรกจนครบ 6 เดือนแรกและทยอยขายไดอีกรอยละ 25 ของ
จํานวนหลักทรัพยที่ถูกหามขายทั้งหมด ภายใน 6 เดือนถัดไป ทั้งนี้หากบริษัทมีการเพิ่มทุนหรือมี
การออกหลักทรัพยที่สามารถแปลงสภาพเปนหุนของบริษัทโดยจัดสรรใหกับผูถือหุนเดิมในชวง
ระยะเวลาการหามขายหุนดังกลาว การกําหนดจํานวนการหามขายหลักทรัพยใหรวมถึงจํานวน
หลักทรัพยเพิ่มทุนของ Strategic Shareholders ที่ไดรับการจัดสรรดังกลาวดวย 
    2.7.2.3 นอกจากเงื่อนไข Silent Period ตามขอ 2.2 แลว ตลาด
หลักทรัพยอาจกําหนดเงื่อนไขใหบริษัทจดทะเบียนดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
ดังนี้ 

2.7.2.3.1 กําหนดใหบริษัทลงนามในขอตกลงเขาจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยฉบับใหม 

2.7.2.3.2 กําหนดเงื่อนไขใหดําเนินการใด  ๆ  หรือ
เปดเผยขอมูลเพิ่มเติมเพื่อขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทจดทะเบียนกับผูถือหุน
ใหญหรือผูบริหารของบริษัทจดทะเบียน 
  ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพยจะเผยแพรขอมูลการยายหมวดจาก “REHABCO” ไปยัง
หมวดปกติใหผูถือหุนและผูลงทุนไดทราบลวงหนา 7 วันทําการกอนยายหมวดอุตสาหกรรม 
 
 ตอมา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2549 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดมีมติ
ปดหมวด “REHABCO”โดยมีหลักการ คือ  
 1. ใหหลักทรัพยอยูในหมวดปกติและขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) เพื่อแสดงให
เห็นวาเปนหลักทรัพยที่เขาขายอาจถูกเพิกถอน พรอมทั้งขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) เพื่อส่ัง
หามการซื้อขายหลักทรัพยจนกวาจะสามารถแกไขใหพนเหตุแหงการเพิกถอนได โดยใหเวลาฟนฟู
กิจการเปนเวลา 2 ป นับจากวันประกาศเขาขายอาจถูกเพิกถอน  
 2. หากไมสามารถแกไขใหพนเหตุเพิกถอนไดภายในกําหนดใหถอนชื่อหลักทรัพยออก
จากกระดานซื้อขายและใหอยูในกลุมบริษัทจดทะเบียนที่แกไขการดําเนินงานไมไดตามกําหนด 
(Non-Performing Group)  
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 เมื่อบริษัทสามารถแกไขใหพนเหตุเพิกถอนไดตามหลักเกณฑการพนเหตุเพิกถอนแลว 
ตลาดหลักทรัพยจะพิจารณายายกลับมาซื้อขายในหมวดปกติได  



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตารางแสดงการคนหาสัญญาณเตือนภัย 
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1. การคนหาสัญญาณเตือนภัย ของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท 

ตารางที่ 1 การคนหาสัญญาณเตือนภัย ของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท 

สัญญาณเตือนภัย มี ไมมี หมายเหตุ 
1. รายงานของผูสอบบัญชีที่ยาวผิดปกติ ใชคําพูดประหลาด ๆ กลาวถึงความแนนอน

ตาง ๆ ที่มีสาระสําคัญ ออกรายงานที่ลาชากวาปกติหรือมีการชี้แจงถึงการเปลี่ยนแปลง

ตัวผูสอบบัญชี สัญญาณเตือนภัยเหลานี้อาจเปนตัวบงบอกวาผูบริหารและผูสอบบัญชีมี

ความเห็นที่ขัดแยงกันเกี่ยวกับรายการบางรายการวา ควรมีวิธีปฏิบัติทางบัญชีอยางไร

จึงจะเกิดความเหมาะสม โดยทั่วไปความเห็นที่ขัดแยงกันนี้มักจะเกี่ยวของกับรายการที่

มีความเสี่ยงสูง 

 

 

- ป 47 ออกรายงานวันที่ 21 มกราคม 2548 ผูสอบ

บัญชีแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไข 

- ป 48 ออกรายงานวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 ผูสอบ

บัญชีแสดงความเห็นแบบแบบไมมีเงื่อนไขแตแตมี

ขอสังเกตตองบการเงินของกิจการ 

- ป 49 ออกรายงานวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 ผูสอบ

บัญชีแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขแตมีขอสังเกต

ตองบการเงินของกิจการและมีการเปลี่ยนตัวผูสอบ

บัญชี 

2. การลดลงในคาใชจายที่เปนไปตามดุลยพินิจของฝายบริหาร (Total Managed 

Costs) เชน คาโฆษณา (หรือการลดลงเมื่อเทียบกับรายไดคาขาย) ฝายบริหารจะลด

คาใชจายเหลานี้ลงเพื่อใหกิจการทํากําไรไดเขาเปา เมื่อรายจายเหลานี้ลดลง จึงมักมี

คําถามตามมาวาจะทําใหผลประโยชนในระยะยาวที่กิจการจะไดรับเกิดความเสียหาย

ตามมาดวยหรือไม 

 

 ป 47 – 49 กิจการแสดงยอดคาใชจายในการขายและ

บริหารไว 18.50 ลานบาทในป 47 26.22 ลานบาทใน

ป 48 และ 31.94 ลานบาทในป 49 โดยไมไดอธิบาย

วาคาใชจายในการขายและบริหารประกอบดวย

คาใชจายอะไรบางไวในงบการเงินและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 
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ตารางที่ 1 การคนหาสัญญาณเตือนภัย ของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท 

สัญญาณเตือนภัย มี ไมมี รายละเอียด 
3. การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีหรือ

การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยูไปสูนโยบายบัญชีที่หละหลวมมาก

ขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีอาจเปนสัญญาณบงบอกวาปจจัยทางเศรษฐกิจของ

กิจการกําลังเปลี่ยนแปลงไปหรืออาจเปนแคเพียงการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูผลกําไร

และอัตราการเติบโตของกําไรที่สูงขึ้น 

 

 ป 47 – 49 ไมปรากฏวามีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

หรือการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการบัญชีที่กิจการใช

อยูไปสูนโยบายบัญชีที่หละหลวมมากขึ้น 

4. การเพิ่มขึ้นของบัญชีลูกหนี้หรือรายไดคางรับที่แตกตางไปจากยอดที่กิจการ

ประสบอยูในอดีตอยางเห็นไดชัด อาจเปนตัวบงบอกวากิจการไดมีการใหสินเชื่อ  

ทาง การคาเพื่อกระตุนยอดขายเพื่อทํากําไรใหเขาเปา ยอดขายเหลานี้อาจจะเกิดจาก 

การขายใหกับลูกคา ที่มีความเสี่ยงสูงตอการผิดนัดชําระหนี้ ซึ่งยอดขายเหลานี้ควรจะ

เกิดขึ้นในปหนา แตถูกขยับเขามาเปนยอดขายของปปจจุบันหรืออาจเปนยอดขายที่

กอใหเกิดปญหาทางการเงินแกผูขายตามมาในภายหลัง 

 

 

- ป 47 ยอดลูกหนี้เพิ่มขึ้นจาก 2.75 ลานบาท (ป 46) 

เปน 29.08 ลานบาท คิดเปนรอยละ 956.65  

- ป 48 ยอดลูกหนี้เพิ่มขึ้นจาก 29.08 ลานบาท เปน 

39.87 ลานบาท คิดเปนรอยละ 37.10 

- ป 49 ยอดลูกหนี้ลดลงจาก 39.87 ลานบาท (ไมรวม

กิจการที่เกี่ยวของกัน 44,099) เปน 19.46 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 51.14 
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ตารางที่ 1 การคนหาสัญญาณเตือนภัย ของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท 

สัญญาณเตือนภัย มี ไมมี รายละเอียด 
5. การขยายตัวของบัญชีเจาหนี้การคาที่แตกตางไปจากยอดที่กิจการประสบอยูใน

อดีตอยางเห็นไดชัดหรือการขยายระยะเวลาการชําระหนี้เกินไปกวาระยะเวลาการชําระ

หนี้โดยปกติปกติ อาจเปนสัญญาณบงบอกวากิจการตองการที่จะทําใหยอดดุลของบญัชี

เจาหนี้คลายกับวาเพิ่งเกิดขึ้นลาสุด ณ วันที่จัดทํางบดุล 

  - ป 47 ยอดเจาหนี้เพิ่มขึ้นจาก 5.26 ลานบาท (ป 46) 

เปน 34.10 ลานบาท คิดเปนรอยละ 547.91 

- ป 48 ยอดเจาหนี้เพิ่มขึ้นจาก 34.10 ลานบาท เปน 50 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 46.62 

- ป 49 ยอดเจาหนี้ลดลงจาก 50 ลานบาท เปน 6.12 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 87.76 

6. การเพิ่มขึ้นในยอดคงเหลือในบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตนอยางผิดปกติ เปนสัญญาณ

บงบอกวา กิจการอาจกําลังตั้งรายจายในสินทรัพยไมมีตัวตนเปนคาใชจายรอตัดบัญชี 

เนื่องจากรายไดที่กิจการทําไดไมเพียงพอตอการที่จะชดเชยรายจายดังกลาว หากมี  

การตัดเปนคาใชจายในงวดที่เกิดขึ้น 

  ป 47 – 49 ไมปรากฏวามีการเพิ่มขึ้นในยอดคงเหลือ

ในบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตนอยางผิดปกติ 

7. มีรายไดมาจากรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวและไมเกิดขึ้นอีกในอนาคตอันใกล 

