
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

รายงานประจําป 2561   
     บริษัท  โกลดไฟน แมนูแฟคเจอเรอส จํากัด (มหาชน)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 
บริษัท โกลดไฟน แมนแูฟคเจอเรอส จํากัด (มหาชน) กอต้ังเมื่อป 2532 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจผลิตเครื่องประดับอัญ
มณีประเภทแหวน จี้ ตางหู สรอยคอ สรอยขอมือ และเข็มกลัด โดยปจจุบันจะเปนการสงออกไปตางประเทศเกือบ
ทั้งหมด ฐานสงออกหลักในปจจุบันคือ ลูกคาประเทศแถบยุโรป และสหรัฐอเมริกา 

ผลิตภัณฑสามารถแบงออกเปน 2 กลุมหลัก คือ  

1. เครื่องประดับอัญมณีบนตัวเรือนทองคํา หรือเรียกวา “งานทอง” เปนสินคาระดับราคาปานกลางของ
กลุมงานทอง ที่ตัวเรือนประดับดวยเพชรและอัญมณีแท 

2. เครื่องประดับอัญมณีบนตัวเรือนเงิน หรือเรียกวา “งานเงิน” เปนสินคาระดับราคาสูงของกลุมงานเงิน 
ที่ตัวเรือนประดับดวยอัญมณีแทและเทียม 

บริษัทฯ ออกแบบเครื่องประดับตามรสนิยมของกลุมลูกคาในประเทศที่เปนฐานสงออก ซึ่งรูปแบบ 
(Design) จะแตกตางจากเครื่องประดับอัญมณีที่ขายในประเทศไทยคอนขางมาก โดยจะมีรูปแบบดีไซนท่ีสวยและมี
ความซับซอนมากกวาโดยการนําเอาอัญมณีประเภทตางๆ มาประดับ นอกจากผลิตภัณฑหลัก 2 กลุมดังกลาวนั้น
บริษัทฯ ยังสามารถผลิตเครื่องประดับท่ีตัวเรือนทําจากวัสดุอื่นๆ เชน แพลทินัม (โลหะที่มีคาชนิดหนึ่งที่มีราคาสูง
กวาทองคํา)  

เครื่องหมายการคา   บริษัทฯไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคายี่หอ Belle Etoile (เบลล-เอ-ทัว) สําหรับเครื่องประดับ
งานเงินของบริษัท ดังนี้  

 

1.  ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

ชื่อบริษัท       :     บริษัท  โกลดไฟน แมนูแฟคเจอเรอส จํากัด (มหาชน)   
     GOLDFINE MANUFACTURERS  PUBLIC  COMPANY LIMITED  
เลขทะเบียนบรษิัท   : เลขที่ 0107547000389            
ลักษณะการประกอบธรุกิจ:        ผลิตและจําหนายเครื่องประดับอญัมณี 

สํานักงานใหญ  : 290-291 หมู 4  นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง   ถนนฉลองกรุง  แขวงลําปลาทวิ  
เขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ  

โทรศัพท  : (662) 326-0180 (อัตโนมัติ) 
โทรสาร   : (662) 739-4585, 326-0069 
E-mail                            :       sales@goldfinemfg.com   
Website  :  www. goldfinemfg.com  
ทุนจดทะเบียนหุนสามัญ      :          150,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ทุนจดทะเบียนรวม 150 ลานบาท 
 



 

 

 
 

  บริษัทสาขาหรือบริษัทยอยหรือบริษทัรวมของบริษัท โกลดไฟน แมนูแฟคเจอเรอส จํากัด (มหาชน) 
 
1.    ช่ือบริษัทสาขา        : บริษัท โกลดไฟน แมนูแฟคเจอเรอส จํากัด (มหาชน) สาขาแมสอด 

ที่ตั้งสาํนักงาน        : 223  หมู 3  ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก  63110  
       ประเภทกิจการ        : ผลิตและจําหนายเครื่องประดับอญัมณี 

โทรศัพท           :  (055) 563429 
โทรสาร          :  (055) 563428 

 

ผูสอบบัญช ี                   :    นายอภิชาติ         สายะสิต  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4229 และ/หรือ 
   นางสาววมิลศรี   จงอุดมสมบตัิ  ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ 
   นางสาววลีรัตน   อัครศรีสวัสดิ์  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4411   

  บริษัท เบเคอร ทิลลี่  ออดิท แอนด แอ็ดไวเซอร่ี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 
  ที่อยู  175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
                                           โทรศัพท : (662) 679-5400 
 โทรสาร   : (662) 679-5401 
  

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  :      บริษัท สํานักงานนิติพัฒนทนายความ จํากัด 
       281/31 ถนนสุรวงศ แขวงสุรยิวงศ  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
         โทรศัพท  : (662) 234-1498-9     
       โทรสาร   :  (662) 235-9091 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
2.  โครงสรางของบริษัท โกลดไฟน แมนูแฟคเจอเรอส จํากัด (มหาชน)   ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 

 

 
3.  คณะกรรมการบริษทั 

                  คณะกรรมการของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  ประกอบดวยกรรมการ 5  ทาน ซึ่งมีรายนาม
ดังตอไปนี ้
 

