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ทุนจดทะเบียน :                  600,243,737   บาท 
ทุนชำระแล�ว :                  494,095,237   บาท
แบ�งออกเป�นหุ�นสามัญ :    414,607,781   หุ�น
แบ�งออกเป�นหุ�นบุร�มสิทธิ์ :      79,487,456   หุ�น
มูลค�าที่ตราไว� (พาร�) :    หุ�นละ  1 บาท

สอบถามข�อมูล :
เลขานุการบร�ษัท / นักลงทุนสัมพันธ�
โทรศัพท� : + 66 (0) 2328 1035 ต�อ 1013
โทรสาร  : + 66 (0) 2328 1245
อีเมล : poonyavee.ch@patkol.com

บร�ษัท พัฒน�กล จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ� :  
เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
10250  

โทรศัพท� : + 66 (0) 2328 1035 
โทรสาร  : + 66 (0) 2328 1245
เว็บไซต� http://www.patkol.com  

เลขทะเบียนบร�ษัท :  0107536000587 
วันที่ก�อตั้งบร�ษัท :  28 พฤศจ�กายน 2508

ขอมูลทั่วไป 

001บร�ษัท พัฒน�กล จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2560

ประเภทธุรกิจ :
บร�ษัทว�ศวกรรมสร�างเคร�่องจักรทำความเย็น และเคร�่องจักร
ที่ใช�ในการแปรรูปและการผลิตอาหารประเภทต�างๆ เช�น เคร�่อง
ทำน้ำแข็งหลอด ห�องเย็น สร�างเคร�่องจักรและโรงงานสำหรับ
ผลิตผลิตภัณฑ�ต�างๆ  ที่เป�นของเหลว  เช�น  ผลิตภัณฑ�นม
พาสเจอร�ไรส� นมยูเอชที น้ำผลไม� น้ำดื่มบรรจ�ขวด ฯลฯ และ 
สร�างโรงงานแปรรูปอาหาร  เช�น  โรงงานปลาทูน�ากระป�อง 
โรงงานกุ�งครบวงจร เป�นต�น
 
ข�อมูลหลักทรัพย� :
หุ�นสามัญของ บร�ษัท พัฒน�กล จำกัด (มหาชน) เข�าจดทะเบียน
และทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยในป�  พ.ศ.
2536 โดยใช�ชื่อย�อหลักทรัพย� “PK”

ทุนจดทะเบียน :                  600,243,737   บาท 
ทุนชำระแล�ว :                  494,095,237   บาท
แบ�งออกเป�นหุ�นสามัญ :    414,607,781   หุ�น
แบ�งออกเป�นหุ�นบุร�มสิทธิ์ :      79,487,456   หุ�น
มูลค�าที่ตราไว� (พาร�) :    หุ�นละ  1 บาท

สอบถามข�อมูล :
เลขานุการบร�ษัท / นักลงทุนสัมพันธ�
โทรศัพท� : + 66 (0) 2328 1035 ต�อ 1013
โทรสาร  : + 66 (0) 2328 1245
อีเมล : poonyavee.ch@patkol.com

บร�ษัท พัฒน�กล จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ� :  
เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250  

โทรศัพท� : + 66 (0) 2328 1035 
โทรสาร  : + 66 (0) 2328 1245
เว็บไซต� http://www.patkol.com  

เลขทะเบียนบร�ษัท :  0107536000587 
วันที่ก�อตั้งบร�ษัท :  28 พฤศจ�กายน 2508

ขอมูลทั่วไป 

001บร�ษัท พัฒน�กล จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2560

ประเภทธุรกิจ :
บร�ษัทว�ศวกรรมสร�างเคร�่องจักรทำความเย็นและเคร�่อง
จักรที่ใช�ในการแปรรูปและการผลิตอาหารประเภทต�างๆ 
เช�น เคร�่องทำน้ำแข็งหลอด ห�องเย็น สร�างเคร�่องจักร
และโรงงานสำหรับผลิตผลิตภัณฑ�ต�างๆที่เป�นของเหลว  
เช�น  ผลิตภัณฑ�นมพาสเจอร�ไรส� นมยูเอชที น้ำผลไม� 
น้ำดื่มบรรจ�ขวด ฯลฯ และสร�างโรงงานแปรรูปอาหาร 
เช�น  โรงงานปลาทูน�ากระป�อง โรงงานกุ�งครบวงจร 
เป�นต�น

ข�อมูลหลักทรัพย� :
หุ�นสามัญของ บร�ษัท พัฒน�กล จำกัด (มหาชน) 
เข�าจดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย�แห�ง
ประเทศไทยในป�  พ.ศ.2536 โดยใช�ชื่อย�อหลัก ทรัพย� 
“PK”



สรุปข�อมูลนิติบุคคลที่บร�ษัทฯ ถือหุ�น 10% ข�้นไป
1. บร�ษัท พัฒน�กล แมนนูแฟคเจอร��ง จำกัด (PKM)  :  
เลขที่ 129 หมู�ที่ 3 ถ. เพชรเกษม ตำบลห�วยโรง อำเภอเขาย�อย จ. เพชรบุร�
โทร. +66 (032) 447 920 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน�ายเคร�่องจักรและอุปกรณ�สำหรับอุตสาหกรรม
อาหารและเคร�่องทำความเย็น
ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท สัดส�วนการถือหุ�น 99.99%

2. บร�ษัท พัฒน�กล เทรดดิ�ง จำกัด (PKT):  
เลขที่ 79/1 หมู�ที่ 14 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จ. สมุทรปราการ 
โทร. +66 (0) 2328 1035
ประเภทธุรกิจ : จำหน�ายอะไหล� วัสดุ อุปกรณ�สำหรับเคร�่องทำน้ำแข็ง
และเคร�่องทำความเย็น
ทุนจดทะเบียน : 30,000,000 บาท สัดส�วนการถือหุ�น 99.99%

3. บร�ษัท เอส พาเนล จำกัด (SPN)  :  
เลขที่ 89/64 หมู�ที่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร
โทร. +66 (034) 885 090
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและนำเข�าโฟมและอุปกรณ�สำหรับกิจการห�องเย็น
ทุนจดทะเบียน : 40,000,000 บาท สัดส�วนการถือหุ�น 80%

4. บร�ษัท ฮีทอะเวย� จำกัด (HA)  :  
เลขที่ 567/14 ถ. อ�อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
โทร. +66 (0) 2000 6500
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน�ายเคร�่องระบายความร�อน อะไหล� และอุปกรณ�
เคร�่องระบายความร�อน
ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท สัดส�วนการถือหุ�น 99.99%

5. บร�ษัท พัฒน�กล ฟ�ลิปป�นส� คอร�ปอเรชั่น จำกัด (PK-PH)  :  
Unit 12G IBM Plaza Building, E, Rodriguez Jr., Eastwood 
Quezon city 1110 Philippines  
ประเภทธุรกิจ : ตัวแทนจำหน�ายเคร�่องจักร และงานโครงการรวมถึง
ติดตั้งและซ�อมบำรุงเคร�่องจักรของบร�ษัทฯ ในประเทศฟ�ลิปป�นส�
ทุนจดทะเบียนชำระแล�ว : 11,750,000 เปโซฟ�ลิปป�นส� สัดส�วนการ
ถือหุ�น 60%

6. บร�ษัท อินโดนีเซีย พัฒน�กล เซอร�ว�ส จำกัด (PK-ID)  :  
Kompleks City Resort Rukan Miami Block C No. 17B, 
Jln Kamal Raya Outer Rign Road, Cengkareng, Jakarata 
Barat 11730
ประเภทธุรกิจ : ให�บร�การและซ�อมบำรุงเคร�่องจักรของบร�ษัทฯ ใน
ประเทศอินโดนีเซีย
ทุนจดทะเบียนชำระแล�ว : 2,737,400,000 รูเป�ยอินโดนีเซีย สัดส�วน
การถือหุ�น 99.99% 

7. บร�ษัท พัฒน�กล มาเลเซีย จำกัด (PK-MY)  :  
S-01-09, Impian Meridian, Commerz Shop, Jalan Subang 1, USJ 1,
47600 Subang Jaya, Selangor, Malaysia
ประเภทธุรกิจ : ตัวแทนจัดจำหน�ายเคร�่องจักรและงานโครงการรวมถึง
ซ�อมบำรุงในเคร�่องจักรของบร�ษัทฯในประเทศมาเลเซีย
ทุนจดทะเบียนชำระแล�ว : 1,000,000 ร�งกิตมาเลเซีย สัดส�วน
การถือหุ�น 100%

*ป�จจ�บันไม�ได�ประกอบกิจการ
8. บร�ษัท สยาม พัฒน�กล จำกัด (SPK)  :  
เลขที่ 348 ถ. เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
โทร. +66 (0) 2328 1035
ประเภทธุรกิจ : ป�จจ�บันไม�ได�ประกอบกิจการ
ทุนจดทะเบียน : 2,500,000 บาท สัดส�วนการถือหุ�น 39.99% และ 
PKT ถือหุ�น 60%  

บุคคลอ�างอิงอื่นๆ
• นายทะเบียนหุ�นสามัญ  : บร�ษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประแทศไทย) จำกัด
  93 ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. โทร. +66 (0) 2009 9000
• ผู�สอบบัญชี : บร�ษัท กร�นทร� ออดิท จำกัด
  138 อาคารบุญมิตร ชั้น 6 ห�องบี 1 ถ. สีลม แขวงสุร�ยวงศ� เขตบางรัก กทม.
  โทร. +66 (0) 2634 2484
• ที่ปร�กษากฎหมาย : บร�ษัท สำนักงานกฎหมายธรรมนิติ จำกัด 
  ชั้น 4 อาคารนายเลิศทาวเวอร� 2/4 ถ. ว�ทยุ แขวงลุมพ�นี เขตปทุมวัน กทม.
  โทร. +66 (0) 2252 1260 

ขอมูลสำคัญอื่น
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รายงานประจำป� 2560

สรุปข�อมูลนิติบุคคลที่บร�ษัทฯ ถือหุ�น 10% ข�้นไป
1. บร�ษัท พัฒน�กล แมนนูแฟคเจอร��ง จำกัด (PKM)  :  
เลขที่ 129 หมู�ที่ 3 ถ. เพชรเกษม ตำบลห�วยโรง อำเภอเขาย�อย จ. เพชรบุร�
โทร. +66 (032) 447 920 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน�ายเคร�่องจักรและอุปกรณ�สำหรับอุตสาหกรรม
อาหารและเคร�่องทำความเย็น
ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท สัดส�วนการถือหุ�น 99.99%

2. บร�ษัท พัฒน�กล เทรดดิ�ง จำกัด (PKT):  
เลขที่ 79/1 หมู�ที่ 14 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จ. สมุทรปราการ 
โทร. +66 (0) 2328 1035
ประเภทธุรกิจ : จำหน�ายอะไหล� วัสดุ อุปกรณ�สำหรับเคร�่องทำน้ำแข็ง
และเคร�่องทำความเย็น
ทุนจดทะเบียน : 30,000,000 บาท สัดส�วนการถือหุ�น 99.99%

3. บร�ษัท เอส พาเนล จำกัด (SPN)  :  
เลขที่ 89/64 หมู�ที่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร
โทร. +66 (034) 885 090
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและนำเข�าโฟมและอุปกรณ�สำหรับกิจการห�องเย็น
ทุนจดทะเบียน : 40,000,000 บาท สัดส�วนการถือหุ�น 80%

4. บร�ษัท ฮีทอะเวย� จำกัด (HA)  :  
เลขที่ 567/14 ถ. อ�อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
โทร. +66 (0) 2000 6500
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน�ายเคร�่องระบายความร�อน อะไหล� และอุปกรณ�
เคร�่องระบายความร�อน
ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท สัดส�วนการถือหุ�น 99.99%

5. บร�ษัท พัฒน�กล ฟ�ลิปป�นส� คอร�ปอเรชั่น จำกัด (PK-PH)  :  
Unit 12G IBM Plaza Building, E, Rodriguez Jr., Eastwood 
Quezon city 1110 Philippines  
ประเภทธุรกิจ : ตัวแทนจำหน�ายเคร�่องจักร และงานโครงการรวมถึง
ติดตั้งและซ�อมบำรุงเคร�่องจักรของบร�ษัทฯ ในประเทศฟ�ลิปป�นส�
ทุนจดทะเบียนชำระแล�ว : 11,750,000 เปโซฟ�ลิปป�นส� สัดส�วนการ
ถือหุ�น 60%

6. บร�ษัท อินโดนีเซีย พัฒน�กล เซอร�ว�ส จำกัด (PK-ID)  :  
Kompleks City Resort Rukan Miami Block C No. 17B, 
Jln Kamal Raya Outer Rign Road, Cengkareng, Jakarata 
Barat 11730
ประเภทธุรกิจ : ให�บร�การและซ�อมบำรุงเคร�่องจักรของบร�ษัทฯ ใน
ประเทศอินโดนีเซีย
ทุนจดทะเบียนชำระแล�ว : 2,737,400,000 รูเป�ยอินโดนีเซีย สัดส�วน
การถือหุ�น 99.99% 

7. บร�ษัท พัฒน�กล มาเลเซีย จำกัด (PK-MY)  :  
S-01-09, Impian Meridian, Commerz Shop, Jalan Subang 1, USJ 1,
47600 Subang Jaya, Selangor, Malaysia
ประเภทธุรกิจ : ตัวแทนจัดจำหน�ายเคร�่องจักรและงานโครงการรวมถึง
ซ�อมบำรุงในเคร�่องจักรของบร�ษัทฯในประเทศมาเลเซีย
ทุนจดทะเบียนชำระแล�ว : 1,000,000 ร�งกิตมาเลเซีย สัดส�วน
การถือหุ�น 100%

*ป�จจ�บันไม�ได�ประกอบกิจการ
8. บร�ษัท สยาม พัฒน�กล จำกัด (SPK)  :  
เลขที่ 348 ถ. เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
โทร. +66 (0) 2328 1035
ประเภทธุรกิจ : ป�จจ�บันไม�ได�ประกอบกิจการ
ทุนจดทะเบียน : 2,500,000 บาท สัดส�วนการถือหุ�น 39.99% และ 
PKT ถือหุ�น 60%  

บุคคลอ�างอิงอื่นๆ
• นายทะเบียนหุ�นสามัญ  : บร�ษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประแทศไทย) จำกัด
  93 ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. โทร. +66 (0) 2009 9000
• ผู�สอบบัญชี : บร�ษัท กร�นทร� ออดิท จำกัด
  138 อาคารบุญมิตร ชั้น 6 ห�องบี 1 ถ. สีลม แขวงสุร�ยวงศ� เขตบางรัก กทม.
  โทร. +66 (0) 2634 2484
• ที่ปร�กษากฎหมาย : บร�ษัท สำนักงานกฎหมายธรรมนิติ จำกัด 
  ชั้น 4 อาคารนายเลิศทาวเวอร� 2/4 ถ. ว�ทยุ แขวงลุมพ�นี เขตปทุมวัน กทม.
  โทร. +66 (0) 2252 1260 

ขอมูลสำคัญอื่น
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ว�สัยทัศน
“พัฒน�กลนำเสนอว�ศวกรรมฉันท�มิตรแด�

ผู�ผลิตอาหารของโลก ในด�านระบบทำความ
เย็น เคร�่องทำน้ำแข็งหลอด และกระบวนการ

ผลิตอาหาร”

พันธกิจ
พัฒนกลรักษาคำมั่นสัญญาที่มีต�อลูกค�า และจะดูแลให�ลูกค�าได�รับประโยชน�สุงสุดจากผลงานของพัฒน�กล
พัฒนกลจะพัฒนาบุคลากรทั้งในด�านว�ชาชีพ และการบร�การเพ�่อให�มีความสามารถในการแข�งขันสูง
พัฒนกลจะสร�างนวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยีเพ�่อที่จะรักษาความเป�นผู�นำในธุรกิจที่พัฒน�กลทำ
พัฒนกลจะพัฒนาระบบงานให�กระชับและพรั่งพร�อมด�วยข�อมูล และการตัดสินใจที่รวจเร็วและถูกต�อง
พัฒนกลจะดูแลรักษาสิ�งแวดล�อม และพัฒนาคุณภาพชีว�ตของมวลมนุษย�
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ธุรกิจเคร�่องทำน้ำแข็ง

โรงน้ำแข็งซอง
Block Ice Plant

เคร�่องบรรจ�น้ำแข็งหลอด
Tube Ice Packing Machine

เคร�่องทำน้ำแข็งเกล็ด
Scale Ice Machine

เคร�่องทำน้ำแข็งหลอด
Tube Ice Machine
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ธุรกิจเคร�่องทำความเย็น

ชุดระบายความรอน
Evaporative Condenser

ตูแชผลิตภัณฑสำหรับ
ซุปเปอรมารเก็ต
Super Market Showcase

ระบบทำน้ำเย็น
Ripple Plate Water Chiller

หองเย็นอุตสาหกรรม
Cold Room & Cold Storage
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ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑเหลว

เคร�่องจักรสำหรับผลิต
สินคาในอุตสาหกรรม
ผลิตเคร�่องปรุง
Sauces &  Seasoning 
Industry

เคร�่องจักรสำหรับผลิต
สินคาในอุตสาหกรรม
ผลิตเคร�่องสำอางและยา
Pharmaceutical Industry

เคร�่องจักรสำหรับผลิต
สินคาในอุตสาหกรรม
ผลิตสีและเคมีภัณฑ
Cosmetic Industry

เคร�่องจักรสำหรับผลิต
สินคาในอุตสาหกรรม
ผลิตนมและเคร�่องดื่ม
Dairy & Beverage Industry
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ธุรกิจว�ศวกรรมแปรรูปอาหาร

ระบบสายพานลำเลียง
Conveyor Belt

เคร�่องจักรสำหรับ
อุตสาหกรรมแชแข็ง
Individual Quick Freezer

เคร�่องจักรสำหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร
กระปอง
Tuna Processing

เคร�่องลางตะกรา
Tray Washer Machine
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ธุรกิจบร�การ อะไหล และอื่นๆ

สำนักงานใหญ กรุงเทพฯ

ศูนยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแกน) ศูนยภาคเหนือ (ลำพูน) ศูนยภาคใต (สุราษฎรธานี)

โรงงาน กิ่งแกว โรงงาน เพรชบุรี

008บร�ษัท พัฒน�กล จำกัด (มหาชน)
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ศูนยบร�การอื่นๆ



ขอมูลทางการเง�นโดยสรุป

จ�ดเดนดานการดำเนินงานของกลุมบร�ษัท พัฒนกล

สินทรัพยรวม (ลานบาท) รายไดรวม (ลานบาท)

(ปรับปรุงใหม�)(ปรับปรุงใหม�)

(ปรับปรุงใหม�)

(ปรับปรุงใหม�)

(ปรับปรุงใหม�)

(ปรับปรุงใหม�) (ปรับปรุงใหม�)

(ปรับปรุงใหม�) (ปรับปรุงใหม�)

หนี้สินรวม (ลานบาท) การแบงปนกำไรสวนที่เปนของบร�ษัทใหญ (ลานบาท)

สวนของผูถือหุน (ลานบาท) กำไรตอหุนขั้นพ�้นฐาน (บาท)

3,633

3,839

2,225

4,731

238

1,613

0.57

3,402

25592558 2560 25592558 2560

25592558 2560 25592558 2560

25592558 2560 25592558 2560

3,713
3,551

2,221

2,066 67

112

1,4121,336
0.16

0.27
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สัดสวนรายไดของกลุมบร�ษัทพัฒนกลแยกตามภูมิภาคในประเทศและ
ตางประเทศ (ลานบาท)

ในประเทศ

ตางประเทศ

ธุร
กิจ

เค
ร�อ

งท
ำน

้ำแ
ข็ง

584

1,308

63 82

1,152

27

63

24

532

780

3,951

ธุร
กิจ

เค
ร�อ

งท
ำค

วา
มเ

ย็น

ธุร
กิจ

แป
รร

ูปผ
ลิต

ภัณ
ฑเ

หล
ว

ธุร
กิจ

วิศ
วก

รร
มแ

ปร
รูป

อาห
าร

ธุร
กิจ

บร
ิกา

ร 
อะไห

ล 
แล

ะอ
�นๆ

รา
ยไ

ดร
วม
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896

รายไดรวม 4,731 ลานบาท 

สัดสวนพนักงานและผลตอบแทน

2560     2.97     0.14     1,611

2559     2.51     0.05     1,475

2558     2.30     0.07     1,542

ป

2558 2559 2560

กำไรสุทธิ

ตอคน

รายได

ตอคน
กำลังคน

0.07

2.3

รายไดตอคน

0.05

2.51

0.14

2.97

กำไรสุทธิตอคน กำลังคน



ธุรกิจเคร�องทำน้ำแข็ง

40%

26%

20%

12%

2%

ธุรกิจเคร�องทำความเย็น

ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑเหลว

ธุรกิจวิศวกรรมแปรรูปอาหาร

ธุรกิจบริการ อะไหล และอ�นๆ

สัดสวนรายไดของบร�ษัทพัฒนกลแยกตามประเภทธุรกิจ (รอยละ)

84%

16%

ในประเทศ    3,952 ลานบาท   

ตางประเทศ    780 ลานบาท  

สัดสวนรายไดของบร�ษัทพัฒนกลแยกตามภูมิภาค (รอยละ)
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สรุปฐานะการเง�นและผลการดำเนินงานของกลุมบร�ษัท พัฒนกล

ขอมูลทางการเง�นโดยสรุป

ณ 31 ธันวาคม

ขอมูลสำคัญจากงบการเง�นรวม

สินทรัพย�รวม 3,633 3,402
หนี้สินรวม 2,221 2,066
ส�วนของผู�ถือหุ�น 1,412 1,336
รายได�จากการขายและบร�การรวม 3,713 3,551
กำไรก�อนภาษีเง�นได�นิติบุคคล 92 154
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป� 62 321
กำไรส�วนที่เป�นของผู�ถือหุ�นบร�ษัทใหญ� 67 112
กำไรสะสม 58

3,839
2,225
1,613
4,731

322
227
238

60 53

หนวย : ลานบาท

2560 2559 2558

อัตราสวนทางการเง�นรวม

อัตราส�วนสภาพคล�อง (เท�า) 1.61 1.70
อัตราส�วนหนี้สินต�อส�วนของผู�ถือหุ�น (เท�า) 1.60 1.60
อัตรากำไรขั้นต�น (ร�อยละ) 26 24
อัตรากำไรสุทธิ (ร�อยละ) 2 3
อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น (ร�อยละ) 5 9
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย� (ร�อยละ) 2 3

กำไรสุทธิต�อหุ�น (บาท)
3.39 3.22มูลค�าตามบัญชี (บาท)
0.16

1.55
1.40
25
5

16
6

3.85
0.57 0.27

ณ 31 ธันวาคม 2560 2559 2558

012บร�ษัท พัฒน�กล จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2560

(ปรับปรุงใหม�)

(ปรับปรุงใหม�)



013 

 

 

 

 

 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
 

จากภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2560 ที่
ผ่านมา โดยส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาติ (สศช.) ได้แถลงตวัเลขผลติภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) รวมทัง้ปี 2560 เศรษฐกิจไทยขยายตวัร้อย
ละ 3.9 ปรับตวัดีขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 3.3 ในปี 2559  
โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจากการขยายตวัเร่งขึน้ของการบริโภค
ภาคเอกชน การขยายตวัในเกณฑ์สงูของการส่งออกสินค้า 
และการขยายตัวต่อเนื่องของการลงทุนภาคเอกชน  ซึ่ง
สอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของบริษัท พฒัน์กล จ ากดั 
(มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ที่มุ่งเน้นขยายกิจการทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนตามแผน
กลยทุธ์ที่ได้ก าหนดไว้ ส่งผลให้รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 
2560 นัน้ สามารถท าสถิติสงูสดุเป็นประวตัิการณ์นบัตัง้แต่
ก่อตัง้บริษัทฯ มาเมื่อวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2508 หรือรายได้
สงูสดุในรอบ 52 ปี 

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มี
รายได้จากการขายและบริการจ านวน 4,731 ล้านบาท 
ในขณะที่ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและ
บริการจ านวน 3,712 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 
1,019 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 27.45  มีผลก าไรสว่นที่
เป็นของผู้ ถือหุ้ นบริษัทใหญ่อยู่ที่จ านวน 238 ล้านบาท 
ในขณะที่ในปี 2559 บริษัทฯ มีผลก าไรส่วนที่เป็นของผู้ ถือ
หุ้นบริษัทใหญ่อยู่ที่จ านวน 67 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 
จ านวน 171 ล้านบาทหรือก าไรเพิ่มขึน้ 2.55 เทา่ อยา่งไรก็ดี 
บริษัทฯ ได้ลงทุนในเร่ืองงานวิจัยพัฒนาสินค้าวิศวกรรม 
เทคโนโลยีการผลติที่ทนัสมยั     รวมถึงการพฒันาก าลงัคน 

 
เพื่อให้บริษัทฯ มีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่องและ     
สอดรับกับนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาและผลิต
สินค้าและบริการต่างๆ ในการน าภาคอุตสาหกรรมไทย
เข้าสูอ่ตุสาหกรรม 4.0 ตอ่ไป  

การจากไปอยา่งไมม่ีวนักลบัของ ดร. ปิยะ จงวฒันา 
เมื่อวันที่  25 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นับเป็นเร่ืองที่      
น่าเศร้าโศกเสียใจอย่างยิ่งของพี่น้องชาวพฒัน์กล ถือว่า
เป็นการสญูเสยีบคุลากรอนัทรงคณุค่าและมีความส าคญั
ยิ่ง กล่าวได้ว่า ดร. ปิยะ จงวัฒนา เป็นผู้ บุกเบิกก่อตัง้
บริษัท พฒันกลการ จ ากดั ให้มีความเจริญเตบิโตก้าวหน้า 
และน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย แล้วเปลี่ยนช่ือเป็น “บริษัท พฒัน์กล จ ากัด 
( มหาชน ) ”  อ ย่ า งมั่ นค งจนถึ ง ปั จ จุ บัน   ใ นนาม
คณะกรรมการขอไว้อาลัยต่อการสูญเสีย  ดร. ปิยะ           
จงวฒันา และขอให้สิ่งศกัดิ์สิทธ์ิทัง้หลายช่วยดลบนัดาล
ให้ทา่นจงสถิตย์อยูใ่นสรวงสวรรค์ตลอดไป 

สดุท้ายนี ้ในนามคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคน รู้สึกซาบซึง้และขอบคุณผู้ ถือหุ้น ลูกค้า     
คูค้่า และพนัธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุ
ฝ่ายที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนบัสนนุการด าเนินกิจการ
ของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา  

   
 
 

                            รศ. ดร. สมชอบ ไชยเวช 
                                ประธานกรรมการ 
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เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
 

ปี 2560 นบัเป็นปีที่น่าจดจ าอีกปีหนึ่งที่บริษัท พฒัน์กล 
จ ากดั (มหาชน) สามารถสร้างรายได้จากการขายและการ
ให้บริการสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ และมีผลประกอบการเป็น
ที่น่าพอใจอย่างมาก โดยบริษัทฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 
270.39 ล้านบาท คิดเป็นก าไรต่อหุ้ น 0.65 บาท ส าหรับ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก าไรสทุธิ 237.92 ล้านบาท คิด
เป็นก าไรต่อหุ้ น 0.57 บาท นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีการ
จ่ายเงินปันผลเพื่อตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นสามัญ และ          
ผู้ ถือหุ้ นบุริมสิทธิอย่างต่อเนื่อง  พร้อมทัง้ดูแลสนับสนุน
ลกูค้า คู่ค้า พันธมิตรทางการค้าอย่างใกล้ชิด  แม้ว่าต้อง
เผชิญความท้าทายจากการแข่งขนัทัง้ภายในประเทศและ
ตา่งประเทศอยา่งมากก็ตาม  

โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการ
ขยายธุรกิจไปท่ีอาเซียนเป็นหลกั เพื่อให้กลุม่บริษัทพฒัน์กล
เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากปี 2559 ที่ได้ลงทุนตัง้บริษัทย่อย
ขึน้แล้วในประเทศฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 
ส าหรับในปี 2560 ได้ตัง้บริษัทย่อยขึน้เพิ่มเติมในประเทศ
เมียนมาร์ ภายใต้ช่ือ “Patkol Myanmar Co., Ltd.” เพื่อ
ตอบสนองการขยายธุรกิจด้านเคร่ืองท าความเย็นและ
เคร่ืองจักรแปรรูปอาหารและเคร่ืองดื่ม และในปี 2561 มี
แผนที่จะสร้างโรงงานผลิต Evaporative Condenser ที่
จังหวัดฉะเชิงทรา และขยายศูนย์การเรียนรู้ช่างและซ่อม
บ ารุงในภมูิภาคจงัหวดัขอนแก่นอีกด้วย 

 

 
ตลอดระยะเวลา 52 ปี นับแต่เปิดด าเนินกิจการ  

พฒัน์กลมุ่งมัน่ที่จะท าหน้าที่น าเสนอ  “วิศวกรรมฉันท์
มิตร แด่ผู้ผลิตอาหารของโลก ในด้านระบบท าความ
เย็น เคร่ืองท าน ้าแข็งหลอด และกระบวนการผลิต
อาหาร”   มีความจริงใจต่อลกูค้า และดแูลลกูค้าให้ได้รับ
ประโยชน์สงูสดุจากผลงานของพฒัน์กล พร้อมทง้ัให้ความ
ช่วยเหลือลกูค้าให้ประสบความส าเร็จในธุรกิจ  พฒัน์กล
จึงจะถือว่าประสบความส าเร็จด้วยเช่นกัน ภายใต้การ
ผลติสนิค้าและการบริการที่มีคณุภาพเทียบเท่ามาตรฐาน
ระดบัโลก 

ในนามคณะผู้บริหารและพนกังานขอร่วมไว้อาลยั
ต่อจากการไปอย่างไม่มีวันกลบัของ ดร. ปิยะ จงวฒันา 
และขอขอบคุณผู้ ถือหุ้ น ลูกค้า คู่ ค้า ผู้ มีอุปการคุณ 
พันธมิตรทางการค้า และสถาบันการเ งิน ที่ ใ ห้การ
สนบัสนนุพฒัน์กลด้วยดีเสมอมา รวมทัง้ขอขอบคณุคณะ
ผู้บริหารและเพื่อนพนกังานที่อุทิศทัง้แรงกายแรงใจ เพื่อ
ให้พัฒน์กลก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน ภายใต้การ
บริหารงานท่ีมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งของ
ภาคเอกชนในการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

 
 
 

                             
                               นายแสงชยั  โชติช่วงชชัวาล 

                        ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร 
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คณะกรรมการบร�ษัท

รศ.ดร.สมชอบ  ไชยเวช

- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

นายแสงชัย โชติชวงชัชวาล

- กรรมการ 

- กรรมการบริหาร

ดร. ปยะ จงวัฒนา

- รองประธานกรรมการ

*ปจจุบันถึงแกกรรมเม�อวันที่ 25 มกราคม 2561

นายสุชาติ สุขสุมิตร

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการอิสระ 

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด

  คาตอบแทน

นายวีระชัย ศรีขจร

- กรรมการตรวจสอบ

- กรรมการอิสระ 

- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายปรีชา จันทรางกูร

- กรรมการตรวจสอบ

- กรรมการอิสระ

015บร�ษัท พัฒน�กล จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2560



คณะกรรมการบร�ษัท

นางสาวนงลักษณ ศักดาไกร

- กรรมการ

- กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

นายภราดร จุลชาต

- กรรมการ 

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการบริหารความเสี่ยง 

- กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

นางอนงคศิริ ไชยะกุล

- กรรมการ

นายสุเมธ เจียมบุตร

- กรรมการ

- กรรมการบริหาร

นายรังสรรค ธรรมมณีวงศ

- กรรมการ

- กรรมการบริหาร 

- กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายปเนต จงวัฒนา

- กรรมการ

- กรรมการบริหาร

- กรรมการบริหารความเสี่ยง

016บร�ษัท พัฒน�กล จำกัด (มหาชน)
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คณะผูบร�หาร

นายแสงชัย โชติชวงชัชวาล

- ประธานคณะเจาหนาที่บริหาร

- ประธานเจาหนาที่บริหารสายงานปฎิบัติการ

นายมงคล มะเด�อทอง

กรรมการผูจัดการ ธุรกิจเคร�องทำน้ำแข็ง

นายอดิศักดิ์ พูลศรี

ประธานเจาหนาที่บริหารสายงานเทคนิคและพัฒนา

นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล

ผูอำนวยการบริหารฝายบัญชีและการเงิน

นายปเนต จงวัฒนา

ประธานเจาหนาที่บริหารสายงานบริหาร

017บร�ษัท พัฒน�กล จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2560



ผังโครงสรางองคกร
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  เพิ่มเงินลงทุนในบริษัทยอย

บริษัท พัฒนกล เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเปน

บริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนรอยละ 99.99

โดยเพิ ่มทุนจดทะเบียนจาก 3,000,000 

บาทเปน 30,000,000 บาทเพ�อรองรับ

การขยายงานเพิ่มเติม

  ขยายธุรกิจในตางประเทศ         

ที ่ประช ุมคณะกรรมการบริษ ัทครั ้งที ่

4/2558 เม�อวันที ่ 11 สิงหาคม 2558 

ไดมีมติอนุมัติในหลักการใหจัดตั้งบริษัท

ยอยขึ ้นที ่ประเทศฟลิปปนสและอินโดนี

เซียเพ�อรองรับการขยายงานในภูมิภาค

อาเซียน

   

019บร�ษัท พัฒน�กล จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2560

2558

2559

2560

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการสำคัญในชวง 3 ปที่ผานมา

  

 ความคืบหนาการจัดตั้งบริิษัทยอย

ในตางประเทศ

ประเทศฟลิปปนส 

ช�อบริษัท พัฒนกล ฟลิปปนส คอรปอเรช่ัน 

จำกัด จัดต้ังข้ึนเม�อวันท่ี 29 มีนาคม 

2559 ดวยทุนจดทะเบียน 23,500,000 

เป โซฟ ล ิปป นส   ( 17 .91ล  านบาท )  

ซ ึ ่งบริษ ัทฯถือหุ นร อยละ 60 โดยมี

ว ัตถุประสงคเพ�อประกอบธุรกิจเป น

ต ัว แ ท น จ ั ด จ ำ ห น  า ย เ ค ร � อ ง จ ั ก ร 

และงานโครงการ รวมถึงงานติดตั ้ง

และซอมบำรุงเคร�องจักร

ประเทศอินโดนีเซีย

ช�อบริษัท อินโดนีเซีย พัฒนกล เซอรวิส 

จำกัด จัดตั้งเม�อวันที่ 30 มีนาคม 2559 

ดวยทุนจดทะเบียน 800,000 เหรียญ

สหรัฐ (26.85 ลานบาท) ซึ ่งบริษัทฯ 

ถือหุ นรอยละ 100 โดยมีวัตถุประสงค

เพ�อประกอบธุรกิจใหบริการซอมบำรุง

เคร�องจักรของบริษัทฯ

 

  ขยายธุรกิจในตางประเทศ

ที ่ประช ุมคณะกรรมการบริษ ัทครั ้งที ่ 

2/2559 เม�อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 

ไดมีมติอนุมัติในหลักการใหจัดตั้งบริษัท

ยอยขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย เพ�อรองรับ

การขยายงานในภูมิภาคอาเซียน

  