เชน กําไรจากการจําหนายสินทรัพย (เชน อาคารสํานักงานใหญ เปนตน) การจําหนาย

สินทรัพยออกไปในราคาที่ทํากําไรเชนนี้ อาจทําขึ้นเพียงเพื่อทําใหกําไรที่เกิดขึ้นจริง 

ไมตางไปจากกําไรที่ไดประมาณการไว 

 

 - ป 47, ป 49 ไมมีมีรายไดมาจากรายการที่เกิดขึ้น

เพียงครั้งเดียวและไมเกิดขึ้นอีกในอนาคตอันใกล 

- ป 48 มีรายไดกําไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการ

ที่เกี่ยวของกันแตเปนจํานวนเงินที่ไมมีสาระสําคัญ

เมื่อเทียบกับรายไดรวม 
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ตารางที่ 1 การคนหาสัญญาณเตือนภัย ของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท 

สัญญาณเตือนภัย มี ไมมี รายละเอียด 
8. การลดลงในอัตรากําไรขั้นตน อาจเปนสัญญาณบงบอกวาการแขงขันทางดาน

ราคาทําใหกิจการไมสามารถปรับราคาสินคาไดตามใจชอบหรืออาจเปนสัญญาณบง

บอกวากิจการไมสามารถควบคุมตนทุนไดหรือสวนผสมผลิตภัณฑที่กิจการทําอยู

อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

  - ป 47 มีอัตรากําไรขั้นตน 3.02% 

- ป 48 มีอัตรากําไรขั้นตน 2.46% 

- ป 49 มีอัตรากําไรขั้นตน 10.85% 

9. การลดลงในสํารองตาง ๆ ไมวาจะเปนตัดจายโดยตรงจากสํารองหรือการโอน

กลับรายการสํารองตาง ๆ การตัดจายโดยตรงจากสํารองเปนตัวบงบอกวารายการอัน

อาจเกิดขึ้น ซึ่งไดมีการตั้งสํารองเผื่อสําหรับจํานวนนี้ไวแลวไดเกิดขึ้นตามนั้นจริง 

ในขณะที่การโอนกลับรายการที่ตั้งสํารองไวเปนตัวบงบอกวากิจการทําขึ้นเพื่อสราง

ภาพกําไร 

  ป 47 – 49 ไมปรากฏวามีการลดลงในสํารองตาง ๆ 

ไมวาจะเปนตัดจายโดยตรงจากสํารองหรือการโอน

กลับรายการสํารองตาง ๆ การตัดจายโดยตรงจาก

สํารอง มีเพียงการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อใชเปนสํารอง

ตามกฎหมาย ซึ่งสํารองตามกฎหมายนี้จะไมสามารถ

นําไปจายเงินปนผลได 

10. การเพิ่มขึ้นในเงินกูยืมเปนสัญญาณบงบอกวากิจการกําลังประสบกับปญหาใน

การจัดหาเงินทุนเพื่อการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ จากแหลงเงินทุนเพื่อการดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ จากแหลงเงินทุนภายในกิจการ 

  ป 47 – 49 ไมปรากฏวามีการเพิ่มขึ้นในเงินกูยืมใน 

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

11. การเพิ่มขึ้นในบัญชีภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี อาจเปนสัญญาณบงบอกวากิจการ
กําลังใชหลักการบัญชีที่หละหลวมในการจัดทําตัวเลขกําไร  เพื่อนําเสนอตอ

สาธารณชนหรือเปนสัญญาณบงบอกวากําไรกอนหักภาษีเงินได ซึ่งเปนตัววัดผลการ

ดําเนินงานที่แทจริงของกิจการกําลังปรับตัวไปในทางลดลง 

  ป 47 – 49 ไมปรากฏวามีการเพิ่มขึ้นในบัญชีภาษีเงิน

ไดรอการตัดบัญชีในงบการเงินและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 
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ตารางที่ 1 การคนหาสัญญาณเตือนภัย ของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท 

สัญญาณเตือนภัย มี ไมมี รายละเอียด 
12. ยอดดุลของบัญชีเงินสดและบัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของ
ตลาดต่ํามาก ณ วันสิ้นป อาจเปนสัญญาณบงบอกวากิจการอาจมีการนําเงินสดไปชําระ

คืนหนี้เพื่อปรับปรุงอัตราสวนทุนหมุนเวียนใหสูงขึ้น 

  ป 47 – 49 ไมปรากฏวายอดดุลของบัญชีเงินสดและ

บัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของ

ตลาดต่ํามาก ณ วันสิ้นป 

13. ยอดเงินกูยืมระยะสั้นสูงขึ้นอยางผิดปกติ ณ วันสิ้นปหรือ ณ ชวงเวลาที่แตกตางไป

จากปที่ผาน ๆ มา อาจเปนสัญญาณบงบอกวากิจการอาจทําการกูยืมเงินมาเพื่อ

สนับสนุนการขายสินคาเปนเงินเชื่อโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มยอดขายตอนปลายงวด

ให สูงขึ้นหรือเปนสัญญาณบงบอกวา รูปแบบของการดํา เนินธุรกิจอาจกําลัง

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

  ป 47 – 49 ไมปรากฏวามียอดเงินกูยืมระยะสั้นสูงขึ้น

อยางผิดปกติ ณ วันสิ้นปหรือ ณ ชวงเวลาที่แตกตาง

ไปจากปที่ผาน ๆ มา  

14. อัตราหมุนเวียนของสินคาคงเหลือที่ต่ําลง อาจเปนสัญญาณบงบอกวาปญหา

ทางดานการขาย ปญหาทางดานสินคาคงเหลือหรือปญหาทางดานการผลิตกําลังเกิดขึ้น 

  อัตราหมุนเวียนของสินคาคงเหลือที่ต่ําลงเรื่อย ๆ นั้น 

(ป 47 เทากับ 123.48 เทา, ป 48 เทากับ 73.23 เทาและ 

ป 49 เทากับ 29.03) นาจะเปนผลมาจากการที่มีการ

ยกเลิกการดําเนินงานธุรกิจเหมืองแรดีบุกและธุรกิจ

น้ํามันหลอลื่น 
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ตารางที่ 1 การคนหาสัญญาณเตือนภัย ของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท 

สัญญาณเตือนภัย มี ไมมี รายละเอียด 
15. เงินสดบางสวนของกิจการมีขอจํากัดในการใช   - ป 47 ไมปรากฏวาเงินสดบางสวนของกิจการมี

ขอจํากัดในการใช 

- ป 48 – 49 บริษัทไดนําเงินฝากประจําไปวางไวกับ

ธนาคารในประเทศแหงหนึ่งจํานวน 0.46 ลานบาท 

เปนประกันกับธนาคารดังกลาวในการที่ธนาคารออก

หนังสือค้ําประกันแกบริษัทตอหนวยงานราชการ 

16. บัญชีลูกหนี้การคาหรือรายไดคางรับ 

16.1 ลูกหนี้การคา หรือรายไดคางรับคางชําระเกิดกําหนดคอนขางมาก 

16.2 บัญชีลูกหนี้การคาหรือรายไดคางรับมียอดสูงขึ้นในขณะที่ยอดขายไม
เปลี่ยนแปลงไปจากปกอน ๆ 

16.3 การพึ่งพิงอยูกับลูกหนี้การคาเพียงรายเดียวหรือสองราย 

16.4 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้การคาที่ลดลงมีจํานวนสูงที่ไมพน
ระยะเวลาที่ใหสิทธิแกลูกคาในการสงคืนสินคา 

   

- ป 49 บัญชีลูกหนี้การคาหรือรายไดคางรับมียอด

สูงขึ้นในขณะที่ยอดขายลดลงจากปกอน ๆ 

- ป 48 มีรายไดจากการขายน้ํามันเกือบทั้งหมดใหกับ

ลูกคารายหนึ่งซึ่งฝายบริหารพิจารณาแลวเห็นวา

ไมไดเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน 
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ตารางที่ 1 การคนหาสัญญาณเตือนภัย ของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท 

สัญญาณเตือนภัย มี ไมมี รายละเอียด 
17. สินคาคงเหลือ 

17.1 สินคาคงเหลือที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ยอดขายไมเปลี่ยนแปลงไปจากป
กอน ๆ  

17.2 สินคาคงเหลือที่กิจการนําไปใชเปนหลักทรัพยค้ําประกัน 

17.3 การประกันภัยที่อาจทําไวไมเพียงพอ 

17.4 การเปลี่ยนแปลงวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ 

17.5 การนําตนทุนที่ไมเกี่ยวของมารวมไวเปนสวนหนึ่งของสินคาคงเหลือ 

   

- ป 47 – 49 ไมปรากฏวา บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดี

เวล ลอปเมนท  มีการกระทําตามขอ 17.1 – 17.5 ใน

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

18. เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด 

18.1 การโอนถายจากสินทรัพยหมุนเวียนไปเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน 

18.2 การบันทึกเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดไวสูง
เกินกวาตนทุนที่กิจการไดมา 

18.3 ไมมีการตัดจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของ
ตลาดที่มีความเสี่ยงตอการลดลงในมูลคาอยางถาวรออกจากบัญชี 

   

ป 47 กิจการมียอดคงเหลือในบัญชีเงินลงทุนใน

หลักทรัพยในความตองการของตลาดเพียง 9,372 

บาท ตอมาในป 48 - 49 ไมปรากฏวากิจการมีการถือ

ครองหลักทรัพยในความตองการของตลาดอีก 
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ตารางที่ 1 การคนหาสัญญาณเตือนภัย ของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท 

สัญญาณเตือนภัย มี ไมมี รายละเอียด 
19. สินทรัพยถาวร เชน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

19.1 เครื่องจักรและเทคโนโลยีลาสมัย 

19.2 คาใชจายในการซอมบํารุงสูง 

19.3 ผลผลิตที่ลดลง 

19.4 การคิดคาเสื่อมราคาต่ําเกินไป 

19.5 การเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดคาเสื่อมราคา 
19.6 การขยายระยะเวลาการตัดคาเสื่อมราคา 
19.7 คาเสื่อมราคาลดลง 