รายชื่อ ตําแหนง 
1.   นายอัญชตรรถ      เตชะมาถาวร  กรรมการ/ ประธานกรรมการบรษิัท 
2.  นางสาวศรีแพร     เตชะมาถาวร กรรมการ/กรรมการบรหิาร 
3.  นายบุญตั้ง             เตชะมาถาวร  กรรมการ/กรรมการบริหาร     
4. นายภุชงค              เตชะมาถาวร กรรมการ/กรรมการบรหิาร 
5. นายสิทธิชัย           เตชะมาถาวร กรรมการ/กรรมการบรหิาร 

 

ผูถอืหุน 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจัดการ 

กรรมการรองผูจัดการ 
สายงานการผลิต 

กรรมการรองผูจัดการ
อาวุโสสายงานพัฒนา

ผลิตภัณฑ 

กรรมการรองผูจัดการ 
สายงานการตลาด 

 กรรมการรองผูจัดการ
สายงานบริหารท่ัวไป 

ฝายพัฒนาผลิตภณัฑ 

สาขาแมสอด 

ฝายจัดการ ฝายบัญชีและการเงิน 

สํานักเลขานุการกรรมการ 

ฝายการตลาดและ
ตางประเทศ 

ฝายการตลาด Brand 
Marketing 

ฝายโรงงาน 

กรรมการรองผูจัดการ 
สายงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 



 

 

 

4. คาตอบแทนกรรมการ  
 
      ในป  2561  กรรมการที่ไดรับคาตอบแทนจากบริษัทฯ ในฐานะกรรมการเปนจํานวนเงิน 1,200,000 

บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
รายชื่อ คาตอบแทน

กรรมการ 
เบี้ยประชุม คาตอบแทนอื่น 

1.   นายอัญชตรรถ      เตชะมาถาวร 720,000 -ไมม-ี -ไมม-ี 
2.  นางสาวศรีแพร     เตชะมาถาวร 120,000 -ไมม-ี -ไมม-ี 
3.  นายบุญตั้ง             เตชะมาถาวร 120,000 -ไมม-ี -ไมม-ี 
4. นายภุชงค              เตชะมาถาวร 120,000 -ไมม-ี -ไมม-ี 
5. นายสิทธิชัย           เตชะมาถาวร 120,000 -ไมม-ี -ไมม-ี 

  
 
5.  สัดสวนการถือหุนโดยคณะกรรมการ 
 

การถือหุน ณ 31 ธ.ค.  2561 การถือหุน ณ 31  ธ.ค.  2560 กรรมการ 

 จํานวนหุน สัดสวน จํานวนหุน สัดสวน 
1.   นายอัญชตรรถ      เตชะมาถาวร 32,886,385 21.92 32,886,385 21.92 
2.  นางสาวศรีแพร     เตชะมาถาวร 44,185,500 29.46 44,185,500 29.46 
3.  นายบุญตั้ง             เตชะมาถาวร 37,725,700 25.15 37,725,700 25.15 
4. นายภุชงค              เตชะมาถาวร 14,875,905 9.92 14,875,905 9.92 
5. นายสิทธิชัย           เตชะมาถาวร 5,500,000 3.67 5,500,003 3.67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
6.  รายการระหวางบริษัท กับกรรมการ 
 

ในป 2561  บริษัทฯ  ไดมีการทํารายการกับกรรมการ ซึ่งผูสอบบัญชีระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
โดยมีรายละเอียดตามประเภทรายการดังนี้ 

มูลคารายการระหวางกัน(ลานบาท) บุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการที่
สําคัญ ป 2561 ป 2560 

1. บริษัท เทรเชอร บอกซ  
จํากัด (TBC) 

กลุมตระกูลเตชะมาถาวร ถือหุน 
83.67%   และ นางสาวศรีแพร  
เตชะมาถาวร/นายอญัชตรรถ   
เตชะมาถาวร ดํารงตําแหนง
กรรมการของทั้งสองบริษัท 

ปริมาณรายการซื้อ 
สินคา (กลอง,ถุง ใส
เครื่องประดับ) 
 
 

            0.06 0.16 

การซื้อของจาก บริษัท เทรเชอร บอกซ จํากัด 

บริษัทฯ มีการสั่งซื้อกลอง ถุง ใสเครื่องประดับ จากบริษัท เทรเชอร บอกซ จํากัด เพื่อบรรจุเครื่องประดับท่ี
สงใหลูกคากรณีที่ลกูคาแจงความตองการ และมีการสั่งแทนโชว (display) ตางๆ ที่ใชในการออกงานแสดงสินคาของ
บริษัทฯ ซ่ึงการสั่งซื้อจะเปนตามราคาตลาด ประกอบกับบรษิัท เทรเชอร บอกซ จํากัด ตั้งอยูในเขตประกอบการเสรี 
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เชนเดียวกับบริษัทฯจึงสะดวกในการสั่งซื้อและสงของ  

แตทั้งนี้ในการสั่งซื้อสนิคา จะเปนราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได 
โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นไวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  โดยปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองโดยท่ัวไป 

 

 