  เพิ่มเงินลงทุนในบริษัทยอย      

บริษัท เอส พาเนล จำกัด ซึ่งเปนบริษัท

ยอยที่บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 80 โดย

เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10,000,000 บาท 

เปน 40,000,000 บาท เพ�อรองรับการ

ขยายงานเพิ่มเติม

  ความคืบหนาการจัดตั้งบริษัทยอย

ในตางประเทศ

ประเทศมาเลเซีย

ช�อบริษัท พัฒนกล มาเลเซีย จำกัด จัดตั้ง

เม�อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 และชำระ

ทุนจดทะเบียนเม�อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 

ดวยทุนจดทะเบียน 100,000,000 มาเลย

ริงกิต (7.96 ลานบาท) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุน

ร อยละ 100 โดยม ีว ัตถ ุประสงค  เพ �อ

ประกอบธุรกิจเป นตัวแทนจัดจำหนาย

เคร�องจักร และงานโครงการ รวมถึงซอม

บำรุงเคร�องจักร

  ขยายธุรกิจในประเทศ    

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 

4/2560 เม�อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 

ไดมีมติอนุมัติในหลักการใหจัดตั้งบริษัท

ยอยขึ ้นใหม เพ�อรองรับการขยายงาน

ธุรกิจผลิตถัง เคร�องจักรและอุปกรณ

ประกอบถังอ�นๆ

  ขยายธุรกิจในตางประเทศ 

ที ่ประช ุมคณะกรรมการบริษ ัท ครั ้งท ี ่

4/2560เม�อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 

ไดมีมติอนุมัติในหลักการใหจัดตั้งบริษัท

ยอยขึ้นที่ประเทศเมียนมารเพ�อรองรับการ

ขยายงานในภูมิภาคอาเซียน
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กลุมธุรกิจท่ี 3 ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑเหลว 

                    แบงเปน 4 ประเภท ดังนี้ 

o ระบบเค ร่ืองจักรสําหรับ
ผลิตสินคาในอุตสาหกรรม
ผลิตนมและเคร่ืองดื่ม 

o ระบบเค ร่ืองจักรสําหรับ
ผลิตสินคาในอุตสาหกรรม
ผลิตเคร่ืองปรุงรส 

o ระบบเค ร่ืองจักรสําหรับ
ผลิตสินคาในอุตสาหกรรม
ผลิตเคร่ืองสําอางและยา 

o ตูระบบเคร่ืองจักรสําหรับ
ผลิตสินคาในอุตสาหกรรม
ผลิตสีและเคมีภัณฑ 

 

ระบบและเคร่ืองจักรสําหรับอุตสาหกรรมนมและ
เครื่องด่ืม:  บริษัทฯ รับงานออกแบบ ผลิตเครืองจักร 
ติดตัง  เ ดินระบบสําหรับโรงงานนมและอุตสาหกรรม
เครืองดืมทงัทีมีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ ในการ
ผสม  ฆ่าเชือ  รวมถึงการบรรจุ มีการใช้ระบบควบคุม
อัตโนมัติและระบบวัดคุมในการควบคุมเครืองจักร และ
อุปก ร ณ์ทุก ชิ น  เ พื อ ใ ห้ เ กิ ดประสิ ท ธิภาพสูง สุด ใน
สายการผลิ ต  ทัง ในแ ง่ ขอ งกา รประหยัดพลัง ง าน 
ประหยดัเวลา รวมถึงแก้ปัญหาความยุ่งยากต่าง ๆ ในการ
ทํางานภายในกระบวนการผลิตอาหารได้แก่ ผลิตภณัฑ์นม
พาสเจอร์ไรซ์ นมยเูอชที นําผลไม้ นําดืมบรรจขุวด เครืองดืม
ชกํูาลงั เบียร์ และเครืองดืมต่างๆ รวมทงัจดัหาอะไหล ่ และ
อุปกรณ์ สําหรับเครืองจักรในระบบ โดยมีการออกแบบ
ผลิตภัณ ฑ์  กา ร เ ลือ ก ใ ช้อุปก ร ณ์  ใ ห้ สอดค ล้องกับ
มาตรฐานสากล และมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ เรือง วิธีการผลติ เครืองมือ เครืองใช้ในการผลิต 
และการเก็บรักษา (Good Manufacturing Practice : 
GMP)   ซงึเป็นมาตรฐานทีจะต้องปฏิบตัิเพือให้กระบวนการ
ผลติอาหารมีความสะอาด   

  

ระบบและเครื่องจักรสําหรับอุตสาหกรรมการ
ผลิตเครื่องปรุงรส: บริษัทฯ รับงานออกแบบ ผลิต
เครืองจักร    ติดตัง   เ ดินระบบสําหรับโรงงานผลิต
เครืองปรุงรส ได้แก่ ซอสปรุงรส ซอสถวัเหลอื ซีอิว นําปลา 
เต้าเจียว นําจิมต่างๆ โดยสามารถออกแบบระบบ และ
ผลิตเครืองจักรให้เหมาะสมกับขบวนการผลิตแต่ละ
ขนัตอนได้ตามความต้องการของลกูค้า และถูกต้องตาม
กําลงัการผลิตทีลกูค้าต้องการ ตงัแต่การสร้างระบบการ
ทําความสะอาดและปรับเปลียนสภาพวตัถดุิบ ระบบการ
เตรียมส่วนผสม หมกั กรอง การฆ่าเชือ ตลอดจนถึงการ
บรรจ ุรวมทงัถงั และอปุกรณ์ในระบบ ซึงถงัสเตนเลสทีใช้
ในอุตสาหกรรมนี จะต้องถูกออกแบบให้ถูกสุขลกัษณะ 
(Hygienic Design) มีผิวด้านในทีมีความเรียบ ซึงมี
ลกัษณะแตกต่างจากถังสเตนเลสทีใช้ในกิจกรรมอืนๆ 
โดยมีการออกแบบผลิตภณัฑ์ การเลือกใช้อุปกรณ์ และ
ระบบต่างๆใ ห้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  ถูก
สขุลกัษณะ ทําความสะอาดได้ง่าย ไม่มีจุดอบัทีล้างไม่ได้ 
สามารถ ล้า ง ทําความสะอาดไ ด้  ด้ วยระบบ  CIP 
(Cleaning In Place : คือ การทําความสะอาดโดยไม่ต้อง
ถอดชินสว่นอปุกรณ์ออก)  
 
ระบบและเครื่องจักรสําหรับอุตสาหกรรม
เคร่ืองสําอางและยา:  บริษัทฯ มีความสามารถในการ
ออกแบบ ผลิตเครืองจักร   ติดตังเครืองจักรสําหรับ
อตุสาหกรรมเครืองสําอาง เช่น ครีมบํารุงผิว  นํายาสระ
ผม อุตสาหกรรมยา ซึงอุปกรณ์และเครืองจักรทีใช้ใน
อตุสาหกรรมน ีจะต้องถกูออกแบบให้มีมาตรฐานตรงตาม
หลกัเกณฑ์ทีใช้สําหรับโรงงานยาโดยเฉพาะ สร้างระบบ
การควบคมุการผสมและวดัตวงทีมีความถกูต้อง แม่นยํา 
และสร้างระบบควบคุมแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนือง ซึง
ระบบอตัโนมตัินีจะช่วยลดปัญหาความยุ่งยากต่างๆ ใน
การทํางานภายในกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี ซึง
หวัใจหลกัของการออกแบบระบบการทํางานโดยอตัโนมตัิ
นนั คือขนัตอนของกระบวนการผลติ คณุภาพของสนิค้าที 
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ลักษณะการขายและชองทางการจัดจําหนาย: 
ในประเทศ 

≠ การขายผลิตภัณฑ์หลัก โดยวิศวกรขายให้ดูแลงาน
เฉพาะรายผลิตภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายทีชัดเจน เรือง
การทํายอดขายในแต่ละผลิตภัณฑ์ 

≠ เพิมช่องทางการขายจากงานบริการ ซึงนับวันจะมี
มากขึนเรือยๆ เนืองจากงานขายผลติภัณฑที์บริษัทฯ 
ได้ดําเนินการไว้ในอดีต 

≠ ดําเนินการต่อเนืองเรืองการจัดแสดงสินค้า การขาย
ผ่านสือโฆษณา ซึงได้ผลค่อนข้างเป็นทีน่าพอใจจาก
ผลงานทีได้ทํามาโดยตลอด และคงความต่อเนืองใน
สือทุกๆ ด้าน 

ต่างประเทศ 

≠ ดําเนินการต่อเนืองเรืองการจัดแสดงสินค้า การขาย
ผ่านสือโฆษณา ซึงจะได้ผลค่อนข้างเป็นทีน่าพอใจ
จากผลงานทีได้ทํามาโดยตลอดและคงควา ม
ต่อเนืองในสือทุกๆ ด้าน 

≠ เน้นการขายเฉพาะประเทศทีมีแนวโน้มการขยายการ
ผลิต และมีวัตถุดิบภายในประเทศ 

≠ ใช้ช่องทางขายจากลูกค้าเดิม ทีบริษัทฯ  เคยทํา
ผลงานมาแล้ว 

≠ สร้างคู่ค้าร่วม โดยพิจารณาคูค้่าทีมีศักยภาพ ในการ
ขยายงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับ 
ธุรกิจของบริษัทฯ ได้ 

ภาวะการแขงขัน: 
บริษัทฯ มีการออกแบบการผลิตให้ตรงตามความ

ต้องการของลูกค้า โดยใช้หลักเกณฑ์ในทางวิชาชีพด้าน
วิศวกรรมการผลิตอาหาร สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
สําหรับการผลิตอาหารทีได้คุณภาพ สะอาดและปลอดเชือ 
(Hygienic Design) โดยคํานึงถึงเรืองประสิทธิผลในการ
ผลิต  การลดแรงงาน  ประหยัดพลังงานต่ างๆ ทีใช้ใน
สายการผลิต ซึงเป็นจุดแข็งและข้อได้เปรียบเป็นอย่างมาก 
ทีทําให้ลูกค้าเลือกใช้บริการบริษัทฯมากกว่าคู่แข่ง ทําให้
บริษัทฯ ยังคงรักษาส่วนแบง่ตลาดไว้ได้ 

กลุมลูกคา: 
≠ กลุ่มธุรกิจแปรรูปเนือสัตว์แช่แข็ง 

≠ กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง 

≠ กลุ่มธุรกิจแปรรูปทูน่ากระป๋อง 

≠ กลุ่มธุรกิจอาหารสําเร็จรูปพร้อมทานแช่แข็ง 

≠ กลุ่มธุรกิจเบเกอรี
≠ กลุ่มธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ทีมีศนูย์กระจายสินค้า  

≠ กลุ่มธุรกิจบรรจุข้าวในบรรจุภัณฑ์ 
≠ กลุ่มธุรกิจบรรจุนําตาลในบรรจุภัณฑ์ 

 

ภาวะอุตสาหกรรม:  ภาวะปัจจุบนั กลุ่มธุร กิจแปรรูป
เนือสัตว์แช่แข็ง มีการพัฒนารูปแบบสินค้าแช่แข็งเพือ
วางขายในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่   รวมถึงการนําส่ง
วัตถุดิบเนือสัตว์นีส่งให้ร้านอาหาร  อีกทังรูปแบบการใช้
ชีวิตของคนทํางานรุ่นใหม่ต้องการรับประทานอาหารที
ปรุงสุกพร้อมกินมากขึน จึงมีผู้ประกอบการรายใหม่ๆเพิม
มากขึน จึงเป็นโอกาสของเครืองจักรเพือการถนอมอาหาร  
แม้ในช่วงปีทีผ่านมาตลาดในประเทศมีการชะลอ บริษัทฯ 
ได้หาตลา ดทดแทนโดยพยา ยา มขยา ยตลา ดไป
ต่างประเทศในภูมิภาคเอเซีย ได้แก่ประเทศ  ฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย รวมถึงธุรกิจทางด้านเครืองจักร
สําหรับการแปรรูปอาหารเป็นธุรกิจเป็นส่วนหนึงในการ
ผลิตปัจจัยสี จึงมีผลกระทบไม่มากนัก   
 



031 

 

กลุมธุรกิจท่ี 5 ธุรกิจบริการ อะไหล และ
อ่ืนๆ 

≠ กลุมธุรกิจบริการ เปนการ
ใหบริการในการจัดหาอะไหล
และซอมบํารุงหลังการขาย 
ทั้งเครื่องจักรอยูในประกัน
ของบ ริ ษัท ฯ  และที่ หม ด
ป ร ะ กั น แ ล ว  ร ว ม ถึ ง
โปรแกรมบํารุงรักษาเชิ ง
ป อ ง กั น  ( Preventive 
Maintenance) 

 

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ:   ให้บริการงานในการ
จัดหาอะไหล่และซ่อมบาํรุงเครืองจักรหลัก การโอเวอร์ฮอล์
เครืองจักร เพือสนับสนุนงานของหน่วยธุรกิจอืนๆ ในบริษัทฯ 
เช่น ให้บริการซ่อมบาํรุงเครืองทํานําแข็งหลอด  บ่อนําแข็ง
ซอง  เครืองจักรในระบบอุตสาหกรรมเครืองทําความเย็นทุก
ขนาด   อุปกรณ์ระบบทําความเย็นทุกชนิดในโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร นมและเครืองดืมต่างๆ รวมถึง
โปรแกรมบาํรุงรักษาเชิงป้องกัน หรืองานบริการสัญญา
บริการรายปีให้กับโรงงานนําแข็ง กลุ่มค้าส่ง ค้าปลีกขนาด
ใหญ่ เช่น บกิซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  และ  เอกชัย  ดิสทริบิว ชัน   
ซิสเท็ม เป็นต้น 

 

ลักษณะการขายและชองทางการจัดจําหนาย: 
≠ ลูกค้าเดิมของบริษัททีซือสินค้าในกลุ่มธุร กิจอืนๆ 

ของบริษัท 

≠ ขายตรงกับโครงงานต่างๆ (โปรแกรมบาํรุงรักษาเชิง
ป้องกัน (Preventive Maintenance)) 

≠ งานแสดงสินค้า 

≠ งานซ่อม (Recondition or Modify) 

 

ภาวะการแขงขัน:  งานบริการและซ่อมบํา รุง คู่แข่งใน
ระดับมาตรฐานเดียวกันส่วนใหญ่เป็นบริษัทตัวแทน
จําหน่ายคอมเพรสเซอร์   ข้อได้เปรียบของบริษัทฯ  คือ 
เน้นการให้บริการลูกค้าทีซือเครืองจักร  ขณะเดียวกัน
บริษัทฯ มีความพร้อมให้บริการลูกค้าทัวไปอีกด้วย  อัน
เนืองมาจากข้อได้เปรียบเรืองประสบการณ์ทียาวนาน มี
บุคลากรคอยให้บริการทีมีความรู้  ความชํานาญ  และ
ความสามารถสูง นอกจากนันบริษัทฯ ยังเสนอระบบการ
บาํรุงรักษาเชิงป้องกัน เพือจัดการดูแลรักษาระบบและ
เครืองจักรก่อนเกิดความเสียหาย ทําให้ลดความสูญเสีย
และรักษาคุณภาพของสินค้าให้คงที ซึงบริษัทจะ ไป
ทํางานบาํรุงรักษาเครืองจักรให้ลูกค้า เริมทําให้ตงัแต่ส่ง
มอบงาน และเมือสนิสุดการรับประกันงานของบริษัทฯ 
ลูกค้าก็จะทําสัญญางานให้บริการต่อ เป็นการขยาย
รายได้และขยายกลุ่มลูกค้า 
 

กลุมลูกคา: 
≠ กลุ่มลูกค้าเดิมของธุรกิจของบริษัทฯ 
≠ กลุ่มลูกค้าใหม่ของธุรกิจเครืองทํานําแข็งและระบบ

ทําความเย็นของบริษัทอืนๆ 
 

ภาวะอุตสาหกรรม: เนืองจากอุตสาหกรรมเครืองทํา
นําแข็งและระบบทําความเย็น เป็นธุรกิจทีมีมานานแล้ว 
และขยายตัวอย่างต่อเนืองทุกปี ทําให้มีความต้องการการ
บริการซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ตามอายุการใช้งาน หรือเปลียน
คอมเพรสเซอร์ตัวใหม่เสมอ รวมถึงความต้องการของ
ลูกค้าทีต้องการความรวดเร็วและฉับไว  บริษัทฯ  จึงให้
ความสําคัญกับการให้บริการโดยจัดตังศูนย์บริการใน
ภูมิภาคและต่างประเทศ  
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จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 600,243,737 บาท เรียกช าระแล้วจ านวน 

494,095,237 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 414,607,781 หุ้น และหุ้นบริุมสิทธิจ านวน 79,487,456 หุ้น  มลูค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 1 บาท 

สิทธิของหุ้นบุริมสิทธิ 

 หุ้นบริุมสทิธิ 100 หุ้น มีสทิธิออกเสยีงได้ 1 เสยีง 

 ให้ผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิ ได้รับเงินปันผลจากผลการประกอบกิจการของลกูหนีใ้นปีที่ลกูหนีม้ีมติให้จ่ายเงินปันผล
ก่อนผู้ ถือหุ้นสามัญ โดยให้ได้รับในอัตราผลตอบแทนร้อยละเท่ากับเงินฝากประจ า 12 เดือน ของธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) + 2 ตอ่ปี แตร่วมแล้วไมเ่กินอตัราร้อยละ 4 ตอ่ปี ของราคาที่แปลงหนีเ้ป็นหุ้นบริุมสิทธิ 
โดยเมื่อจ่ายเงินปันผลดงักลา่วแล้วจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิอีกเงินปันผลส่วนที่เหลือ 
(ถ้ามี) ให้แบง่แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั 

 ผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิไมม่ีสทิธิแปลงหุ้นเป็นหุ้นสามญั 

 ในกรณีที่มีการเลกิบริษัทไมว่า่ด้วยเหตใุดๆ หุ้นบริุมสทิธิได้รับเงินคืนก่อนหุ้นสามญั 
 

ผู้ถือหุ้นใหญ ่

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2561 (ปิดสมดุทะเบยีนลา่สดุ) 

ล ำดับ รำยชือ่ผูถ้อืหุน้ จ ำนวนหุน้ 
รอ้ยละของทนุจด
ทะเบยีนช ำระแลว้ 

1. ดร. ปิยะ  จงวฒันา1 84,567,108 17.11 

2. นายแสงชยั  โชติชว่งชชัวาล2  49,841,303 10.09 

3. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 49,307,800 9.98 

4. นายภราดร  จลุชาต3 48,575,975 9.83 

5. นางสาวรัชนี  จงวฒันา 45,970,942 9.30 

6. นางสาวนงลกัษณ์  ศกัดาไกร 29,985,080 6.19 

 
ข ้อ มู ล ห ล ัก ท ร ัพ ย ์แ ล ะ 

ก า ร ถ ือ หุ ้น 
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ล ำดับ รำยชือ่ผูถ้อืหุน้ จ ำนวนหุน้ 
รอ้ยละของทนุจด
ทะเบยีนช ำระแลว้ 

7. บริษัทเงินทนุ ศรีสวสัดิ์ จ ากดั (มหาชน) 11,400,000 2.30 

8. นายชวลติ  พนูเพิ่มสวุรรณ 10,200,000 2.06 

9. กองทนุเปิด ไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี ้ 6,629,143 1.34 

10. บริษัท อิเมอร์สนั (ประเทศไทย) จ ากดั 6,103,738 1.24 

11. ผู้ ถือหุ้นอื่นๆ 151,514,148 30.59 

 รวม 494,095,237 100.00 

 

1 กลุม่ครอบครัวจงวฒันา ประกอบด้วย 

(1) ดร. ปิยะ จงวฒันา 10.342%    (51,100,000 หุ้น) 
(2) นางนพวรรณ จงวฒันา   2.565%    (12,674,151 หุ้น) 
(3) นายปเนต  จงวฒันา   3.849%    (19,018,586 หุ้น) 
(4) นางสาวฐิติกาญจน์ จงวฒันา   0.359%    (1,774,371 หุ้น) 

2 กลุม่ครอบครัวโชตชิ่วงชชัวาล ประกอบด้วย 

(1) นายแสงชยั โชติช่วงชชัวาล    9.277%    (45,841,303 หุ้น) 
(2) นางฉนัทิภา โชติช่วงชชัวาล    0.809% (4,000,000 หุ้น) 
 

3 กลุม่ครอบครัวจลุชาต ประกอบด้วย 

(1) นายภราดร จลุชาต 0.003% (15,500 หุ้น) 
(2) นางวิภา  จลุชาต 9.758% (48,216,475 หุ้น) 
(3) นายดนยั  จลุชาต 0.036% (180,000 หุ้น) 
(4) นายกรนภ จลุชาต 0.019% (94,000 หุ้น) 
(5) นายจามร จลุชาต 0.013% (65,500 หุ้น) 

 

 
 
 



034 

 

กำรออกหลักทรัพย์อ่ืน 

บริษัทฯ ได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั(“PK-W”) ภายใต้การด าเนินการตามแผนฟืน้ฟูกิจการตาม

ค าสัง่ของศาลล้มละลายกลางเมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2554  ให้แก่เจ้าหนีส้ถาบนัการเงินแห่งหนึ่งที่ให้การสนบัสนุนวงเงิน

สนิเช่ือใหมแ่ก่บริษัทฯ  ในฐานะเจ้าหนี ้(แปลงหนีเ้ป็นทนุ) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญ(“PK-W”)  
 

วันออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 21 กนัยายน 2554  

ประเภท ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั 

 (เป็นหลกัทรัพย์ประเภทท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

จ ำนวน 106,148,500 หนว่ย 

อำย ุ 10 ปี 

ก ำหนดกำรใช้สทิธิ  ทกุวนัท่ี 1 ของเดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน และธนัวาคม 

ก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้แรก 1 ธนัวาคม 2554 

ก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย 1 สงิหาคม 2564 

อัตรำกำรใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย ตอ่ 1 หุ้นสามญัใหม ่

รำคำกำรใช้สิทธิ  0.01 บาท ตอ่หนว่ย 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 106,148,500 หนว่ย 

 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

“บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของก าไรสทุธิ หลงัหกัภาษีแล้วของงบการเงินเฉพาะ

กิจการ  เว้นแตจ่ะมีความจ าเป็นหรือเหตอุนัสมควรท่ีไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลได้”   

สว่นในกรณีของบริษัทยอ่ยนัน้ บริษัทฯ ไมไ่ด้ก าหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลไว้ 
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ประวัติกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2560  

 

รำยกำร 
ปี 2560** ปี 2559* 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2558 

1. ก าไรสทุธิ (บาท) 270,397,208 99,212,606 177,241,496 
2. จ านวนหุ้น    
     2.1 หุ้นบริุมสทิธิ (หุ้น) 79,487,456 79,487,456 79,487,456 
     2.2  หุ้นสามญั (หุ้น) 414,607,781 414,607,781 414,607,781 
         รวมหุ้นทัง้หมด 494,095,237 494,095,237 494,095,237 
3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น     
     3.1  หุ้นบริุมสทิธิ (บาท/หุ้น) 0.03250 0.03375 0 
     3.2  หุ้นสามญั (บาท/หุ้น) 0.12 0.08 0 
         รวมเงนิปันผลจ่ำยทัง้สิน้ (บำท) 52,336,276.04 35,851,324.12 0 
4. อตัราเงินปันผลจ่าย (ร้อยละ) ของก าไร 
    สทุธิงบการเงินเฉพาะกิจการ 

19.35% 36.13% 0 

 
หมายเหต ุ:  * ปี 2559 งบการเงินปรับปรุงใหม่ 
  ** ปี 2560 สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เนือ่งจากตอ้งรออนมุติัจากทีป่ระชมุสามญั    
                 ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ในวนัที ่26 เมษายน 2561 ก่อน 
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โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ ปัจจุบนั ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 4 

คณะ ซึง่แตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนบัสนนุและเอือ้อ านวยการท างานให้กบัคณะกรรมการบริษัทให้การปฏิบตัิ

หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการบริหาร          

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และ (4) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  

คณะกรรมการบริษัท 

ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการรวมทัง้สิน้ 12 คน ซึง่เป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ

ที่มีความหลากหลายในด้านทกัษะ ความรู้ และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตังิานดงันี ้

(1) กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร จ านวน 8 คน 
(2) กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร จ านวน 4 คน ประกอบด้วย 

กรรมการอิสระ จ านวน 4 คน คิดเป็นสดัสว่น 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ  

ทัง้นีใ้นปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชมุรวม 5 ครัง้ โดยมีการก าหนดตารางการประชมุไว้ลว่งหน้า  

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ สรุปได้ดังน้ี 

 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง การประชมุคณะกรรมการ 
จ านวนครั้ง 
การประชมุ 

จ านวนครั้ง 
ที่เข้าร่วม
ประชุม 

1. รศ. ดร. สมชอบ  ไชยเวช ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 5 5 
2. ดร. ปิยะ  จงวฒันา* รองประธานกรรมการ 5 4 
3. นายแสงชยั  โชติช่วงชชัวาล กรรมการ, กรรมการบริหาร, และประธานคณะ

เจ้าหน้าที่บริหาร 
5 5 

4. นายสชุาติ  สขุสมุิตร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(กรรมการอิสระ) 

5 5 

5. นายวีระชยั  ศรีขจร กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ-
บริหารความเสีย่ง (กรรมการอิสระ) 
 

5 5 

 
โ ค ร ง ส ร ้า ง ก า ร จ ัด ก า ร 
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หมายเหต ุ: ดร. ปิยะ จงวฒันา ถึงแก่กรรมเมื่อวนัที ่25 มกราคม 2561 

 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน 

คือ  “นายแสงชยั โชติช่วงชัชวาล, นายปเนต จงวฒันา  กรรมการสองคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรา

ส าคญัของบริษัทฯ หรือ นายแสงชัย  โชติช่วงชชัวาล, นายปเนต จงวฒันา  ลงลายมือช่ือร่วมกับ นางอนงค์ศิริ ไชยะกุล,  

นายภราดร จลุชาต, นายสเุมธ เจียมบตุร  คนใดคนหนึง่รวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ” 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบหลกัต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีบทบาทและ

ความรับผิดชอบในการก ากบัดแูลการท างานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯ กฎหมาย

ที่เก่ียวข้อง และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ตลอดจนดแูลระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนั 

ภายใต้การปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงั และรอบคอบ โดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และ

ความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุคน 

 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง การประชมุคณะกรรมการ 
จ านวนครั้ง 
การประชมุ 

จ านวนครั้ง 
ที่เข้าร่วม
ประชุม 

6. นายปรีชา  จนัทรางกรู กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 5 5 
7. นายภราดร  จลุชาต กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ, 

กรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

5 5 

8. นางสาวนงลกัษณ์ ศกัดาไกร กรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

5 5 

9. นางอนงค์ศิริ  ไชยะกลุ กรรมการ 5 5 
10. นายสเุมธ  เจียมบตุร กรรมการ, กรรมการบริหาร 5 4 
11. นายรังสรรค์  ธรรมมณีวงศ์ กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง 
5 5 

12. นายปเนต  จงวฒันา กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง 

5 5 
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ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท มีดังน้ี 

1) จดัการกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

2) มีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยสม ่าเสมอ และด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น ตลอดจนมีการ
เปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ลงทนุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส 

3) ก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงรายช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ได้ 
4) แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย เพื่อท าหน้าที่ช่วยดแูล ติดตาม และควบคมุการบริหารงานของบริษัทฯ ในเร่ืองที่เป็น

สาระส าคญั  
5) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และให้

ฝ่ายบริหารรายงานผลการด าเนินงานในการประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุครัง้ที่มีการประชมุ 
6) คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลมีอ านาจกระท าการใดๆ แทน

คณะกรรมการตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการ
อาจยกเลกิเพิกถอน เปลีย่นแปลงหรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้ 

7) จดัท ารายงานคณะกรรมการประจ าปี และรับผิดชอบต่อการจดัท าและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะ
การเงิน และผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผา่นมา เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

8) ประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการซึง่มีสว่นได้สว่นเสยีในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ 

9) จดัให้มีแผนสบืทอดต าแหนง่ผู้บริหารสงูสดุ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในกรณีผู้บริหารสงูสดุ ไม่สามารถปฏิบตัิงาน
ได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและมีการประเมินผลในด้านการเปิดเผย
ข้อมลูเพื่อให้มัน่ใจได้วา่มีความถกูต้องชดัเจน โปร่งใส นา่เช่ือถือ 
เป็นผู้น าและเป็นแบบอยา่งในการปฏิบตัิงานท่ีดีสอดคล้องกบัแนวทางการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และแนวทางความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัทฯ 

10)  สนบัสนนุให้บริษัทฯ มีการด าเนินงานเพื่อตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่    
      ธุรกิจของบริษัทฯ และผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 
11)  จดัให้มีคูม่ือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 

 

ทัง้นี ้  ในกรณีทีก่ารด าเนินการเร่ืองใดทีก่รรมการท่านใดหรือบคุคลทีอ่าจมีความขดัแยง้ ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ส านกังาน ก.ล.ต.) และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  มีส่วนได้ส่วน

ส่วนเสียหรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการท่านนัน้    ไม่มีอ านาจอนมุติัการด าเนินการใน

เร่ืองดงักล่าว ทัง้นีเ้พือ่ผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั  
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คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการชุดย่อยมีทัง้หมด 4 คณะ ซึ่งแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนบัสนุนและเอือ้อ านวยการ

ท างานให้กบัคณะกรรมการบริษัท ให้การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการบริหาร (3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
และ (4) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 

 คณะกรรมการบริหาร 

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร  

1)  ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจ านวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  ซึ่งจะ
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ านวนหนึง่และอาจประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบคุคลภายนอก
อีกจ านวนหนึง่ก็ได้ 

2)  ประกอบด้วยกรรมการบริหารอยา่งน้อย 3 คน 
3)  คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้ประธานกรรมการบริหาร 
4)  กรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถอทุิศเวลา มีความคิดเห็น

อยา่งเพียงพอในการปฏิบตัิงาน มีความรู้ความเข้าใจถึงคณุสมบตัิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน รวมถึง
ต้องไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจ านวน 5 คน ในปีที่ผา่นมามีการประชมุ 12 ครัง้ ซึง่
รายช่ือคณะกรรมการบริหาร และการเข้าร่วมประชมุ สรุปได้ดงันี ้

    

 
 หมายเหต ุ * นายสเุมธ เจียมบตุร ไดร้ับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริหาร และเข้าประชมุคณะกรรมการบริหารครั้งแรก  
                ในการประชมุครั้งที ่9/2560 เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2560 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

1)   ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ์ แผนการด าเนินงาน โครงการลงทนุ งบประมาณประจ าปี และอ านาจการ
บริหารงานตา่งๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 

รายช่ือ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม 
(ครั้ง) 

1. ดร. ปิยะ      จงวฒันา ประธานคณะกรรมการบริหาร 7/12 
2. นายแสงชยั   โชติช่วงชชัวาล กรรมการบริหาร 12/12 
3. นายรังสรรค์  ธรรมมณีวงศ์ กรรมการบริหาร 12/12 
4. นายปเนต     จงวฒันา กรรมการบริหาร 12/12 
5. นายสเุมธ      เจียมบตุร*  กรรมการบริหาร 4/12 



040 

 

2)   ติดตามและควบคมุดแูลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย  เป้าหมาย กลยทุธ์ แผนการ
ด าเนินงาน โครงการลงทนุ และงบประมาณประจ าปี ที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพและเอือ้ตอ่สภาพธุรกิจ พร้อมให้ค าปรึกษา แนะน า การบริหารจดัการแก่ผู้บริหารระดบัสงู และ
รายงานผลการด าเนินงานตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ 

3)   ก าหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลมุทัง้เร่ืองการคดัเลือก การ
ฝึกอบรม การวา่จ้าง และการเลกิจ้างพนกังานของบริษัทฯ ที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดบัสงู โดยอาจ
มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารหรือประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีอ านาจ
แทนบริษัทฯ ที่จะลงนามในสญัญาจ้างแรงงาน 

4)   ก ากบัดแูลและอนมุตัิเร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ 
4.1) พิจารณาอนมุตัิงานขายตัง้แต ่100-300 ล้านบาท 
4.2) พิจารณาอนมุตัิการซือ้ขายทรัพย์สนิ รวมถึงการลงทนุ มลูคา่ตัง้แต ่10-30 ล้านบาท 
4.3) พิจารณาตดัสินกรณีที่มีปัญหาในการสง่มอบงานให้กับลกูค้า มลูค่ารวมทัง้โครงการมากกว่า 50 

ล้านบาท และไมส่ามารถสง่มอบงานเกินกวา่ 180 วนั   
4.4) พิจารณาก าหนดแนวทางในการด าเนินคดีตามกฎหมาย 

- กรณีที่บริษัทฯ ตกเป็นโจทก์หรือจ าเลยในคดีแพง่ทีม่ีทนุทรัพย์เกินกวา่ 10 ล้านบาท 
- กรณีที่บริษัทฯ ตกเป็นโจทก์หรือจ าเลยในคดีอาญาทกุคดี 

4.5) พิจารณาการยอมรับช าระคา่ปรับ และ/หรือการคืนสนิค้า มลูคา่รวมทัง้โครการมากกวา่ 10 ล้านบาท 
5)   พิจารณาอนมุตัิการจดัท าธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินเพื่อการเปิดหรือปิดบญัชี กู้ยืม จ าน า จ านอง 

ค า้ประกนั และการอื่นใด รวมถึงการซือ้ขาย จดทะเบียนกรรมสทิธ์ิท่ีดินเพ่ือการท าธุรกรรมตามปกติของบริษัท
ภายใต้อ านาจวงเงินจ านวน 10 ล้านบาท 

6)   พิจารณากลัน่กรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัท ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความ
รับผิดชอบ และ/หรือเป็นอ านาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทฯที่จะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองเพื่อ
น าเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 

7)  มีอ านาจแตง่ตัง้และควบคมุก ากบัดแูลให้การด าเนินงานของคณะท างานท่ีแต่งตัง้บรรลตุามนโยบายและ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

8)  อาจมอบหมายให้บคุคลใดบคุคลหนึง่หรือคณะท างานชดุใดชดุหนึง่มีอ านาจกระท าการใดๆ แทนคณะกรรมการ
บริหารตามทีเ่ห็นสมควร และอาจยกเลกิเพิกถอนเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้ 

9)  ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

ทัง้นี ้ อ านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนมุตัิรายการใดที่กรรมการบริหารท่านใดท่านหนึ่ง
หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้สว่นเสีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกบับริษัทฯ หรือ
บริษัทยอ่ย ตามเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งรายการอนมุตัิดงักลา่วจะต้องเสนอที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 
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วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง  

1.  กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการ
ด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท และเมื่อครบก าหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ
บริษัทอีกก็ได้ 

2.  กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่าที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท 
เว้นแตค่ณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอยา่งอื่น 

3.  กรรมการบริหารที่เป็นบคุคลภายนอก ซึง่มิได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท มีวาระการ
ด ารงต าแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทฯจะเห็นสมควรก าหนดไว้และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระดงักลา่วข้างต้น กรรมการบริหาร
พ้นจากต าแหนง่เมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั 

หรือมีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมี
มหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา  89/3 แห่งพ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 

(4) ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหนง่ 
 

กรณีกรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริหารในกรณีที่
ต าแหนง่กรรมการบริหารวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้
บุคคลที่มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็นกรรมการบริหารแทน  เว้นแต่วาระของ
กรรมการบริหารผู้นัน้จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตัง้กรรมการบริหารที่ว่างลง
ทดแทนก็ได้กรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตัง้ทดแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของ
กรรมการบริหารซึง่ตนแทน 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ค านิยาม 
กรรมการตรวจสอบ   
กรรมการตรวจสอบ หมายถึง ผู้ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการ

ตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระ ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่
อาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั  ตลอดจนมีคณุสมบตัิ
และหน้าที่ในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดไว้ในประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. และข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยคุณสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  และจะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียง
พอท่ีจะสามารถท าหน้าที่สอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ รวมทัง้การท าหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ  



042 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวน 3 คน  ในปีที่ผ่านมามีการประชุม 7 ครัง้ ซึ่งรายช่ือ
คณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุ สรุปได้ดงันี ้