19.8 การตัดจําหนายสินทรัพยออกจากบัญชีเปนจํานวนมาก 

   

- ป 47 – 49 ไมปรากฏวา บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดี

เวลลอปเมนท  มีการกระทําตามขอ 19.1 – 19.7 ใน

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

- ป 49 กิจการยกเลิกการดําเนินงานธุรกิจเหมืองแร

ดีบุกและธุรกิจน้ํามันหลอลื่นจึงมีการตัดจําหนาย

สินทรัพยออกจากบัญชีเปนจํานวนมาก 

20. สินทรัพยไมมีตัวตน 

20.1 ระยะเวลาการตัดจําหนายที่ยาวเกินไป 

20.2 ขยายระยะเวลาการตัดจําหนาย 

20.3 สินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อเทียบกับสินทรัพยรวมและสวนของผูถือหุนมี
สัดสวนคอนขางสูง 

20.4 ยอดดุลของบัญชีคาความนิยมคอนขางสูง ทั้ง ๆ ที่ศักยภาพในการทํา

กําไรของบริษัทที่ถูกลงทุนเริ่มถดถอย 

   

- ป 47 – 49 ไมปรากฏวากิจการมีบัญชีสินทรัพยไมมี

ตัวตนในงบการเงินหรือหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน 
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ตารางที่ 1 การคนหาสัญญาณเตือนภัย ของ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท 

สัญญาณเตือนภัย มี ไมมี รายละเอียด 
21. หนี้สินโดยประมาณ (Estimated Liabilities) แสดงไวต่ําเกินไป   - ป 47 – 49 ไมปรากฏวากิจการมีบัญชีหนี้สิน

โดยประมาณในงบการเงินหรือหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน 
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2. การคนหาสัญญาณเตือนภัย ของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย 

ตารางที่ 2 การคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย 

สัญญาณเตือนภัย มี ไมมี รายละเอียด 
1. รายงานของผูสอบบัญชีที่ยาวผิดปกติ ใชคําพูดประหลาด ๆ กลาวถึงความแนนอน

ตาง ๆ ที่มีสาระสําคัญ ออกรายงานที่ลาชากวาปกติหรือมีการชี้แจงถึงการเปลี่ยนแปลง

ตัวผูสอบบัญชี สัญญาณเตือนภัยเหลานี้อาจเปนตัวบงบอกวาผูบริหารและผูสอบบัญชีมี

ความเห็นที่ขัดแยงกันเกี่ยวกับรายการบางรายการวา ควรมีวิธีปฏิบัติทางบัญชีอยางไร

จึงจะเกิดความเหมาะสม โดยทั่วไปความเห็นที่ขัดแยงกันนี้มักจะเกี่ยวของกับรายการที่

มีความเสี่ยงสูง 

 

 - ป 47 – 48 ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นแบบมี

เงื่อนไขและมีขอสังเกตตองบการเงินของกิจการ 

- ป 49 ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไข

แตมีขอสังเกตตองบการเงินของกิจการ 

- ป 47 – 49 ไดนําเสนอรายงานตามปกติ ในเดือน

กุมภาพันธของทุกป ไมมีสัญญาณเตือนภัยที่เปนตัว

บงชี้วาผูบริหารและผูสอบบัญชีมีความเห็นที่ขัดแยง

กันเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีในรายการบาง

รายการ 
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ตารางที่ 2 การคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย 

สัญญาณเตือนภัย มี ไมมี รายละเอียด 
2. การลดลงในคาใชจายที่เปนไปตามดุลยพินิจของฝายบริหาร (Total Managed 

Costs) เชน คาโฆษณา (หรือการลดลงเมื่อเทียบกับรายไดคาขาย) ฝายบริหารจะลด

คาใชจายเหลานี้ลงเพื่อใหกิจการทํากําไรไดเขาเปา เมื่อรายจายเหลานี้ลดลง จึงมักมี

คําถามตามมาวาจะทําใหผลประโยชนในระยะยาวที่กิจการจะไดรับเกิดความเสียหาย

ตามมาดวยหรือไม 

  - ป 47 – 49 กิจการแสดงยอดคาใชจายในการขายและ

บริหารไว 14.42 ลานบาทในป 47 14.68 ลานบาทใน

ป 48 และ 17.49 ลานบาทในป 49 โดยไมไดมีการ

อ ธิบ า ย ว า ค า ใ ช จ า ย ในก า รข า ย แ ละบริ ห า ร

ประกอบดวยคาใชจายอะไรบางในงบการเงินและ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

- ในระหวางเดือนพฤศจิกายนป 49 กิจการไดมี  

การปดซอมบํา รุงโรงงานประจําปในสวนของ  

การผลิตปโตรเลียมและการผลิตปโตรเคมี  ซึ่ง

คาใชจายในการซอมบํารุงดังกลาวเปนจํานวน 1,021 

ลานบาท 

3. การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีหรือ

การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยูไปสูนโยบายบัญชีที่หละหลวมมาก

ขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีอาจเปนสัญญาณบงบอกวาปจจัยทางเศรษฐกิจของ

กิจการกําลังเปลี่ยนแปลงไปหรืออาจเปนแคเพียงการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูผลกําไร

และอัตราการเติบโตของกําไรที่สูงขึ้น 

  ในไตรมาส 4 ป 2549 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ

จากราคาที่ตีใหมเปนราคาทุน เพื่อใหสอดคลองตาม

นโยบายการบัญชีของบริษัทในเครือ ปตท. และได

ปรับปรุงยอนหลังงบการเงินป 2548 เพื่อใหสามารถ

เปรียบเทียบกันได 
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ตารางที่ 2 การคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย 

สัญญาณเตือนภัย มี ไมมี รายละเอียด 
4. การเพิ่มขึ้นของบัญชีลูกหนี้หรือรายไดคางรับที่แตกตางไปจากยอดที่กิจการ

ประสบอยูในอดีตอยางเห็นไดชัด อาจเปนตัวบงบอกวากิจการไดมีการใหสินเชื่อทาง 

การคาเพื่อกระตุนยอดขายเพื่อทํากําไรใหเขาเปา ยอดขายเหลานี้อาจจะเกิดจากการขาย

ใหกับลูกคา ที่มีความเสี่ยงสูงตอการผิดนัดชําระหนี้ ซึ่งยอดขายเหลานี้ควรจะเกิดขึ้นใน

ปหนา แตถูกขยับเขามาเปนยอดขายของปปจจุบันหรืออาจเปนยอดขายที่กอใหเกิด

ปญหาทางการเงินแกผูขายตามมาในภายหลัง 

 

 กิจการมียอดบัญชีลูกหนี้ ณ วันสิ้นป 47 มี 6 พันลาน

บาท ณ วันสิ้นป 48 มีจํานวน 7.94 พันลานบาทและ 

6.70 พันลานบาท ณ วันสิ้นป 49 โดยป 2547 เพิ่มขึ้น

จากป 2546 (3.75 พันลานบาท) ถึง 61.44% ซึ่งนาจะ

เปนผลจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย 

5. การขยายตัวของบัญชีเจาหนี้การคาที่แตกตางไปจากยอดที่กิจการประสบอยูใน

อดีตอยางเห็นไดชัดหรือการขยายระยะเวลาการชําระหนี้เกินไปกวาระยะเวลาการชําระ

หนี้โดยปกติปกติอาจเปนสัญญาณบงบอกวากิจการตองการที่จะทําใหยอดดุลของบัญชี

เจาหนี้คลายกับวาเพิ่งเกิดขึ้นลาสุด ณ วันที่จัดทํางบดุล 

  กิจการมียอดบัญชีเจาหนี้ ณ วันสิ้นป 5.71 พันลาน

บาท 9.22 พันลานบาทและ 9.13 พันลานบาทในป 

2547, 2548 และ 2549 ตามลําดับ โดยป 2548 เพิ่มขึ้น

จากป 2547 ถึง 61.62% ซึ่งนาจะเปนผลจาก  

การเพิ่มขึ้นของยอดขาย 

6. การเพิ่มขึ้นในยอดคงเหลือในบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตนอยางผิดปกติ เปนสัญญาณ

บงบอกวา กิจการอาจกําลังตั้งรายจายในสินทรัพยไมมีตัวตนเปนคาใชจายรอตัดบัญชี 

เนื่องจากรายไดที่กิจการทําไดไมเพียงพอตอการที่จะชดเชยรายจายดังกลาว หากมีการ

ตัดเปนคาใชจายในงวดที่เกิดขึ้น 

  ป 47 -49 กิจการมีการลดลงของยอดคงเหลือในบัญชี

สินทรัพยไมมีตัวตนอยางตอเนื่อง เนื่องจากการตัด

จําหนายระหวางป โดยสินทรัพยไมมีตัวตนของ

กิจการประกอบดวย สิทธิการเชาที่ดิน รายจายใน  

การขุดลอกรองน้ําทะเลและรายจายรอตัดบัญชี 
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ตารางที่ 2 การคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย 

สัญญาณเตือนภัย มี ไมมี รายละเอียด 
7. มีรายไดมาจากรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวและไมเกิดขึ้นอีกในอนาคตอันใกล 

เชน กําไรจากการจําหนายสินทรัพย (เชน อาคารสํานักงานใหญ เปนตน) การจําหนาย

สินทรัพยออกไปในราคาที่ทํากําไรเชนนี้ อาจทําขึ้นเพียงเพื่อทําใหกําไรที่เกิดขึ้นจริง 

ไมตางไปจากกําไรที่ไดประมาณการไว 

 

 ป 47 – 49 กิจการมีการจําหนายสินทรัพย ซึ่งทําใหมี

ทั้งกําไรและขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยแตเปน

จํานวนเงินที่ไมมีสาระสําคัญเมื่อเทียบกับรายไดรวม 

8. การลดลงในอัตรากําไรขั้นตน อาจเปนสัญญาณบงบอกวาการแขงขันทางดาน

ราคาทําใหกิจการไมสามารถปรับราคาสินคาไดตามใจขอบหรืออาจเปนสัญญาณบง

บอกวากิจการไมสามารถควบคุมตนทุนไดหรือสวนผสมผลิตภัณฑที่กิจการทําอยู

อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

  ป 47 – 49 กิจการมีการลดลงในอัตรากําไรขั้นตน

อยางตอเนื่อง เนื่องจากตนทุนขายและราคาน้ํามันดิบ

ปรับตัวสูงขึ้น 

9. การลดลงในสํารองตาง ๆ ไมวาจะเปนตัดจายโดยตรงจากสํารองหรือการโอน

กลับรายการสํารองตาง ๆ การตัดจายโดยตรงจากสํารองเปนตัวบงบอกวารายการอัน

อาจเกิดขึ้น ซึ่งไดมีการตั้งสํารองเผื่อสําหรับจํานวนนี้ไวแลวไดเกิดขึ้นตามนั้นจริง 

ในขณะที่การโอนกลับรายการที่ตั้งสํารองไวเปนตัวบงบอกวากิจการทําขึ้นเพื่อสราง

ภาพกําไร 

  ป 47 – 49 ไมปรากฏวามีการลดลงในสํารองตาง ๆ 

ไมวาจะเปนตัดจายโดยตรงจากสํารองหรือการโอน

กลับรายการสํารองตาง ๆ การตัดจายโดยตรงจาก

สํารอง มีเพียงการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อใชเปนสํารอง

ตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุน  ซึ่งสํารองตาม

กฎหมายนี้จะไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 
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ตารางที่ 2 การคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย 

สัญญาณเตือนภัย มี ไมมี รายละเอียด 
10. การเพิ่มขึ้นในเงินกูยืมเปนสัญญาณบงบอกวากิจการกําลังประสบกับปญหาใน

การจัดหาเงินทุนเพื่อการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ จากแหลงเงินทุนเพื่อการดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ จากแหลงเงินทุนภายในกิจการ 

  ป 47 – 49 ไมปรากฏวากิจการมียอดเงินกูยืม (ระยะ

ยาว) ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

มี เพียงยอดบัญชี เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่

เกี่ยวของเทานั้น 

11. การเพิ่มขึ้นในบัญชีภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี อาจเปนสัญญาณบงบอกวากิจการ
กําลังใชหลักการบัญชีที่หละหลวมในการจัดทําตัวเลขกําไร  เพื่อนําเสนอตอ

สาธารณชนหรือเปนสัญญาณบงบอกวากําไรกอนหักภาษีเงินได ซึ่งเปนตัววัดผลการ

ดําเนินงานที่แทจริงของกิจการกําลังปรับตัวไปในทางลดลง 

  ป 47 – 49 ไมปรากฏวามีการเพิ่มขึ้นในบัญชีภาษีเงิน

ไดรอการตัดบัญชีในงบการเงินและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 

12. ยอดดุลของบัญชีเงินสดและบัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของ
ตลาดต่ํามาก ณ วันสิ้นป อาจเปนสัญญาณบงบอกวากิจการอาจมีการนําเงินสดไปชําระ

คืนหนี้เพื่อปรับปรุงอัตราสวนทุนหมุนเวียนใหสูงขึ้น 

  ป 47 – 49 ไมปรากฏวายอดดุลของบัญชีเงินสดและ

บัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของ

ตลาดต่ํามาก ณ วันสิ้นป 

13. ยอดเงินกูยืมระยะสั้นสูงขึ้นอยางผิดปกติ ณ วันสิ้นปหรือ ณ ชวงเวลาที่แตกตางไป

จากปที่ผาน ๆ มา อาจเปนสัญญาณบงบอกวากิจการอาจทําการกูยืมเงินมาเพื่อ

สนับสนุนการขายสินคาเปนเงินเชื่อโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มยอดขายตอนปลายงวด

ให สูงขึ้นหรือเปนสัญญาณบงบอกวา รูปแบบของการดํา เนินธุรกิจอาจกําลัง

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

  กิจการมียอดบัญชีเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่

เกี่ยวของกัน ณ วันสิ้นป 47 มีจํานวน 304 ลานบาท 

ณ วันสิ้นป 48 มี 664 ลานบาทและ ณ วันสิ้นป 49 มี 

996 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

 



141 

ตารางที่ 2 การคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย 

สัญญาณเตือนภัย มี ไมมี รายละเอียด 
14. อัตราหมุนเวียนของสินคาคงเหลือที่ต่ําลง อาจเปนสัญญาณบงบอกวาปญหา

ทางดานการขาย ปญหาทางดานสินคาคงเหลือหรือปญหาทางดานการผลิตกําลังเกิดขึ้น 

  อัตราหมุนเวียนของสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่อง คือในป 2547, 2548 และ 2549 อัตรา

หมุนเวียนของสินคาคงเหลือ เทากับ 10.51, 11.61 

และ 12.17 ตามลําดับ 

15. เงินสดบางสวนของกิจการมีขอจํากัดในการใช   ป 47 – 49 กิจการมีเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ํา

ประกัน  จํ านวน  22.13 ล านบาท  ในป  47, 3.44 

พันลานบาท ในป 48 และ 25.00 ลานบาทในป 49  

ซึ่งไดแสดงเปนยอดหักออกจากบัญชีเงินสดและเงิน

ฝากธนาคารสําหรับปแลว 

16. บัญชีลูกหนี้การคาหรือรายไดคางรับ 

16.1 ลูกหนี้การคาหรือรายไดคางรับคางชําระเกิดกําหนดคอนขางมาก 

16.2 บัญชีลูกหนี้การคาหรือรายไดคางรับมียอดสูงขึ้นในขณะที่ยอดขายไม
เปลี่ยนแปลงไปจากปกอน ๆ 

16.3 การพึ่งพิงอยูกับลูกหนี้การคาเพียงรายเดียวหรือสองราย 

16.4 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้การคาที่ลดลงมีจํานวนสูงที่ไมพน
ระยะเวลาที่ใหสิทธิแกลูกคาในการสงคืนสินคา 

   

- ลูกหนี้การคาที่เกินกําหนดชําระมีจํานวนไมสูง 

- ลูกหนี้การคาและยอดขายเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

- ไมปรากฏวากิจการพึ่งพิงอยูกับลูกหนี้การคาเพียง

รายเดียวหรือสองราย 

-  ไมปรากฏวาอัตราการหมุนของลูกหนี้การคาที่

ลดลงมีจํานวนสูงที่ไมพนระยะเวลาที่ใหสิทธิแก

ลูกคาในการสงคืนสินคา 
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ตารางที่ 2 การคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย 

สัญญาณเตือนภัย มี ไมมี รายละเอียด 
17. สินคาคงเหลือ 

17.1 สินคาคงเหลือที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ยอดขายไมเปลี่ยนแปลงไปจากป
กอน ๆ  

17.2 สินคาคงเหลือที่กิจการนําไปใชเปนหลักทรัพยค้ําประกัน 

17.3 การประกันภัยที่อาจทําไวไมเพียงพอ 

17.4 การเปลี่ยนแปลงวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ 

17.5 การนําตนทุนที่ไมเกี่ยวของมารวมไวเปนสวนหนึ่งของสินคาคงเหลือ 

   

- ไมปรากฏวามีการกระทําตามขอ 17.1 – 17.6 ใน

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแตอยาง

ใด 

18. เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด 

18.1 การโอนถายจากสินทรัพยหมุนเวียนไปเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน 

18.2 การบันทึกเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดไวสูง
เกินกวาตนทุนที่กิจการไดมา 

18.3 ไมมีการตัดจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของ
ตลาดที่มีความเสี่ยงตอการลดลงในมูลคาอยางถาวรออกจากบัญชี 

   

- กิจการมีเงินลงทุนทั้งเงินลงทุนชั่วคราวและเงิน

ลงทุนระยะยาว โดยเงินลงทุนระยะยาวประกอบดวย 

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย เงินลงทุน

ระยะยาวกิจการที่เกี่ยวของกันและเงินลงทุนระยะยาว

อื่น ซึ่งในป 47 – 49 ไมปรากฏวากิจการมีการกระทํา

ตามขอ 18.1 – 18.3 ในงบการเงินและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินแตอยางใด สวนในป 49 กิจการ

ไดจําหนาย / ยกเลิกเงินลงทุนบันทึกบัญชีโดยวิธี

สวนไดเสียออกจากบัญชี 
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ตารางที่ 2 การคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย 

สัญญาณเตือนภัย มี ไมมี รายละเอียด 
19. สินทรัพยถาวร เชน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

19.1 เครื่องจักรและเทคโนโลยีลาสมัย 

19.2 คาใชจายในการซอมบํารุงสูง 

19.3 ผลผลิตที่ลดลง 

19.4 การคิดคาเสื่อมราคาต่ําเกินไป 

19.5 การเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดคาเสื่อมราคา 
19.6 การขยายระยะเวลาการตัดคาเสื่อมราคา 
19.7 คาเสื่อมราคาลดลง 

19.8 การตัดจําหนายสินทรัพยออกจากบัญชีเปนจํานวนมาก 

   

- ป 47 – 49 ไมปรากฏวามีเครื่องจักรและเทคโนโลยี

ลาสมัย ผลผลิตที่ลดลง การคิดคาเสื่อมราคาต่ําเกินไป 

การเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดคาเสื่อมราคา การขยาย

เวลาการตัดคาเสื่อมราคา การตัดจําหนายสิทรัพยออก

จากบัญชีเปนจํานวนมาก 

- ป 49 ในระหวางเดือนพฤศจิกายน กิจการไดมีการ

ปดซอมบํารุงโรงงานประจําปในสวนของการผลิต

ปโตรเลียม และการผลิตปโตรเคมี ซึ่งคาใชจายใน

การซอมบํารุงดังกลาวเปนจํานวน 1,021 ลานบาท 

- ป 49 ในไตรมาส 4 ป 2549 กิจการไดเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ

จากราคาที่ตีใหมเปนราคาทุน เพื่อใหสอดคลองตาม

นโยบายการบัญชีของบริษัทในเครือ ปตท. และได

ปรับปรุงยอนหลังงบการเงินป 2548 ทําใหที่ดิน 

อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคาในป 48 ของ

กิจการลดลง 
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ตารางที่ 2 การคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย 

สัญญาณเตือนภัย มี ไมมี รายละเอียด 
20. สินทรัพยไมมีตัวตน 

20.1 ระยะเวลาการตัดจําหนายที่ยาวเกินไป 

20.2 ขยายระยะเวลาการตัดจําหนาย 

20.3 สินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อเทียบกับสินทรัพยรวมและสวนของผูถือหุนมี
สัดสวนคอนขางสูง 

20.4 ยอดดุลของบัญชีคาความนิยมคอนขางสูง ทั้ง ๆ ที่ศักยภาพในการทํา

กําไรของบริษัทที่ถูกลงทุนเริ่มถดถอย 

   

- สินทรัพยไมมีตัวตนของกิจการประกอบดวย สิทธิ

การเชาที่ดิน รายจายในการขุดลอกรองน้ําทะเลและ

รายจายรอตัดบัญชี 

- ป 47 -49 กิจการมีการลดลงของยอดคงเหลือใน

บัญชีสินทรัพยไมมีตัวตนอยางตอเนื่อง เนื่องจาก  

การตัดจําหนายระหวางป 

- ป 47 – 49 ไมปรากฏวากิจการมีการกระทําตามขอ 

20.1 – 20.4 ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ

การเงินแตอยางใด 

21. หนี้สินโดยประมาณ (Estimated Liabilities) แสดงไวต่ําเกินไป   - ป 47 – 49 ไมปรากฏวากิจการมีบัญชีหนี้สิน

โดยประมาณแสดงไวต่ําเกินไปในงบการเงินหรือ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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3. การคนหาสัญญาณเตือนภัย ของ บมจ.ไทยวา 

ตารางที่ 3 การคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.ไทยวา 

สัญญาณเตือนภัย มี ไมมี รายละเอียด 
1. รายงานของผูสอบบัญชีที่ยาวผิดปกติ ใชคําพูดประหลาด ๆ กลาวถึงความแนนอน

ตาง ๆ ที่มีสาระสําคัญ ออกรายงานที่ลาชากวาปกติหรือมีการชี้แจงถึงการเปลี่ยนแปลง

ตัวผูสอบบัญชี สัญญาณเตือนภัยเหลานี้อาจเปนตัวบงบอกวาผูบริหารและผูสอบบัญชีมี

ความเห็นที่ขัดแยงกันเกี่ยวกับรายการบางรายการวา ควรมีวิธีปฏิบัติทางบัญชีอยางไร

จึงจะเกิดความเหมาะสม โดยทั่วไปความเห็นที่ขัดแยงกันนี้มักจะเกี่ยวของกับรายการที่

มีความเสี่ยงสูง 

 

 

- ป 47 – 48 ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นแบบไมมี

เงื่อนไขและมีขอสังเกตตองบการเงินของกิจการ 

- ป 49 ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขและ

มีขอสังเกตตองบการเงินของกิจการ 

- ป 47 – 49 ไดนําเสนอรายงานตามปกติ ในเดือน

มกราคม - กุมภาพันธของทุกป แตรายงานของผูสอบ

บัญชีมีขอสัง เกตเกี่ ยวกับความสามารถในการ

ดําเนินงานตอเนื่องของกิจการทุกป 

2. การลดลงในคาใชจายที่เปนไปตามดุลยพินิจของฝายบริหาร (Total Managed 

Costs) เชน คาโฆษณา (หรือการลดลงเมื่อเทียบกับรายไดคาขาย) ฝายบริหารจะลด

คาใชจายเหลานี้ลงเพื่อใหกิจการทํากําไรไดเขาเปา เมื่อรายจายเหลานี้ลดลง จึงมักมี

คําถามตามมาวาจะทําใหผลประโยชนในระยะยาวที่กิจการจะไดรับเกิดความเสียหาย

ตามมาดวยหรือไม 

 

 ป 47 – 49 กิจการแสดงยอดคาใชจายในการขายและ

บริหารไว 386.76 ลานบาทในป 47 301.13 ลานบาท

ในป 48 และ 272.44 ลานบาทในป 49 โดยไมไดมี

การอธิบายวาค าใชจ ายในการขายและบริหาร

ประกอบดวยคาใชจายอะไรบางไวในงบการเงินและ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ตารางที่ 3 การคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.ไทยวา 

สัญญาณเตือนภัย มี ไมมี รายละเอียด 
3. การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีหรือ

การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยูไปสูนโยบายบัญชีที่หละหลวมมาก

ขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีอาจเปนสัญญาณบงบอกวาปจจัยทางเศรษฐกิจของ

กิจการกําลังเปลี่ยนแปลงไปหรืออาจเปนแคเพียงการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูผลกําไร

และอัตราการเติบโตของกําไรที่สูงขึ้น 

  ป 47 – 49 ไมปรากฏวามีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

หรือการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการบัญชีที่กิจการใช

อยูไปสูนโยบายบัญชีที่หละหลวมมากขึ้น 

4. การเพิ่มขึ้นของบัญชีลูกหนี้หรือรายไดคางรับที่แตกตางไปจากยอดที่กิจการ

ประสบอยูในอดีตอยางเห็นไดชัด อาจเปนตัวบงบอกวากิจการไดมีการใหสินเชื่อทาง 

การคาเพื่อกระตุนยอดขายเพื่อทํากําไรใหเขาเปา ยอดขายเหลานี้อาจจะเกิดจากการขาย

ใหกับลูกคา ที่มีความเสี่ยงสูงตอการผิดนัดชําระหนี้ ซึ่งยอดขายเหลานี้ควรจะเกิดขึ้นใน

ปหนา แตถูกขยับเขามาเปนยอดขายของปปจจุบันหรืออาจเปนยอดขายที่กอใหเกิด

ปญหาทางการเงินแกผูขายตามมาในภายหลัง 

 

 ป 47 -49 ไมปรากฏวาการเพิ่มขึ้นของบัญชีลูกหนี้

หรือรายไดคางรับที่แตกตางไปจากยอดที่กิจการ

ประสบอยูในอดีตอยางเห็นไดชัด เนื่องจากยอด

คงเหลือของบัญชีลูกหนี้ลดลงอยางตอเนื่อง  

5. การขยายตัวของบัญชีเจาหนี้การคาที่แตกตางไปจากยอดที่กิจการประสบอยูใน

อดีตอยางเห็นไดชัดหรือการขยายระยะเวลาการชําระหนี้เกินไปกวาระยะเวลาการชําระ

หนี้โดยปกติปกติอาจเปนสัญญาณบงบอกวากิจการตองการที่จะทําใหยอดดุลของบัญชี

เจาหนี้คลายกับวาเพิ่งเกิดขึ้นลาสุด ณ วันที่จัดทํางบดุล 

  ป 47 -49 ไมปรากฏวาการเพิ่มขึ้นของบัญชีเจาหนี้

การคาที่แตกตางไปจากยอดที่กิจการประสบอยูใน

อดีตอยางเห็นไดชัด เนื่องจากยอดคงเหลือของบัญชี

เจาหนี้การคาลดลงอยางตอเนื่อง  
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ตารางที่ 3 การคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.ไทยวา 

สัญญาณเตือนภัย มี ไมมี รายละเอียด 
6. การเพิ่มขึ้นในยอดคงเหลือในบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตนอยางผิดปกติ เปนสัญญาณ

บงบอกวา กิจการอาจกําลังตั้งรายจายในสินทรัพยไมมีตัวตนเปนคาใชจายรอตัดบัญชี 

เนื่องจากรายไดที่กิจการทําไดไมเพียงพอตอการที่จะชดเชยรายจายดังกลาว หากมีการ

ตัดเปนคาใชจายในงวดที่เกิดขึ้น 

  - สินทรัพยไมมีตัวตนของ บมจ.ไทยวา ประกอบดวย 

คาสิทธิในการใชประโยชนบนที่ดิน 

- ในป 47 - 49 ไมปรากฏวา บมจ.ไทยวา มีการ

เพิ่มขึ้นของบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตนในงบการเงิน

และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

7. มีรายไดมาจากรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวและไมเกิดขึ้นอีกในอนาคตอันใกล 

เชน กําไรจากการจําหนายสินทรัพย (เชน อาคารสํานักงานใหญ เปนตน) การจําหนาย

สินทรัพยออกไปในราคาที่ทํากําไรเชนนี้ อาจทําขึ้นเพียงเพื่อทําใหกําไรที่เกิดขึ้นจริง 

ไมตางไปจากกําไรที่ไดประมาณการไว 

  - ป 47 – 48 ไมปรากฏวามีกําไรจากการจําหนาย

สินทรัพยในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ

การเงินแตอยางใด 

- ป 49 มีกําไรจากการจําหนายสินทรัพย คิดเปนรอย

ละ 6.56 ของรายไดรวม 

8. การลดลงในอัตรากําไรขั้นตน อาจเปนสัญญาณบงบอกวาการแขงขันทางดาน

ราคาทําใหกิจการไมสามารถปรับราคาสินคาไดตามใจขอบหรืออาจเปนสัญญาณบง

บอกวากิจการไมสามารถควบคุมตนทุนไดหรือสวนผสมผลิตภัณฑที่กิจการทําอยู

อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

  - ป 47 – 49 กิจการมีอัตรากําไรขั้นตนผันแปรไปตาม

รายได โดยมีอัตรากําไรขั้นตน 24.64%, 20.08%, 

21.22% และมีรายได 2.55 พันลานบาทในป 47 2.02 

พันลานบาทในป 48 และ 2.29 พันลานบาทในป 49  
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ตารางที่ 3 การคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.ไทยวา 