 
 

 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้ให้ นายภราดร จลุชาต ด ารงต าแหนง่ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

-เช่นเดียวกบัคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้อง
และเพียงพอ 

2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล และความพอเพียงของกระบวนบริหารความเสีย่ง 

3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

4) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

5) สอบทานและพิจารณาร่วมกบัฝ่ายจดัการในเร่ืองข้อบกพร่องส าคญัที่ตรวจพบและการสนองตอบฝ่ายจดัการ 
6) มีอ านาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ เก่ียวข้องภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และมีอ านาจในการว่าจ้างหรือน าเอาผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบตัิ
ตามระเบียบจากบริษัทฯ 

7) จดัท ารายงานการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท
ฯ ซึง่รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

8) พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และเสนอ
คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วย
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

9) พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี และสว่นงานตรวจสอบภายในให้มี
ความสมัพนัธ์และเกือ้กลูกนั และลดความซ า้ซ้อนในสว่นท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบด้านการเงิน 

10) ให้ความเห็นชอบ กฎบตัร แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และอตัราก าลงัของสว่นงาน
ตรวจสอบภายใน 

รายช่ือ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม 
(ครั้ง) 

1. นายสชุาติ    สขุสมุิตร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 
2. นายวีระชยั   ศรีขจร กรรมการตรวจสอบ 7/7 
3. นายปรีชา    จนัทรางกรู กรรมการตรวจสอบ 7/7 



043 

 

11) พิจารณา แตง่ตัง้ โยกย้าย และประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของหวัหน้าแผนกตรวจสอบภายใน รวมทัง้
พิจารณาความเป็นอิสระของสว่นงานตรวจสอบภายใน 

12) สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสีย่ง 

13) ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าซึ่งอาจมี
ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ฐานทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่  

(1) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(2) การทจุริตหรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบการควบคมุภายใน 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท า
ดงักลา่วตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

14) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง  

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหนง่ 3 ปี รวมทัง้การแตง่ตัง้เพิ่มและถอดถอนจากกรรมการตรวจสอบ 
2. กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตัง้ใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควร 
3. กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 

(1) ครบก าหนดตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก 
(4) คณะกรรมการบริษัทมมีตใิห้พ้นจากต าแหนง่ 
(5) ขาดคณุสมบตัิของการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบหรือหลกัเกณฑ์

ข้อก าหนดทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และหนว่ยงานก ากบัดแูลตา่งๆ ก าหนดขึน้ 
4. กรณีมีความประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ ควรแจ้งตอ่คณะกรรมการบริษัทลว่งหน้า 1 เดือน พร้อมเหตผุล 

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแตง่ตัง้บคุคลอื่นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนทดแทน 
5. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหนง่หรือมีเหตใุดก็ตาม ที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้

จนครบวาระ มีผลให้จ านวนกรรมการตรวจสอบน้อยกวา่จ านวนที่ก าหนด คือ 3 ทา่น ให้คณะกรรมการบริษัท
แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบท่านใหม่ให้ครบถ้วนในทันที หรือย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จ านวน
กรรมการไมค่รบถ้วน เพื่อให้เกิดความตอ่เนื่องในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบคุคลที่เข้า
เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลือของกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจาก
ต าแหนง่เทา่นัน้ 
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 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนอยา่งน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ 

2) สามารถอทุิศเวลาอยา่งเพียงพอในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
3) กรรมการอิสระที่เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ต้องมีคณุสมบตัิของกรรมการ

อิสระครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีจ านวน 3 คน  ในปีที่ผ่านมามีการ
ประชมุ 1 ครัง้ ซึง่รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และการเข้าร่วมประชมุ สรุปได้ดงันี ้

 
ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. ท าหน้าที่คดัเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการใหม่  หรือสรรหาประธานคณะเจ้าหน้าที่
บริหาร  

2. ก าหนดวิธีการและหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท  หรือประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส 

3. สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท และประธานคณะ
เจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

4. พิจารณาแนวทางก าหนดคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการท่ีท าหน้าที่ในคณะกรรมการชดุยอ่ย 
5. ก าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการที่ท าหน้าที่ใน

คณะกรรมการย่อยของบริษัทอย่างเป็นธรรมและสมเหตสุมผล และน าเสนอที่ประชุม คณะกรรมการ และที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

6. ปฏิบตัิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายอนัเก่ียวเนื่องกบัการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
ของกรรมการและประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร 

 
 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม 
(ครั้ง) 

1. นายสชุาติ    สขุสมุิตร ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

1/1 

2. นายภราดร   จลุชาต กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 1/1 
3. นางสาวนงลกัษณ์ ศกัดาไกร กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 1/1 



045 

 

วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง  

1) กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี และเมื่อครบก าหนดตามวาระ
อาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได้ 

2) เมื่อกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน พ้นวาระหรือมีเหตใุดที่กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
ไมส่ามารถอยูไ่ด้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะต้องแตง่ตัง้กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนคน
ใหม่แทนให้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัที่จ านวนกรรมการไม่ครบถ้วน และให้ผู้ที่ได้รับการ
แตง่ตัง้มีวาระการด ารงต าแหนง่เพียงเทา่วาระท่ีเหลอือยูข่องกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่  

3) การพ้นต าแหนง่ของกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน นอกจากพ้นต าแหนง่ตามวาระแล้ว อาจพ้นจาก
ต าแหนง่เมื่อ  

(1) ตาย  
(2) ลาออก  
(3) ขาดคณุสมบตัิกรรมการ หรือมีคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการ 
 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย  3 คน และคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่งอยา่งน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ 

2. สามารถอทุิศเวลาอยา่งเพียงพอในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. กรรมการอิสระที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ต้องมีคณุสมบตัิของกรรมการอิสระครบถ้วน

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาความเสี่ยงมีจ านวน 4 คน  ในปีที่ผ่านมามีการประชุม 4 ครัง้ ซึ่ง

รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และการเข้าร่วมประชมุ สรุปได้ดงันี ้
 

รายช่ือ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม 
(ครั้ง) 

1. นายวีระชยั   ศรีขจร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 
2. นายภราดร   จลุชาต กรรมการบริหารความเสีย่ง 2/4 
3. นายรังสรรค์  ธรรมมณีวงศ์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 
4. นายปเนต     จงวฒันา กรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 

 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1) ก าหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ( Integrated Risk Management) โดยครอบคลมุ
ความเสีย่งหลกัของธุรกิจ เช่น  
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 ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ (Strategic Risks) 
 ความเสีย่งด้านการตลาด (Market Risk)  
 ความเสีย่งด้านการเงิน (Financial Risks)  
 ความเสีย่งด้านการด าเนินงาน (Operational Risks)  

2) ก าหนดแผนจดัการความเสีย่งและกระบวนการบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร 
3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตามกรอบการบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร 
4) ให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนินการบริหารความเสีย่ง 
5) รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัความเสีย่ง และการจดัการความเสีย่ง 
6) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 
วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง  

1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้น
ต าแหนง่ตามวาระ อาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 

2) กรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ตามข้อ  1. 
ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถกูถอดถอน  ให้คณะกรรมการบริษัท
แตง่ตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสีย่งเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมี
จ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้ โดยบคุคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสีย่งแทนอยูใ่น
ต าแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการบริหารความเสีย่งคนที่เข้ามาแทน 

 

ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

1. นายแสงชยั โชติช่วงชชัวาล ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร และ 
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสานงานปฏิบตัิการ  
2. นายมงคล มะเดื่อทอง กรรมการผู้จดัการ ธุรกิจเคร่ืองท าน า้แข็ง 
3. นายปเนต   จงวฒันา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร 
4. นายอดิศกัดิ์   พลูศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเทคนิคและพฒันา 
5. นางสาววรรณพร  ตฤณวิสทุธิกลุ ผู้อ านวยการบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 
หมายเหต ุ: ผูบ้ริหาร ตามค านิยามของส านกังาน ก.ล.ต. หมายถึง ผูด้ ารงต าแหน่งระดบับริหารสีร่ายแรกนบัต่อจาก

ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารลงมา รวมถึงผู้ซ่ึงด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับระดบัที่สี่ทุกราย และให้
หมายความรวมถึงผูด้ ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงิน 
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ผังโครงสร้างการบริหารจัดการภายใน (ตามค านิยามของส านักงาน ก.ล.ต.) 

 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของประธานคณะเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

1) ก าหนดแผนธุรกิจ แผนการลงทนุ และแผนงบประมาณประจ าปี เพื่อเสนอขออนมุตัิต่อคณะกรรมการบริหาร 
และ/หรือคณะกรรมการบริษัท  

2) รับผิดชอบการบริหารจดัการโดยรวม และพิจารณานโยบายการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้การ
ด าเนินงานของบริษัทบรรลเุป้าหมายที่ก าหนดไว้ ภายใต้กรอบนโยบาย แผนธุรกิจ และแผนงบประมาณที่
ได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

3) พิจารณาอนมุตัใิห้ด าเนินการ  หรืออนมุตัิการใช้จ่ายเงินเพื่อการด าเนินการตา่งๆ  ตามระเบียบอ านาจอนมุตัิ
ของบริษัท หรือตามงบประมาณรายจา่ยประจ าปีที่คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิไว้แล้ว 

4) สรรหา ว่าจ้าง แต่งตัง้ สบัเปลี่ยน โอนย้าย พกังาน และเลิกจ้างผู้บริหารและพนกังานในทกุต าแหน่ง รวมถึง
การก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม ส าหรับต าแหน่งระดบัเทียบเท่า
ตัง้แตผู่้อ านวยการอาวโุสขึน้ไปให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ สว่นต าแหน่งระดบัเทียบเท่า
ผู้บริหารส านกัตรวจสอบภายในให้ด าเนินการภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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5) แตง่ตัง้ผู้มีอ านาจลงนามในเอกสารต่างๆ ของบริษัททัง้ด้านบญัชี  การเงิน การสัง่ซือ้ การผลิต การขาย และ
การบริหารทัว่ไป รวมทัง้เอกสารส าคญัอื่นๆ 

6) ก าหนด เปลีย่นแปลง แก้ไข และยกเลกิกฎระเบียบ ค าสัง่ ประกาศ ข้อบงัคบั บทลงโทษ รวมทัง้ระบบควบคมุ
ภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบตัิงานของพนกังานทุกคน และเพื่อให้การบริหารจัดการภายในองค์กร
เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทก าหนด 

7) แต่งตัง้ที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ทัง้นีร้วมถึงมีอ านาจในการ
แตง่ตัง้ทนายความเพื่อฟ้องร้องด าเนินคดี หรือเข้าสู้คดีที่เก่ียวข้องกบับริษัท 

8) มอบหมายเพื่อให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานหรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตนตามที่เห็นสมควร และ
สามารถยกเลกิเพิกถอนเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้ 

9) รายงานผลการด าเนินงาน ความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ตลอดจนสถานะทางการเงินต่อคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท 

10) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
 

ทัง้นี ้  ในกรณีที่การด าเนินการเร่ืองใดที่ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้ส่วน
เสียหรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอ านาจอนมุติัการด าเนินการในเร่ือง
ดงักล่าว 

 

 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีมติแตง่ตัง้ให้ นายปณุยวีร์ ชยัยะรุ่งสกุล ผู้จดัการส านกักรรมการ ด ารงต าแหน่ง เลขานกุาร
บริษัท ตัง้แต่วนัที่ 11 สิงหาคม 2559 เป็นต้นมา  ซึ่งบุคคลดงักล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  มีประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบตัิหน้าที่ โดยได้ผา่นการฝึกอบรมสมัมนาหลกัสตูรที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการปฏิบตัิหน้าที่เลขานกุาร
บริษัทได้เป็นอย่างดี  เพื่อให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบตัิ
หน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติของ
คณะกรรมการบริษัท 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของเลขานุการบริษัท 

1) ปฏิบตัิหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้การประชุมผู้ ถือหุ้น ให้
เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2) ท าหน้าที่ก ากบัดแูลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการมีการปฏิบตัิที่สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั
ที่เก่ียวข้องตลอดจนมตทิี่ประชมุคณะกรรมการ/ ผู้ ถือหุ้น และหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตลอดจนนโยบาย
ตา่งๆ และจรรยาบรรณธุรกิจ 

3) สนบัสนุนการจัดให้กรรมการ/ผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลกัสตูรต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเร่ือง 

4) จดัอบรม/ปฐมนเิทศตลอดจนให้ข้อมลูที่จ าเป็นตอ่การปฏิบตัิหน้าที่แก่กรรมการปัจจบุนัและที่ได้รับแตง่ตัง้ใหม่ 
5) ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัข้อก าหนดกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารควรรับทราบ 
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6) จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท 

7) จดัท าและเก็บรักษาเอกสารส าคญัของบริษัทฯ  ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
(ค) หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น 

(ง)   เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
8) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่คณะกรรมการก ากับ

ตลาดทนุมีประกาศหรือก าหนด 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2560 วงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท ดังนี้.- 

ต าแหน่ง ค่าบ าเหน็จกรรมการ  

(บาท/เดือน) 

ค่าบ าเหน็จ 

กรรมการตรวจสอบ 

(บาท/เดือน) 

ค่าเบี้ยประชุม 

 

(บาท/ครั้ง) 

ประธานกรรมการ 78,750 - 10,000  

กรรมการ 34,650 - 10,000 

ประธานคณะกรรมการบริหาร - -    5,000* 

กรรมการบริหาร - -    5,000* 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 34,650 23,100    5,000* 

กรรมการตรวจสอบ 34,650 23,100    5,000* 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 

- -    5,000* 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน - -    5,000* 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง - -    5,000* 

กรรมการบริหารความเสีย่ง - -    5,000* 
 

หมายเหต:ุ *  ทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมือ่วนัที ่28 เมษายน 2560 มีมติอนมุติัให้เพ่ิมเติมจ่ายค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการชดุย่อย 
                 ทกุคณะ ต่อการประชมุ/ครัง้/ท่าน จ านวน 5,000 บาท (เร่ิมจ่ายเบีย้ประชมุฯ ตัง้แต่การประชมุเดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป) 
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการรวมปี 2560 แยกเป็นรายบุคคล 

 

หมายเหต:ุ  ทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมือ่วนัที ่28 เมษายน 2560 มีมติอนมุติัให้เพ่ิมเติมจ่ายค่าเบีย้ประชมุ คณะกรรมการชดุย่อย 
 ทกุคณะ ต่อการประชมุ/ครัง้/ท่าน 5,000 บาท (เร่ิมจ่ายเบีย้ประชมุฯ ตัง้แต่การประชมุเดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป) 
 

  * นายสเุมธ เจียมบตุร ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริหาร และเข้าประชมุคณะกรรมการบริหารครัง้แรกในการประชมุครัง้ที ่9/2560  
                   เมือ่วนัที ่28 กนัยายน 2560 

 

 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการ 

 

 

 

บ าเหน็จ
กรรมการ 

(บาท) 

 

 

 

บ าเหน็จ
กรรมการ
ตรวจสอบ 

(บาท) 

ค่าเบี้ยประชุม 

(บาท) 

รวม
ค่าตอบแทน 

(บาท) 

คณะกก.
บริษัท 

คณะกก. 

ตรวจ 

สอบ 

คณะกก.
บริหาร 

 

คณะกก. 

สรรหา
และ

ก าหนด 

ค่าตอบ 

แทน 

คณะกก.
บริหาร 

ความ 

เสี่ยง 

1. รศ. ดร. สมชอบ  ไชยเวช 945,000 - 50,000 - - - - 995,000 

2. ดร. ปิยะ  จงวฒันา 415,800 - 30,000 - 35,000 - - 480,800 

3. นายแสงชยั  โชตชิ่วงชชัวาล  415,800 - 50,000 - 60,000 - - 525,800 

4. นายสุชาต ิ สขุสมุิตร 415,800 277,200 50,000 25,000 - - - 768,000 

5. นายวีระชยั  ศรีขจร  415,800 277,200 50,000 25,000 - - 10,000 778,000 

6. นายปรีชา  จนัทรางกรู 415,800 277,200 50,000 25,000 - - - 768,000 

7. นายภราดร  จลุชาต 415,800 277,200 50,000 10,000 - - 5,000 758,000 

8. นางสาวนงลกัษณ์  ศกัดาไกร 415,800 - 50,000 - - - - 465,800 

9. นางอนงค์ศริิ  ไชยะกลุ 415,800 - 50,000 - - - - 465,800 

10. นายสเุมธ  เจียมบตุร* 415,800 - 40,000 - 20,000 - - 475,800 

11. นายรังสรรค์  ธรรมมณีวงศ์  415,800 - 50,000 - 60,000 - 10,000 535,800 

12. นายปเนต  จงวฒันา 415,800 - 50,000 - 60,000 - 10,000 535,800 

     รวม   7,552,600 
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รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท 
  
                       ผู้ ถือหุ้นท่ีด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทฯ  ประกอบไปด้วย 
 

ล าดับ  รายช่ือ  จ านวน (หุ้น)  ร้อยละ  

1  ดร. ปิยะ จงวฒันา            51,100,000  10.34 

2  นายแสงชยั โชติชว่งชชัวาล            45,841,303   9.27 

3  นาวสาวนงลกัษณ์ ศกัดาไกร            29,985,080   5.52 

4  นายปเนต จงวฒันา 19,018,586 6.19 

5  นายภราดร จลุชาต           15,500 0.003 

 
ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร  

คา่ตอบแทนรวมคณะผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่รวมปี 2560 จ านวนเงินรวม 67.70  ล้านบาท 

 

บุคลากร   

ค่าตอบแทนของพนักงาน 

คา่ตอบแทนรวมของพนกังานบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจ านวน 1,611 คน ผลตอบแทนรวม 

705,659,703.44 บาท  

ประเภทผลตอบแทน 
จ านวนเงินรวม 

(บาท) 

คา่แรง/คา่จ้าง              625,350,579.70  

เงินรางวลัจากผลก าไร 52,125,289.53 

เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 14,642,000.67 

เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม 13,541,833.54 
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นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาความรู้ และความสามารถ เพื่อสร้างความ

เช่ียวชาญในการปฏิบตัิงานตามสายอาชีพ เพื่อความพร้อมในการเป็นผู้บริหาร ตลอดจนเพื่อสร้างความตระหนกัในเร่ือง 

คณุภาพ สิง่แวดล้อม ความปลอดภยั และอาชีวอนามยั  ทัง้นีก็้เพื่อท าให้บคุลากรของบริษัทฯ มีความเป็นมืออาชีพพร้อม

ตอ่การเจริญเติบโต และก้าวหน้าไปพร้อมกบับริษัทฯ 

 

 

 

 

 
ทัง้นีบ้ริษัทฯ ให้การสง่เสริม และสนบัสนนุการพฒันาบคุลากรในด้านตา่งๆ ดงันี ้ 

1. จดัให้มีแผน และงบประมาณส าหรับการฝึกอบรม ตลอดจนกิจกรรมเพื่อการพฒันาบคุลากรตา่งๆ ทัง้ในระยะสัน้ 
และระยะยาวเพื่อรองรับการเจริญเติบโตขององค์กร  

2. จัดให้มีการฝึกอบรมพฒันา ตลอดจนมีกิจกรรมที่สง่เสริมให้บุคลากรตระหนกัและแสดงออกทางพฤติกรรมที่
สอดคล้องกบัความเป็น Friendly Engineering และความสอดคล้องตอ่วฒันธรรมองค์กรในด้านตา่งๆ  

3. จัดให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ด้วยการร่วมกันวิเคราะห์ น าเสนอแนวทาง และลงมือ
ด าเนินการ ผา่นกิจกรรม Syner Team , กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Program Alert Project) เป็นต้น 

4. จัดให้มีการส ารวจระดบัความผูกพนัที่มีต่อองค์กรของพนกังานทกุระดบั ด้วยการใช้แบบส ารวจ และการท า 
Group Interview เพื่อการพฒันา และปรับปรุงองค์กรในด้านตา่งๆ เพื่อการเพิ่มระดบัของความผกูพนัท่ีมีตอ่องค์กร 

5. จัดให้มีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่เหมาะสมกับบุคลากรในแต่ละกลุ่มซึ่งมีความแตกต่าง และ
หลากหลายทางช่วงวยั และสายอาชีพ เพื่อให้การสื่อสารโดยภาพรวมขององค์กรเป็นไปอย่างชดัเจน และมีประสิทธิภาพ
สงูสดุ 

6. จดัให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือ และความเช่ียวชาญในการท างานของกลุม่งานวิชาชีพเฉพาะด้านต่างๆ ใน
องค์กร เช่น งานช่าง งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานวิชาชีพวิศวกร วิชาชีพบญัชี เป็นต้น เพื่อให้บคุลากรรักษาไว้ซึ่งความ
เป็นมืออาชีพอยูเ่สมอ 

7. จดัให้มีโครงการ Management Trainee เพื่อการเตรียมความพร้อมส าหรับบคุลากรที่จบการศึกษาใหม่ และ
เร่ิมต้นท างานในครัง้แรกกบับริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในทกุด้านเพื่อการท างานกบัองค์กร 

8. จัดให้มีโครงการ Talent Management  เพื่อการบริหารจัดการ พฒันา และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรในกลุ่มที่มี
ศกัยภาพสงูเป็นพิเศษ ทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาวเพื่อรองรับการเจริญเติบโตไปพร้อมกนักบัองค์กร  

9. จดัให้มีโครงการการพฒันาภาวะผู้น า และทกัษะด้านการบริหารจดัการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กบัผู้บริหารใน
แตล่ะระดบัขององค์กร 
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10. จดัให้มีการจดัท า Job Profile ในแตล่ะต าแหนง่งาน เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาบคุลากรของ    บริษัทฯ ให้
มีความพร้อมตอ่การเติบโตไปตามสายอาชีพ  

11. จัดให้มีระบบการบริหารผลงาน  และการให้รางวลั ที่เช่ือมโยงไปสู่การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรตาม
ต าแหนง่งาน ตลอดจนเช่ือมโยงการบริหารผลงานกบัเป้าหมายในระดบัองค์กร หนว่ยงาน และระดบับคุคล 

12. จดัให้มีการฝึกอบรม และการท ากิจกรรม ตลอดจนการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อสร้างความตระหนกั และจิตส านึก
ในเร่ือง คณุภาพ สิง่แวดล้อม ความปลอดภยั และอาชีวอนามยั ผา่นช่องทางตา่งๆ ในองค์กรอยา่งตอ่เนื่อง 

13. สนบัสนุนให้บุคลากรทุกระดับ รวบรวม และแบ่งปันประสบการณ์ และความรู้ในการท างานผ่านโครงการ
จดัการความรู้ 

14. ให้ความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาทัง้ภาครัฐและเอกชน ในด้านการพฒันาความรู้ และทกัษะของนกัเรียน 
นกัศกึษา เพื่อการเตรียมความพร้อมในการท างานหลงัจบการศึกษากบัองค์กร โดยการเป็นแหลง่ฝึกงาน การท างานวิจยั 
โดยมีบคุลากรภายในขององค์กรเป็นผู้ ฝึกสอน ดแูล และให้การสนบัสนนุ 
 

การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

กรรมการของบริษัทฯ มีอ านาจในการควบคมุดแูล  จดัการ  และรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท

ฯมีการควบคมุดแูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีนโยบายและด าเนินแผนงานต่างๆ ให้สอดคล้อง และสนบัสนนุนโยบาย

และแผนงานหลกัของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ลงทุนและให้ความส าคญักับธุรกิจที่บริษัทฯ ช านาญ และอยู่ในสายธุรกิจที่

ใกล้เคียงกบัธุรกิจของบริษัทฯ ดงันัน้ เพื่อให้การดแูลการจดัการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้บริหารจะควบคมุดแูล

โดยสง่ทีมบริหาร เข้าไปร่วมก าหนดนโยบาย งบประมาณ แผนการตลาดและการผลิต อย่างใกล้ชิด ทัง้นีเ้พื่อให้สามารถ

แบง่ข้อมลู และใช้ทรัพยากรที่มีอยูข่องกลุม่บริษัทอนัจะเป็นประโยชน์ และเกือ้หนนุให้กิจการโดยรวมดีขึน้ตอ่ไป 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ก าหนดเป็นระเบียบ และวิธีปฏิบตัิงานในทุกระบบตลอดจนมีส่วนตรวจสอบ

ภายในซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตัิงาน เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

สม ่าเสมอทกุระบบงานตลอดปี โดยมีความเป็นอิสระและสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล ขึน้ตรงต่อประธานคณะเจ้าหน้าที่

บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบตามนโยบายเน้นเชิงป้องกัน รวมทัง้มีการปรับปรุงระบบตรวจสอบภายในให้เป็น

ปัจจุบนั ส าหรับการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในบริษัทฯ มีการทบทวนหลกัเกณฑ์ และวิธีการใช้ข้อมูลภายในอย่าง

สม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัข้อมลูส าคญัและสะสมมานานสญูหาย และ/หรือเพื่อป้องกนับคุคลภายใน/ภายนอกน าข้อมลูไปใช้

เป็นการสว่นตวั  ในกรณีที่พนกังานหรือผู้บริหารน าข้อมลูส าคญัไปเปิดเผย หรือน าไปใช้สว่นตวั หรือกระท าการที่อาจจะท า

ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ พนกังานหรือผู้บริหารนัน้จะถกูบทลงโทษตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบบริษัทฯ 

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ( Insider Trading) ของบุคคลที่

เก่ียวข้องซึ่งหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ และพนกังานในหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับข้อมูล 

(รวมทัง้คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่ว) ดงันี  ้ 
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มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

1)   ห้ามบคุคลที่เกี่ยวข้องท าการซ้ือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ (PK) ภายใน 30 วนัก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินราย
ไตรมาสและงบการเงินประจ าปีและภายใน 24 ชัว่โมง หลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักล่าว (Blackout Period)  

2)  ในกรณีทีท่ราบข้อมูลใดๆ ที่ยงัไม่เปิดเผยซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องไม่ท าการซ้ือขาย
หลกัทรพัย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพน้ระยะเวลา 24 ชัว่โมง นบัแต่ไดมี้การเปิดเผยข้อมูลนัน้สู่สาธารณะทัง้หมดแล้ว 
รวมทัง้หา้มมิใหผู้บ้ริหารหรือหน่วยงานทีไ่ดร้บัทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บคุคลภายนอกหรือบคุคล
ทีไ่ม่มีหนา้ทีเ่กี่ยวข้อง ทัง้นี ้เพือ่เป็นการป้องกนัไม่ใหน้ าข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ 

3)  ในกรณีทีก่รรมการบริษัทและผูบ้ริหาร ซ่ึงหมายรวมถึงคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ เมื่อมีการเปลีย่นแปลง
จ านวนหุ้นที่ถืออยู่จะต้องแจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์พ.ศ. 2533 
ภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัทีซ้ื่อ ขาย โอนหรือรบัโอน 

4)  บริษัทฯ ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง (ตัง้แต่ E15 ข้ึนไป และผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน) แจ้ง

การซ้ือขายการหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุไตรมาส รวมทัง้ให้มีการเปิดเผยใน

รายงานประจ าปี  

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี      
       

1) คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) ประจ าปี 2560 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ ได้แก่ ความเป็นอิสระ

ในการปฏิบตัิงาน คณุภาพ มาตรฐานการปฏิบตัิงาน และผู้สอบบญัชีมีคณุสมบตัิถกูต้องตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลอืก บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั   

โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ดงันี ้

1. นายเจฎา  หงัสพฤกษ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ทะเบียนเลขที่  3759 หรือ 
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์                         ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ทะเบียนเลขที่  5113 หรือ 
3. นางสาวกรรณิการ์  วิภาณรัุตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ทะเบียนเลขที่  7305  

ทัง้นีใ้ห้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ 
รวมทัง้ก าหนดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจ านวน 810,000 บาท และค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปีจ านวน 
640,000 บาท รวมเป็นคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2560 จ านวน 1,450,000 บาท 
 

2)  คา่บริการอื่น (non-audit fee)  
-ไมม่ี- 
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นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 

 
คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะยึดมัน่การก ากับ

ดแูลบริษัท พฒัน์กล จ ากัด (มหาชน) ภายใต้หลกัการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม มีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่  ผู้ ถือ
หุ้น และค านึงถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม
อย่าง เท่า เทียมกัน  อันจะส่งผลใ ห้    บ ริ ษัทฯ เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยาวอีกด้วย จึงได้ก าหนดเป็นนโยบาย
การก ากับดูแลกิจการที่ดีขึน้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติ
ดงันี.้- 

นโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้ผ่าน
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และก าหนดไว้ในคู่มือ
นโยบายและแนวทางปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดย
ก าหนดไว้ดงัตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
มุ่งมัน่ที่จะน าเอาหลกัส าคญัในการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ ทัง้ 6 ประการ ยดึถือเป็นหลกัในการปฏิบตัิงาน คือ 

1.1)  มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท า
ของตนเอง (Accountability)  

1.2)  มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยขีด
ความสามารถที่มี  และมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
(Responsibility) 

1.3)  มีความโป ร่ ง ใสในการปฏิบัติ ง านที่ สามารถ
ตรวจสอบได้ (Transparency) 

1.4)  มีความเป็นธรรมและปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อยา่งเทา่เทียมกนั (Fairness) 

1.5)  มีวิสยัทศัน์ในการสร้างมลูคา่เพิ่มแก่บริษัทฯ ในระยะ
ยาว (Vision to Create Long Term Value) 

1.6)  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจ (Ethics) 

 
2. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทุก

คนมุ่งมั่นที่จะน าเอาหลักส าคัญของการก ากับดูแล
กิจการที่ดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็น
แนวทางในการปฏิบตัิงานทัง้ 5 หมวด คือ 

2.1)  สทิธิของผู้ ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 
          การค านึงถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้นและให้สิทธิ

กบัผู้ ถือหุ้นในเร่ืองต่างๆ รวมถึงการสง่เสริม
ให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิของตน ตลอดจนไมก่ระท า
การใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผู้ ถือหุ้น 

2.2)  การปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นอย่างเท่าเทียมกัน 
(Equitable Treatment) 

          การปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ น ทัง้ผู้ ถือหุ้ นที่ เป็น
ผู้ บ ริหารและผู้ ถือหุ้ นที่ ไม่ เ ป็นผู้ บ ริหาร 
รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติและผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 
โดยได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและ
เป็นธรรม  

2.3)  บ ท บ า ท ข อ ง ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย 
(Stakeholders) 

  การปฏิบัติ ต่ อผู้ มี ส่ ว นไ ด้ส่วน เสีย โดย
ค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ
กลุ่มตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับ
บริษัทฯ ตลอดจนไม่กระท าการใดๆ อนัเป็น
การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้
สว่นเสยี 

2.4)  การ เ ปิด เผย ข้อมูลและความโป ร่ ง ใส 
(Transparency) 

  การเปิดเผยข้อมลูส าคญัต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานก ากับดูแลที่
เก่ียวข้องกับบริษัทฯ  ทัง้ข้อมูลทางการเงิน 
และข้อมูลที่มิใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน เพียงพอ นา่เช่ือถือ ทัว่ถึงเทา่เทียม  

 
ก า ร ก า ก ับ ด ูแ ล ก ิจ ก า ร 
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         กนั และภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยผ่าน
ช่องทางที่เข้าถึงข้อมลูได้โดยง่าย  

2.5)  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
(Responsibilities)  

  การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกร รมก า รบ ริ ษั ทต่ อ ผู้ ถื อหุ้ น  โ ด ย
คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์ มี
ความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื่อประโยชน์
สงูสดุของบริษัทฯและผู้ ถือหุ้นโดยรวม และมี
การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการชัดเจน 
รวมทัง้ดูแลการบริหารงานภายใต้กรอบของ
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 

3. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน 
มุ่งมัน่ที่จะน าแนวปฏิบตัิของหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบตัิงาน 

4. คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดแูลให้
รายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลูต่างๆ มีความถกู
ต้องและเพียงพอ ซึง่เป็นไปตามแนวปฏิบตัิที่ดีและกฎเกณฑ์
ที่เก่ียวข้อง 

5. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนการมีส่วนร่วมและ
ก าหนดช่องทางที่สามารถสื่อสารกับผู้ ถือหุ้ น  นักลงทุน 
หน่วยงานก ากับดูแล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการให้
ข้อมลูสารสนเทศทัว่ไปแก่ผู้สนใจ 

6. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการด าเนินการให้
โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ โดยก าหนดอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดและ
ผู้บริหารอยา่งชดัเจน 

7. คณะกรรมการบริษัทด าเนินการให้มีระบบการการ
บริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในให้อยู่ในระดบัที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมถึงมีระบบบัญชีและ
รายงานทางการเงินท่ีมีความถกูต้องเช่ือถือได้ 

 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้การจดัประชุมผู้ ถือ

หุ้นเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบที่เก่ียวข้อง
อย่างเคร่งครัด พร้อมทัง้สนับสนุนและอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงนกัลงทุนสถาบนัใน
การเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น นอกจากนี ้คณะกรรมการ
บริษัทยงัได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการดแูลสทิธิของผู้ ถือ
หุ้นขึน้ เพื่อเป็นการปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุน และไม่
ลดิรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น 

 

1. การประชุมผู้ถือหุ้น 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี: คณะกรรมการ
บริษัทก าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นปีละครัง้
ภายในเวลาไมเ่กิน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของ
บริษัทฯ และหากมีความจ าเป็นเร่งดว่นต้องเสนอวาระเป็น
กรณีพิ เศษซึ่ ง เ ป็น เ ร่ืองที่ ก ระทบหรือเ ก่ียว ข้องกับ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ น หรือเ ก่ียวกับเ ง่ือนไขหรือ
กฎเกณฑ์กฎหมายที่ใช้บงัคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจาก   
ผู้ ถือหุ้นแล้ว 

การเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือ
หุ้น: บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมลูประกอบวาระการประชุมผู้
ถือหุ้นลว่งหน้าประมาณ 1 เดือนก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นใน
เว็บไซต์ของบริษัท (www.patkol.com) นอกจากนี ้ยงัได้
ชีแ้จงสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าประชมุและสทิธิออกเสียง
ลงมติของผู้ ถือหุ้นไว้ด้วย 

การอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนสถาบัน: บริษัทฯ จะอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นและนักลงทุนสถาบันเพื่ อใ ห้ใ ช้สิท ธิ
โดยสะดวก เช่น จัดสถานที่ประชุมผู้ ถือหุ้นที่สะดวกต่อ
การเดินทาง พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทุน
สถาบนัสง่ค าถามที่เก่ียวข้องกบัวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น
ถึงคณะกรรมการบริษัทลว่งหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นไม่
น้อยกวา่ 90 วนั โดยผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทาง  
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อีเมล์ของเลขานุการบริษัท poonyavee.ch@patkol.com 
หรือโทรสารหมายเลข 0-2328-1245 โดยแจ้งผา่นระบบขา่ว
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมกับการแจ้ง
เผยแพร่ข้อมลูหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี  

การมอบฉันทะ:   ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้า
ร่วมประชุมด้วยตวัเองได้ คณะกรรมการจัดเตรียมหนงัสือ
การมอบฉนัทะที่มีรูปแบบท่ีง่ายตอ่การกรอกข้อมลูที่ผู้ ถือหุ้น
สามารถเลือกกรรมการด้วยตนเองหรือใช้ทางเลือกโดยการ
เสนอช่ือกรรมการอิสระหรือบคุคล อ่ืนในการมอบฉนัทะของ
ผู้ ถือหุ้ น โดยให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่
บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี ้    
ผู้ ถือหุ้นสามารถ Download หนงัสือมอบฉันทะผ่านทาง
หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกทางหนึ่งด้วย ส าหรับผู้ ถือหุ้น
ที่ เ ป็ นนักลงทุนสถาบันห รื อผู้ ถื อหุ้ นที่ เ ป็ นผู้ ล งทุ น
ต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเ ป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ นบริ ษัทฯ   ไ ด้
ประสานงานเร่ืองเอกสารและหลกัฐานที่จะต้องแสดงก่อน
เข้าร่วมประชมุเป็นการลว่งหน้า เพื่อให้การลงทะเบียนในวนั
ประชมุเป็นไปอยา่งสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ 
 

2. การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น  
2.1 คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมให้น าเทคโนโลยีมาใช้

กับการประชุมผู้ ถือหุ้นทัง้การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้นการนับ
คะแนนและแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถ
กระท าได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า พร้อมทัง้ยังใช้การ
ลงคะแนนเสียงโดยวิธีชูมือเพื่อความแม่นย าถูกต้องมาก
ยิ่งขึน้  

2.2 บริษัทฯ สนบัสนนุให้กรรมการทกุคนเข้าร่วมประชุม
ผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามประธานคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยตา่งๆ ในเร่ืองที่เก่ียวข้องได้  

2.3  ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นจะจัดให้มีการลงมติแยก

เป็นแต่ละรายการ ในกรณีที่วาระนัน้มีหลายรายการ เช่น 
วาระการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล เป็นต้น 

2.4 คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมให้มีบคุคลที่เป็นอิสระ
เป็นผู้ตรวจนบั  หรือตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชมุ 

สามญัและวิสามญัผู้ ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ
พร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ 

2.5  คณะกรรมการบริษัทสนบัสนุนให้มีการใช้บัตร
ลงคะแนนเสยีงในวาระที่ส าคญั เช่น การท ารายการเก่ียว
โยง การท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็น
ต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้ง
ในภายหลงั  

2.6  ประธานในที่ประชุมจะจดัสรรเวลาให้เหมาะสม 
และส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้ นมีโอกาสในการแสดงความเห็น 
และตัง้ค าถามตอ่ที่ประชมุในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบับริษัทได้  

2.7  บริษัทฯ ได้จดัท าวีดิทศัน์บนัทึกภาพการประชุม
ผู้ ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่มีข้อ
สงสยัสามารถติดตามเหตุการณ์ในระหว่างการประชุม      
ผู้ ถือหุ้นได้  

 

3. การจัดท ารายงานการประชุม และการเปิดเผย
มติการประชุมผู้ถือหุ้น 

3.1  รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นจะบันทึกการชีแ้จง
ขัน้ตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่
ประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทัง้การเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นตัง้ประเด็นหรือซักถาม นอกจากนีจ้ะ
บนัทกึค าถามค าตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
วา่มีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย คดัค้านและงดออกเสียงเป็นอย่างไร 
รวมถึงบันทึกรายช่ือกรรมการผู้ เ ข้า ร่วมประชุมและ
กรรมการท่ีลาประชมุด้วย  

3.2  เพื่อความสะดวกของผู้ ถือหุ้ นได้จัดให้มีการ
ลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียน
ของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายที่ไว้บนหนังสือมอบฉันทะ ท าให้
ขัน้ตอนการลงทะเบียนเป็นไปอยา่งรวดเร็ว  

3.3  การใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระได้ใช้วิธีเก็บ
บตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสียง โดยเมื่อจบการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามารถขอ
ตรวจสอบความถกูต้องได้  

3.4  บริษัทฯ  เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการ
ลงคะแนนของแตล่ะวาระในการประชมุสามญัและวิสามญั 
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ผู้ ถือหุ้นในวนัท าการถดัไปบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

3.5 บริษัทฯ มีการจดัท ารายงานการประชุมภายใน 14 
วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ซึ่ งได้ส่งให้ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

  

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัทค านึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ น
อยา่งเทา่เทียมกนั  จึงได้ก าหนดนโยบายดงัตอ่ไปนี.้- 

 

นโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเคารพถึงสิทธิของผูถื้อ
หุน้และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนัโดยไม่ว่าจะเป็น
ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หรือผู้ถือหุ้นสญัชาติ
ต่างประเทศ โดยหุ้นประเภทเดียวกนัมีสิทธิออกเสียงที่เท่า
เทียมกนั ประกอบดว้ย หุน้สามญั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง และหุ้น
บุริมสิทธิ 100 หุ้นต่อ 1 เสียง นอกจากนี้คณะกรรมการ
บริษัทยงัมีหนา้ที่ในการส่งเสริมและสนบัสนนุให้ผูถื้อหุ้นใช้
สิทธิในเ ร่ืองต่างๆ ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในเร่ือง
ต่างๆ อีกดว้ย 
 

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 
1.1  คณะกรรมการบริษัทดแูลให้บริษัทแจ้งก าหนดการ

ประชุมผู้ ถือหุ้ น พร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และเผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประมาณ 1 เดือน
ก่อนวนันดัประชมุผู้ ถือหุ้น 

1.2  คณะกรรมการบริษัทดแูลให้บริษัทแจ้งให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขัน้ตอนการออก
เสียงลงมติ รวมทัง้สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละ
ประเภทของหุ้น 

1.3  คณะกรรมการบริษัทดแูลให้บริษัทฯ จดัท าหนงัสือ
เชิญประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพร่
พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นฉบบัภาษาไทย 

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
2.1  คณะกรรมการบริษัทจะอ านวยความสะดวก

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย โดยก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการให้
สิทธิ   ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี เป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุม    
ผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่า 90 วัน โดยผ่านทางเว็บไซต์ของ   
บ ริ ษั ท ฯ  ห รื อ ท า ง อี เ ม ล์ ข อ ง เ ล ข า นุ ก า ร บ ริ ษั ท 
poonyavee.ch@patkol.com หรือโทรสารหมายเลข       
0-2328-1245 โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2.2  คณะกรรมการบริษัทจะอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย โดยก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการให้
สิทธิผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้นไม่
น้อยกวา่ 90 วนั โดยผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทาง
อีเมล์ของเลขานกุารบริษัท poonyavee.ch@patkol.com 
หรือโทรสารหมายเลข 0-2328-1245 โดยแจ้งผ่านระบบ
ขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

2.3  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มระเบียบวาระการ
ประชุมที่ ไม่ไ ด้แจ้ง เ ป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ า เ ป็น 
โดยเฉพาะวาระส าคญัที่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษา
ข้อมลูก่อนการตดัสนิใจ 

2.4  คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้
สทิธิการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. การมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ 
บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองการจดัการ

เก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ เก่ียวข้องซึ่ง
หมายถึง คณะกรรมการบริษัท ผู้ บริหาร และพนักงาน 
อย่างรอบคอบเป็นธรรมและโปร่งใส   โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ในเร่ือง
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ดงันี ้
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นโยบายและแนวปฏิบัติเรี่องความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์   

1) ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูง (ตัง้แต่ 
E15 ข้ึนไป และผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน) ต้อง
รายงานการมีส่วนไดส่้วนเสียของตนเองและบคุคลทีมี่ความ
เกี่ยวข้องซ่ึงเป็นส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เมื่อเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดบัสูงเป็นครั้งแรก และ
รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้
ส่วนเสีย รวมถึงรายงานเป็นประจ าทกุส้ินปี ทัง้นีเ้ลขานกุาร
บริษัทจะต้องจัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ดงักล่าวให้แก่ ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่บริษัทฯ
ไดร้บัรายงาน เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และเพือ่ใช้ข้อมูลดงักล่าว
ในการตรวจสอบและป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2) มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย 
บริษัทร่วม กิจการที่มีอ านาจควบคมุร่วมกนั และบริษัทอื่น
อย่างชัดเจน รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่มีอ านาจ เพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุน้ทีช่ดัเจน โปร่งใส ไม่มีการถือ
หุน้ไขวก้บั    ผูถื้อหุน้รายใหญ่ จึงไม่ท าให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง  

3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการ
บริษัทคนหน่ึงคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ใน
เร่ืองที่ก าลงัมีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองนัน้ โดยอาจไม่
เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงเพื่อให้การตดัสินใจของ
คณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์
ของผูถื้อหุน้อย่างแทจ้ริง 
 
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้สว่น
เสยีตา่งๆ และจะดแูลให้มัน่ใจว่าสิทธิดงักลา่ว ทัง้ที่ก าหนด
เป็นกฎหมายหรือโดยการตกลงร่วมกนัจะได้รับการคุ้มครอง  

และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดจนจะชดเชย
อย่างเหมาะสมหากผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสยีดงักลา่วถกูละเมิด  

 

1. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บริษัทฯ ได้พิจารณาก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขึน้ใหม่ พร้อมกบัก าหนดเป็นนโยบายและมาตรการใน
การดแูลผู้มีสว่นได้สว่นเสียเพิ่มเติม โดยผู้มีสว่นได้สว่น
เสยีของบริษัทฯ แบง่ออกเป็น 7 กลุม่ ดงันี ้

 1. พนกังาน 
 2. ลกูค้า  
 3. ผู้ ถือหุ้น  
 4. คูค้่า (รวมทัง้ที่ปรึกษา และ Subcontractor) 
 5. เจ้าหนี ้
 6. หนว่ยงานราชการ 
 7. ชมุชนรอบโรงงาน 

 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายและแนว

ปฏิบตัิเก่ียวกบัการดแูลผู้มีสว่นได้สว่นเสยีดงัตอ่ไปนี.้- 

1)  พนักงาน 
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงาน 
1)   บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนแก่พนกังานโดยยึด

หลกัพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและ
สามารถวัดผลได้ อาทิ รายได้ค่าตอบแทน
รายเดือน รายได้จากการท างานล่วงเวลา ค่า
คอมมิชชั่น โบนัสประจ าปี กองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ การประกนัชีวิต
และประกนัสขุภาพ เป็นตน้ 

2)   บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมและพฒันาบคุลากรให้มี
ความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัด
ให้ มีการอบรมและสัมมนาผู้บริหารและ
พนกังานทกุระดบัตลอดทัง้ปี เป็นตน้ 

3)    บริษัทฯ ปฏิบติัต่อพนกังานทกุคนด้วยความ
เป็นธรรมและความเท่าเทียมกนั อาทิ การ  
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       ประเมินผลงานพนักงาน การรักษาความลับ
ประวัติการท างาน และการใช้สิทธิต่างๆ ของ
พนกังาน เป็นตน้ 

4)   บริษัทฯ ค านึงถึงสิทธิของพนกังานเป็นส าคญั และ
เปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีพนักงาน
ไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ตู้
รบัความคิดเห็น หน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบคุคลที่
รบัเร่ือง เป็นตน้  

5)   บริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลจัดสภาพแวดล้อมในการ
ท างานให้มีความปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ และ
เอือ้ต่อการท างานอย่างมีประสิทธิผล อาทิ บริษัท
จดัให้มีการด าเนินการ 5 ส. จดัตัง้หน่วยงานด้าน
ความปลอดภยัข้ึน เพือ่ควบคุมและดูแลเร่ืองอาชี
วอนามยัและความปลอดภยัของพนกังาน เป็นตน้ 

 
2)  2) ลูกค้า  

  นโยบายเกี่ยวกับการดูแลลูกค้า 
1)   บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความสมัพนัธ์และ

ความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลกั
ความซ่ือสตัย์สุจริต มีความจริงใจต่อลูกค้า มี
ความเชื่อถือและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 

2)   บริษัทฯ มีหนา้ที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสดุ
ใหก้บัลูกคา้ของบริษัทฯ ดว้ยการรบัผิดชอบ เอาใจ
ใส่ ดูแลการขายสินค้าและบริการอย่างฉนัท์มิตร 
และให้ความส าคญัต่อปัญหาและความต้องการ
ของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและ
พนกังานทกุคนปฏิบติัตามมาตรการดงัต่อไปนี ้

 ยึดมัน่ในการน าเสนอและส่งมอบผลิตภณัฑ์
ทีไ่ดม้าตรฐานคณุภาพตรงกบัความต้องการ
ของลูกคา้ 

 ยึดถือปฏิบัติตามเ งื่อนไขต่างๆ ที่ได้ท า
ข้อตกลงไวก้บัลูกคา้อย่างดีทีส่ดุ 

 การเสนอราคาและเงือ่นไขการคา้ใหแ้ก่
ลูกคา้ทีจ่ดัอยู่ในกลุ่มเดียวกนั  ตอ้งมีความ 
เท่าเทียมกนั 

 ใหข้้อมูลทีถู่กตอ้งตรงตามความเป็นจริงแก่
ลูกค้าเกี่ยวกบัคุณสมบติัและคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ที่ผลิตได้ เพือ่สร้างความเชื่อมัน่
และความเป็นธรรมใหก้บัลูกคา้ของบริษัท 

  พร้อมที่จะตอบค าถามของลูกค้า รวมทัง้
การด าเนินการเกี่ยวกบัข้อร้องเรียน การให้
ค าแนะน า  และการติดตามผลความ
คืบหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจาก
ลูกคา้ 

 
3)  ผู้ถือหุ้น 

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้ถือหุ้น 
1)    บริษัทฯ มีหนา้ที่ปกป้องและเคารพสิทธิของ   

ผูถื้อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ไดแ้ก่ สิทธิการซ้ือขายหรือ
โอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในก าไรของ
กิจการ สิทธิในการไดร้บัข่าวสารข้อมูลกิจการ
อย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถื้อ
หุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี การจดัสรรเงินปันผล การ
ก าหนดห รือแก้ ไขข้ อบังคับหรือหนัง สือ
บริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน การ
อนมุติัรายการพิเศษ เป็นตน้  

2)    บริษัทฯ มีหนา้ที่ส่งเสริมและสนบัสนนุให้ผูถื้อ
หุ้นใช้สิทธิในเร่ืองต่างๆ ในการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปี ไดแ้ก่ สิทธิในการเสนอวาระ
การประชมุผูถื้อหุน้ล่วงหนา้  สิทธิในการเสนอ
บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า 
สิทธิในการส่งค าถามต่อที่ประชุมล่วงหน้า
ก่อนการประชุม  สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นและตัง้ค าถามต่อทีป่ระชมุ เป็นตน้  

 3)   บริษัทฯ ต้องไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการ
ละเมิดหรือจ ากดัสิทธิของผูถื้อหุน้ 
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4)  คู่ค้า (รวมทั้งที่ปรึกษา และ Subcontractor) 
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลคู่ค้า (รวมทั้งที่ปรึกษา
และ Subcontractor) 

1)  บริษัทฯ มีหนา้ที่สร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัคู่ค้าทกุ
ราย  

2)  บริษัทฯ มีหนา้ทีเ่ปิดโอกาสใหคู่้ค้าทกุรายน าเสนอ
สินค้าหรือบริการได้โดยเท่าเทียมกัน โดยให้
ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าต้อง
ปฏิบติัตามมาตรการดงัต่อไปนี ้
-  ตอ้งปฏิบติังานต่อคู่คา้ดว้ยความซ่ือสตัย์สจุริต 

และมีความเท่าเทียมกนั 
- การพิจารณาและตดัสินใจต้องอยู่บนพื้นฐาน

ของการเปรียบเทียบคุณภาพ และเงื่อนไข
ต่างๆ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัททัง้
ในระยะสัน้และระยะยาว 

- ต้องรักษาความลบัของคู่ค้า โดยห้ามมิให้มี
การรับสินบนหรือค่านายหน้าใดๆ จากคู่ค้า 
รวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของ     
คู่คา้รายหน่ึงหรือหลายรายใหก้บัคู่ค้ารายอื่นๆ 
รบัทราบทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

 
5)  เจ้าหนี ้
          นโยบายเกี่ยวกับการดูแลเจ้าหนี ้

1)  บริษัทฯ มีหนา้ที่สร้างความสมัพนัธ์และปฏิบติัต่อ
เจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซ่ือสัตย์สุจริต ความ
เชื่อถือและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 

2)  บริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้
ความส าคญัต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ท าข้อตกลงไว้
กบัเจ้าหนีอ้ย่างดีทีส่ดุ 

 

6)  หน่วยงานราชการ  
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลหน่วยงานราชการ 

1) บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อบงัคบัต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้ก าหนดไว้ ทัง้
ยังส่งเสริมให้มีการปฏิบัติให้ดีย่ิงข้ึน และ/หรือ
มากกว่าทีก่ฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ ก าหนดไว้ 

2)  บริษัทฯ จะสนบัสนนุกิจกรรมในโอกาสต่างๆ 
ของหน่วยงานราชการตามความเหมาะสม 

3)  บริษัทฯ มีนโยบายห้ามให้หรือรับสินบนแก่
เจ้าหนา้ทีข่องรฐั ซ่ึงก าหนดไวใ้นนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ ต่ อต้ า นการทุจ ริตและ
คอร์รัปชั่นของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
พฒัน์กล 

 
7)  ชุมชนรอบโรงงาน  

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลชุมชนรอบโรงงาน 
1)  บริษัทฯ และพนักงานต้องยึดมั่นประพฤติ

ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นประโยชน์
แก่สงัคมและชมุชน 

2)  บริษัทฯ และพนกังานมีหนา้ที่ประพฤติปฏิบติั
ต่อชุมชนที่อาศยัอยู่ใกล้เคียงกบับริเวณที่ตัง้
โรงงานด้วยความเป็นมิตร และให้ความ
ช่วยเหลือ สนบัสนนุชมุชนให้มีความเป็นอยู่ที่
ดี ตลอดจนรับผิดชอบด าเนินการแก้ไขใน
กรณีทีเ่กิดปัญหาต่างๆ ที่ได้รับผลมาจากการ
ด าเนินการของบริษัทอย่างเป็นธรรม และมี
ความเท่าเทียมกนั 

3)  บริษัทฯ และพนักงานมีหน้า ที่ ดูแลและ
สนบัสนนุกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสงัคม 
และใหค้วามร่วมมือกบัภาครัฐและหน่วยงาน
ต่างๆ ด้วยความเต็มใจ และเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม  

 
 2. กลไกการมีส่วนร่วมของผู้ส่วนได้ส่วนเสีย 
บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียแสดง
ความคิด เห็น /  ข้อ เสนอแนะ/  ข้อ ร้อง เ รียน  กับ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ เลขานุการบริษัท 
เก่ียวกบัเร่ืองที่เป็นประโยชน์ รวมถึงเร่ืองที่เก่ียวข้องกบั
การก ากับดูแลกิจการที่ ดี  ไ ด้แก่  กฎหมายหรือ
จรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน หรือระบบควบคุม
ภายในบกพร่อง ผ่านทางช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน
และค าแนะน าที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายฉบบันี ้ 
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โดยผู้ ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเร่ืองที่จะแสดง
ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ /ข้อร้องเรียน พร้อมหลกัฐาน 
หรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ และแจ้งช่ือ ที่อยู ่
และหมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได้สง่มายงัช่องทาง
รับเร่ืองดงันี.้- 

(1)  แจ้งผา่น โทรศพัท์ 0-2328-1035 ตอ่ 1013   
(2)  แจ้งผา่นช่องทางอีเมล info@patkol.com  
(3)  ส่งจดหมายในกล่องแสดงความคิดเห็นภายใน

บริษัท บริเวณโรงอาหารทกุแหง่ 
(4)  ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ถึงบริษัทที่  ตู้  ปณ. 39 

ปณฝ. ทุง่เศรษฐี กทม. 10263 

 
หมวดที่  4 การเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใส 
บริษัทฯ ได้ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัที่เก่ียวข้อง ทัง้
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
โปร่งใส ทัว่ถึง และทนัเวลา ตามข้อก าหนดของส านกังาน 
ก.ล.ต. และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ซึ่งช่วยให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน ลกูค้า และผู้ที่สนใจ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย มีความเท่าเทียมกนัและเช่ือถือได้ 
โดยมีการเปิดเผยข้อมลู ดงันี ้
 
 1. การเปิดเผยข้อมูล 

1. คณะกรรมการบริษัทมีระบบที่ดูแลตรวจสอบว่า
ข้อมลูที่เปิดเผยตอ่นกัลงทนุถกูต้อง ไม่ท าให้ส าคญัผิด และ
เพียงพอตอ่การตดัสนิในของนกัลงทนุ  

2. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการรายงานผลการ
ปฏิบตัิตามนโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ 
นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเก่ียวกับ
การดแูลสงัคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดย
สรุป และผลการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลว่า รวมทัง้กรณีที่
ไมส่ามารถปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วได้พร้อมด้วยเหตผุล 
โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจ าปี และ 
website ของบริษัท 

3. คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการรายงานความ
รับผิดของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
แสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบญัชีในรายงาน
ประจ าปี 

4. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผย
ค า อ ธิบายและกา รวิ เ ค ร า ะ ห์ ของ ฝ่ ายจัดกา ร 
( Management Discussion and Analysis ห รื อ 
MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุก        
ไตรมาส 

5. คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการเปิดเผยค่าสอบ
บญัชีและคา่บริการอื่นที่ผู้สอบบญัชีให้บริการ 

6. คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการเปิดเผยบทบาท
แ ล ะ ห น้ า ที่ ข อ ง คณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท  แ ล ะ
คณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้ของการประชุมและ
จ านวนครัง้ที่กรรมการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา 
รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทในรายงาน
ประจ าปี 

7. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผย
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ระดบัสงูที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของแต่ละคน รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคน
ได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทยอ่ย  

 

2. การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลบน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.patkol.com ทัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษ โดยปรับปรุงให้เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ  

 

http://www.patkol.com/
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ 
1.  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการที่มี
คุณสมบัติหลากหลาย ทัง้ในด้านทักษะ ประสบการณ์ 
ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัท 

2) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อย
กวา่ 5 คน และไมเ่กิน 12 คน 

3) คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็น
กรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจ
หรือตุสาหกรรมหลกัของบริษัทฯ 

4) คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 4 
คน หรือ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถให้
ความเห็นเก่ียวกบัการท างานของฝ่ายจดัการได้อยา่งอิสระ 

5) คณะกรรมการบริษัทมีวาระด ารงต าแหน่งกรรมการ
คราวละ 3 ปี  ในกรณีที่จะแต่งตัง้กรรมการนัน้ให้ด ารง
ต าแหน่งต่อไป จะน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

6) คณะกรรมการบริษัทเ ป็นผู้ คัด เลือก ประธาน
กรรมการ และประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ 

7) คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการให้
กรรมการอิสระด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
อื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ง โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการ
ท างานของกรรมการที่ด ารงต าแหน่งหลายบริษัทเพื่อให้
มั่นใจว่ากรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
ให้แก่บริษัทได้อยา่งเพียงพอ 

8) กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารสามารถไปด ารงต าแหนง่
กรรมการในบริษัทจดทะเบยีนอื่นไมเ่กิน 2 แหง่ 

9) กรรมการมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และ
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ไม่มี
ลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความ
ไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการ 
 
 

2.  คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 
1) มีคุณสมบัติ  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 หรือ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ตลอดจนข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และส านกังาน ก.ล.ต.  

2) เป็นผู้ ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มี
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ 

3) มีภาวะผู้ น า วิสัยทัศน์ และมีความอิสระในการ
ตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้ น
โดยรวม 

4) มีความรับผิดชอบท่ีจะปฏิบตัิหน้าที่กรรมการ และ
สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการได้อย่าง
เต็มที่  ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้ น และ
ตัดสินใจด้วยความระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ 

5) ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต มีจริยธรรม 
คุณธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทาง
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจ 

 
3.  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 
2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้ นประจ าปี กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจาก
ต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัท
ทัง้หมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้
ออกจากต าแหน่งก่อน ถ้าจ านวนกรรมการที่จะออกไม่
อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจ านวน
ใกล้เคียงที่สดุกับสว่น 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ โดย
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะคดัเลือก
และเสนอรายช่ือบุคคลที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการ
บริษัท และตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
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4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
1) คณะก ร รมก า รบ ริ ษั ทจ ะ จั ด ใ ห้ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครัง้ และด าเนินการ
ประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท พระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่
ประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และ
จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเร่ือง และ
มากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาส าคัญกันอย่าง
รอบคอบ รวมทัง้จดัให้มีการจดบนัทกึรายงานการประชมุทกุ
ครัง้เพื่อให้กรรมการและผู้ เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ 
กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครัง้
ยกเว้นกรณีที่มีเหตผุลพิเศษ   

2) ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในแต่ละปี 
เลขานกุารบริษัทได้จดัท าก าหนดการประชุมประจ าปีเพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบก าหนดการประชุมล่วงหน้า
ตลอดทัง้ปี  ทัง้นีเ้พื่อให้กรรมการสามารถวางแผนลว่งหน้า
และจดัเวลาในการเข้าร่วมประชมุได้ 

3) ใ น ก า ร ก า ห น ด จ า น ว นค รั ้ง ข อ ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
โดยเลขานุการบริษัทได้จัดท าก าหนดการประชุมประจ าปี
พร้อมระบุเร่ืองที่ ต้องพิจารณาในการประชุมแต่ละครัง้  
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึงรายละเอียดต่างๆ 
ที่ต้องพิจารณาในการประชุมแต่ละครัง้ล่วงหน้า เช่น การ
ประชุมในเดือนกุมภาพันธ์จะมีการพิจารณาอนุมัติงบ
การเงินประจ าปี และก าหนดวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี รวมถึงก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น
ของบริษัท  การประชุมในเดือนพฤษภาคม สิงหาคม และ
ธันวาคม จะมีการพิจารณาอนุมัติงบการเงินสอบทานราย
ไตรมาสที่ 1, 2 และ 3 เป็นต้น 

4) ในการจดัประชุมแต่ละครัง้ เลขานุการคณะกรรมการ
บริษัทได้จดัส่งเอกสารการประชุมให้แก่กรรมการพิจารณา
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และได้มีการ
จดัท าเอกสารและสารสนเทศประกอบการประชมุ  

 
5.  การจดัประชุมเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทและ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 อย่าง
เคร่งครัด โดยเปิดโอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหา
ส าคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และมีเลขานุการ
บริษัทเข้าร่วมการประชุมและจดบันทึกรายงานการ
ประชุม ข้อซกัถาม และข้อเสนอแนะต่างๆ ของกรรมการ
ด้วย เพื่อให้กรรมการและผู้ เก่ียวข้องสามารถติดตามและ
ตรวจสอบได้  

6.  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครัง้
ประธานกรรมการจะใช้เวลาในการประชุมประมาณ  1-2 
ชัว่โมง ซึ่งเป็นเวลาเพียงพอที่ฝ่ายจดัการจะน าเสนอเร่ือง
เพื่อพิจารณา และกรรมการสามารถอภิปรายปัญหา
ส าคัญกันได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ทัง้นีป้ระธาน
กรรมการได้สง่เสริมให้กรรมการในที่ประชุมใช้ดลุยพินิจที่
รอบคอบ และสอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ ใดสอบถาม
เพิ่มเติมหรือมีความเห็นเป็นอยา่งอื่นหรือไมใ่นการประชุม
แตล่ะวาระทกุครัง้ 

 
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
เลขานุการบริษัทจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในการ
จดัท า “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ” (CG Self 
Assessment)  น า เสนอคณะกรรมการบริษัทท าการ
พิจารณาเป็นรายบุคคล เพื่อพิจารณาผลงานและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ตลอดจนปรับปรุงประสิท ธิภาพและ
ประสทิธิผลการท างานให้ดีขึน้  
 
6. ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทและ
ฝ่ายจัดการ 
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
โดยคณะกรรมการบริษัทก าหนดให้ “ประธานกรรมการ
บริษัท” ไม่เป็นคนเดียวกันกับ “ประธานคณะเจ้าหน้าที่
บริหาร” ตลอดจนมีการแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ไว้อย่าง
ชดัเจน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทถ่วงดลุการท างานกบั
ฝ่ายจดัการได้อยา่งเป็นอิสระ 
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7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
1) คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอ านวยความ

สะดวกให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและให้ความรู้แก่
กรรมการที่เก่ียวข้อง รวมถึงกรรมการในคณะอนกุรรมการ
ตา่งๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง   

2) เลขานุการบริษัทได้จัดให้มีเอกสารคู่มือกรรมการ 
และหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ประวัติ การถือครอง
หลกัทรัพย์ การเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ เป็นต้น 
โดยจะจดัสง่ให้ทกุครัง้ที่มีการเปลีย่นแปลงกรรมการใหม ่  

3) คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้ประธานคณะ
เจ้าหน้าที่บริหารจัดท ารายงานเพื่อทราบเป็นประจ าถึง
แผนการพฒันาและสืบทอดงาน เพื่อเตรียมความพร้อมใน
เร่ืองผู้สบืทอดงานในกรณีที่ตนไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ 

4) คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดโครงสร้างส าหรับ
การพัฒนาผู้ บริหาร โดยมอบหมายให้ประธานคณะ
เจ้าหน้าที่บ ริหารรายงานเ ป็นประจ าทุกปีถึ งสิ่งที่ ไ ด้
ด าเนินการไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคู่กับแผนการ
สบืทอดงาน 
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บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดูแลให้มีการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ จึงได้มีการจัดตัง้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อท าหน้าที่ในการ
ก าหนดนโยบาย วางระบบ และประเมินความเสี่ยงต่างๆ 
รวมทัง้ก าหนดแนวทางในการบริหารและจดัการความเสี่ยง
ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 
 
โดยจากการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2560 ปัจจยัความเสี่ยงที่อาจท าให้เกิดผลกระทบ
อยา่งมีนยัส าคญัต่อการบรรลเุป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ มีดงันี.้- 
 

1. ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคา
วัตถุดิบ 
วัตถุดิบหลักที่ส าคัญในการผลิตของบริษัทฯ ได้แก่ เหล็ก 
สแตนเลส และทองแดง ซึ่งวตัถุดิบดงักล่าวเป็นสินค้าโภค
ภณัฑ์ (Commodities) ซึ่งมีราคาเปลี่ยนแปลงไปตามราคา
ของตลาดโลก และเป็นปัจจยัภายนอกที่ไม่สามารถควบคมุ
ได้ ท าให้บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการผนัผวนของราคา
วตัถดุิบดงักลา่ว และสนิค้าขาดตลาดในบางช่วง 

 
การบริหารจัดการความเสี่ยง: 
บริษัทฯ มีการก าหนดคณะท างานวางแผนการใช้วัตถุดิบ 
(Planning Team) เพื่อให้การบริหารสินค้าคงคลังมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ มีนโยบายการสั่งซื อ้สินค้าตาม 

Demand โดยจะไม่เก็งราคาตลาด และไม่กักตุนปริมาณ
สนิค้า โดยจะท าการสัง่ซือ้และควบคมุเป็นแต่ละไตรมาส, มี
การส่งหนังสือเวียนภายในเพื่อแจ้งข้อมูลเก่ียวกับราคา
วตัถุดิบหลกัให้กับผู้บริหารทราบเพื่อเป็นข้อมูลเดียวกันใน
การวางแผนการสั่งซื อ้วัตถุดิบเพื่อการผลิต และมีการ
ติดตามข้อมลูขา่วสารตา่งๆ อยา่งสม ่าเสมอและเปรียบเทียบ 

ราคาวัตถุดิบ เพื่อให้การสัง่ซือ้สินค้าไม่สงูกว่าราคา
ตลาด และมีการเสาะหาแหลง่ผลิตและผู้ขายรายใหม ่
จากทัง้ในและนอกประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยง
และเพื่อให้เกิดการแขง่ขนัราคาของผู้ขาย 

 

นอกจากนัน้ยังมีการเจรจากับลูกค้า และระบุลงใน
สญัญาว่าหากราคาวตัถดุิบมีการเปลี่ยนแปลงไปเกิน
กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ได้ตกลงกันไว้ บริษัทฯ จะขอปรับ
ราคางานเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่ม
สงูขึน้ เพื่อเป็นการปิดความเสีย่งดงักลา่ว 

 

2. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน 
เนื่องจากลกัษณะการท างานหลกัของบริษัทฯ เป็นงาน
วิศวกรรม ซึ่ง เป็นงานที่ ต้องใช้ทักษะเฉพาะทาง
แรงงานที่ใช้เป็นแรงงานฝีมือซึ่งเป็นที่ต้องการของ
ตลาด  ท าให้มีภาวะการแขง่ขนักนัสงูเพื่อให้ได้แรงงาน
ที่มีฝีมือเข้ามาท างาน หากบริษัทฯ ไม่สามารถสรรหา
และ/หรือรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพเอาไว้ได้ อาจ
ส่งผลกระทบทางด้านลบต่อการด าเนินงานของ   
บริษัทฯ ได้ 

 
การบริหารจัดการความเสี่ยง: 
บริษัทฯ ได้ก าหนดกรอบการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ความเสีย่งในเร่ืองการขาดแคลนแรงงานไว้ โดยบริษัท
ฯ ได้จัดกิจกรรมแนะน าบริษัทฯ ไปยงัสถาบนัอาชีวะ
และมหาวิทยาลยัต่างๆ และเปิดรับนักศึกษาเข้ามา
ฝึกงานที่บริษัทฯ เพื่อจะได้คดัสรรนักศึกษาเหล่านัน้
เข้าร่วมท างานกบับริษัทฯ  
 

รวมทัง้มีนโยบายสง่เสริมความก้าวหน้าในอาชีพ  โดย
มีมาตรการจูงใจต่างๆ ที่สามารถแข่งขนักับตลาดได้  
ดูแลด้านรายได้  ความปลอดภัย รวมถึงการจัด
สวสัดิการท่ีเหมาะสมตามอายงุานท่ีท างาน  

 
ปั จ จ ัย ค ว า ม เ สี ่ย ง 
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ต่อเนื่องและบริษัทฯ เสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อจูงใจ
ให้บุคลากรท างานกับบริษัทฯ ในระยะยาว รวมทัง้
สนบัสนนุให้พนกังานได้รับการเข้าอบรมพฒันาฝีมือและ
ความรู้เฉพาะด้านในการปฏิบตัิหน้าที่ เพื่อให้พนกังานมี
ความรู้สึกผูกพนัและมั่นคงกับงานที่ท า รวมถึงผลกัดนั/
สร้างแรงจูงใจให้พนกังานที่มีศกัยภาพภายในองค์กร มี
โอกาสและสามารถเติบโตได้ 

 
นอกจากนัน้ยงัมีการเพิ่มสดัสว่นการว่าจ้างผู้ รับเหมาช่วง
ให้เพียงพอตอ่ปริมาณงานท่ีมีอยู ่เพื่อให้การด าเนินงานมี
ความตอ่เนื่องไมต่ิดขดั  

 

3. ความเสี่ยงในการพึ่งพาผู้บริหารระดับสูง 
เนื่องจากกลุ่มผู้ บริหารระดับสูง ปัจจุบันซึ่ง เป็นผู้ ก่อตัง้  
บริษัทฯ เป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์ในธุรกิจและเป็นที่รู้จัก
และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเร่ืองการสร้าง 
Know How ของบริษัทฯ ซึง่คณุสมบตัิดงักลา่วมีสว่นส าคญั
ที่ท าให้บริษัทฯ ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่าง
ยาวนาน ดงันัน้หากมีการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารระดบัสงู
ดงักลา่ว อาจจะท าให้บริษัทฯ ประสบปัญหาได้ 