สัญญาณเตือนภัย มี ไมมี รายละเอียด 
9. การลดลงในสํารองตาง ๆ ไมวาจะเปนตัดจายโดยตรงจากสํารองหรือการโอน

กลับรายการสํารองตาง ๆ การตัดจายโดยตรงจากสํารองเปนตัวบงบอกวารายการอัน

อาจเกิดขึ้น ซึ่งไดมีการตั้งสํารองเผื่อสําหรับจํานวนนี้ไวแลวไดเกิดขึ้นตามนั้นจริง 

ในขณะที่การโอนกลับรายการที่ตั้งสํารองไวเปนตัวบงบอกวากิจการทําขึ้นเพื่อสราง

ภาพกําไร 

  ป 47 – 49 ไมปรากฏวามีการลดลงในสํารองตาง ๆ 

ไมวาจะเปนตัดจายโดยตรงจากสํารองหรือการโอน

กลับรายการสํารองตาง ๆ การตัดจายโดยตรงจาก

สํารอง มีเพียงการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อใชเปนสํารอง

ตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุน  ซึ่งสํารองตาม

กฎหมายนี้จะไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

10. การเพิ่มขึ้นในเงินกูยืมเปนสัญญาณบงบอกวากิจการกําลังประสบกับปญหาใน

การจัดหาเงินทุนเพื่อการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ จากแหลงเงินทุนเพื่อการดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ จากแหลงเงินทุนภายในกิจการ 

  ป 47 – 49 ไมปรากฏวามีการเพิ่มขึ้นในเงินกูยืมใน 

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

11. การเพิ่มขึ้นในบัญชีภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี อาจเปนสัญญาณบงบอกวากิจการ
กําลังใชหลักการบัญชีที่หละหลวมในการจัดทําตัวเลขกําไร  เพื่อนําเสนอตอ

สาธารณชนหรือเปนสัญญาณบงบอกวากําไรกอนหักภาษีเงินได ซึ่งเปนตัววัดผลการ

ดําเนินงานที่แทจริงของกิจการกําลังปรับตัวไปในทางลดลง 

  ป 47 – 49 ไมปรากฏวามีการเพิ่มขึ้นในบัญชีภาษีเงิน

ไดรอการตัดบัญชีในงบการเงินและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 
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ตารางที่ 3 การคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.ไทยวา 

สัญญาณเตือนภัย มี ไมมี รายละเอียด 
12. ยอดดุลของบัญชีเงินสดและบัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของ
ตลาดต่ํามาก ณ วันสิ้นป อาจเปนสัญญาณบงบอกวากิจการอาจมีการนําเงินสดไปชําระ

คืนหนี้เพื่อปรับปรุงอัตราสวนทุนหมุนเวียนใหสูงขึ้น 

  ป 47 – 49 บมจ.ไทยวา มียอดดุลของบัญชีเงินสดและ

บัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของ

ตลาด 308 ลานบาทในป 47 212 ลานบาทในป 48 

และ 218 ลานบาทในป 49 ซึ่งเปลี่ยนแปลง 3.74%, - 

31.27% และ 2.95% ตามลําดับ  

13. ยอดเงินกูยืมระยะสั้นสูงขึ้นอยางผิดปกติ ณ วันสิ้นปหรือ ณ ชวงเวลาที่แตกตางไป

จากปที่ผาน ๆ มา อาจเปนสัญญาณบงบอกวากิจการอาจทําการกูยืมเงินมาเพื่อ

สนับสนุนการขายสินคาเปนเงินเชื่อโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มยอดขายตอนปลายงวด

ให สูงขึ้นหรือเปนสัญญาณบงบอกวา รูปแบบของการดํา เนินธุรกิจอาจกําลัง

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

  ป 47 – 49 ไมปรากฏวา บมจ.ไทยวา มีบัญชีเงินกูยืม

ระยะสั้นในงบดุลและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

มีเพียงหนี้สินจากการปรับโครงสรางหนี้ที่ถึงกําหนด

ชําระภายในหนึ่งป 

14. อัตราหมุนเวียนของสินคาคงเหลือที่ต่ําลง อาจเปนสัญญาณบงบอกวาปญหา

ทางดานการขาย ปญหาทางดานสินคาคงเหลือหรือปญหาทางดานการผลิตกําลังเกิดขึ้น 

  ป 47 – 49 บมจ.ไทยวา มีอัตราหมุนเวียนของสินคา

คงเหลือที่สูงขึ้น คือ 7.83, 8.71 และ 12.78 ตามลําดับ 

15. เงินสดบางสวนของกิจการมีขอจํากัดในการใช   - ป 47 - 49 ไมปรากฏวาเงินสดบางสวนของ บมจ.

ไทยวา มีขอจํากัดในการใช มีเพียงเงินฝากสถาบัน

การเงินที่มีขอจํากัดในการเบิกใช 
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ตารางที่ 3 การคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.ไทยวา 

สัญญาณเตือนภัย มี ไมมี รายละเอียด 
16. บัญชีลูกหนี้การคาหรือรายไดคางรับ 

16.1 ลูกหนี้การคาหรือรายไดคางรับคางชําระเกิดกําหนดคอนขางมาก 

16.2 บัญชีลูกหนี้การคาหรือรายไดคางรับมียอดสูงขึ้นในขณะที่ยอดขายไม
เปลี่ยนแปลงไปจากปกอน ๆ 

16.3 การพึ่งพิงอยูกับลูกหนี้การคาเพียงรายเดียวหรือสองราย 

16.4 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้การคาที่ลดลงมีจํานวนสูงที่ไมพน
ระยะเวลาที่ใหสิทธิแกลูกคาในการสงคืนสินคา 

 

 

  

- ป 47 – 49 ลูกหนี้การคาของ บมจ.ไทยวา มี

แนวโนมที่ลดลง ในขณะที่ยอดขายของ บมจ.ไทยวา 

มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น ลูกหนี้การคา (สุทธิ) 233 ลาน

บาทในป 47 200 ลานบาทในป 48 และ 166 ลานบาท

ในป 49 สวนยอดขายเทากับ 2.55 พันลานบาทในป 

47 2.02 พันลานบาทในป 48 และ 2.29 พันลานบาท

ในป 49  

- ไมปรากฏวา บมจ.ไทยวา มีการกระทําตามขอ 16.1, 

16.3 และ 16.4 ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบ

งบการเงินแตอยางใด 
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ตารางที่ 3 การคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.ไทยวา 

สัญญาณเตือนภัย มี ไมมี รายละเอียด 
17. สินคาคงเหลือ 

17.1 สินคาคงเหลือที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ยอดขายไมเปลี่ยนแปลงไปจากป
กอน ๆ  

17.2 สินคาคงเหลือที่กิจการนําไปใชเปนหลักทรัพยค้ําประกัน 

17.3 การประกันภัยที่อาจทําไวไมเพียงพอ 

17.4 การเปลี่ยนแปลงวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ 

17.5 การนําตนทุนที่ไมเกี่ยวของมารวมไวเปนสวนหนึ่งของสินคาคงเหลือ 

   

- สินคาคงเหลือและยอดขายเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 

- ในป 47 – 49 ไมปรากฏวา บมจ.ไทยวา มี  

การกระทําตามขอ 17.1 – 17.5 แตอยางใด 

18. เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด 

18.1 การโอนถายจากสินทรัพยหมุนเวียนไปเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน 

18.2 การบันทึกเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดไวสูง
เกินกวาตนทุนที่กิจการไดมา 

18.3 ไมมีการตัดจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของ
ตลาดที่มีความเสี่ยงตอการลดลงในมูลคาอยางถาวรออกจากบัญชี 

   

- เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด

ของ บมจ.ไทยวา ประกอบดวย เงินลงทุนชั่วคราว 

เงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 

เงินลงทุนในบริษัทรวมซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย

และเงินลงทุนระยะยาว  ซึ่งในป 47 – 49 ไมปรากฏ

วา บมจ.ไทยวา มีการกระทําตามขอ 18.1 – 18.3 แต

อยางใด 
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ตารางที่ 3 การคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.ไทยวา 

สัญญาณเตือนภัย มี ไมมี รายละเอียด 
19. สินทรัพยถาวร เชน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

19.1 เครื่องจักรและเทคโนโลยีลาสมัย 

19.2 คาใชจายในการซอมบํารุงสูง 

19.3 ผลผลิตที่ลดลง 

19.4 การคิดคาเสื่อมราคาต่ําเกินไป 

19.5 การเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดคาเสื่อมราคา 
19.6 การขยายระยะเวลาการตัดคาเสื่อมราคา 
19.7 คาเสื่อมราคาลดลง 

19.8 การตัดจําหนายสินทรัพยออกจากบัญชีเปนจํานวนมาก 

   

- ป 48 – 49 ปรากฏวาคาเสื่อมราคาของ บมจ.ไทยวา 

ลดลง ซึ่งเปนผลมาจากการตีราคาสินทรัพยใหม 

- ในป 47 – 49 ไมปรากฏวา บมจ.ไทยวา มีการ

กระทําตามขอ 19.1 – 19.6 และ 19.8 ในงบการเงิน

และหมายเหตุประกอบงบการเงินแตอยางใด 
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ตารางที่ 3 การคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.ไทยวา 

สัญญาณเตือนภัย มี ไมมี รายละเอียด 
20. สินทรัพยไมมีตัวตน 

20.1 ระยะเวลาการตัดจําหนายที่ยาวเกินไป 

20.2 ขยายระยะเวลาการตัดจําหนาย 

20.3 สินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อเทียบกับสินทรัพยรวมและสวนของผูถือหุนมี
สัดสวนคอนขางสูง 

20.4 ยอดดุลของบัญชีคาความนิยมคอนขางสูง ทั้ง ๆ ที่ศักยภาพในการทํา

กําไรของบริษัทที่ถูกลงทุนเริ่มถดถอย 

   

- สินทรัพยไมมีตัวตนของ บมจ.ไทยวา ประกอบดวย 

คาสิทธิในการใชประโยชนบนที่ดิน 

– ป 47 - 49 ไมปรากฏวา บมจ.ไทยวา มีการกระทํา

ตามขอ 20.1, 20.2 และ 20.4 ในงบการเงินและหมาย

เหตุประกอบงบการเงินแตอยางใด 

- ป 47 – 49 สินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อเทียบกับสวน

ของผูถือหุนมีสัดสวนคอนขางสูง เนื่องจาก บมจ.