 
การบริหารจัดการความเสี่ยง: 
บริษัทฯ มีนโยบายการกระจายอ านาจในการบริหารงาน 
โดยมีคณะกรรมการบริหาร, ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร 
(CEO) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief) สายงานต่างๆ 
และผู้อ านวยการบริหารฝ่ายต่างๆ (Executive Director) ที่
มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมเพื่อดแูลในแตล่ะสายงาน 
ท าให้ลดความเสี่ยงในการพึ่งพาผู้ บริหารระดับสูงลงได้ 
นอกจากนัน้ยังจัดให้มีการฝึกอบรมผู้ บริหารใหม่ๆ ที่มี
คณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อให้ สามารถขึน้มารองรับงานของ
ผู้บริหารระดบัสงูได้ รวมทัง้มีการวางแผนระยะยาวในการ
พัฒนาและสร้างผู้ บริหารรุ่นต่อๆ ไปในอนาคต เพื่อให้    
บริษัทฯ เติบโตอยา่งมัน่คง 

 

 

4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จัดจ าหน่าย
รายใหญ ่
ในการจัดหาวัตถุดิบเพื่ อใ ช้ ในการผลิต  บริษัทฯ 
สามารถจัดหาวัตถุดิบได้จากทัง้ ในประเทศและ
ตา่งประเทศ และมีผู้จดัจ าหน่ายอยู่หลายราย รวมทัง้มี
การบริหารจัดการเร่ืองการจัดซือ้อยู่อย่างต่อเนื่อง ดัง้
นัน้ ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จดัจ าหน่ายรายใหญ่จึง
มีอยูน้่อยมาก 

 
การบริหารจัดการความเสี่ยง: 
บริษัทฯ มีนโยบายการจัดหาวัตถุดิบจากทัง้ในและ
ตา่งประเทศ โดยพยายามหาแหลง่ผู้ผลติหรือผู้จ าหนา่ย
ส ารองไว้ เพื่อเป็นทางเลอืกและป้องกนัไมใ่ห้การด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ขึน้อยู่กบัผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายรายใด
รายหนึง่ 

 

5. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทฯ มีการน าเข้าวตัถุดิบบางสว่นจากต่างประเทศ 
ท าให้มีหนีส้ินบางสว่นเป็นเงินตราต่างประเทศ และใน
ขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็มีรายได้จากการขายสินค้าใน
ต่างประเทศในรูปเงินตราต่างประเทศเช่นกัน บริษัทฯ 
จึงอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลีย่น 
 

โดยในปี 2560 จากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมือง
โลก  โดย เฉพาะนโยบายการกระ ตุ้ น เศรษฐกิจ
ภายในประเทศของสหรัฐอเมริกา ของ รัฐบาลนาย
โดนัลด์ ทรัมป์ รวมถึงการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ของ
ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด อีกทัง้ความกงัวลเก่ียวกบั
สภาวะทางการเมืองระหว่างสหรัฐฯ และประเทศ
มหาอ านาจอื่นๆ ที่ยงัไม่ชัดเจน สร้างผลเชิงลบต่อเงิน
ดอลลาร์สหรัฐตอ่เนื่อง สง่ผลให้เงินบาทมีการแข็งคา่ขึน้
อยา่งตอ่เนื่อง     โดยตัง้แตเ่ดือนมกราคม  2560  อตัรา  
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แลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 35.43 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ และแข็งค่าขึน้เร่ือยๆ จนเดือนธันวาคมอัตรา
แลกเปลีย่นถวัเฉลีย่อยูท่ี่ 32.67 บาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐ  

 
การบริหารจัดการความเสี่ยง: 
เนื่องจากบริษัทฯ มีทัง้รายการซือ้และขายที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษัทฯ จึงบริหารความเสี่ยง โดยใช้วิ ธี 
Natural Hedge ได้สว่นหนึง่ แตอ่ยา่งไรก็ตามยงัคงมีความ
เสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นที่เกิดจากผลตา่งระหว่างยอดซือ้
และยอดขาย จึงอาจเกิดผลกระทบทัง้ด้านบวกและด้านลบ
ตอ่บริษัทฯ เพื่อเป็นการลดความเสีย่ง บริษัทฯ จึงมีนโยบาย
ซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า (Forward contract) 
และเคร่ืองมือทางการเงินด้านอื่นๆ เพื่อป้องกนัความเสี่ยง
ของอตัราแลกเปลีย่นที่อาจเกิดขึน้  

 
รวมทัง้มีการส่งหนงัสือเวียนภายในเพื่อแจ้งข้อมูลเก่ียวกับ
อัตราแลกเปลี่ยนภายในกลุ่มบริษัทพัฒน์กล ( Internal 
Exchange Rate) เป็นประจ าทุกเดือน เพื่อให้ผู้บริหารใช้
เป็นข้อมูลเดียวกันส าหรับประมาณการต้นทุนและเสนอ
ราคาขายอีกด้วย 
 

6. ความเสี่ยงด้านเงินทนุหมุนเวียน 
เนื่องจากบริษัทฯ มีงานโครงการสร้างกระบวนการผลิต
อาหารต่างๆ ซึ่งจะต้องมีเงินทุนหมนุเวียน เพื่อใช้ในการ
จดัซือ้วตัถดุิบในการท างานและเป็นคา่จ้างแรงงาน  ซึง่ใน
สว่นของเงินทนุหมนุเวียนนีจ้ะมาจากเงินทนุหมนุเวยีนที่มี
อยู่ของบริษัทฯ และการสนับสนุนจากธนาคารและ
สถาบันการเงินในรูปแบบของเงินกู้ ระยะสัน้หมุนเวียน  
และหนังสือค า้ ประกันต่ า งๆ  เ ป็น ต้น  หากมีกา ร
เปลี่ยนแปลงการช าระเงินจากลูกค้าที่มีมูลค่างานขาย
รวมสงูมาก  ก็อาจจะสง่ผลกระทบต่อการบริหารเงินทุน
หมนุเวียนของบริษัทฯ ได้  

 

การบริหารจัดการความเสี่ยง: 
บริษัทฯ  มีขัน้ตอนการจดัท าและตรวจสญัญาจากลกูค้า  

โดยพิจารณาเง่ือนไขการช าระเงินแต่ละรายอย่างรัดกุม 
เช่ น  กา รตรวจสอบสถานะทางการ เ งินของคู่ ค้ า
ประกอบการพิจารณารับงาน เป็นต้น และ ก าหนดให้มี
การบริหารสภาพคลอ่งอย่างระมดัระวงัโดยใช้อตัราส่วน
ทางการเงินมาเป็นตัวบ่งชี ้และมีการเพิ่มประสิทธิภาพ
มากขึน้โดยได้ก าหนดวงจรเงินสด (Cash Cycle day) 
เป็น KPI ร่วม ระหว่างฝ่ายบริหารโครงการ และฝ่าย
การเงิน  และในด้านการจดัซือ้ได้มีการก าหนด KPI เพื่อ
จดัหา Supplier ที่ให้ราคาและเทอมการช าระเงินที่ดีด้วย
เช่นกนั  รวมทัง้มีการสรรหาเงินทนุหมนุเวียนจากสถาบนั
การเงินต่างๆ ส ารองไว้กรณีจ าเป็นต้องใช้กระแสเงินสด
เพิ่มเติม 

 

7. ความเสี่ยงจากการลงทุนและการ
ด าเนินงานในต่างประเทศ 
บริษัทฯ มีการขยายธุ ร กิจไปยังต่างประเทศ  เพื่ อ
ตอบสนองกับนโยบายการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตามการลงทุนในต่างประเทศมีปัจจัยเสี่ยง
ภายนอกที่อาจกระทบต่อผลการด าเนินงานในแต่ละ
ประเทศ ได้แก่ กฏหมาย มาตรการทางการค้า นโยบาย
ทางการเมือง ภยัธรรมชาติ การจ้างแรงงาน ภาษาและ
วฒันธรรมท้องถ่ิน เป็นต้น ผลกระทบเหลา่นีอ้าจท าให้ผล
การด าเนินงานไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 

 

การบริหารจัดการความเสี่ยง: 
บริษัทฯ มีขัน้ตอนการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้
จากการลงทุนในแต่ละประเทศอย่างรอบคอบ พร้อมกับ
ว่าจ้างที่ปรึกษาในต่างประเทศเพื่อให้ค าแนะน าและ
ด าเนินการต่างๆ ทางกฎหมายและอื่นๆ ที่เก่ียวข้องของ
ประเทศนัน้ๆ  โดยเร่ิมแรกบริษัทฯ จะตัง้เป็นตวัส านกังาน
ตวัแทนขาย (Representative Office)  ในต่างประเทศ
ก่อนเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ และเมื่อพิจารณาจากผล
ความเป็นไปได้ของการลงทนุแล้วว่ามีผลตอบแทนคุ้มค่า  
จึงตัดสินใจจดทะเบียนจัดตัง้ เ ป็นบริษัทย่อยขึน้ใน
ตา่งประเทศ   
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ปัจจุบนับริษัทฯ มีส านกังานตวัแทนขายในเวียดนาม และ
อยู่ในระหว่างด าเนินการจดทะเบียนจัดตัง้บริษัทย่อยใน
เมียนมาร์ และได้จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทย่อยเรียบร้อยแล้ว
ในอินโดนีเซีย (PT. INDONESIA PATKOL SERVICE), 
ฟิลิปปินส์ (PATKOL PHILIPPINES CORPORATION) 
และมาเลเซีย (PATKOL MALAYSIA SDN. BHD.) 

 

8. ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าและการ
ก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ที่อาจมีผลกระทบต่อยอดขายและ
ต้นทุนการผลิต 
การก้าวสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่าง
เต็มรูปแบบนัน้ จะส่งผลให้มีการเปิดเสรีการเคลื่อนย้าย
ทรัพยากร เงินทุน แรงงาน และการค้าขายระหว่างกันใน
ตลาดอาเซียน ซึ่งท าให้มีสินค้า/บริการจากประเทศในกลุม่
อาเซียนเข้ามาแขง่ขนัในไทยมากขึน้ หรือลกูค้าของบริษัทฯ 
อาจย้ายฐานการผลติไปยงัประเทศอื่นในอาเซียนที่มีต้นทนุ
วตัถดุิบหรือต้นทนุแรงงานท่ีถกูกว่า บริษัทฯ จึงอาจมีความ
เสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าใน AEC ที่อาจกระทบต่อ
ยอดขายและต้นทนุการผลติ 

 

การบริหารจัดการความเสี่ยง: 
บริษัทฯ มีเทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองจักรแปรรูปและผลิต
อาหารที่มีประสิทธิภาพสงูเมื่อเทียบกบัคู่แข่งใน AEC และ
บริษัทฯ มีการปรับปรุงและพฒันานวตักรรมการใหม่ๆ อยู่
เสมอ และมีการขยายธุรกิจโดยจัดตัง้ เป็นตัวส านักงาน
ตวัแทนขาย (Representative Office) และจดทะเบียน
จดัตัง้บริษัทย่อยในกลุม่ประเทศ AEC  รวมทัง้มีนโยบาย
ขยายธุรกิจไปในกลุ่มประเทศ AEC อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
รองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจในกลุม่อาเซียน 

 
 

9. ความเสี่ยงจากปัจจัยเศรษฐกิจและ
การเมือง 
 

จากสภาพเศรษฐกิจโลกที่ผนัผวนและอ่อนไหว เป็นผลให้
สภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยผันผวนตามไปด้วย 
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นสิ่งที่ต้อง
ติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณและความเช่ือมั่น
ของภาคเอกชน  ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อบรรยากาศ
การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคญัต่อการตดัสินใจของผู้ลงทนุ โดยเฉพาะการลงทุน
ขยายโรงงานหรือก าลงัการผลิต บริษัทฯ จึงขยายธุรกิจไป
ยงัตา่งประเทศ เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขึน้ 

 

การบริหารจัดการความเสี่ยง: 
บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมภายในองค์กร เ ร่ืองการ
วิเคราะห์และตามติดผลกระทบจากปัจจัยเศรษฐกิจและ
การเมืองในที่ประชุม Management Committee เป็น
ประจ าทุกเดือน พร้อมหาแนวทางปรับกลยุทธ์ให้    สอด
รับกับสถานการ์ที่เกิดขึน้ และมีการจัดสมันาเชิงกลยุทธ์ 
เพื่อพฒันาการบริหารการลงทุนใหม่ๆ และการเติบโตใน
ตา่งประเทศ 
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ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2561  เมื่อวนัที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2561 ได้ประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยสรุปความเห็นเก่ียวกบัความ
เพียงพอของระบบควบคมุภายในเป็น 5 สว่น ดงันี ้

 

ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม 
เป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ถกูก าหนดขึน้อย่าง
ชดัเจนมีความเป็นไปได้และวดัผลได้ โดยบริษัทฯ มีการจัด
โครงสร้างองค์กร ที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารด าเนินงานอย่างมี
ประสทิธิภาพ เพื่อให้บรรลเุป้าหมายที่ตัง้ไว้ โดยมีข้อก าหนด
และบทลงโทษ ห้ามฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบตัิตนใน
ลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับ
กิจการ บริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานใน
ธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซือ้และการบริหารจัดการที่
ค านงึถึงความเป็นธรรมตอ่คูค้่าเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ  
 

ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง 
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จัดท าโดยการประเมิน
ความเสีย่งในการประกอบธุรกิจ ทัง้ที่เป็นปัจจยัภายในและ
ปัจจยัภายนอกอย่างสม ่าเสมอ โดยวิเคราะห์ถึงสาเหตทุี่ท า
ให้เกิดปัจจยัความเสีย่ง ก าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง 
รวมถึงติดตามการปฏิบตัิตามแผนการบริหารความเสีย่ง 
 

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 
การปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการอนมุตัิรายการ การบนัทึกรายการบญัชี 
ข้อมลูสารสนเทศ และการดแูลจดัเก็บทรัพย์สินออกจากกนั
โดยเด็ดขาด   
 

การอนุมัติการท าธุกรรมการของบริษัทฯ กับผู้ ถือหุ้ นราย
ใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

จะค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และพิจารณา
เสมือนหนึง่เป็นรายการท่ีกระท ากบับคุคลทัว่ไป 

 
ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูล 
บริษัทฯ จัดให้มีข้อมูลที่ส าคัญต่างๆ อย่างเพียงพอ
เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ   โดย
กรรมการบริษัทฯ จะได้รับหนังสือนัดประชุมหรือ
เอกสารประกอบการประชุมที่ระบขุ้อมูลที่จ าเป็นและ
เพียงพอ ตอ่การพิจารณาก่อนการประชมุลว่งหน้าโดย
เฉลี่ย 7 วนั เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีต่างๆ 
จดัเก็บไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ และจดัขึน้ตามนโยบาย
บญัชีตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป และเหมาะสม
กบัลกัษณะธุรกิจ 
 

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม 
บริษัทฯ จัดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานทัว่ไป 
โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ  การ
ตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในที่มี
ขึน้อย่างสม ่าเสมอ โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องจดัท า
รายงานผลการตรวจสอบเสนอโดยตรงต่อผู้บริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ถกูตรวจสอบ หากมี
การตรวจพบข้อบกพร่องอนัเป็นสาระส าคัญจะต้อง
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหาร
ภายในเวลาอันสมควร รวมถึงการรายงานความ
คืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องดงักลา่วด้วย 

 
 

 
ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น แ ล ะ ก า ร  

บ ร ิห า ร จ ั ด ก า ร ค ว า ม เ สี ่ย ง 
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รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2560 ปี 2559 
 
บริษัท ทีป่รึกษาธุรกิจ     
พรูเด้นท์ จ ากัด 
(“Prudent”) 
 
เป็นผู้ให้บริการท่ีปรึกษา
ทางธุรกิจ โดยมกีรรมการ
ร่วมกนักบับริษัทฯ คือ นาย
รังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ 

 
รายจ่ายคา่บริการ 
บริษัทฯ ได้ต่อสญัญาว่าจ้างรับ
บริการในเ ร่ืองการวางแผน     
กลยุทธ์ และท า  Workshop 
ส าห รับระดับบริหารในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ในองค์กรกับ 
Prudent ต่อไปอีก 2 ปี (เดือน
เมษายน 2559 ถึงเดือน
เมษายน 2561) 
 

 
4.2 

 
4.2 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 13 
พ ฤษภา คม  2559 ไ ด้ มี ม ติ
อนุมัติ ก า ร เ ข้ าท า ร ายกา ร
ระหว่างบริษัทฯ กับ Prudent 
ในการต่อสัญญาว่า จ้าง รับ
บริการฯ ตอ่ไปอีก 2 ปี  
 
ซึ่งรายการค่าบริการดังกล่าว
เป็นไปเพื่อพฒันากระบวนการ
ท างานและประโยชน์ในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย
ราคาและเ ง่ือนไขการช าระ
ราคาเป็นอตัราที่เป็นปกติธุรกิจ 
รายการดังกล่าวจึงมีความ
จ าเป็น และสมเหตุสมผล และ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของ
บริษัทฯ 
 
ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความเห็นแตกต่างจาก
คณะกรรมการบริษัท 

 
ร า ย ก า ร ร ะ ห ว่ า ง ก ัน 
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รายการระหว่างกนัอื่นๆของบริษัทฯ กบับริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องกนั รวมทัง้นโยบายการก าหนด

ราคาซือ้ขาย และอตัราดอกเบีย้ โดยที่บริษัทฯมีรายการระหว่างกนักีบบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องกัน ได้
แสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 31 

 
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการที่อาจจะมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งบริษัทได้ก าหนดอ านาจในการอนมุตัิ

รายการไว้อย่างชดัเจน ซึ่งได้พิจารณาให้เกิดความสมดลุระหว่างความคล่องตวัในการด าเนินงานที่เป็นไปตามการด าเนิน
ธุรกิจปกติ และการมีระบบการควบคมุภายในท่ีดีพอ  โดยได้รับการทบทวนระเบียบปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  นอกจากนีใ้นการท ารายการระหวา่งกนั บริษัทฯได้พิจารณาถึงการก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่กลุม่บริษัท 

 

มาตารการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

กรณีที่มีรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ กบับริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องกัน กบับุคคลที่อาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ
และความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ๆ โดยพิจารณาเง่ือนไขตา่งๆให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจปกติใน
อตุสาหกรรมและมีการเปรียบเทียบกบัราคาของบคุคลภายนอกหรือราคาตลาดในกรณีจ าเป็น คณะกรรมการตรวจสอบจะ
จัดให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้ สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อน าไปใช้
ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ เช่ียวชาญดงักลา่วจะถกู
น าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นตามแตก่รณี โดยกรรมการผู้มีสว่นได้สว่นเสียจะไม่มีสิทธิ
ออกเสยีงในรายการดงักลา่ว อีกทัง้จะมีการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบ
ทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
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นโยบายภาพรวม 
 

บริษัทฯ ตระหนกัเสมอว่าอุตสาหกรรมที่ดีจะต้องควบคู่ไป
กับการพฒันาสงัคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยัง่ยืนของ
บริษัทฯ โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์
สงัคมอย่างสม ่าเสมอ และได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่ง
จากรายได้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ด า เนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 
 

นอกจากนี  ้บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้การปฎิบัติงานของ
กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนกังานของบริษัทฯ โดยยึดหลกั 
“คุณภาพพร้อมบริการ ด้วยความจริงจังและจริงใจ”  มี
ความมุ่งมั่นต่อความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม  
รวมทัง้การปลกูฝังจิตส านึกของพนกังานของบริษัทฯ ให้มี
ความรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างจริงจงัและต่อเนื่อง เพื่อให้
ด ารงอยู่เป็นวฒันธรรมองค์กรที่ดีตลอดไป โดยมีเป้าหมาย
สงูสดุคือให้ชมุชนและสงัคมเติบโตอยา่งยัง่ยืน 
 

การด าเนินงาน 
1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะบริหารงานโดยยึดหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ซึง่เป็นข้อ
พึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนและแนว
ปฏิบตัิที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อ
ยกระดบัการก ากบัดแูลกิจการไปสู่แนวปฏิบตัิที่มีคุณธรรม 
มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีมาตรฐานการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล บริษัทฯ จึงได้จัดท า  
“คู่มือนโยบายและแนวทางปฏิบติัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี”  
ของบริษัทฯ ขึน้แ ละประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ  ซึ่ง
ครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติต่างๆ และสอดคล้องกับความ
คาดหวงัของผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 
 

 

โดยคณะกรรมการบริษัทจะใช้ความพยายามที่จะดแูล
ให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีนีไ้ว้อย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นที่จะ
พฒันาการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อบรรลเุป้าหมายในการสร้างความมัน่คงและความ
เจริญเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง และยัง่ยืนให้กบับริษัทฯ และ
ผู้ ถือหุ้นตลอดไป 
 

2.  การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการประกอบธุรกิจตามหลกัการ
ก ากับดแูลกิจการที่ดี มีคณุธรรม จริยธรรม และด าเนิน
ธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์และโปร่งใส อีกทัง้ได้ตระหนกัถึง
ปัญหาการทุจริตและการคอร์รัปชั่นซึ่งทวีความรุนแรง
และก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่การพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมเป็นอย่างมาก  เป็นผลให้ภาคเอกชนไทย 
ประกอบด้วย สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย, 
หอการค้าไทย, สมาคมบริษัทจดทะเบียน, สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เ ป็นต้น ไ ด้ก่อตั ง้ 
“โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทจุริต” (Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption, “CAC”)  ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดัง้นัน้ ที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 29 
กุมภาพันธ์ 2559 จึงได้มีมติให้    บริษัทฯ เข้าร่วมลง
นามแสดง เจตนารมณ์ที่ จะไม่มี ส่วน ร่วมในการ
คอร์รัปชัน่ และน าบริษัทฯ เข้าสูก่ระบวนการรับรองการ
เป็นสมาชิก CAC เพื่อร่วมตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่  
 

และเพื่อให้การด าเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยง
ด้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ได้รับการพิจารณา     และ
ปฏิบตัิอยา่งรอบคอบ       บริษัทฯ   จึงได้แตง่ตัง้  

 

 
 ค ว า ม ร ับ ผ ิด ช อ บ ต่ อ 

ส ัง ค ม แ ล ะ สิ ่ง แ ว ด ล ้อ ม 
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“คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชั่น” (Anti-Corruption 
Committee)  ขึ ้น เ มื่ อ วั น ที่  11 สิ ง ห า ค ม  2559 เ พื่ อ
ด าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของ
บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม โดยจดัท า “คู่มือนโยบายและ
แนวทางปฏิบติัต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น” ขึน้   มี
ความมุง่หมายให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนใน
บริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ ได้มีความรู้ความเข้าใจ รับรู้ถึง
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการคอร์รัปชั่นในรูปแบบต่างๆ ผ่านการ
เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ  รวมทัง้มีการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ ตลอดจนประกาศเจตนารมณ์นีไ้ปยัง
บคุคลภายนอก พร้อมทัง้ได้จัดให้มีช่องทางในการรับเร่ือง
ร้องเรียน (Whistleblower) และมาตรการคุ้ มครองผู้ แจ้ง
เบาะแส  ทัง้นี ้เพื่อเป็นการยกระดบัการพฒันาประเทศโดย
ลดการคอร์รัปชัน่ท่ีเกิดขึน้ตอ่ไป 

 
 3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของสิทธิมนษุยชน และมี
นโยบายในการปฏิบตัิตอ่พนกังานด้วยความเคารพตอ่ความ
เป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศ รีของความเป็นมนุษย์  โดย
ก าหนดให้พนกังานทกุคน มีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอ
ภาคเทา่เทียมกนั ในการปฏิบตัิงาน ตลอดจนความก้าวหน้า
ในอาชีพการงาน โดยไม่เลือกว่าพนักงาน   ผู้ นัน้จะมี 
ต าแหน่ง ถ่ินก าเนิด  เชือ้ชาติ  ภาษา  ศาสนา  อายุ เพศ 
สภาพทางร่างกาย หรือสุขภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สงัคม คณุวฒุิทางการศกึษา หรือความคิดเห็นทางการเมือง  
แตกต่างกันแต่อย่างใด อีกทัง้บริษัทฯ ยังได้ปฎิบัติตาม
ข้อตกลงด้านสิทธิมนุษยชน ข้อกฎหมายว่าด้วยเร่ืองของ
การใช้แรงงานกบัสมาคม องค์กรต่างๆ ทัง้ในระดบัประเทศ 
และระดับสากลระหว่างประเทศด้วย  โดยไม่มีการจ้าง
แรงงานเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปี รวมทัง้ไม่มีการแจ้ง
แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ส าหรับระหว่างประเทศที่
บริษัทฯ เข้าไปด าเนินงาน บริษัทฯ ได้ก าหนดคณุสมบตัิด้าน
อายุของพนกังานตามข้อระเบียบบงัคบัการจ้างแรงงานใน
ประเทศนัน้ๆ 

4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็น
ทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าท่ีสุดของบริษัทฯ เป็นปัจจัย
แห่งความส าเร็จของพันธกิจและเป้าหมายต่างๆ  
บริษัทฯ จึงให้การดูแลและการปฏิบัติท่ีเป็นธรรมทัง้
ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้าย 
และสวัสดิการท่ีเหมาะสม และเป็นธรรม ในด้าน
ตา่งๆ เช่น 

-   ด้านการบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทนและ
สวัสดิการต่างๆ บริหารโดยค านึงถึงหลักการจูงใจ
พนักงาน ให้พนักงานปฏิบตัิงานเต็มความสามารถ 
มีความเป็นธรรม เป็นไปตามข้อก าหนดของ
กฎหมายและมีระบบแบบแผนในการปฏิบัติท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกัน เหมาะสมกับระดบัหน้าท่ีความ
รับผิดชอบสอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจ และอยู่ใน
ระดับท่ีสามารถแข่งขันได้หรือเทียบเท่ากับอัตรา
คา่ตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจเดียวกนั 

-    ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 
บริษัทฯ  ใ ห้ความส าคัญในการพัฒนาความ รู้ 
ความสามารถ และทักษะการบริหาร โดยผ่านระ
บวนการฝึกอบรม การสัมมนา การดูงาน และยัง
มุ่ ง มั่ น ท่ี จ ะ พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร  เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ขี ด
ความสามารถของพนักงานทุกระดับและเป็นไป
อย่างตอ่เน่ือง 

-   ด้ า น ก า ร จ้ า ง ง า น  ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น 
ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน บริษัทฯ ได้ก าหนด
แนวปฏิบตัิท่ีชดัเจนเป็นมาตรฐาน ตัง้อยู่บนหลกัการ
ท่ีไม่เลือกปฏิบตัิและสอดคล้องกบักฎหมายต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้อง โดยให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั ทัง้
ในด้านสัดส่วนของหญิง ชาย เชือ้ชาติ ศาสนา 
ภูมิล าเนาเดิม อายุ สภาพความพิการ ฐานะทาง
เศรษฐกิจสงัคม หรือ คณุวฒิุการศกึษา 

 



075 

 

-    ด้านความปลอดภยัและสขุอนามยัในท่ีท างาน 
บริษัทฯ ได้ห่วงใยในชีวิต และสุขภาพของพนักงานทุก
คน ดังนัน้ การบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน นอกจากจะเป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว บริษัทฯ ยัง
สนับสนุนและส่ง เสริมให้มีการจัดกิจกรรมความ
ปลอดภยัอย่างตอ่เน่ืองอีกด้วย 
 

นอกจากนี ้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั  บริษัทฯ 
ได้ด าเนินธุ ร กิจ ท่ีค านึงถึงความปลอดภัย อาชีว -  
อนามยั โดยได้พัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามยั (OHSAS18001) ให้เข้า
กับการด าเนินงานในทุกขัน้ตอน โดยให้อยู่บนพืน้ฐาน
ของความปลอดภัยต่อชีวิต และสุขภาพของพนักงาน 
ผู้ รับเหมา อย่างเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบตัิ รวมถึงส่ง
ต่อไปความรับผิดชอบสู่ชุมชนรอบข้าง อาทิเช่น การ
จัดหาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับ
พนักงานทุกระดับ การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
ให้กบัพนกังานและผู้ รับเหมา การก าหนดมาตรการด้าน
ความปลอดภยัส าหรับผู้ เข้ามาติดต่อ การจดัท าสื่อด้าน
ความปลอดภัย “เก่ียวกับการขับข่ียานพาหนะอย่าง
ปลอดภัย” ให้กับหน่วยงานราชการส าหรับแจกจ่าย
ให้กบัประชาชนทัว่ไป  
 
5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
บริ ษัทฯ  ตระหนักถึ งความส าคัญของลูก ค้ าที่ มี ต่ อ
ความส าเร็จของธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีเจตจ านงที่จะ
แสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้ตลอดเวลา  และได้
ก าหนดแนวปฏิบตัิไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ท าการผลิตสิน ค้าที่ มี คุณภาพ  โดยค านึ งถึ ง
มาตรฐานและความปลอดภยัในการใช้งาน  

2. ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพด้วยความ
จริงจงั และจริงใจ ในราคาที่เป็นธรรม 

3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและทันต่อ
เหตุการณ์แก่ลกูค้า เพื่อให้ลูกค้าทราบเก่ียวกับสินค้า
และบริการโดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็น
เหตใุห้ลกูค้าเข้าใจผิดเก่ียวกบัคณุภาพ  ปริมาณ หรือ
เง่ือนไขใดๆ ของสนิค้าหรือบริการนัน้ๆ 

4. รักษาความลับของลูกค้าและไม่น าไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 

5. ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัวิธีการใช้สินค้าและบริการ
ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กับลกูค้า
สงูสดุ  

 

6.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
บริ ษัทฯ ตระหนักถึ งความส าคัญของการ รักษา
สิ่งแวดล้อมโดยได้น าเอาระบบ ISO 14001 เข้ามาใช้
เป็นแนวทางในการก ากบัการด าเนินงานขององค์กร ใน
ด้านผลิตภัณฑ์บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิต และพัฒนา
เคร่ืองจักรต่างๆ ให้ประหยดัพลงังาน และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ในด้านการด าเนินงานก็ได้มีการรณรงค์ให้
พนกังานประหยดัพลงังานผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น 
การรณรงค์ให้ปิดไฟฟ้า เคร่ืองปรับอากาศ และปิดหน้า
จอคอมพิวเตอร์ ช่วงพกักลางวนัระหว่างเวลา 12.00 – 
13.00 น. เพื่อประหยดัพลงังานและสิ่งแวดล้อม การท า
กิจกรรม 5ส. เพื่อส่งเสริมให้พนกังานทุกคนมีส่วนร่วม
ในการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ท างาน  การ
ตัง้เป้าหมายในเร่ืองลดปริมาณการใช้กระดาษ ทัง้นีก็้
เพื่อให้พนักงานเกิดจิตส านึกในการประหยัดพลงังาน
และน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัตอ่ไป 
  
7.  การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาชุมชน 
และสงัคมรอบข้าง โดยการสนับสนุนความช่วยเหลือ
ตามโอกาสต่างๆ ให้กับหน่วยงานในชุมชน ทัง้ในด้าน
โครงสร้างพืน้ฐานสาธารณูปโภค การจ้างงาน การ
สนบัสนนุทนุ และอปุกรณ์เพื่อการศึกษา  การสนบัสนนุ
กิจกรรมของหนว่ยงานปกครองสว่นท้องถ่ิน ตลอดจน 
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เข้าร่วม และสนบัสนนุกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี
วฒันธรรมของท้องถ่ิน ที่บริษัทฯ ตัง้อยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 
 
8.  การมีนวัตกรรม และเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้
จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
บริษัทฯ สง่เสริมให้พนกังานมีการติดตามมีการคิดต่อยอด
องค์ความรู้ การน าเอาความรู้และวิทยาการใหม่ๆ เข้ามาใช้
พฒันาผลงาน โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดพฒันา
ความคิดเชิงนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้ นให้เกิด
ความคิดในการพัฒนาสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ มี
ประสทิธิภาพ และค านงึถึงการใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มค่า  ลด
การสูญเสียในการใช้ทรัพยากร  เช่น  การส่งเสริมการจด
สิทธิบัตรในนวัตกรรมที่มีส่วนช่วยให้สินค้าของบริษัทฯ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ให้มีประหยดัการ
ใช้พลงังานและทรัพยากรต่างๆ เช่น เคร่ืองท าน า้แข็ง และ 
เคร่ืองท าความเย็น  
 
กิ จกรรม เพื่ อปร ะ โยชน์ ต่ อสั งคมแล ะ
สิ่งแวดล้อม 
การด าเนินงานท่ีเป็นสว่นหนึง่ของการด าเนินธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เก่ียวข้องกบับริษัทฯ  ด้วยความระมดัระวงั ภายใต้กฎหมาย
ที่ก าหนด โดยมีกิจกรรมการด าเนินงานเก่ียวกับความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม ดงันี ้

 
1) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
 โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน (โครงการทวิภาคี) 
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัทางการศึกษาของกลุ่ม
อาชีวศึกษา ซึ่งได้ถือว่าเป็นก าลงัส าคญัในการขับเคลื่อน
กลไกทางด้านอตุสาหกรรมของประเทศ อีกทัง้ยงัเป็นหนึง่ใน
พนัธกิจของบริษัทฯ ที่จะ “พฒันาบคุลากรทัง้ในด้านวิชาชีพ 
และการบริการเพื่อให้มีความสามารถในการแขง่ขนัสงู” โดย
การรับนักศึกษาโครงการทวิภาคีนัน้ จะเข้าสู่ขัน้ตอนของ
การฝึกงานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน  เพื่อให้นกัศกึษาได้สะสม 

และเก็บเก่ียวประสบการณ์ รวมถึงความรู้เมื่อต้องเข้าสู่
ชีวิตการท างานจริง ซึ่งในการฝึกงานนักศึกษาจะได้
เรียนรู้ถึงประสบการณ์ในการท างานและเป็นการเตรียม
ความพร้อมเมื่อต้องเข้าสูต่ลาดแรงงานจริง โดยจะมีครู
ฝึกในสถานประกอบการคอยถ่ายทอดความรู้ ทัง้ในทาง
ทฤษฎีและปฏิบตัิ และการแก้ไขปัญหาของงานที่เกิดขึน้ 
รวมถึงให้ความช่วยเหลือแนะน าการด ารงชีวิตให้แก่
นกัศกึษา 
 
ในช่วงปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการรับนกัศกึษาโครงการทวิ
ภาคีรวมทัง้สิน้ จ านวน 3 คน โดยประจ าอยู่ที่โรงงาน
ของบริษัท พฒัน์กล แมนนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั (บริษัทใน
กลุ่ม) จากวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์  
 
ทัง้นี ้นอกจากนักศึกษาจะได้รับความรู้ ไม่ว่าจะเป็น   
ด้านทกัษะงานเช่ือม หรือทกัษะทางด้านงานไฟฟ้านัน้ 
บริษัทฯยังสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวของนักศึกษา     
ซึ่ งบ ริ ษัทฯได้จัดหาที่พักใ ห้แก่นักศึกษาโดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย รวมถึงยงัมอบเงินช่วยเหลือให้กับนกัศึกษา
เพื่อเป็นการตอบแทนและให้นกัศึกษาได้รู้ถึงคณุค่าของ
เงิน รู้จักอดออม เมื่อจะต้องเข้าสู่การท างานอย่าง
แท้จริง 

 
 โครงการสร้างงานให้กับชุมชน 
บริษัทฯ สนับสนุนเร่ืองการสร้างงานให้กับคนใน
ชุมชนจากการท่ีบริษัทฯ ได้ขยายเปิดสาขาใน
ต่างจงัหวดัในหลายภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ศูนย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ภาคใต้ และศูนย์
ภาคเหนือ เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ้าง
งานและคัดเลือกพนักงานในพืน้ท่ีเข้ามาท างาน 
เพ่ือให้เกิดการจ้างงานในชุมชน สร้างอาชีพและ
รายได้ เพ่ือให้คนในชุมชนได้อยู่กับครอบครัวบ้าน
เกิดและมีวิถีชีวิตท่ีดีขึน้ 
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 โครงการพัฒน์กล ปลอดภัย รักษ์โลก 
 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในเร่ืองการดับไฟ
เบือ้งต้น และสอนการเอาตัวรอดจากกรณีเพลิงไหม้ กับ
กลุ่มเด็กนักเรียนระดับชัน้อนุบาลถึงชัน้ประถม 6 จ านวน 
427 และคณะอาจารย์ โรงเรียนงามมานะ เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ รวมทัง้เสริมกิจกรรมคดัแยกขยะรีไซเคิล จ าพวก 
ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องอลมูิเนียม กระดาษ A4 ลกู
แม็ก และสนบัสนุนการจัดตัง้กองทุนธนาคารขยะ ส าหรับ
กิจกรรมการคดัแยกขยะให้กบันกัเรียนอีกด้วย เมื่อวนัที่ 27 
กมุภาพนัธ์ 2560   
 

 
 

 โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก 
บริษัทฯ ได้ให้การสนบัสนุนกิจกรรมวนัเด็กประจ าปี 2560  
เพื่อ เ ป็นการส่ง เสริมให้ เด็กและเยาวชนได้ รับความ
สนุกสนานสามัคคี กล้าแสดงออก ในทางสร้างสรรค์ มี
ระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม บริษัทฯ 
ได้ให้การช่วยเหลือของขวัญ อาหาร และเคร่ืองดื่มไปยัง
ชมุชนและโรงเรียนที่อยูบ่ริเวณใกล้เคียงกบับริษัทฯ ซึง่ได้แก่ 

ชุมชนมิตรภาพ, ชุมชนมหาดไทย1, ชุมชนราชาเทวะ, 
ชมุชนเฟ่ือนฟ้า และโรงเรียนคชเผือกราชาอนสุรณ์ 
 

  

 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรของ
พนักงาน 
บริษัทฯ ได้การสนบัสนนุการให้ทนุการศกึษาแกบ่ตุรของ
พนกังานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ประจ าทกุปี โดย
มีเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานส าหรับ
พนกังานที่มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน โดย
บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการศึกษาและ
ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของพนักงานในปี 2560 มี         
ผู้ ขอรับทุนฯ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
บริษัทฯ ก าหนดทัง้หมด 41 ทุน บริษัทฯ ได้พิจารณา
มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน คือ ระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 29 ทุน ทุนละ 1,300 บาท และ 

ระดบัมธัยมศึกษา, ปวช. หรือเทียบเท่า จ านวน 12 ทนุ 
ทนุละ 1,500 บาท รวมมลูคา่ 55,700 บาท 
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 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาโครงการ DMC 
Scholarship Award 2017 
บริษัทฯ ได้การสนบัสนนุการให้ทนุการศึกษาให้กบันายเอลี
ยา เอกตาและนายปิยวฒัน์ อุทิตสาร นกัศึกษาที่ชนะการ
คดัเลือก ในโครงการ DMC Scholarship Award 2017 ที่
มุ่งส่งเสริมและพฒันาศักยภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยี
การผลติ ผลติภณัฑ์นมและเคร่ืองดื่มของไทย จ านวน ทนุละ 
1,072,400 บาท เมื่อวนัที่ 4 ตลุาคม 2560 ณ บริษัท แดร่ี 
พลสั จ ากดั 

 

2) การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม 
 กิจกรรมบริจาคโลหิต “เจ็บน้ีเพื่อเธอ”  
เพื่อเป็นการช่วยเหลอืสงัคม และสง่เสริมให้พนกังานได้ร่วม
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สร้างจิตส านกึเป็นผู้ เสยีสละให้กบั
สงัคม ร่วมบริจาคเลือดให้กบัโรงพยาบาลราชวิถี จ านวน 4 
ครัง้ ตลอดทัง้ปี  โดยมีก าหนดการดงันี ้
 

 ครัง้ที่ 1 วนัท่ี 14 กมุพาพนัธ์ 2560 จ านวณเลอืดที่
บริจาค 40,500 ซี.ซี. 

 ครัง้ที่ 2 วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2560 จ านวนเลือดที่
บริจาค 36,050 ซี.ซี 

 ครัง้ที่ 3 วนัท่ี 16 สงิหาคม  2560 จ านวณเลอืดที่ 
       บริจาค 38,850 ซี.ซี. 
 ครัง้ที่ 4 วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 จ านวณเลือด

ที่บริจาค 35,200 ซี.ซี. 
 

 

 
 โครงการบริจาคปฏิทินเก่าช่วยเหลือผู้พิการ
ทางสายตา 
บริษัทฯ ปัจจุบันมีมูลนิธิและโรงเรียนสอนผู้พิการทาง
สายตาหลายแห่ง แต่สถานที่เหล่านัน้ยงัขาดแคลนสื่อ
การเรียนการสอนที่จ าเป็นซึ่งก็คือ บตัรค าอกัษรเบรลล์ 
ดงันัน้บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรมบริจาคปฏิทินเก่าเพื่อท า
บัตรอักษรเบรลล์ ส าหรับเด็กผู้ พิการทางสายตาและ
เลีย้งอาหารกลางวนัเด็กผู้พิการทางสายตา ณ โรงเรียน
ธรรมิกวิทยาเพชรบุรี อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 
เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2560  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โครงการสนับสนุนป้ายจราจร 
บริษัทฯ ได้สนับสนุนและมอบป้ายจราจรให้แก่ สถานี
ต ารวจอุดมสุข เขตประเวศ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการ
รณรงค์การใช้เคร่ืองหมายการจราจรให้ถูกกฎหมาย      
และลดการเกิดอบุตัิเหตบุนท้องถนนในพืน้ท่ีเขตประเวศ 
เมื่อวนัท่ี 14 สงิหาคม 2560 
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3) การมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมและขนม
ธรรมเนียมประเพณี 
 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา  
บริษัทฯ จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเป็นประจ าทุกปี เพื่อ
แสดงถึงความศรัทธา การสืบทอดพระพทุธศาสนาให้ธ ารง
อยู่ และเป็นการร่วมท ากิจกรรมกับชุมชนบริเวณใกล้เคียง 
ณ วดัแก้วพิทกัษ์เจริญธรรม เขตประเวศ กรุงเทพฯ  
 

 
 

 สนับสนุนกิจกรรมตามประเพณีไทย 
บริษัทฯจัดกิจกรรมกฐินสามัคคี  พัฒน์กล 2560 โดย
ก าหนดให้มีการทอดกฐินสามคัคีประจ าปี 2560 ณ วดักา
จับ ต าบลห้วยโรง อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยสมทบทุนสร้างอุโบสถ 
ยอดเงินบริจาครวมทัง้สิน้ 1,342,539 บาท เมื่อที่ 7 ตลุาคม 
2560 

 

 

4) การมีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดี 
 กิจกรรมบ าเพ็ญราชกุศลสวดอภิธรรมพระ
บรมศพ (รัชการท่ี ๙)  
บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบ าเพ็ญ
ราชกศุลสวดอภิธรรมพระบรมศพ ภายหลงัจากการพระ
ราชพิธีทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลครบ ๕๐ วนั ในวนัที่  
17 มกราคม 256 
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บริษัท พฒัน์กล จํากดั (มหาชน) ก่อตงัขนึเมือปี 2508 

ได้รับชือเสยีงและเป็นทีรู้จกัในฐานะผู้ เชียวชาญด้านระบบทํา
ความเย็นและเครืองจักรแปรรูปอาหารในภูมิภาคเอเชียแป
ซิฟิค และได้ขยายการดําเนินธุรกิจจากเดิมในการรับเหมา
ติดตงัโรงนําแข็ง เครืองทําความเย็นและห้องเย็นตามความ
ต้องการของลูกค้าโดยให้การบริการอย่างครบวงจร คลอบ
คลมุตงัแต่การออกแบบ ติดตงั งานด้านวิศวกรรม และงาน
บริการ โดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าทังใน
ประเทศและตา่งประเทศทวัโลก ตามคติพจน์ทีบริษัทฯ ยึดมนั
มาโดยตลอดว่า "คณุภาพพร้อมบริการ ด้วยความจริงจงัและ
จริงใจ" บริษัทฯ มีความคํานึงถึงด้านความปลอดภยัฯ และ
สิงแวดล้อมขององค์กร จึงมีนโยบายจัดตังส่วนงานความ
ปลอดภยัฯ เมือวนัที 16 พฤษภาคม 2555  

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมันในการสร้างความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมในแง่ของการดูแลบุคลากรและ
ผู้ รับเหมาในองค์กร โดยบริษัทฯ มุง่หวงัทีจะมีพืนทีปฏิบตัิงาน
ทีปลอดภัย และถูกหลักอาชีวอนามัยให้กับพนักงานและ
ผู้ รับเหมา โดยปัจจบุนัได้รับรองมาตรฐานระบบการจดัการอา
ชีวอนามยัและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 และ
สงิแวดล้อม ISO 14001 จาก Tuv Nord 

นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดลอมดังนี้ 

“ผู้นําในกลุม่ธุรกิจเครืองจกัรอตุสาหกรรมอาหารและ
เครืองดืม การทาํความเย็น นําแข็ง ด้วยวิศวกรรมฉนัท์มติร”  

1. เป็นมิตรกบัคูค้่าอยา่งจริงจงัและจริงใจ ด้วยการสร้าง
ผลงานคุณภาพ พร้อมบริการ เพือประโยชน์สูงสุด
ของลกูค้า

2. เป็นมิตรต่อพนักงาน ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อม
การทํางานทีปลอดภัย จริงใจ และพัฒนาอย่าง
ตอ่เนือง

3. เป็นมิตรต่อโลก  สังคม  ชุมชน  โดยมุ่งมันรักษา
สงิแวดล้อม

องคประกอบสําคัญของงานดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม มีดังน้ี 
≠ มีการอบรมให้กบัพนกังานทกุระดบั ให้ความรู้และ

ปลกูฝังทศันคติทดีีแก่ผู้ เข้าใหม่
≠ กิจกรรมสง่เสริมและสนบัสนนุด้านความปลอดภยัฯ
≠ การประเมินความเสยีงและการป้องกนั
≠ จดัทําและการวิเคราะห์สถิติอบุตัเิหต ุและการ

สอบสวนอบุตัิเหต ุเพือการปรับปรุงแก้ไข
≠ การจดัเตรียมวธีิการทํางาน การป้องกนัก่อนเริมงาน

การกํากบัดแูล และการตรวจความปลอดภยั
 นอกจากการดําเนินการป้องกันโดยมาตรการ

ต่างๆ แล้ว บริษัทฯ ได้แบ่งขันตอนการบริหารจัดการ
งานความปลอดภยัออกเป็นดงันี 

1. แผนงานความปลอดภยั ประกอบด้วย การอบรม
ปฐมนิเทศให้ความรู้กับผู้ ปฏิบัติงานใหม่ , อบรม
เจ้าหน้าทีความปลอดภยัระดบัหวัหน้างาน/บริหาร, การ
จัดตังคณะกรรมการความปลอดภัย , การตรวจสอบ
อปุกรณ์/เครืองมือ, การตรวจสอบเครืองจกัร, การชีบ่ง
อนัตรายและประเมินความเสียง, การจดัทําคู่มือความ
ปลอดภยั, Toolbox Talks, House Keeping, การ
ตรวจสอบพืนทีปฏิบตัิงาน, การจัดทําแผนฉุกเฉินและ
แผนป้องกนัระงบัอคัคีภยั, การจดักิจกรรมสง่เสริมความ
ปลอดภยั เป็นต้น 

2. สว่นของการปฏิบตัิงาน เป็นการควบคุมวิธีการ
ทํางานให้เป็นไปตามขนัตอนทีกําหนดไว้ เช่น การจดัทํา
เขตก่อสร้าง, การติดตงัป้ายเตือน, การสวมใสอ่ปุกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัย, การทํางานบนทีสงู, การ
ทํางานเกียวกบันงัร้าน, การทํางานเกียวกบัเครืองจกัร, 
การทํางานในทีอบัอากาศ, การปฏิบตัิงานเกียวกบัไฟฟ้า 

การทํางานเกียวกับงานยก และระบบใบขออนุญาตใน
การทํางาน เป็นต้น 

น โ ย บ า ย คุ ณ ภ า พ  ค ว า ม ป ล อ ด ภ ัย 
อ า ช ีว อ น า ม ัย  แ ล ะ ส ิง แ ว ด ล ้อ ม 
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ภาพรวมของผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2560 และ 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

งบการเงนิรวม / ปี ปี 2560 ปี 2559 

(ปรับปรุงใหม่) 

ผลต่าง 

(ล้านบาท) ยอดเงนิ % ยอดเงนิ % ยอดเงนิ % 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 4,731 100% 3,713 100% 1,019 27.4% 

ต้นทนุจากการขายและการให้บริการ (3,538) -74.8% (2,766) -74.5% (772) 27.9% 

    ก าไร(ขาดทนุ)ขัน้ต้น 1,194 25.2% 947 25.5% 247 26.1% 

รายได้อ่ืน 65 1.4% 26 0.7% 39 152.8% 

ต้นทนุในการจดัจ าหนา่ย (328) -6.9% (297) -8.0% (31) 10.5% 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร                       (504) -10.7% (494) -13.3% (10) 2.1% 

คา่ตอบแทนกรรมการ (8) -0.2% (7) -0.2% (0) 4.7% 

คา่ตอบแทนผู้บริหาร (66) -1.4% (53) -1.4% (13) 23.8% 

ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงิน 353 7.5% 121 3.3% 232 191.0% 

ต้นทนุทางการเงิน (31) -0.7% (29) -0.8% (2) 6.6% 

    ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้นิตบิคุคล 322 6.8% 92 2.5% 230 249.1% 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล (82) -1.7% (27) -0.7% (55) 205.5% 

ก าไรส าหรับปี 240 5.1% 65 1.8% 175 266.9% 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน  (14) -0.3% (3) -0.1% (10) 315.8% 

ก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 227 4.8% 62 1.7% 164 264.3% 

สว่นแบง่เป็นก าไรขาดทนุ             

    สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 238 5.0% 67 1.8% 171 254.5% 

    สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 2 0.0% (2) 0.0% 4 -235.8% 

  240 5.1% 65 1.8% 175 266.9% 

ค ำ วิ เ ค ร ำ ะ ห ์แ ล ะ อ ธิ บ ำ ย 

ข อ ง ฝ่ ำ ย จ ัด ก ำ ร 
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 จากข้อมลูข้างต้น ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายได้จากการขายและบริการ 4,731 ล้านบาท ในขณะที่
ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 3,713 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 1,019 ล้านบาท คิดเป็น 27.4% 
เนื่องจากกลุม่เคร่ืองท าน า้แข็งและระบบอตุสาหกรรมความเย็น ,เคร่ืองจกัรและระบบผลิตภณัฑ์เหลวและแปรรูปอาหาร มี
การขยายตวัมากขึน้ และกลุ่มงานบริการซึ่งมีการขยายตวัสงูขึน้เช่นกนั ซึ่งในปี 2560 มีผลก าไรสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้น
บริษัทใหญ่อยูท่ี่ 238 ล้านบาท คิดเป็น 5 % ของรายได้ ในขณะที่ในปี 2559 มีผลก าไรอยูท่ี่ 67 ล้านบาท คิดเป็น 1.8%ของ
รายได้ ในขณะที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2560 สงูกว่าปี 2559 รวมทัง้สิน้ 41 ล้านบาท คิดเป็น 
12.6% ของปีก่อน ทัง้นีเ้นื่องจากบริษัทฯ มีการควบคุมต้นทุนในการจดัจ าหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหารได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ ร่วมกบัผลประกอบยอดขายที่บริษัทฯสามารถท ายอดขายได้เพิ่มขึน้ ท าให้ผลประกอบการโดยรวมปี 2560 มี
ก าไรสงูกวา่ปี 2559 เป็นเงิน 171 ล้านบาท คิดเป็น 254.5% ของปีก่อน 

 

ทัง้นีส้ามารถวเิคราะห์ในรายละเอียดเป็นรายกลุม่ธุรกิจดงันี ้

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ มีดังนี้.- 
 

 

งบการเงนิรวม 

จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

เคร่ืองท า
น า้แข็ง 

และระบบ 

อุตสาหกรรม 

ความเยน็ 

 เคร่ืองจักรและ 

ระบบ 

ผลิตภัณฑ์เหลว 

และแปรรูป 

อาหาร 

 งานบริการ 

และ
อะไหล่ 

 ส่วนกลาง 

และอ่ืนๆ 

รวม 

   

    

      

2560 

         รายได้จากการขายและบริการ - ในประเทศ 2,204.3  

 

1,215.3  

 

532.0  

 

0.0  

 

3,951.6  

รายได้จากการขายและบริการ - ตา่งประเทศ 647.0  

 

108.6  

 

24.4  

 

0.0  

 

779.9  

รวม 2,851.3  

 

1,323.8  

 

556.3  

 

0.0  

 

4,731.5  

ต้นทนุขาย (2,156.4) 

 

(994.3) 

 

(387.0) 

 

(0.0) 

 

(3,537.6) 

ก าไรขัน้ต้นจากการขายและบริการ 694.9  

 

329.6  

 

169.4  

 

(0.0) 

 

1,193.9  

% ก าไรตอ่ยอดขาย 24% 

 

25% 

 

30% 

 

0% 

 

25% 

% ยอดขาย ตอ่ยอดรวม 60% 

 

28% 

 

12% 

 

0% 

 

100% 
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งบการเงนิรวม 

จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

เคร่ืองท า
น า้แข็ง 

และระบบ 

อุตสาหกรรม 

ความเยน็ 

 เคร่ืองจักรและ 

ระบบ 

ผลิตภัณฑ์เหลว 

และแปรรูป 

อาหาร 

 งานบริการ 

และ
อะไหล่ 

 ส่วนกลาง 

และอ่ืนๆ 

รวม 

   

    

      

2559 

         รายได้จากการขายและบริการ - ในประเทศ 1,595.6  

 

739.0  

 

488.3  

 

0.0  

 

2,822.9  

รายได้จากการขายและบริการ - ตา่งประเทศ 740.4  

 

149.6  

 

0.0  

 

0.0  

 

889.9  

รวม 2,336.0  

 

888.5  

 

488.3  

 

0.0  

 

3,712.8  

ต้นทนุขาย (1,749.8) 

 

(691.8) 

 

(324.3) 

 

(0.0) 

 

(2,765.9) 

ก าไรขัน้ต้นจากการขายและบริการ 586.2  

 

196.7  

 

164.0  

 

(0.0) 

 

946.8  

% ก าไรตอ่ยอดขาย 25% 

 

22% 

 

34% 

 

0% 

 

26% 

% ยอดขาย ตอ่ยอดรวม 63% 

 

24% 

 

13% 

 

0% 

 

100% 

% การเติบโตแตล่ะผลิตภณัฑ์ 22% 

 

49% 

 

14% 

 

0% 

 

27% 

 

1. รายได้จากการขายและบริการ  
รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2560 มาจากกลุม่ธุรกิจเคร่ืองท าน า้แข็งและระบบอตุสาหกรรมความเย็นมีสดัสว่นสงูที่สดุ

คิดเป็น 60% จากรายได้รวม  กลุม่ธุรกิจเคร่ืองจกัรและระบบส าหรับผลติภณัฑ์เหลวและแปรรูปอาหารท ารายได้ให้บริษัทฯ 
คิดเป็น 28% และกลุม่งานบริการคิดเป็น 12% จากรายได้รวม  และวิเคราะห์อตัราการเติบโตในแตล่ะกลุม่ธุรกิจ ได้ดงันี ้ 

กลุ่มธุรกิจเคร่ืองท าน า้แข็งและระบบอตุสาหกรรมความเย็น มีอตัราการเติบโตสงูขึน้    60%  มาจากกลยุทธ์ของ
บริษัทฯ ที่มีการขยายทัง้ในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึน้ รวมถึงผลสืบเนื่องมาจากลกูค้าของบริษัทฯ  หลายรายที่ไม่
สามารถสง่มอบพืน้ท่ีให้บริษัทฯ เข้าไปติดตัง้งานได้ตามแผนในปีที่แล้ว แตส่ามารถท าได้ในปีนี ้

กลุม่ธุรกิจเคร่ืองจกัรและระบบส าหรับผลิตภณัฑ์เหลวและแปรรูปอาหารมีอตัราการเติบโตเพิ่มขึน้ 28% เนื่องจาก
ลกูค้าหลายรายที่ไมส่ามารถสง่มอบพืน้ท่ีให้บริษัทฯ เข้าไปติดตัง้งานได้ตามแผนในปีที่แล้ว แตส่ามารถท าได้ในปีนี ้

กลุม่ธุรกิจงานบริการและอะไหล ่มีอตัราเติบโตเพิ่มขึน้  12% เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการขยายการลงทนุโดยการเปิด
ศนูย์บริการครอบคลมุทกุภมูิภาค และ ขยายบริการในรูปแบบสญัญาบริการ (Preventive Maintenance) มากขึน้  
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2. รายได้อ่ืน  
ปกติประกอบด้วย รายได้ที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจอื่นๆของบริษัทฯ เช่น ก าไรจากอตัราแลกปลี่ยน, ดอกเบีย้รับ ,  

หนีส้ญูที่ได้รับเงินคืนในภายหลงั  เป็นต้น  ซึ่งในปี 2560 เพิ่มขึน้ 39 ล้านบาท คิดเป็น 152.8% ผลมาจากหนีส้ญูรับคืน 
14.9 ล้านบาท รายได้จากดอกเบีย้รับลสิซิ่ง 2.87 ล้านบาท ก าไรจากการจ่ายผลประโยชน์พนกังาน 19.59 ล้านบาท ก าไร
จากการขายทรัพย์สนิหมดอายกุารใช้งาน 1.70 ล้านบาท 

3. ต้นทุนขายและก าไรข้ันต้น 
ปี 2560 บริษัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ต้นประมาณ 25.2% ของรายได้ ในขณะที่ปี 2559 บริษัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ต้น

ประมาณ 25.5% ของรายได้ แสดงให้เห็นวา่บริษัทฯ สามารถควบคมุต้นทนุขายและบริการได้ดีระดบัหนึง่ แตอ่ยา่งไรก็ตาม 
ก าไรขัน้ต้นของบริษัทฯ มีอตัราสงูขึน้ แม้ว่าวตัถดุิบหลกัที่ใช้ในการผลิตของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่มีราคาผกผนัตามราคา
ตลาดโลก ได้แก่ เหล็ก และ สแตนเลส เป็นต้น ทัง้นีบ้ริษัทฯ พยายามบริหารจัดการต้นทนุ ตัง้แต่ระดบันโยบาย โดยการ
ก าหนดก าไรมาตรฐาน ( Standard Margin) ของแต่ละผลิตภณัฑ์ และควบคุมโดย การก าหนด KPI ที่ชดัเจนให้กับ
ผู้จัดการโครงการ นอกจากนีย้งัพยายามหาแหลง่วตัถดุิบใหม่ และ ผู้ขายรายใหม่ เพื่อให้เกิดการแข่งขนัด้านราคา และ
ก าหนดให้มีทีมวางแผนวตัถดุิบแบบรวมศนูย์ เพื่อเพิ่มอ านาจการตอ่รองราคาจากผู้ผลติ  

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  
ปี 2560 คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหารรวมกนั 832 ล้านบาท คิดเป็น 18%ของรายได้  เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย

ในการขายและบริหาร พบวา่ ปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีที่ผา่นมา บริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ 41 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ 
มีคา่ใช้จ่ายเพื่อเตรียมรองรับปริมาณงานที่คาดวา่จะเพิ่มมากขึน้ และเตรียมกลยทุธ์ส าหรับการขยายงานทัง้ในและตา่งประเทศ 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้วา่จ้างที่ปรึกษาเพื่อพฒันาบคุคลากรทัง้ระดบัปฏิบตัิการและระดบับริหาร รวมถึงการปรับปรุงและพฒันา
เคร่ืองจกัรบางสว่น ค่าใช้จ่ายทางบญัชีส าหรับงานวิจยัผลิตภณัฑ์ (R&D) ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ อีกสว่นหนึ่ง
มาจากการที่บริษัทฯ ได้จัดตัง้บริษัทขึน้ในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์  และส านกังานตวัแทนใน
ตา่งประเทศ (Representative office) ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม พมา่ และพบวา่ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่สงูขึน้จากค่าเสื่อม
ราคาของระบบสารสนเทศการจดัการข้อมลูเพื่อใช้ในการบริหารและตดัสินใจ (ERP) ค่าเสื่อมราคาเคร่ืองจกัรใหม่ และค่า
ซอ่มแซมเคร่ืองจกัรเก่า นอกจากนี ้ยงัมีค่าที่พกัของพนกังานในต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายขยายตลาดและ
ฐานลกูค้าในต่างประเทศเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตามสดัสว่นการเกิดขึน้ของค่าใช้จ่ายดงักลา่วยงัน้อยกว่า รายได้ที่เพิ่มขึ น้ในปี 
2560 

5. ก าไรสุทธิ 
ในปี 2560 มีก าไรสทุธิ 238 ล้านบาท คิดเป็น 5% ของรายได้ ในขณะที่ ปี 2559 มีก าไรสทุธิ  67 ล้านบาท คิดเป็น 

1.8% ของรายได้ โดยบริษัทฯ มีอตัราก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ เนื่องมาจากสดัสว่นการขายในแตล่ะประเภทธุรกิจเพิ่มขึน้ พร้อมกบั
บริษัทฯ มีการควบคมุคา่ใช้จ่าย คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารดีขึน้ อนัได้แก่ คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบับคุคลากร  ค่าเสื่อมราคา 
คา่ซอ่มแซมทรัพย์สนิ คา่การตลาดฯและคา่ใช้จ่ายเดินทางและที่พกัในต่างประเทศตามที่ได้ชีแ้จงไว้ข้างต้น จึงสง่ผลท าให้
ก าไรสงูขึน้  
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6. สินทรัพย์และหนี้สิน 
สนิทรัพย์   
จาก ณ สิน้ปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์  3,839 ล้านบาท และเมื่อสิน้ปี 2559 มีสินทรัพย์ 3,633 ล้านบาท พบว่า

บริษัทฯ มีอตัราการเติบโตของสนิทรัพย์เพิ่มขึน้ 206 ล้านบาท คิดเป็น 5.67%  
เนื่องจากบริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้าและสนิค้าคงเหลอืเพิ่มขึน้ แปรผนัตามยอดขายที่สงูขึน้ แตเ่มื่อวิเคราะห์ระยะเวลา

เก็บหนี ้พบวา่บริษัทฯ สามารถบริหารจดัการระยะเวลาเก็บหนีไ้ด้เร็วขึน้ และสินค้าคงเหลือดีขึน้เนื่องจากมีสินค้าส าเร็จรูป
ผลติเสร็จแล้ว รอการติดตัง้และสง่มอบให้แก่ลกูค้า  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงการควบคุมคุณภาพของลกูหนีแ้ละสินค้าคงเหลืออย่างยิ่ง จึงมีการก าหนด
นโยบายและมาตราการควบคมุไว้ดงันี ้

 
นโยบายการตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสูญ  

 ลกูหนีท่ี้คงค้างช าระเกิน 6-12 เดือน ตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญู 20% 

 ลกูหนีท่ี้คงค้างช าระเกิน 12-18 เดือน ตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญู 50% 

 ลกูหนีค้งค้างช าระเกิน > 18 เดือน ตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญู 100% 
และพิจารณาเพ่ิมเติมในส่วนของลกูหนี ้Rating 1 และ Rating 2 ต้องตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 
100% ทนัทีท่ีเกิดการขาย โดยมีหลกัการจดั Rating ดงันี ้                                            

 Rating 1  หมายถงึ  ลกูหนีท่ี้บริษัทฯ เคยด าเนินการทางกฎหมาย หรือลกูหนีท่ี้ 
                                            อยู่ระหวา่งฟืน้ฟกิูจการ 

 Rating 2  หมายถงึ  ลกูหนีท่ี้มปีระวตัิเคยปรับโครงสร้างหนีก้บับริษัทฯ 
 Rating 3  หมายถงึ  ลกูหนีท่ี้มปีระวตัิ Overdue เกิน 90 วนัในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา 
 Rating 4  หมายถงึ  ลกูหนีท่ี้มปีระวตัิ Overdue ตัง้แต ่31 วนั แตไ่มเ่กิน 90 วนั 

                                            ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา 
  Rating 5  หมายถงึ  ลกูหนี ้ปกติ ท่ี Overdue ไมเ่กิน 30 วนั 
 

นโยบายการตัง้ส ารองสินคา้เสือ่มสภาพ   
 สินค้า Non-Movement 12-18 เดือน ตัง้ส ารองสินค้าเสื่อมสภาพ 10% 
 สินค้า Non-Movement 18-24 เดือน ตัง้ส ารองสินค้าเสื่อมสภาพ 30% 
 สินค้า Non-Movement 24-36 เดือน ตัง้ส ารองสินค้าเสื่อมสภาพ 60% 
 สินค้า Non-Movement > 36 เดือน ตัง้ส ารองสินค้าเสื่อมสภาพ 85% 
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วิเคราะห์คณุภาพลูกหนี ้

  ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 31 ธ.ค. 59 

ลกูหนีท่ี้ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ         

         -  ปกติ 192 23% 329 51% 

ลกูหนีท่ี้เกินก าหนดช าระ :       

        -  ไม่เกิน 3 เดือน 464 55% 179 27% 

   -  มากกว่า 3 เดือน ขึน้ไป 98 12% 61 9% 

ลกูหนีรั้บสภาพหนี ้ 1 1% 1 1% 

ลกูหนีท่ี้ด าเนินคดี 74 9% 78 12% 

         รวมลกูหนีก้ารค้า 829 100% 647 100% 

หัก   คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (90) -11% (105) -16% 

         รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ  739 89% 542 84% 

 
บริษัทฯ มีอตัราค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ณ สิน้ปี 2560 และสิน้ปี 2559  คิดเป็น 11% ของลกูหนีท้ัง้หมด  เมื่อ

วิเคราะห์อายลุกูหนี ้ณ สิน้ปี 2560 และ 2559 พบว่า บริษัทฯ มีลกูหนีท้ี่เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือนเพิ่มขึน้เนื่องจาก
ยอดขายเพิ่มขึน้ และลกูค้าขอขยายเวลาการเก็บหนีจ้ากเดิมเนื่องจากมีการรับงานโครงการใหญ่ฯ แต่บริษัทฯลูกหนีฯ้
กฎหมายลดลง เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายให้ติดตามการเก็บหนีอ้ย่างใกล้ชิดมากขึน้  มีการตัง้ทีมแก้ปัญหาและลด
ระยะเวลาเก็บหนี ้กรณีที่วิเคราะห์แล้วว่าลกูค้ารายใดประสบปัญหาสภาพคล่อง หรือยงัไม่มีความชัดเจนในการขยาย
ระยะเวลาสง่มอบสนิค้า บริษัทฯ จะเจรจาขอตดังานเทา่ที่ได้ผลติไปแล้วสง่มอบก่อน  

 

วิเคราะห์คณุภาพสินคา้คงเหลือ 
 

 สินค้าคงเหลือ-สุทธิ ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 31 ธ.ค. 59 

  สนิค้าคงเหลอื 790 100% 707 100% 

หกั คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิค้า  (23) -3% (23) -3% 

 สุทธิ 767 97% 684 97% 
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บริษัทฯ มีอตัราการตัง้คา่เผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้า ณ สิน้ปี 2560 และ สิน้ปี 2559 อยู่ที่ 3%    สินค้าคงเหลือ
สว่นใหญ่ ณ สิน้ปี 2560 เพิ่มขึน้ 83 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการสัง่วตัถุดิบไว้ส าหรับงานคงค้างและรองรับงานที่
ขยายตวัเพิ่มมากขึน้   

หนีส้นิ   
จาก ณ สิน้ปี 2560 บริษัทฯ มีหนีส้ิน  2,225 ล้านบาท และเมื่อสิน้ปี 2559 มีหนีส้ิน 2,221 ล้านบาท พบว่าบริษัทฯ 

มีอตัราการเติบโตของหนีส้นิเพิ่มขึน้ 4 ล้านบาท คิดเป็น  0.18%  
เนื่องจากบริษัทในเครือมีการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน เจ้าหนีก้ารค้า และเงินเรียกตามข้อตกลงที่เกินกว่ารายได้

เพิ่มขึน้  เนื่องจากบริษัทฯ มียอดรายได้สงูขึน้ จึงมีหนีส้ินหมนุเวียนดงักลา่วเพิ่มขึน้ ในสว่นของหนีส้ินระยะยาวลดลงจาก
การจ่ายช าระหนีต้ามแผนฟืน้ฟกิูจการ  

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการให้อตัราการเติบโตของสินทรัพย์กับอตัราการ
เติบโตของหนีส้นิได้ใกล้เคียงกนั  จึงท าให้สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

7. สัดส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,613 ล้านบาท ในขณะที่ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2559 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,412 ล้านบาท เป็นผลมาจากก าไรสทุธิของปี 2560 เป็นหลกั 
เมื่อพิจารณาสดัสว่นหนีส้นิตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ พบว่า ณ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2559 อยูท่ี่ 1.4 เทา่ ซึง่ยงัไมเ่กินนโยบายของบริษัทฯ ที่ก าหนดสดัสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ไว้ไมเ่กิน 2 เท่า 
แสดงให้เห็นถึงประสทิธิภาพในการด าเนินงาน และเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทฯ 

8. การวิเคราะห์สภาพคล่อง 
บริษัทฯ มีอตัราสว่นสภาพคล่อง ณ สิน้ปี 2560 และ สิน้ปี 2559 อยู่ที่ 1.5 เท่า และ1.6 เท่า ตามล าดบั โดยมี

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว ณ สิน้ปี 2560 และ สิน้ปี 2559 อยู่ที่ 1.0 เท่า และ1.1 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯสามารถ
บริหารสภาพคลอ่งได้ดี 

เมื่อพิจารณาระยะเวลาเก็บหนี ้ณ สิน้ปี 2560 และ สิน้ปี 2559 อยูท่ี่ 96 วนั และ 80 วนั ตามล าดบั  ระยะเวลาขาย
สินค้าเฉลี่ยสิน้ปี 2560 และ สิน้ปี 2559 อยู่ที่ 79 วนั และ 90  วนั ตามล าดบั  ระยะเวลาช าระหนีส้ิน้ปี 2560 และสิน้ปี 
2559 อยูท่ี่ 54 วนั และ 62 วนั ตามล าดบั  ดงันัน้วงจรเงินสดของบริษัทสิน้ปี 2560 และสิน้ปี 2559 อยู่ที่ 121 วนั และ 108 
วนั ตามล าดบั  บริษัทฯ มีวงจรเงินสดยาวขึน้เล็กน้อย เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าระยะเวลาในการเก็บหนีเ้พิ่มขึน้
เลก็น้อย เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีลกูหนีต้ามสญัญาเช่าระยะยาว แตบ่ริษัทฯ มีระยะเวลาในขายสนิค้าและระยะเวลาช าระหนี ้
เฉลีย่ที่สัน้ลง เมื่อพิจารณางบกระแสเงินสด พบว่า สิน้ปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิลดลง 339 ล้านบาท จากสิน้ปี 
2559 โดยกระแสเงินสดสทุธิดงักล่าวประกอบด้วย กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน (227) ล้านบาท 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน (94) ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการซือ้ทรัพย์สินถาวร ได้แก่ 
เคร่ืองจกัร รถยนต์ และเคร่ืองใช้ส านกังาน  กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมการจดัหาเงิน (18) ล้านบาท   
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9. ภาระหนี้สินนอกงบดุล 
ณ สิน้ปี 2560 บริษัทฯ มีภาระหนงัสอืค า้ประกนัธนาคาร(Bank Guarantee)  236.56 ล้านบาท ,  0.04 ล้านยโูร 

และ 0.22 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา แบง่เป็น 

1. หนงัสอืค า้ประกนัธนาคารเพื่อการใช้สาธารณปูโภค จ านวน  1.02 ล้านบาท เพื่อค า้ประกนัการขอใช้
ไฟฟ้า ซึง่เป็นไปตามระเบยีบของการไฟฟ้า  