ไทยวา มีขาดทุนสะสมเกินทุนมาตลอด 

21. หนี้สินโดยประมาณ (Estimated Liabilities) แสดงไวต่ําเกินไป   - ป 47 – 49 ไมปรากฏวา บมจ.ไทยวา มีบัญชีหนี้สิน

โดยประมาณแสดงไวต่ําเกินไปในงบการเงินหรือ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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4. การคนหาสัญญาณเตือนภัย ของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) 

ตารางที่ 4 การคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) 

สัญญาณเตือนภัย มี ไมมี รายละเอียด 
1. รายงานของผูสอบบัญชีที่ยาวผิดปกติ ใชคําพูดประหลาด ๆ กลาวถึงความแนนอน

ตาง ๆ ที่มีสาระสําคัญ ออกรายงานที่ลาชากวาปกติหรือมีการชี้แจงถึงการเปลี่ยนแปลง

ตัวผูสอบบัญชี สัญญาณเตือนภัยเหลานี้อาจเปนตัวบงบอกวาผูบริหารและผูสอบบัญชีมี

ความเห็นที่ขัดแยงกันเกี่ยวกับรายการบางรายการวา ควรมีวิธีปฏิบัติทางบัญชีอยางไร

จึงจะเกิดความเหมาะสม โดยทั่วไปความเห็นที่ขัดแยงกันนี้มักจะเกี่ยวของกับรายการที่

มีความเสี่ยงสูง 

 

 - ป 47 – 49 ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นแบบไมมี

เงื่อนไขและมีขอสังเกตตองบการเงินของ บมจ.แอด

วานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) เกี่ยวกับ

ความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของ บมจ.

แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) ทุกป 

โดยไดนําเสนอรายงานตามปกติในเดือนกุมภาพันธ

ของทุกป  

2. การลดลงในคาใชจายที่เปนไปตามดุลยพินิจของฝายบริหาร (Total Managed 

Costs) เชน คาโฆษณา (หรือการลดลงเมื่อเทียบกับรายไดคาขาย) ฝายบริหารจะลด

คาใชจายเหลานี้ลงเพื่อใหกิจการทํากําไรไดเขาเปา เมื่อรายจายเหลานี้ลดลง จึงมักมี

คําถามตามมาวาจะทําใหผลประโยชนในระยะยาวที่กิจการจะไดรับเกิดความเสียหาย

ตามมาดวยหรือไม 

 

 - ป 47 – 49 กิจการแสดงยอดคาใชจายในการขายและ

บริหารไว 34.34 ลานบาทในป 47 33.31 ลานบาทใน

ป 48 และ 17.86 ลานบาทในป 49 โดยไมไดมี  

การอธิบายวาค าใชจ ายในการขายและบริหาร

ประกอบดวยคาใชจายอะไรบางไวในงบการเงินและ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ตารางที่ 4 การคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) 

สัญญาณเตือนภัย มี ไมมี รายละเอียด 
3. การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีหรือ

การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยูไปสูนโยบายบัญชีที่หละหลวมมาก

ขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีอาจเปนสัญญาณบงบอกวาปจจัยทางเศรษฐกิจของ

กิจการกําลังเปลี่ยนแปลงไปหรืออาจเปนแคเพียงการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูผลกําไร

และอัตราการเติบโต   ของกําไรที่สูงขึ้น 

  - ป 47 – 49 ไมปรากฏวามีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

หรือการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการบัญชีที่กิจการใช

อยูไปสูนโยบายบัญชีที่หละหลวมมากขึ้น 

4. การเพิ่มขึ้นของบัญชีลูกหนี้หรือรายไดคางรับที่แตกตางไปจากยอดที่กิจการ

ประสบอยูในอดีตอยางเห็นไดชัด อาจเปนตัวบงบอกวากิจการไดมีการใหสินเชื่อทาง 

การคาเพื่อกระตุนยอดขายเพื่อทํากําไรใหเขาเปา ยอดขายเหลานี้อาจจะเกิดจากการขาย

ใหกับลูกคา ที่มีความเสี่ยงสูงตอการผิดนัดชําระหนี้ ซึ่งยอดขายเหลานี้ควรจะเกิดขึ้นใน

ปหนา แตถูกขยับเขามาเปนยอดขายของปปจจุบันหรืออาจเปนยอดขายที่กอใหเกิด

ปญหาทางการเงินแกผูขายตามมาในภายหลัง 

 

 

- ป 47 – 49 ยอดบัญชีลูกหนี้ของ บมจ.แอดวานซ

เพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) เทากับ 8.55 ลาน

บาทในป 47 11.07 ลานบาทในป 48 และ 6.34 ลาน

บาทในป 49 ซึ่งผันแปรไปตามยอดขายของกิจการ 

แตเปนการเปลี่ยนแปลงที่สูงมาก คิดเปน 56.72% ใน

ป 47 29.39% ในป 48 และ 42.72% ในป 49 

5. การขยายตัวของบัญชีเจาหนี้การคาที่แตกตางไปจากยอดที่กิจการประสบอยูใน

อดีตอยางเห็นไดชัดหรือการขยายระยะเวลาการชําระหนี้เกินไปกวาระยะเวลาการชําระ

หนี้โดยปกติปกติอาจเปนสัญญาณบงบอกวากิจการตองการที่จะทําใหยอดดุลของบัญชี

เจาหนี้คลายกับวาเพิ่งเกิดขึ้นลาสุด ณ วันที่จัดทํางบดุล 

  - ป 47 – 49 ยอดบัญชีเจาหนี้ของ บมจ.แอดวานซ

เพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) เทากับ 0.4 ลาน

บาทในป 47 6.26ลานบาทในป 48 และ 2.83 ลาน

บาทในป 49 ซึ่งผันแปรไปตามยอดขายของกิจการ 

แตเปนการเปลี่ยนแปลงที่สูงมาก คิดเปน 92.94% ใน

ป 47 1,417.95% ในป 48 และ 54.76% ในป 49 
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ตารางที่ 4 การคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) 

สัญญาณเตือนภัย มี ไมมี รายละเอียด 
6. การเพิ่มขึ้นในยอดคงเหลือในบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตนอยางผิดปกติ เปนสัญญาณ

บงบอกวา กิจการอาจกําลังตั้งรายจายในสินทรัพยไมมีตัวตนเปนคาใชจายรอตัดบัญชี 

เนื่องจากรายไดที่กิจการทําไดไมเพียงพอตอการที่จะชดเชยรายจายดังกลาว หากมีการ

ตัดเปนคาใชจายในงวดที่เกิดขึ้น 

  - ป 47 – 49 ไมปรากฏวา บมจ.แอดวานซเพนท 

แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) มีบัญชีสินทรัพยไมมี

ตัวตนในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

7. มีรายไดมาจากรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวและไมเกิดขึ้นอีกในอนาคตอันใกล 

เชน กําไรจากการจําหนายสินทรัพย (เชน อาคารสํานักงานใหญ เปนตน) การจําหนาย

สินทรัพยออกไปในราคาที่ทํากําไรเชนนี้ อาจทําขึ้นเพียงเพื่อทําใหกําไรที่เกิดขึ้นจริง 

ไมตางไปจากกําไรที่ไดประมาณการไว 

  - ป 47 – 49 ไมปรากฏวา บมจ.แอดวานซเพนท 

แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) มี กําไรจากการจําหนาย

สินทรัพย ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน มีเพียงขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย 

8. การลดลงในอัตรากําไรขั้นตน อาจเปนสัญญาณบงบอกวาการแขงขันทางดานราคา

ทําใหกิจการไมสามารถปรับราคาสินคาไดตามใจขอบหรืออาจเปนสัญญาณบงบอกวา

กิจการไมสามารถควบคุมตนทุนไดหรือสวนผสมผลิตภัณฑที่กิจการทําอยูอาจจะ

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

  - ป 47 - 49 อัตรากําไรขั้นตนของ บมจ.แอดวานซ

เพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) เทากับ 8.74%,  

8.14% และ – 8.72%, ตามลําดับ จะเห็นไดวาอัตรา

กําไรขั้นตนของป 49 ลดลงอยางมาก 
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ตารางที่ 4 การคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) 

สัญญาณเตือนภัย มี ไมมี รายละเอียด 
9. การลดลงในสํารองตาง ๆ ไมวาจะเปนตัดจายโดยตรงจากสํารองหรือการโอนกลับ

รายการสํารองตาง ๆ การตัดจายโดยตรงจากสํารองเปนตัวบงบอกวารายการอันอาจ

เกิดขึ้น ซึ่งไดมีการตั้งสํารองเผื่อสําหรับจํานวนนี้ไวแลวไดเกิดขึ้นตามนั้นจริง ในขณะ