2. หนงัสอืค า้ประกนัธนาคารเพื่อการท างานโครงการ  จ านวน 235.54 ล้านบาท , 0.04 ล้านยโูร และ 0.22 
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ประกอบไปด้วยการค า้ประกนัตา่งๆ ดงันี ้

 ค า้ประกนัซอง : เพื่อการยื่นประมลูซอง ซึง่จะได้คืนเมื่อมีการประกาศผลการยื่นซองแล้ว  

 ค า้ประกนัเงินรับลว่งหน้า :  เพื่อเป็นหลกัประกนัการรับเงินมดัจ าลว่งหน้าจากลกูค้า  

 ค า้ประกนัสญัญา: เพื่อค า้ประกนัระหวา่งการท างานตามสญัญาที่ท ากบัลกูค้า  

 ค า้ประกันผลงาน : เพื่อเป็นหลกัประกันผลงานแทนเงินค า้ประกนัที่ลกูค้าหกัไว้จากค่าจ้าง 
และจะคืนให้บริษัทฯ เมื่อครบ ระยะเวลาค า้ประกัน  การค า้ประกันนีช้่วยท าให้บริษัทฯ ได้
กระแสเงินสดรับเร็วขึน้  

 

 



089 

 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท พัฒน์กล จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ  3  ท่าน  ซึ่งมีความรู้ ความ
เช่ียวชาญและประสบการณ์โดยเฉพาะด้านการเงิน ด้านกฎหมาย และการบริหารองค์กร โดยมี  นายสชุาติ สขุสมุิตร เป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบ นายวีระชยั ศรีขจร และนายปรีชา จนัทรางกรู เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบ
ทัง้  3  ทา่น  มีความรู้และประสบการณ์สงูในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน 

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ซึ่งสอดคล้องกบั
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้สิน้ 7 ครัง้ โดยได้มีการหารือ
ร่วมกบัฝ่ายจดัการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชีในเร่ืองที่เก่ียวข้อง ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคญัของงานที่ปฏิบตัิได้
ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปีของบริษัท พฒัน์กล จ ากัด 

(มหาชน) ร่วมกบัผู้สอบบญัชี ทกุไตรมาส โดยได้สอบถามผู้สอบบญัชี ถึงความเห็น และข้อสงัเกตในการตรวจสอบงบการเงิน 
เพื่อให้มัน่ใจวา่การจดัท างบการเงินมีความถกูต้องเพียงพอ และได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนด กฎหมายและมาตรฐานการบญัชีที่
รับรองทัว่ไป ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอย่างเพียงพอและ
ทนัเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กบันกัลงทนุหรือผู้ใช้งบการเงิน 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อคิดเห็นต่อการจดัท ารายงานค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการใน
การให้ข้อมลูที่ชดัเจน มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และปัจจยัที่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินงานอยา่งรอบด้าน  

 

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัท พฒัน์กล จ ากัด (มหาชน) มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการ

ตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม และมีประสทิธิผล พร้อมทัง้สรุปประเด็นที่มีนยัส าคญัเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 
 

3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัท พฒัน์กล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทฯย่อย มีการปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือกฎหมาย ที่
เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายงานการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทฯย่อยจากฝ่ายจดัการ รวมทัง้ผลการตรวจสอบการ
ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องจากหน่วยงานตรวจสอบด้วย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ เพื่อให้มีกระบวนการในการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ เ ก่ียวข้องอย่างมี
ประสทิธิภาพ สร้างความมัน่ใจวา่บริษัทฯ ในกลุม่บริษัท พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวข้องอยา่งครบถ้วน 

 

4. การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้อนมุตัิแผนงานตรวจสอบประจ าปีของหนว่ยงานตรวจสอบโดยใช้หลกัเกณฑ์การตรวจสอบ

ตามผลการประเมินความเสีย่ง ซึง่สอดคล้องกบัความเสีย่งที่ส าคญัและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท พฒัน์กล จ ากดั  

 ร า ย ง า น ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 

ต ร ว จ ส อ บ  
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(มหาชน)  รวมทัง้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบงานโครงการ (SITE AUDIT) การตรวจนบัสินค้าคงเหลือประจ าปี การ
ตรวจสอบลกูหนีค้งค้าง ซึ่งมีการพิจารณาประเด็นการตรวจสอบที่ส าคญัอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามการปรับปรุง
แก้ไขอยา่งสม ่าเสมอ ทัง้นีส้ว่นงานตรวจสอบภายในเป็นหนว่ยงานอิสระ มุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงป้องกนัที่มีประสิทธิภาพ 
และประสทิธิผลอยา่งเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

นอกจากนีไ้ด้มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี รวมถึงพิจารณาความ
เพียงพอเหมาะสมของอตัราก าลงัคนของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน  

 

5. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พัฒน์กล จ ากัด (มหาชน) และการประชุม
ร่วมกับผู้สอบบัญชี 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตัง้บริษัท กรินทร์ ออดิท  จ ากัด เ ป็นผู้ สอบบัญชีของ                  

บริษัท พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) รวมทัง้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนในปี 2560 นอกจากนี ้ได้ร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชี 
และหน่วยงานตรวจสอบ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อรับทราบแผนการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี รวมทัง้ปัญหาหรือ
อปุสรรคในการปฏิบตัิงานตรวจสอบ เพื่อแนะน าแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง ซึง่ในปี 2560 ได้มีการประชมุร่วมกนั 4 ครัง้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิงานด้วยความรอบคอบได้ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน า ซึ่งช่วยสง่เสริมการก ากบั
ดแูลกิจการที่ดี และเพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้
เสยีทกุฝ่าย 

ทัง้นี ้ภารกิจที่ได้ปฏิบตัิในปี 2560  ตามที่กลา่วข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ ขอสรุปความเห็นดงันี ้

 ระบบบญัชีและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เช่ือถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญ
ครบถ้วน เพียงพอ และทนัเวลา  

 ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปรับปรุงระบบการควบคมุภายใน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต และ
สอดคล้องกบักฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด มีความเป็นอิสระและ มีประสบการณ์  ในการ
ตรวจสอบรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง เช่ือถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคญั
ครบถ้วน เพียงพอ และทนัเวลา 

 จากการสอบทานรายการที่ เ ก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้ง  ทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้องครบถ้วน และรายการดงักลา่ว
เป็นรายการที่มี เ ง่ือนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากฝ่ายจัดการหรือ
คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนท ารายการแล้ว 

         วนัท่ี  22  กมุภาพนัธ์ 2561 
      ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 
             ( นายสชุาติ  สขุสมุิตร ) 
      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รวมถึงข้อมลูสารสนเทศทางการเงิน

ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักลา่วจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบายบญัชี

ที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมดัระวงัในการจัดท า รวมทัง้มีการเปิดเผย

ข้อมลูที่ส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพื่อให้ประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไปอยา่งโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง และให้มีและด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่
เหมาะสมและมีประสทิธิผล เพื่อให้มัน่ใจได้อยา่งมีเหตผุลวา่ข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้องครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด ารง
รักษาไว้ซึง่ทรัพย์สนิ ตลอดจนเพื่อให้ไมเ่กิดการทจุริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั 

ในการนี ้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ท าหน้าที่ในการสอบทานนโยบายบญัชี และ
คณุภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง 
ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูรายการระหวา่งกนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองนีป้รากฏ
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 

งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดย บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ ในการตรวจสอบนัน้  คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารได้สนบัสนุนข้อมลูและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบ
บญัชีสามารถตรวจสอบ และแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยความเห็นของผู้สอบบญัชีได้ปรากฏใน
รายงานของผู้สอบบญัชีซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้ท าการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน
และรายการระหวา่งกนั โดยมีความเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีนา่พอใจและสามารถ
สร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลได้วา่งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มี
ความเช่ือถือได้ โดยถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป และปฏิบตัิถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เก่ียวข้อง 
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 รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

บรษิทัต่อรายงานทางการเงนิ 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหุน้ของบริษทั พฒัน์กล จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินของ บริษทั พฒัน์กล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐำนะกำรเงิน
รวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุน
เฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะกิจกำร 
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้น้ี แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ของบริษทั พฒัน์กล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำร
ด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร  และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง
ตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี  ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไวใ้นวรรคควำม
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทั
ตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ
งบกำรเงินรวม และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้เช่ือ
วำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ คือ เร่ืองต่ำงๆท่ีมีนัยส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจ้ำในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินรวมส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
รวมโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ีขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 
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การรับรู้รายได้ตามขั้นความส าเร็จของงาน 

ความเส่ียง 

บริษทัมีลกัษณะธุรกิจท่ีสะทอ้นควำมเส่ียงของสัญญำซ่ึงตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีส ำคญัในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนดำ้น
กำรเงินทั้งในปัจจุบนัและอนำคตของสญัญำต่ำงๆ รำยไดแ้ละก ำไรมีกำรรับรู้ตำมขั้นของงำนท่ีท ำเสร็จส ำหรับสัญญำแต่ละ
สญัญำ โดยค ำนวณตำมสัดส่วนของตน้ทุนทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนแลว้จนถึงวนัท่ีในรำยงำนทำงกำรเงินเปรียบเทียบกบัประมำณ
กำรตน้ทุนทั้งหมดของสัญญำ สถำนะของสัญญำมีกำรประเมินและปรับให้เป็นปัจจุบนัอยำ่งสม ่ำเสมอ ในกำรน้ีผูบ้ริหำร
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีส ำคญัในกำรประเมินมูลค่ำของสัญญำ ควำมครบถว้นและควำมแม่นย  ำของประมำณกำรตน้ทุนจนกว่ำ
งำนจะเสร็จ และควำมสำมำรถในกำรท ำงำนตำมสัญญำให้แลว้เสร็จภำยในก ำหนดเวลำท่ีวำงแผนไว ้ผลก ำไรขำดทุนท่ี
เป็นไปไดใ้นท่ีสุดของสญัญำอำจค ำนวณออกมำไดห้ลำยจ ำนวนโดยมีช่วงท่ีค่อนขำ้งกวำ้งและช่วงดงักล่ำวอำจมีสำระส ำคญั 
นอกจำกน้ีกำรเปล่ียนแปลงในดุลยพินิจของผูบ้ริหำรและกำรเปล่ียนแปลงของประมำณกำรต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือ
สญัญำมีควำมคืบหนำ้ไปเร่ือยๆ สำมำรถส่งผลใหมี้กำรปรับปรุงจ ำนวนรำยไดแ้ละก ำไรอยำ่งมีสำระส ำคญัได ้ซ่ึงอำจเป็นทั้ง
กำรเพ่ิมหรือลดรำยไดแ้ละก ำไร 

การตอบสนองความเส่ียงของผู้สอบบัญชี 

วธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ต่อเร่ืองดงักล่ำว ขำ้พเจำ้ไดใ้ชว้ธีิดงัต่อไปน้ี 

 ประเมินและทดสอบกำรออกแบบระบบกำรควบคุมท่ีส ำคญัและกำรน ำกำรควบคุมนั้นไปใชส้ ำหรับกำรรับรู้รำยได้
และก ำไรจำกงำนตำมสญัญำ

 ทดสอบกำรควบคุมท่ีส ำคญั เพ่ือพิจำรณำวำ่กำรควบคุมมีประสิทธิภำพจริงในทำงปฏิบติัตลอดปี
 เลือกตวัอยำ่งสญัญำโดยกำรเพ่ือตรวจสอบควำมถูกตอ้งตำมควรของผลกำรด ำเนินงำนในปัจจุบนัและในอนำคตของ

สัญญำ โดยใชว้ิธีกำรดงัต่อไปน้ี ประเมินควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรตน้ทุนงำนจนถึงงำนเสร็จ  ประเมิน
ควำมสำมำรถในกำรส่งมอบงำนไดท้นัตำมก ำหนดเวลำท่ีวำงแผน ประเมินกำรช ำระหน้ีของลูกหน้ีตำมสัญญำงำน
สอบทำนงำนท่ีเกิดกำรขำดทุนและตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนจนงำนเสร็จ รวมทั้งประเมินควำมครบถว้นของส ำรองค่ำเผื่อ
ขำดทุนจำกสญัญำงำน

จำกกำรใชว้ธีิกำรตรวจสอบดงัท่ีกล่ำวมำ ขำ้พเจำ้ไม่พบรำยกำรผลต่ำงท่ีมีสำระส ำคญัของกำรรับรู้รำยไดใ้นงำนโครงกำรใด
ท่ีไม่เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญำ 
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ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

ความเส่ียง 

ควำมเพียงพอของจ ำนวนค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเป็นเร่ืองส ำคญัท่ีผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งมำกในกำรก ำหนดจ ำนวนท่ี
คำดว่ำจะได้รับคืนของลูกหน้ีกำรคำ้ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกับควำมไม่แน่นอนอย่ำงหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีตอ้งอำศัยปัจจัยต่ำงๆ เช่น 
สถำนะปัจจุบนัของลูกหน้ี ประวติักำรช ำระหน้ี และควำมผนัผวนของภำวะเศรษฐกิจท่ีอำจกระทบ ประกอบกบั ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2560 บริษทัมีลูกหน้ีกำรคำ้ จ ำนวน 671.81 ลำ้นบำท และมีค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ จ ำนวน 81.02 ลำ้นบำท (สุทธิคิด
เป็นร้อยละ 19 ของสินทรัพยร์วม) ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบัควำมเพียงพอของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของ
ลูกหน้ีกำรคำ้ 

นโยบำยกำรบญัชี และรำยละเอียดของลูกหน้ีกำรคำ้และค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญแสดงไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 
3, 4 และ 7 ตำมล ำดบั 

การตอบสนองความเส่ียงของผู้สอบบัญชี 

วธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ต่อเร่ืองดงักล่ำว ขำ้พเจำ้ไดใ้ชว้ธีิดงัต่อไปน้ี 

 ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักระบวนกำรบนัทึกรำยกำร กำรติดตำมหน้ี กำรรับช ำระหน้ี กำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
และระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้ง

 ประเมินและทดสอบกำรออกแบบระบบกำรควบคุมท่ีส ำคญัและกำรน ำกำรควบคุมนั้นไปใชส้ ำหรับกำรรับรู้
รำยกำรลูกหน้ี และค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ

 ทดสอบกำรควบคุมท่ีส ำคญั เพ่ือพิจำรณำวำ่กำรควบคุมมีประสิทธิภำพจริงในทำงปฏิบติัตลอดปี
 ตรวจสอบเน้ือหำสำระ ซ่ึงประกอบดว้ย

- ขอค ำยนืยนัยอดจำกลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัส้ินปี
- ทดสอบกำรค ำนวณอำยหุน้ีคงคำ้ง และกำรค ำนวณค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ
- ตรวจสอบกำรรับช ำระเงินจำกลูกหน้ีภำยหลงัรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน
- สอบทำนควำมเพียงพอกำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ข้อมูลอืน่ 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงิน
และรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีนั้น ขำ้พเจำ้คำดว่ำขำ้พเจำ้จะไดรั้บรำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัท่ีใน
รำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี  

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
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ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนมีควำมขดัแยง้ท่ีมี
สำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดั
ต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้
ตอ้งส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเพ่ือให้ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดั
ต่อขอ้เท็จจริง 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิรวม 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมเหล่ำน้ี โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินรวมท่ี
ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวม 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงค ์เพ่ือใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและเสนอรำยงำนของผูส้อบ
บญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจ้ำอยู่ดว้ยควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผล คือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำร
รับประกนัว่ำกำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี จะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สำระส ำคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือ
คำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจ
ทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินรวมจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 
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ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบกำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 
 ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวม ไม่วำ่จะเกิด

จำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้นและ
ไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ควำมเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด
เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิดกำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำนกำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูลกำร
แสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

 ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบเพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบั
สถำนกำรณ์แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่ม
บริษทั 

 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและกำร
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร 

 สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำรและจำกหลกัฐำน
กำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสัยอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ได้ขอ้
สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้โดยให้ขอ้สังเกต
ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีในงบกำรเงินรวมท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะ
เปล่ียนแปลงไปขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของ
ขำ้พเจำ้อยำ่งไรก็ตำมเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

 ประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำงบกำรเงินรวม
แสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำใหมี้กำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

 ไดรั้บหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำงกำร
ควบคุมดูแลและกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆ ท่ีส ำคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไวป้ระเด็นท่ีมีนัยส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส ำคญัในระบบกำรควบคุม
ภำยใน หำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
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ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำม
เป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มี
เหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้
ขำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระจำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลขำ้พเจำ้ไดพิ้จำรณำเร่ืองต่ำงๆท่ีมีนยัส ำคญัมำก
ท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ือง
เหล่ำน้ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำวหรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึนขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำว
สำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำร
ส่ือสำรดงักล่ำว 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ีคือนำยจิโรจ ศิริโรโรจน์ 
 
 
 
 
 
 
 

(นำยจิโรจ  ศิริโรโรจน์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขท่ี 5113 

บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ำกดั 
กรุงเทพมหำนคร 
วนัท่ี 23 กมุภำพนัธ์ 2561 



บริษทั  พฒัน์กล  จ ำกดั  (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 1 มกราคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 1 มกราคม
2560 2559 2559 2560 2559 2559

หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"
สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด     5 257,650,261                   596,221,339                   387,237,988                   183,871,182                   506,679,198 349,379,253 

เงินลงทนุชัว่คราว - สุทธิ 6 -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 7, 28.3 1,192,496,243                899,147,980                   875,262,111 1,241,707,996                992,659,610 924,325,960 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 28.3 -                                  -                                  -                                  241,758,560                   282,268,994                   377,727,288                   

     สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 8 767,896,469                   683,641,661                   639,215,797                   390,166,734                   304,764,151 293,422,126 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดง้วดปัจุบนั 410,111                          -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,378,137                       15,398,980                     11,014,509 3,416,566                       13,624,767 9,821,037 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,223,831,221                2,194,409,960                1,912,730,405 2,060,921,038                2,099,996,720                1,954,675,664 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
     เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 9 -                                  -                                  -                                  213,173,263                   158,467,442                   146,748,025                   

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 10 196,215,210 -                                  -                                  196,215,210                   -                                  -                                  
     อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ - สุทธิ 11 44,055,806 44,055,806 44,055,806 20,843,481                     20,843,481                     20,843,481                     
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12 1,163,665,455 1,132,198,535 1,168,982,137 867,159,538                   858,766,822 882,327,654 
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ 13 83,092,194 93,081,293 95,098,781 80,854,616                     90,631,767 94,465,913 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 84,161,984 88,986,465 107,543,683 68,611,646                     71,751,347 90,822,523 
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 43,599,064 79,989,166 73,395,611 34,166,723                     72,671,713 63,799,833 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,614,789,713                1,438,311,265                1,489,076,018 1,481,024,477                1,273,132,572                1,299,007,429 
รวมสินทรัพย์ 3,838,620,934                3,632,721,225                3,401,806,423 3,541,945,515                3,373,129,292                3,253,683,093 

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี - 1 -



บริษทั  พฒัน์กล  จ ำกดั  (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 1 มกราคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 1 มกราคม
2560 2559 2559 2560 2559 2559

หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น
          จากสถาบนัการเงิน 15 191,908,169 110,131,122 52,831,167 61,831,128                     8,259 498,450 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 16, 28.3 1,088,817,131 1,112,543,533 933,439,206 992,267,689                   1,059,307,403 959,452,313 
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 98,896,600 120,070,138 116,370,310 78,677,889                     100,758,833 97,580,164 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 23,201,495 287,514 -                                  18,411,784                     -                                  -                                  
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 29,314,177 20,095,540 23,041,367 27,592,904                     18,924,705 20,611,933 
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 18 2,803,261 -                                  -                                  2,679,385                       -                                  -                                  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,434,940,833                1,363,127,847                1,125,682,050 1,181,460,779                1,178,999,200                1,078,142,860 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิ 17 444,564,891 488,366,014 596,574,521 381,324,340                   422,101,727 522,289,674 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 133,216,923 133,216,909 133,084,161 115,028,162                   116,723,490 118,312,376 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 18 212,635,921 235,873,016 210,776,327 154,955,507                   168,253,085 146,034,435 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 790,417,735                   857,455,939                   940,435,009 651,308,009                   707,078,302                   786,636,485 

รวมหน้ีสิน 2,225,358,568                2,220,583,786                2,066,117,059 1,832,768,788                1,886,077,502                1,864,779,345 
ส่วนของผูถื้อหุ้น
          ทนุเรือนหุ้น 20

ทนุจดทะเบียน
หุ้นบริุมสิทธิ 79,487,456 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 79,487,456 79,487,456 79,487,456 79,487,456 79,487,456 79,487,456 
หุ้นสามญั 520,756,281 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 520,756,281 520,756,281 520,756,281 520,756,281 520,756,281 520,756,281 

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี - 2 -



บริษทั  พฒัน์กล  จ ำกดั  (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 1 มกราคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 1 มกราคม
2560 2559 2559 2560 2559 2559

หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"
ทนุท่ีออกและเรียกช าระแลว้

หุ้นบริุมสิทธิ 79,487,456 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 79,487,456 79,487,456 79,487,456 79,487,456 79,487,456 79,487,456 
หุ้นสามญั 414,607,781 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 414,607,781 414,607,781 414,607,781 414,607,781 414,607,781 414,607,781 

ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น 20 111,455,925 111,455,925 111,455,925 111,455,925 111,455,925 111,455,925 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบริุมสิทธิ 20 4,555,919 4,555,919 4,555,919 4,769,247 4,769,247 4,769,247 

     ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 20 8,542,665 8,542,665 8,398,665 8,542,665 8,542,665 8,542,665 
     ส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามญั 20 (22,088,943) (22,088,943) (22,088,943) (22,088,943) (22,088,943) (22,088,943)

หุ้นของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย 21
หุ้นบริุมสิทธิ (3,555,477) (3,555,477) (3,555,477) -                                  -                                  -                                  
หุ้นสามญั -                                  -                                  (2,400,000) -                                  -                                  -                                  

     ก าไร(ขาดทนุ)สะสม
          จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 23 60,024,374 58,267,210 52,755,178 60,024,374 58,267,210 52,755,178 
          ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 456,622,553 261,148,931 190,543,652 590,420,555 366,663,407 270,638,022 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 486,818,541 491,371,468 495,510,741 461,957,667 465,347,042                   468,736,417                   
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,596,470,794 1,403,792,935 1,329,270,897 1,709,176,727 1,487,051,790 1,388,903,748 

     ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 16,791,572 8,344,504 6,418,467 -                                  -                                  -                                  
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,613,262,366 1,412,137,439 1,335,689,364 1,709,176,727 1,487,051,790 1,388,903,748 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,838,620,934 3,632,721,225 3,401,806,423 3,541,945,515 3,373,129,292 3,253,683,093 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
บาท

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี - 3 -



บริษัท พฒัน์กล จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ%นสุดวนัที' 31 ธันวาคม 2560

2560 2559 2560 2559

หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 4,731,487,123       3,712,770,062 4,189,983,700       3,419,255,877       

ตน้ทุนจากการขายและการใหบ้ริการ (3,537,612,143)      (2,765,893,348) (3,170,130,461)      (2,617,773,129)      

กาํไรขั+นตน้ 1,193,874,980       946,876,714 1,019,853,239       801,482,748          

รายไดอื้.น 64,619,488            25,563,736 91,761,367            53,315,184            

กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 1,258,494,468 972,440,450 1,111,614,606       854,797,932

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย                        (328,187,232)         (296,932,874) (289,452,307)         (262,882,972)         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร                      (503,943,021)         (493,702,521) (392,527,675)         (391,280,748)         

ค่าตอบแทนกรรมการ (7,810,600)             (7,459,600) (7,497,600)             (7,047,600)             

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 28.4 (65,706,753)           (53,086,907) (61,150,433)           (48,630,587)           

รวมค่าใชจ่้าย (905,647,606)         (851,181,902)         (750,628,015)         (709,841,907)         

กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน 352,846,862 121,258,548 360,986,591 144,956,025 

ตน้ทุนทางการเงิน (30,986,906) (29,060,225) (21,285,815)           (20,828,537)           

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 321,859,956 92,198,323 339,700,776 124,127,488 

ภาษีเงินได้ 26 (81,688,602)           (26,738,010)           (69,303,568)           (24,914,882)           

กาํไรสําหรับปี 240,171,354 65,460,313 270,397,208          99,212,606            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื.น : 

รายการที'อาจถกูจดัประเภทใหม่ไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

ผลต่างของอตัราแลกเปลี.ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (1,913,450)             (749,898)                -                         -                         

รายการที'จะไม่ถกูจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

ค่าเสื.อมราคาของส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวร (3,389,375)             (3,389,375)             (3,389,375)             (3,389,375)             

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน

ที.กาํหนดไวส้าํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (8,233,130)             883,752                 (12,423,067)           (4,898,972)             

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื'นสําหรับปี (13,535,955)           (3,255,521) (15,812,442)           (8,288,347)             

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 226,635,399          62,204,792            254,584,766          90,924,259            

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

          ส่วนที.เป็นของบริษทัใหญ่ 237,923,745 67,115,314 270,397,208 99,212,606 

          ส่วนที.เป็นของส่วนไดเ้สียที.ไม่มีอาํนาจควบคุม 2,247,609              (1,655,001) -                         -                         
240,171,354 65,460,313 270,397,208          99,212,606 

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

          ส่วนที.เป็นของบริษทัใหญ่ 224,387,790 63,859,793 254,584,766 90,924,259 

          ส่วนที.เป็นของส่วนไดเ้สียที.ไม่มีอาํนาจควบคุม 2,247,609              (1,655,001) -                         -                         
226,635,399          62,204,792 254,584,766          90,924,259 

กาํไรต่อหุ้นพื%นฐาน 25
          กาํไรสุทธิ (บาทต่อหุน้) 0.57                       0.16                       0.65                       0.24                       

         จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี.ยถ่วงนํ+าหนกั (หุน้) 414,607,781          414,607,781          414,607,781          414,607,781

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 25
          กาํไรสุทธิ (บาทต่อหุน้) 0.46                       0.13                       0.52                       0.19                       

         จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี.ยถ่วงนํ+าหนกั (หุน้) 519,754,880 519,754,880          519,754,880 519,754,880

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี+ - 4 -



บริษทั พฒัน์กล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560

ส่วนเกิน ส่วนเกิน ส่วนต ่ำกวำ่ หุน้ของบริษทั จดัสรร ส่วนเกินทนุ รวม
มูลค่ำหุน้ มูลค่ำหุน้ มูลค่ำ ท่ีถือโดย ส ำรองตำม จำกกำรตีรำคำ องคป์ระกอบอ่ืน

หมำยเหตุ บริุมสิทธิ สำมญั หุน้สำมญั บริษทัยอ่ย กฎหมำย สินทรัพยถ์ำวร ของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 79,487,456      414,607,781    111,455,925    4,555,919   8,398,665   (22,088,943)   (5,955,477)      52,755,178   279,210,531     -                   -                       495,510,741      495,510,741       6,418,467       1,424,356,243      
รำยกำรปรับปรุง -                   -                   -                   -               -               -                  -                   -                (88,666,879)      -                   -                       -                     -                       -                  (88,666,879)          
ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 (หลงัปรับปรุง) 79,487,456      414,607,781    111,455,925    4,555,919   8,398,665   (22,088,943)   (5,955,477)      52,755,178   190,543,652     -                   -                       495,510,741      495,510,741       6,418,467       1,335,689,364      
ส ำรองตำมกฏหมำย 23 -                   -                   -                   -               -               -                  -                   5,512,032     (5,512,032)        -                   -                       -                     -                       -                  -                         
ขำยเงินลงทนุ -                   -                   -                   -               144,000       -                  2,400,000       -                -                     -                   -                       -                     -                       -                  2,544,000             
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจกำรควบคุม -                   -                   -                   -               -               -                  -                   -                -                     -                   -                       -                     -                       3,581,038       3,581,038             
โอนไปก ำไรสะสม -                   -                   -                   -               -               -                  -                   -                883,752             -                   (883,752)              -                     (883,752)             -                  -                         
รำยกำรปรับปรุง -                   -                   -                   -               -               -                  -                   -                4,728,870          -                   -                       -                     -                       -                  4,728,870             
ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                   -                   -                   -               -               -                  -                   -                70,504,689       (749,898)         883,752               (3,389,375)         (3,255,521)          (1,655,001)     65,594,167           
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  (หลงัปรับปรุง) 79,487,456      414,607,781    111,455,925    4,555,919   8,542,665   (22,088,943)   (3,555,477)      58,267,210   261,148,931     (749,898)         -                       492,121,366      491,371,468       8,344,504       1,412,137,439      

เงินปันผลจ่ำย -                   -                   -                   -               -               -                  -                   -                (35,849,204)      -                   -                       -                     -                       -                  (35,849,204)          
โอนไปก ำไรสะสม -                   -                   -                   -               -               -                  -                   -                (8,233,130)        -                   8,233,130            -                     8,233,130            -                  -                         
เพ่ิมทนุในบริษทัยอ่ย -                   -                   -                   -               -               -                  -                   -                -                     -                   -                       -                     -                       6,199,459       6,199,459             
ส ำรองตำมกฏหมำย 23 -                   -                   -                   -               -               -                  -                   1,757,164     (1,757,164)        -                   -                       -                       -                  -                         
ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                   -                   -                   -               -               -                  -                   -                241,313,120     (1,163,552)      (8,233,130)           (3,389,375)         (12,786,057)        2,247,609       230,774,672         
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 79,487,456      414,607,781    111,455,925    4,555,919   8,542,665   (22,088,943)   (3,555,477)      60,024,374   456,622,553     (1,913,450)      -                       488,731,991      486,818,541       16,791,572     1,613,262,366      

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

รวมส่วนของ
ผูถื้อหุน้

ส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอ  ำนำจ
ควบคุมหุน้บริุมสิทธิ หุน้สำมญั

ใบส ำคญั
แสดงสิทธิซ้ือ

หุน้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ผลต่ำงของ
อตัรำ

แลกเปล่ียน
จำกกำรแปลง
ค่ำงบกำรเงิน

ผลก ำไร
(ขำดทนุ)จำกกำร
วดัมูลค่ำใหม่

ของ
ผลประโยชน์
พนกังำน

บำท
งบกำรเงินรวม

                                                                         ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่
ทนุท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี - 5 -



บริษัท พัฒน์กล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

ส่วนเกิน ส่วนเกิน ส่วนต ่ำกว่ำ จดัสรร ส่วนเกินทุน
มูลคำ่หุ้น มูลคำ่หุ้น มูลคำ่ ส ำรองตำม จำกกำรตีรำคำ

หมำยเหตุ บุริมสิทธิ สำมญั หุ้นสำมญั กฎหมำย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพยถ์ำวร

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 79,487,456    414,607,781   111,455,925    4,769,247        8,542,665      (22,088,943)   52,755,178        328,096,556       -                         468,736,417          468,736,417      1,446,362,282    
รำยกำรปรับปรุง -                 -                  -                   -                   -                 -                 -                     (57,458,534)        -                         -                         -                    (57,458,534)        
ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 (หลงัปรับปรุง) 79,487,456    414,607,781   111,455,925    4,769,247        8,542,665      (22,088,943)   52,755,178        270,638,022       -                         468,736,417          468,736,417      1,388,903,748    
ส ำรองตำมกฎหมำย 23 -                 -                  -                   -                   -                 -                 5,512,032          (5,512,032)          -                         -                         -                    -                      
โอนไปก ำไรสะสม -                 -                  -                   -                   -                 -                 -                     (4,898,972)          4,898,972              -                         4,898,972          -                      
รำยกำรปรับปรุง -                 -                  -                   -                   -                 -                 -                     3,834,408           -                         -                         -                    3,834,408           
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                 -                  -                   -                   -                 -                 -                     102,601,981       (4,898,972)             (3,389,375)             (8,288,347)        94,313,634         
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 (หลงัปรับปรุง) 79,487,456    414,607,781   111,455,925    4,769,247        8,542,665      (22,088,943)   58,267,210        366,663,407       -                         465,347,042          465,347,042      1,487,051,790    

เงินปันผลจ่ำย -                 -                  -                   -                   -                 -                 -                     (35,849,204)        -                         -                         -                    (35,849,204)        
ส ำรองตำมกฎหมำย 23 -                 -                  -                   -                   -                 -                 1,757,164          (1,757,164)          -                         -                         -                    -                      
โอนไปก ำไรสะสม -                 -                  -                   -                   -                 -                 -                     (12,423,067)        12,423,067            -                         12,423,067        -                      
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                 -                  -                   -                   -                 -                 -                     273,786,583       (12,423,067)           (3,389,375)             (15,812,442)      257,974,141       
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 79,487,456    414,607,781   111,455,925    4,769,247        8,542,665      (22,088,943)   60,024,374        590,420,555       -                         461,957,667          461,957,667      1,709,176,727    

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ ก ำไร(ขำดทุน)สะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

รวม
องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของ
ผูถื้อหุ้น

รวมส่วนของ
ผูถื้อหุ้นหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสำมญั

ใบส ำคญั
แสดงสิทธิซ้ือ

หุ้น

ผลก ำไร
(ขำดทุน)จำกกำร
วดัมูลคำ่ใหม่ของ
ผลประโยชน์
พนกังำน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี - 6 -



บริษทั พฒัน์กล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560

2560 2559 2560 2559

หมายเหตุ  "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 321,859,956                92,198,323 339,700,776       124,127,488       

ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน) (281,827,956)             (40,021,802) (238,460,074)     (76,150,122)       

สินคา้คงเหลือ(เพ่ิมข้ึน) (83,103,439)       (49,824,113)       (86,977,697)       (14,195,347)       

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 10,019,437                   (4,384,471) 10,208,204         (3,803,730)         

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน) (196,215,210)                             -   (196,215,210)     -                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน) (2,626,491)                                 -   (1,698,059)         -                     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (54,687,253)              178,892,765 (93,945,020)       99,739,968         

ค่าเส่ือมราคา        62,690,253         71,554,124         43,476,051         48,400,737         

ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12,414,132         11,583,078         11,960,185         11,156,067         

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ(กลบัรายการ) (12,061,720)       16,167,861         (11,161,044)       7,669,384           

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้(กลบัรายการ) (1,151,370)                    5,398,249 1,575,115                      2,853,321 

ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน(กลบัรายการ) -                                             -   (2,999,400)         (500,000)            

(ก าไร)จากการจ าหน่ายเงินลงทุนของบริษทัยอ่ย -                               (4,992,000) -                     -                     

ขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                                             -   -                     676,642              

ขาดทุน(ก าไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 345,599                        (1,242,953) 360,633                        (1,224,387)

(ก าไร)จากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นถาวร (2,481,318)                      (336,059) (2,248,679)         (545,766)            

ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                                              8 -                     8                         

ค่าตดัจ าหน่ายภาษีเงินได้ 3,253,873           21,658                3,156,303           -                     

ประมาณการหน้ีสิน(กลบัรายการ) 9,218,637           (2,945,827)         8,668,199           (1,687,228)         

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 33,352,519         31,667,912         23,868,394         22,112,687         

โอนกลบัค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน (18,840,895)       -                     (15,340,444)       -                     

ดอกเบ้ียรับ (6,322,858)         (3,897,935)         (27,821,795)       (23,505,600)       

ดอกเบ้ียจ่าย 31,032,400         29,060,225         21,285,815         20,828,537         

รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดก าไร (175,131,704)            328,899,043 (212,607,747)     215,952,659       

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)การด าเนินงาน

ดอกเบ้ียรับ 6,322,858           3,897,935           20,132,229         7,963,895           

ดอกเบ้ียจ่าย (30,205,068)       (28,228,347)       (20,458,482)               (19,996,659)