ที่การโอนกลับรายการที่ตั้งสํารองไวเปนตัวบงบอกวากิจการทําขึ้นเพื่อสรางภาพกําไร 

  ป 47 – 49 ไมปรากฏวามีการลดลงในสํารองตาง ๆ 

ไมวาจะเปนตัดจายโดยตรงจากสํารองหรือการโอน

กลับรายการสํารองตาง ๆ การตัดจายโดยตรงจาก

สํารอง มีเพียงการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อใชเปนสํารอง

ตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุน  ซึ่งสํารองตาม

กฎหมายนี้จะไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

ตอมาในป 48 ทุนสํารองนี้ไดตัดออกจากงบการเงิน

แลว 

10. การเพิ่มขึ้นในเงินกูยืมเปนสัญญาณบงบอกวากิจการกําลังประสบกับปญหาใน  

การจัดหาเงินทุนเพื่อการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ จากแหลงเงินทุนเพื่อการดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ จากแหลงเงินทุนภายในกิจการ 

  - เงินกูยืมของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล 

(ไทยแลนด) ประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชีและเงิน

กูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเงินกูยืมจาก

กรรมการ (ป 49) มียอดคงเหลือ ณ สิ้นป 47 – 49 

เทากับ 25.95 ลานบาท 49.86 ลานบาทและ 54.27 

ลานบาท ตามลําดับ จะเห็นไดวาป 48 เพิ่มขึ้นถึงสอง

เทาของป 47 และในป 49 ยังมีการเพิ่มเงินกูยืมจาก

กรรมการอีกดวย  
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ตารางที่ 4 การคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) 

สัญญาณเตือนภัย มี ไมมี รายละเอียด 
11. การเพิ่มขึ้นในบัญชีภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี อาจเปนสัญญาณบงบอกวากิจการ
กําลังใชหลักการบัญชีที่หละหลวมในการจัดทําตัวเลขกําไร  เพื่อนําเสนอตอ

สาธารณชนหรือเปนสัญญาณบงบอกวากําไรกอนหักภาษีเงินได ซึ่งเปนตัววัดผลการ

ดําเนินงานที่แทจริงของกิจการกําลังปรับตัวไปในทางลดลง 

  - ป 47 – 49 ไมปรากฏวามีการเพิ่มขึ้นในบัญชีภาษี

เงินไดรอการตัดบัญชีในงบการเงินและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 

12. ยอดดุลของบัญชีเงินสดและบัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของ
ตลาดต่ํามาก ณ วันสิ้นป อาจเปนสัญญาณบงบอกวากิจการอาจมีการนําเงินสดไปชําระ

คืนหนี้เพื่อปรับปรุงอัตราสวนทุนหมุนเวียนใหสูงขึ้น 

  - ป 47 – 49 บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล 

(ไทยแลนด) ไมปรากฏวามีบัญชีเงินลงทุนใน

หลักทรัพยในความตองการของตลาดในงบการเงิน

และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

- ป 47 – 49 ยอดบัญชีเงินสดและรายการเทียบเทาเงิน

สดของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทย

แลนด) เทากับ 0.16 ลานบาทในป 47 0.18 ลานบาท

ในป 48 และ 0.09 ลานบาทในป 49 (ป 46 เทากับ 

59.69 ลานบาท) ซึ่งจะเห็นวายอดเงินสดลดลงอยาง

ตอเนื่อง 
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ตารางที่ 4 การคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) 

สัญญาณเตือนภัย มี ไมมี รายละเอียด 
13. ยอดเงินกูยืมระยะสั้นสูงขึ้นอยางผิดปกติ ณ วันสิ้นปหรือ ณ ชวงเวลาที่แตกตางไป

จากปที่ผาน ๆ มา อาจเปนสัญญาณบงบอกวากิจการอาจทําการกูยืมเงินมาเพื่อ

สนับสนุนการขายสินคาเปนเงินเชื่อโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มยอดขายตอนปลายงวด

ให สูงขึ้นหรือเปนสัญญาณบงบอกวา รูปแบบของการดํา เนินธุรกิจอาจกําลัง

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

  - เงินกูยืมระยะสั้นของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด 

เคมิเคิล (ไทยแลนด) ประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชี

และเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน มียอดคงเหลือ ณ 

สิ้นป 47 – 49 เทากับ 25.95 ลานบาท 49.86 ลานบาท 

และ 49.82 ลานบาทตามลําดับ จะเห็นไดวาป 48 

เพิ่มขึ้นถึงสองเทาของป 47  

14. อัตราหมุนเวียนของสินคาคงเหลือที่ต่ําลง อาจเปนสัญญาณบงบอกวาปญหา

ทางดานการขาย ปญหาทางดานสินคาคงเหลือหรือปญหาทางดานการผลิตกําลังเกิดขึ้น 

  - ป 47 – 49 บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล 

(ไทยแลนด) มีอัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ

เทากับ 0.76 , 2.33 และ 5.29  ซึ่งเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  

15. เงินสดบางสวนของกิจการมีขอจํากัดในการใช   - ป 47 – 49 บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล 

(ไทยแลนด) ไมปรากฏวามีเงินสดบางสวนของ

กิจการมีขอจํากัดในการใช มีเพียงเงินฝากสถาบัน

การเงินที่ติดภาระค้ําประกันซึ่งมีจํานวนที่ไมเปน

สาระสําคัญเมื่อเทยีบกับสินทรัพยรวม 
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ตารางที่ 4 การคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) 

สัญญาณเตือนภัย มี ไมมี รายละเอียด 
16. บัญชีลูกหนี้การคาหรือรายไดคางรับ 

16.1 ลูกหนี้การคาหรือรายไดคางรับคางชําระเกิดกําหนดคอนขางมาก 

16.2 บัญชีลูกหนี้การคาหรือรายไดคางรับมียอดสูงขึ้นในขณะที่ยอดขายไม
เปลี่ยนแปลงไปจากปกอน ๆ 

16.3 การพึ่งพิงอยูกับลูกหนี้การคาเพียงรายเดียวหรือสองราย 

16.4 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้การคาที่ลดลงมีจํานวนสูงที่ไมพน
ระยะเวลาที่ใหสิทธิแกลูกคาในการสงคืนสินคา 

   

- ป 47 – 49 ไมปรากฏวา บมจ.แอดวานซเพนท 

แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) มีการกระทําตามขอ 16.1 

– 16.4 ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ

การเงินแตอยางใด 

17. สินคาคงเหลือ 

17.1 สินคาคงเหลือที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ยอดขายไมเปลี่ยนแปลงไปจากป
กอน ๆ  

17.2 สินคาคงเหลือที่กิจการนําไปใชเปนหลักทรัพยค้ําประกัน  

17.3 การประกันภัยที่อาจทําไวไมเพียงพอ  

17.4 การเปลี่ยนแปลงวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือ  

17.5 การนําตนทุนที่ไมเกี่ยวของมารวมไวเปนสวนหนึ่งของสินคาคงเหลือ 

   

- ป 47 – 49 ไมปรากฏวา บมจ.แอดวานซเพนท 

แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) มีการกระทําตามขอ 17.1 

– 17.5 ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบ  

งบการเงินแตอยางใด 
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ตารางที่ 4 การคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) 

สัญญาณเตือนภัย มี ไมมี รายละเอียด 
18. เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด 

18.1 การโอนถายจากสินทรัพยหมุนเวียนไปเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน 

18.2 การบันทึกเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดไวสูง
เกินกวาตนทุนที่กิจการไดมา 

18.3 ไมมีการตัดจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของ
ตลาดที่มีความเสี่ยงตอการลดลงในมูลคาอยางถาวรออกจากบัญชี 

   

- ป 47 – 49 ไมปรากฏวา บมจ.แอดวานซเพนท 

แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) มีบัญชีเงินลงทุนใน

หลักทรัพยในความตองการของตลาดในงบการเงิน

และหมายเหตุประกอบงบการเงินแตอยางใด 

19. สินทรัพยถาวร เชน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

19.1 เครื่องจักรและเทคโนโลยีลาสมัย 

19.2 คาใชจายในการซอมบํารุงสูง 

19.3 ผลผลิตที่ลดลง 

19.4 การคิดคาเสื่อมราคาต่ําเกินไป 

19.5 การเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดคาเสื่อมราคา 
19.6 การขยายระยะเวลาการตัดคาเสื่อมราคา 
19.7 คาเสื่อมราคาลดลง 

19.8 การตัดจําหนายสินทรัพยออกจากบัญชีเปนจํานวนมาก 

   

- ป 47 – 49 ไมปรากฏวา บมจ.แอดวานซเพนท 

แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) มีการกระทําตามขอ 19.1 

– 19.8 ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบ  

งบการเงินแตอยางใด 
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ตารางที่ 4 การคนหาสัญญาณเตือนภัยของ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) 

สัญญาณเตือนภัย มี ไมมี รายละเอียด 
20. สินทรัพยไมมีตัวตน 

20.1 ระยะเวลาการตัดจําหนายที่ยาวเกินไป 

20.2 ขยายระยะเวลาการตัดจําหนาย 

20.3 สินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อเทียบกับสินทรัพยรวมและสวนของผูถือหุนมี
สัดสวนคอนขางสูง 

20.4 ยอดดุลของบัญชีคาความนิยมคอนขางสูง ทั้ง ๆ ที่ศักยภาพในการทํา

กําไรของบริษัทที่ถูกลงทุนเริ่มถดถอย 

   

- ป 47 – 49 ไมปรากฏวา บมจ.แอดวานซเพนท 

แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) มีบัญชีสินทรัพยไมมี

ตัวตนในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

21. หนี้สินโดยประมาณ (Estimated Liabilities) แสดงไวต่ําเกินไป   - ป 47 – 49 ไมปรากฏวา บมจ.แอดวานซเพนท 

แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) มีบัญชีหนี้สิน

โดยประมาณแสดงไวต่ําเกินไปในงบการเงินหรือ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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