ภาษีเงินได(้จ่ายออก) (53,872,155)               (14,445,813) (48,600,069)               (14,709,214)

รับคืนภาษีเงินได้ 37,198,330                                 -   37,198,330                                 -   

จ่ายช าระภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (11,031,352)                               -   (4,451,808)                                 -   

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (226,719,091)     290,122,818       (228,787,547)     189,210,681       

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี - 7 -



บริษทั พฒัน์กล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560

2560 2559 2560 2559

หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน 

         เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (1,435,609)         1,799,775           (151,585)                           (43,435)

เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     -                     411,200,000              136,000,000 

เงินสดจ่ายเพ่ือให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     -                     (363,000,000)     (25,000,000)       

         เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,002,883                      1,637,196 2,687,369                      1,523,178 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                                     38,195 -                                     38,195 

เงินสดรับจากเงินลงทุน -                                             -   -                                   573,133 

         เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (93,425,815)               (32,286,947) (51,054,533)       (24,462,603)       

         เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,425,033)                   (9,603,793) (2,183,033)         (7,360,124)         

เงินสดจ่ายค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                                             -   (51,706,421)               (12,469,192)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (94,283,574)       (38,415,574)       (54,208,203)       68,799,152         

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ

         เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

     สถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 19,358,048         (5,648,445)         15,036,869                      (490,190)

เงินสดรับค่าหุน้จากผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 6,199,459           3,509,248           -                     -                     

เงินสดรับจากการขายหุน้ของบริษทัยอ่ย -                     7,392,000           -                     -                     

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 466,786,000       302,613,900       46,786,000         -                     

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15,000,000         6,000,000           -                     -                     

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (404,367,000)     (239,665,500)     -                     -                     

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะยาวสถาบนัการเงิน (1,674,000)         (847,000)            -                     -                     

เงินสดเพ่ือช าระหน้ีสินภายใตแ้ผนการปรับโครงสร้างหน้ี (64,113,668)               (99,240,471) (65,186,228)             (100,007,836)

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินภายใตส้ญัญาปรับโครงสร้างหน้ี (14,292,543)               (14,340,048) -                                             -   

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ (2,822,052)         (1,747,679)         (599,703)                         (211,862)

เงินสดจ่ายปันผล (35,729,207)       -                     (35,849,204)       -                     

กระแสเงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (15,654,963)       (41,973,995)       (39,812,266)       (100,709,888)     

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (1,913,450)         (749,898)            -                     -                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (338,571,078)     208,983,351       (322,808,016)     157,299,945       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 5 596,221,339       387,237,988       506,679,198       349,379,253       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 5 257,650,261       596,221,339       183,871,182       506,679,198       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี - 8 -
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1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2508 ทะเบียนเลขท่ี 372/2508 และเม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 
2536 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ทะเบียนเลขท่ี 0107536000587  

1.2 บริษทัมีสถานประกอบการตั้งอยูเ่ลขท่ี 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
และโรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 79/1 หมู่ 14 ซอยก่ิงแกว้ 33 คลองราชาเทวะ เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540 

1.3 บริษทัประกอบธุรกิจประเภทวิศวกรรมท่ีด าเนินธุรกิจแบบครบวงจรในการออกแบบสร้าง จัดหา  ผลิตและติดตั้ง
เคร่ืองจกัรในอุตสาหกรรมเก่ียวกบัเคร่ืองท าความเยน็ผลิตน ้ าแข็งตูแ้ช่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต การผลิต - แปรรูปนมและ
ไอศกรีมรวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตท่ีเก่ียวกบัการแปรรูปอาหารและอ่ืนๆ เกือบทุกประเภท 

1.4 บริษทัมีส านกังานตวัแทนในต่างประเทศ จ านวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวยีดนาม  
1.5 ปัจจุบนับริษทัมีสาขาในประเทศ จ านวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ สาขาขอนแก่น สาขาสุราษฎร์ธานี สาขาก่ิงแกว้ สาขาเจริญนคร  

และสาขาล าพนู 

2. หลกัเกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ไดร้วมงบการเงินของบริษทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึง
บริษทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) ไดค้วบคุมนโยบายการเงินและการด าเนินงานทั้งหมดดงัต่อไปน้ี 

     สดัส่วนการลงทุน (ร้อยละ)   

    
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559  

 
ประเภทธุรกิจ 

     บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั  99.99  99.99  ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
         ส าหรับอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองเยน็ 
     บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั    99.98  99.98  จ าหน่ายอะไหล่ วสัดุ อุปกรณ์ส าหรับเคร่ือง 
      ท าน ้าแขง็และเคร่ืองท าความเยน็ 
     บริษทั เอส พาเนล จ ากดั   80.00  80.00  ผลิตและน าเขา้แผน่โฟมและอุปกรณ์ 
       ส าหรับกิจการห้องเยน็ 
บริษทั ฮีทอะเวย ์จ  ากดั   99.99  99.99  จ าหน่ายเคร่ืองระบายความร้อน อะไหล่ 

         และอุปกรณ์เคร่ืองระบายความร้อน 
     บริษทั พฒัน์กล ฟิลิปปินส์ คอปอร์เรชัน่ จ  ากดั  60.00                   

60.00 
 60.00   ตวัแทนจ าหน่ายเคร่ืองจกัร และงานโครงการ 

      รวมถึงติดตั้งและซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรของ 
      บริษทัในประเทศฟิลิปปินส์ 
บริษทั อินโดนีเซีย พฒัน์กล เซอร์วิส จ ากดั  99.99  99.99  ประกอบธุรกิจให้บริการซ่อมบ ารุง 
บริษทั พฒัน์กล มาเลเซีย เซินดิเรียน เบอร์ฮดั จ  ากดั  100.00  -  ประกอบธุรกิจเป็นตวัแทนจดัจ าหน่าย 
      เคร่ืองจกัร และงานโครงการ รวมถึง 
      ซ่อมบ ารุง 

     บริษทั สยามพฒัน์กล จ ากดั**  99.98                   
99.98 

     99.98                 
99.98  

 ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ระบบท าความเยน็ 
        (ถือหุ้นโดยบริษทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน)          
                  ในอตัราร้อยละ 39.99 และบริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั ในอตัราร้อยละ 60)     
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งบการเงินรวมน้ีจัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายทางบัญชีเดียวกันส าหรับรายการบัญชีเหมือนกัน หรือเหตุการณ์ทางบัญชีท่ี 
คลา้ยคลึงกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ย ยอดคงคา้งและรายการระหวา่งกนัของบริษทักบับริษทัยอ่ย ยอดก าไรท่ีเกิดระหวา่งกนั
ท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนของบริษทักบัสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย ไดต้ดัออกในงบการเงินรวมแลว้ 
** หยดุด าเนินกิจการ 

3. เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิและนโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคญั 

3.1 เกณฑ์ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงนิ 

งบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์  

งบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบายใน
นโยบายการบญัชีในล าดบัต่อไป 

การจดัท างบการเงินใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก าหนดให้ใชป้ระมาณการทางบญัชีท่ี
ส าคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัท าข้ึนตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชีของบริษทัไปถือปฏิบติั 
กิจการเปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซับซ้อน หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมี
นยัส าคญัต่องบการเงินในหมายเหตุ 4 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมี
การตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

3.2 มำตรฐำนกำรบัญชีทีม่กีำรปรับปรุง และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรับปรุง 

3.2.1 มาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงท่ีเก่ียวข้องและส่ง
ผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อบริษทั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) ไดใ้หค้วามชดัเจนในหลายประเด็นท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี  

- ความมีสาระส าคญั - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงขอ้มูลในรูปแบบท่ีท าให้ผูใ้ชง้บการเงินเขา้ใจรายการได้
ลดลง หากเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญั จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลให้เพียงพอเพ่ืออธิบายผลกระทบท่ีมีต่อฐานะการเงิน
หรือผลการด าเนินงาน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทดัท่ีระบุใน TAS 1 อาจจ าเป็นตอ้งแสดงแยกจากกนัหากเก่ียวขอ้ง
ต่อความเขา้ใจฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ นอกจากน้ียงัมีแนวปฏิบติัใหม่ของการใชก้ารรวมยอด  

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยนัวา่หมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จ าเป็นตอ้งเรียงล าดบัตามล าดบัการแสดง
รายการในงบการเงิน  

- รายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิด
จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียจะถูกจดักลุ่มโดยพิจารณาวา่เป็นรายการท่ีจะถูกจดัประเภทใหม่ไปยงัก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงัหรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทดัแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือไดก้ าหนดให้มีความชดัเจนถึงความหมายของ
การอา้งอิงในมาตรฐาน ไปยงั “ขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล หรือท่ีอ่ืนในรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล” ว่ากิจการท่ีใชป้ระโยชน์ของขอ้ผ่อนปรนน้ีจะตอ้งอา้งอิงจากงบการเงินระหว่างกาลไปถึงยงั
รายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูลดงักล่าวอยา่งเฉพาะเจาะจง โดยท่ีผูใ้ชง้บการเงินตอ้งสามารถเขา้ถึงรายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูลนั้นในลกัษณะ
และเวลาเดียวกนักบังบการเงินระหวา่งกาล  

มาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว ไม่ส่งผล
กระทบอยา่งมีสาระส าคญักบับริษทั 

3.2.2 มาตรฐานการบัญชี ท่ี มีการปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ท่ี เ ร่ิมต้นในหรือ 
หลังวนัท่ี1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญและเก่ียวข้องกับบริษัทซ่ึงยงัไม่ได้น า 
มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้มีดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงใน
หน้ีสินของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีการบญัชีส าหรับภาษีเงินไดร้อตดั
บญัชีกรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีมีจ านวนต ่ากวา่มูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
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- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีมูลค่าต ่ากวา่ฐานภาษีของสินทรัพยน์ั้น จะถือวา่มีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้
หกัภาษีเกิดข้ึน 

- ในการประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยใ์น
มูลค่าท่ีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีได ้ 

- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของก าไรทางภาษี ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์สินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทท่ีก าหนด การพิจารณาการจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
ตดับญัชีจะตอ้งน าไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่านั้น 

- ในการประมาณก าไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจ านวนท่ีใชห้ักภาษีท่ีเกิดจากการกลบัรายการของผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีนั้น 

ผูบ้ริหารของบริษทัไดป้ระเมินและพิจารณาวา่มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อ
บริษทั  

3.3 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคญั 

กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

- บริษทัและบริษทัยอ่ย รับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

- รายไดจ้ากการขายสินคา้ บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดเ้ม่ือมีการส่งมอบและไดโ้อนความเส่ียงและ ผลตอบแทนท่ี
เป็นสาระส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 

- รายได้จากการขายผ่อนช าระ บริษทัรับรู้รายได้ดอกผลตามจ านวนปีท่ีถึงก าหนดช าระตามสัญญาโดยวิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง  และหยดุรับรู้รายไดเ้ม่ือคา้งช าระเกิน 3 ปี   

- รายไดจ้ากการให้บริการ บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ ซ่ึงค านวณตามอตัราส่วน
ตน้ทุนงานใหบ้ริการทั้งส้ินท่ีเกิดข้ึนจริงกบัตน้ทุนทั้งหมดท่ีประมาณวา่จะใชใ้นการใหบ้ริการ ตามสญัญาซ่ึงไดพิ้จารณา 
และปรับปรุงรายการท่ีมีผลกระทบต่อประมาณการตน้ทุนงานให้บริการเท่าท่ีจะสามารถพิจารณาไดป้ระกอบกบัการ
พิจารณาผลงานท่ีประเมินโดยวศิวกร 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง  เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน  ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่
เกิน  3 เดือน และไม่มีขอ้จ ากดัการใช ้

ค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

บริษทัและบริษทัยอ่ย  ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ทั้งน้ี
บริษทัและบริษทัย่อยประมาณผลขาดทุนข้ึนจากประสบการณ์การเรียกเก็บหน้ีในอดีต  ควบคู่กับการวิเคราะห์ฐานะ
การเงินของลูกหน้ีในปัจจุบนั   
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สินค้ำคงเหลอื 

บริษทัและบริษทัยอ่ยตีราคาสินคา้คงเหลือในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ โดยมีรายละเอียด
การค านวณราคาทุนดงัน้ี 

-  สินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต บนัทึกตามวธีิราคาเจาะจง 

-  วตัถุดิบ อุปกรณ์ อะไหล่และวสัดุ บนัทึกตามวธีิถวัเฉล่ีย 

เงนิลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะบริษทั บนัทึกตามวิธีราคาทุน ( Cost Method ) 
และปรับลดดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน โดยมูลค่าท่ีลดลงดงักล่าวแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน
ในงบก าไรขาดทุน 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมปรับลดดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่าง
ราคาตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรม แสดงเป็นก าไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนในส่วนของผูถื้อหุ้น   

เงินลงทุนทัว่ไป แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนปรับลดดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนโดยมูลค่าท่ี
ลดลงดงักล่าวแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุน 

ตน้ทุนของเงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยะยาวท่ีจ าหน่ายในระหว่างปี ค  านวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก 
ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในระหว่างปีบนัทึกในงบก าไรขาดทุน 

อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน   

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน หมายถึง อสงัหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า หรือจากการเพ่ิมข้ึน
ของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสองอยา่ง ทั้งน้ีไดเ้ปิดเผยแยกต่างหากจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

บริษทัและบริษทัยอ่ย เลือกวิธีราคาทุนส าหรับการบนัทึกบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์   

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกในราคาทุน ต่อมาในปี 2547 บริษทัไดจ้ดัให้มีการ
ประเมินราคาท่ีดินและอาคารโดยผูป้ระเมินอิสระ โดยท่ีดินใชว้ธีิมูลค่าราคาตลาด (Market Approach) ส่วนอาคารใชว้ิธี
ตน้ทุน (Cost Approach) และไดบ้นัทึกมูลค่าสินทรัพยด์งักล่าวใหม่ ไดมี้การปรับปรุงราคาตามบญัชีของสินทรัพยใ์ห้มี
ราคาท่ีตีเพ่ิมใหม่ โดยบนัทึกเฉพาะมูลค่าสุทธิของราคาตามบญัชีท่ีตีเพ่ิมใหม่ไปยงับญัชี "สินทรัพยร์าคาท่ีตีเพ่ิม" คู่กบั
บญัชี  "ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวร" แสดงอยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงิน ค่าเส่ือมราคาท่ี
ค านวณตามราคาทุนเดิมตดัไปสู่บญัชีก าไรขาดทุน ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยส่์วนท่ีตีเพ่ิมจะตดัไปสู่บญัชีส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพยถ์าวร ดงันั้นส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวรจะถูกลดยอดดว้ยจ านวนของค่าเส่ือมราคา
ของสินทรัพยท่ี์ตีเพ่ิมโดยตรงไม่ผ่านก าไรสะสม โดยบริษทัได้ถือปฏิบัติตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชีฉบับท่ี 
25/2549 ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2549 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2549 เร่ือง การบนัทึกบญัชีเม่ือ
มีการตีราคาใหม่ โดยไดป้ฏิบติัตามเกณฑร์าคาทุน 
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ภายหลงัการใชว้ธีิตีราคาเพ่ิมใหม่ บริษทัและบริษทัยอ่ย ไดแ้สดงราคาท่ีดินตามราคาท่ีตีใหม่หลงัหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ 
สินทรัพย ์(ถา้มี) อาคารแสดงตามราคาท่ีตีใหม่หลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ส่วนอุปกรณ์แสดง
ดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมท่ีเก่ียวขอ้งและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

บริษทัตดัค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์โดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุง 30 ปี และ 50 ปี 
เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ 5 ปี 
เคร่ืองจกัรใหเ้ช่า 8 ปี 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 3 ปี และ 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดจากเงินกูย้มืระยะยาว  เพ่ือการซ้ือสินทรัพยถ์าวร บนัทึกไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยถ์าวรและจะหยดุ
บนัทึกดอกเบ้ียจ่ายเป็นตน้ทุนของสินทรัพยถ์าวร  เม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมใชง้าน 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

บริษทัและบริษทัยอ่ย แสดงสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสม ค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ 5 ปี สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพิวเตอร์และทรัพยสิ์นทางปัญญา 

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์  

บริษทัและบริษทัยอ่ย ไดส้อบทานการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่ราคาตามบญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัและ
บริษทัยอ่ยสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพยน์ั้น ๆ ตามปกติธุรกิจหรือมูลค่าการใช ้แลว้แต่
อย่างใดจะสูงกว่า) โดยท่ีการสอบทานจะพิจารณาแต่ละรายการ หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด
แลว้แต่กรณี ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  บริษทัและบริษทัย่อย จะรับรู้ผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุน  และจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่การดอ้ยค่า
ดงักล่าวไม่มีอยูอี่กต่อไป หรือยงัคงมีอยูแ่ต่เป็นไปในทางท่ีลดลง 

รำยกำรบัญชีทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ 

บริษทัและบริษัทย่อย บันทึกรายการสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีมีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท โดยใช้อตัรา 
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการยอดคงเหลือของบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน  แปลงค่า
เป็นเงินบาทดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 

ก าไรขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน  บนัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
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สัญญำเช่ำระยะยำว 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกยานพาหนะและเคร่ืองใชส้ านกังานตามสญัญาเช่าทางการเงิน/สญัญาเช่าซ้ือเป็นสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินดว้ยราคายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า  หรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าส่วนดอกเบ้ีย
จ่ายท่ีเกิดข้ึนจะบนัทึกตามระยะเวลาของสญัญาเช่า 

สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - กรณีทีบ่ริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้เช่ำ 

บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกการเช่าทรัพยสิ์นท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนแก่เจา้ของทรัพยสิ์นยงัเป็นของผูใ้ห้เช่า เป็น
สญัญาเช่าด าเนินงาน ค่าเช่าจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามระยะเวลาท่ีเช่า  

สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - กรณีทีบ่ริษัท และบริษัทย่อยเป็นผู้ให้เช่ำ    

บริษทัและบริษทัย่อยแสดงสินทรัพยท่ี์ให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานในงบแสดงฐานะการเงิน  ตามประเภทของ
ทรัพยสิ์น รายไดค้่าเช่าจากสญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกตามระยะเวลาท่ีใหเ้ช่า 

ผลประโยชน์พนักงำน 

- กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังาน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่ง จดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบท่ี ไดก้ าหนดการ
จ่ายสมทบไวแ้ลว้ สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องบริษทั และไดรั้บการบริหาร
โดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก กองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนกังานในอตัราร้อยละ 3 
ของเงินเดือน และบริษทัจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเขา้กองทุนน้ี ในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนกังาน เงินจ่ายสมทบ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น 

- ผลประโยชน์พนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัและบริษทัยอ่ย และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ย
เงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทั
และบริษทัยอ่ยถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

บริษทัและบริษทัยอ่ยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยบริษทัไดท้ าการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) ส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  

กำรบัญชีเกีย่วกบัภำษีเงนิได้ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามจ านวนภาษีเงินไดท่ี้จะตอ้งจ่ายในแต่ละปีโดยค านวณจากก าไรสุทธิ
ทางภาษีตามท่ีก าหนดไวใ้นประมวลรัษฎากร 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษี
เงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือ รายการ
ท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้งเสีย
ภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบั
รายการในปีก่อนๆ  

ภาษี เ งินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่ างชั่วคราว ท่ี เ กิด ข้ึนระหว่าง มูลค่ าตามบัญชี                            
ของสินทรัพย์และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้                
เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรก 
ซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้ นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี  
และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยและกิจการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้่าจะไม่มีการกลบัรายการใน
อนาคตอนัใกล ้

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใช้
อตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องค านึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษี ท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษี ท่ีต้องจ่ายเ พ่ิม ข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีต้องช าระ 
บริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบ
จากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการ
ประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะท า
ใหบ้ริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยูก่ารเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้ง
จ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นปีท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมาย ท่ีจะน า สินทรัพย์ภาษี เ งินได้ของปี ปัจ จุบันมาหักกลบกับหน้ี สินภาษี เ งินได้ของปี ปัจ จุบันและ 
ภาษีเงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน 
ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษี 
ในอนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะ
ถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

ประมำณกำรหนีสิ้น 

บริษทัและบริษทัยอ่ย จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของการเกิดภาระผูกพนัในปัจจุบนั
ตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลให้
สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพนัและจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือ  หากบริษทัและบริษทัย่อย คาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายท่ีจ่ายช าระไปตามประมาณการหน้ีสินทั้ งหมดหรือ
บางส่วนอยา่งแน่นอน  บริษทัและบริษทัย่อยจะรับรู้รายจ่ายท่ีไดรั้บคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากแต่ตอ้งไม่เกินจ านวน
ประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น 

 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี ด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนกัท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลดค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัดว้ยจ านวนหุ้นสามญั
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ซ่ึงออกจ าหน่ายและเรียกช าระในระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยผลกระทบจากสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน้ 

เคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ 
ลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั และเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั
การเงิน เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืน เงินกู้ยืมระยะสั้น  เงินกูย้ืมระยะยาว และหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินระยะยาว  
นโยบายการบญัชี เกณฑก์ารรับรู้และวดัมูลค่าส าหรับแต่ละรายการไดมี้การเปิดเผยแยกตามแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข้อมูลจ ำแนกส่วนงำน  

ส่วนงานทางธุรกิจแสดงใหเ้ห็นถึงผลิตภณัฑห์รือบริการของแต่ละส่วนงานทางธุรกิจซ่ึงมีความเส่ียงและผลตอบแทนท่ี
แตกต่างกนั ส่วนงานทางภูมิศาสตร์แสดงให้เห็นถึงผลิตภณัฑห์รือบริการภายใตส้ภาพแวดลอ้มเศรษฐกิจท่ีเฉพาะเจาะจง
ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีแตกต่างของส่วนท่ีด าเนินงานภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจอ่ืน    

ขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานแสดงโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
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กำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนีท้ีม่ปัีญหำ 

กลุ่มบริษทับนัทึกรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหาตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 104 เร่ือง  
การบญัชีส าหรับปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2545) 

บุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัถูกควบคุมโดยบริษทัไม่ว่าจะเป็น
ทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีท าหนา้ท่ีถือหุ้นบริษทัยอ่ยและกิจการ
ท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือ
หุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบับริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการ
หรือพนักงานของบริษทั ตลอดทั้ งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าวและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกับบุคคล
เหล่านั้น 

ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการบริษทัค านึงถึงเน้ือหาของ
ความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

4. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคญั 

การจดัท างบการเงินเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณการและการตั้งขอ้สมมติฐานบาง
ประการ  ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินและการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงผลท่ี
เกิดข้ึนจริงภายหลงัอาจแตกต่างไปจากจ านวนเงินท่ีประมาณไว ้การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั ไดแ้ก่   

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหน้ีจากความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึน ฝ่ายบริหารไดใ้ช ้
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยใชก้ารวิเคราะห์สถานะของลูกหน้ีรายตวั 
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวเิคราะห์อายลูุกหน้ีและการเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั อยา่งไรก็ตาม 
การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีแตกต่างกนั อาจมีผลต่อจ านวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญอาจมีข้ึนไดใ้นอนาคต  

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

บริษทัและบริษทัย่อยพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน เม่ือพบว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวลดลงอย่างมี
สาระส าคญัและเป็นระยะเวลานาน ซ่ึงความมีสาระส าคญัและระยะเวลานั้นข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร  

ค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารใชป้ระมาณอายกุารใชง้านและมูลค่าซากเม่ือเลิกใชง้านของ
อาคารและอุปกรณ์ และไดมี้การทบทวนอายกุารใชง้านและมูลค่าซากหากมีการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจะตดัจ าหน่ายโดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณ และจะพิจารณาการดอ้ยค่าหากมีขอ้บ่งช้ี  
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ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง 

เพ่ือให้งบการเงินแสดงมูลค่าท่ีแทจ้ริงของสินคา้คงเหลือ และผลการด าเนินงานของบริษทั  บริษทัไดมี้การพิจารณาทบทวน
ปรับหลกัเกณฑ์ เร่ืองนโยบายการดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือ ให้ครอบคลุมสินคา้ทุกประเภท คือ สินคา้ส าเร็จรูป วตัถุดิบ 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง โดยพิจารณาดอ้ยค่าเม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวสูงกวา่มูลค่าสินคา้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน  
รวมถึงพิจารณาดอ้ยค่าสินทรัพยด์งักล่าว ตามอายท่ีุคา้งนานและไม่มีการเคล่ือนไหว แลว้แต่กรณี 

ประมาณการทางบญัชี 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชี
จะบนัทึกในปีบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในปีอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายการบญัชีมีผลกระทบส าคญัต่อ
การรับรู้จ านวนเงินในงบการเงิน และรวมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

หมายเหตุ 18 อตัราคิดลด อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน อตัราการหมุนเวยีนพนกังานและอตัรามรณะ 

5. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  

ประกอบดว้ย 
  พนับาท 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
เงินสด  819  1,189  664  1,007 
เงินฝากกระแสรายวนั 55,357  88,321  6,431  69,266 
เงินฝากออมทรัพย ์ 201,474  506,660  176,776  436,406 

เงินฝากประจ า (ครบก าหนดภายใน 3 เดือน) -  51  -  - 
 รวม 257,650  596,221  183,871  506,679 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นสกลุเงินบาทและไม่ติดภาระผกูพนั 
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6. เงนิลงทุนช่ัวครำว - สุทธิ 
   พนับาท 
   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
 เงินลงทุนชัว่คราว - ใบรับฝากเงิน  
 (ท่ีมีอายมุากกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกินหน่ึงปี) -  -  -  - 

  รวม -  -  -  - 

        

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินลงทุนชัว่คราว มีดงัน้ี 

    พนับาท 
 ยอดคงเหลือ      ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี  การเปล่ียนแปลง  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2560  เพ่ิมข้ึน  (ลดลง)  31 ธนัวาคม 2560 

0 เงินลงทุนชัว่คราว - ใบรับฝากเงิน  
 (ท่ีมีอายมุากกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน      
หน่ึงปี) -  15,000  (15,000)  - 

 รวม   -  15,000  (15,000)  - 
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7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่ - สุทธิ  

ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 814,306  592,572  720,105  532,882 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ี        
     เก่ียวขอ้งกนั  -  -  169,387  174,799 
ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ไดเ้รียก        
     เก็บเงิน - สุทธิ 307,124  267,237  283,240  250,034 
ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
     ท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน -  -  1,395  - 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน - สุทธิ 43,172  39,339  39,687  34,945 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน -        
     ส่วนของสินทรัพยร์ะยะยาวท่ีถึง        
     ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 27,894  -  27,894  - 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี -        
     หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 1,192,496  899,148  1,241,708  992,660 
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7.1 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
ลูกหน้ีการคา้ 829,044  647,396  752,834  590,157 
หกั   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (90,366)  (105,160)  (81,025)  (92,680) 
ลูกหน้ีการคา้สุทธิ 738,678  542,236  671,809  497,477 
ลูกหน้ีอ่ืน        

เงินจ่ายล่วงหนา้ 68,508  49,149  43,492  35,095 
เงินทดรองจ่าย 4,397  2,617  2,349  869 
อ่ืนๆ 7,652  8,098  2,996  3,443 

หกั   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (4,929)  (9,528)  (541)  (4,002) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 75,628  50,336  48,296  35,405 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 814,306  592,572  720,105  532,882 

ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ี ดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ        

       -  ปกติ 192,344  329,180  162,440  305,777 
ลูกหน้ีท่ีเกินก าหนดช าระ :        

       -  ไม่เกิน 3 เดือน 464,384  179,049  430,411  159,461 
   -  มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 51,751  20,316  48,660  16,271 
   -  มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 32,493  6,653  32,391  6,058 

       -  มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป  13,674  33,944  11,776  31,956 
ลูกหน้ีรับสภาพหน้ี 641  651  641  651 
ลูกหน้ีท่ีด าเนินคดี 73,757  77,603  66,515  69,983 

         รวมลูกหน้ีการคา้ 829,044  647,396  752,834  590,157 
หกั   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (90,366)  (105,160)  (81,025)  (92,680) 

         รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  738,678  542,236  671,809  497,477 
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ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญมีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี ดงัน้ี 

      พนับาท 
 งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
ยอดยกมา 105,160  91,035  92,680  85,258 
ตดัหน้ีสูญ (2,341)  -  (2,341)  - 
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ  (12,453)  14,125  (9,314)  7,422 
ยอดยกไป 90,366  105,160  81,025  92,680 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามงบการเงินรวมเพ่ิมข้ึน(ลดลง)จ านวน (12.45) ลา้นบาท  และ 
14.13 ลา้นบาท งบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ิมข้ึน(ลดลง)จ านวน (9.34) ลา้นบาท และ 7.42 ลา้นบาท ตามล าดบั  

7.2 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
ลูกหน้ีการคา้ -  -  166,579  167,833 
หกั   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 
ลูกหน้ีการคา้สุทธิ -  -  166,579  167,833 
ลูกหน้ีอ่ืน        

เงินจ่ายล่วงหนา้ -  -  2,808  3,366 
อ่ืนๆ -  -  -  3,600 

หกั   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน -  -  2,808  6,966 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน        

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ -  -  169,387  174,799 

 

 

 

 

 



บริษัท  พฒัน์กล  จ ำกดั  (มหำชน)  และบริษัทย่อย   

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ  

วนัที ่31 ธันวำคม 2560 
 

-24- 

 

ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแยกตามอายหุน้ี ดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ        

       -  ปกติ -  -  5,666  5,637 
ลูกหน้ีท่ีเกินก าหนดช าระ :        

       -  ไม่เกิน 3 เดือน -  -  7,436  8,631 
   -  มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน -  -  12,043  5,967 
   -  มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน -  -  24,092  13,644 

       -  มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป  -  -  117,342  133,954 
         รวมลูกหน้ีการคา้ -  -  166,579  167,833 

หกั   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 
     รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ี        

         เกียวขอ้งกนั - สุทธิ  -  -  166,579  167,833 

7.3 ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน - สุทธิ  

      พนับาท 
 งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน 324,593  285,731  300,709  268,200 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (17,469)  (18,494)  (17,469)  (18,166) 

สุทธิ 307,124  267,237  283,240  250,034 

        
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญมีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี ดงัน้ี 

      พนับาท 
 งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
ยอดยกมา 18,494  18,986  18,166  17,902 
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (1,025)  (492)  (697)  264 
ยอดยกไป 17,469  18,494  17,469  18,166 
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7.4    ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน  

      พนับาท 
 งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ี        
  ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน -  -  1,395  - 

รวม -  -  1,395  - 

7.5 ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน - สุทธิ 

      พนับาท 
 งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 46,803  40,438  40,786  36,044 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (3,631)  (1,099)  (1,099)  (1,099) 

สุทธิ 43,172  39,339  39,687  34,945 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญมีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี ดงัน้ี 

      พนับาท 
 งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
ยอดยกมา 1,099  1,099  1,099  1,099 
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 2,532  -  -  - 
ยอดยกไป 3,631  1,099  1,099  1,099 
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8. สินค้ำคงเหลอื - สุทธิ  

ประกอบดว้ย 
    พนับาท 
    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

    
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
สินคา้คงเหลือ   63,930  85,354 

446,624 
96,194 
10,482 

657,511 
(18,295) 

639,21659,168 

 -  - 
วตัถุดิบ อะไหล่ และวสัดุ   592,155  483,163  350,324  263,578 
สินคา้ระหวา่งผลิต  107,612  119,970  38,382  44,141 
สินคา้ระหวา่งทาง   26,741  18,848  15,079  9,089 

 รวม   790,438  707,335  403,785  316,808 
หกั ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้  (22,542)  (23,693)  (13,618)  (12,044) 

 สุทธิ   767,896  683,642  390,167  304,764 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้มีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี ดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
ยอดยกมา 23,693  18,295  12,044  9,190 
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (1,151)  5,398  1,574  2,854 
ยอดยกไป 22,542  23,693  13,618  12,044 
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9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 

      ประกอบดว้ย 
  ทุนช าระแลว้  สัดส่วนเงินลงทุน   เงินปันผลรับ (พนับาท) 

  (ลา้นบาท)  (ร้อยละ)  วธีิราคาทุน (พนับาท) 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 ช่ือกิจการ  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม

2560 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม

2559 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม

2560 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม

2559 

 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม

2560 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม

2559 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม

2560 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม

2559 

บริษทัยอ่ย :-   
 

 
  

      

- บริษทั พฒัน์กลแมนนู                 

แฟคเจอร่ิง จ ากดั  100.00  100.00  99.99  99.99  99,999  99,999  -  - 

 - บริษทั สยามพฒัน์กล จ ากดั  2.50 
 

2.50 
 

39.99  39.99  1,000  1,000  -  -  

 - บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง  จ ากดั   30.00 
 

30.00 
 

99.98  99.98  29,999  29,999  -  -  

 - บริษทั เอส พาเนล จ ากดั   40.00 
 

10.00 
 

80.00  80.00  32,000  8,000  -  - 

- บริษทั ฮีทอะเวย ์ จ  ากดั  10.00 
 

10.00 
 

99.99  99.99  9,999  9,999  -  - 

- บริษทั พฒัน์กล  ฟิลิปปินส์            
คอปอร์เรชัน่ จ ากดั 5.36 

  

5.36  60.00  60.00  5,362  5,362  -  - 

- บริษทั อินโดนีเซีย พฒัน์กล 
เซอร์วสิ จ ากดั 26.85 

 

7.11  99.00  99.00  26,854  7,107  -  - 

- บริษทั พฒัน์กล มาเลเซีย เซินดิเรียน       
เบอร์ฮดั จ  ากดั 7.96 

 

-  100.00  -  7,960  -  -  - 

  หัก  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน  
 

 
 

 
 

  -  (2,999)  -  -  

         รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ        213,173  158,467  -  -  

งบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ท่ีน ามาจดัท างบการเงินรวม เป็นงบการเงินท่ี
ผา่นการสอบทานและตรวจสอบ โดยผูส้อบบญัชีแลว้ 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมติัเร่ืองส าคญัดงัน้ี 
1. อนุมติัจดัตั้งบริษทัยอ่ยข้ึนท่ีประเทศเมียนมาร์ มูลค่าทุนจดทะเบียน 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1.65 

ลา้นบาท   
2. อนุมติัจดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่(บริษทั ไทจีนิค จ ากดั) มูลค่าทุนจดทะเบียน 65 ลา้นบาท และไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง

บริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2561 
3. อนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย - บริษัท ฮีทอะเวย์ จ ากัด จากทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท เป็น 

100,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท บริษทัย่อยไดจ้ด
ทะเบียนเพ่ิมทุนเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2561 

ตามมติท่ีประชุมกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย - บริษทั เอส 
พาเนล จ ากดั จากทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท เป็น 40,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัจ านวน 300,000 หุน้ มูลค่าหุ้น
ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนเม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2560 
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ตามมติท่ีประชุมกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2558 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2558 บริษทัมีมติอนุมติัจดัตั้งบริษทัยอ่ยข้ึนท่ีประเทศ 
อินโดนีเชีย มูลค่าหุน้จดทะเบียน 10,950 ลา้นรูเปีย หรือประมาณ 26.59 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัแลว้ เม่ือ
วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2558 และบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่าย จ านวน 800 หุ้น โดยในจ านวนน้ี ทาง
บริษทัไดจ้ดจ าหน่ายหุ้นในรอบแรกร้อยละ 50 หรือ 400 หุ้น หรือประมาณ 5,475 ลา้นรูเปีย และบริษทัไดช้ าระค่าหุ้นเต็ม
จ านวนร้อยละ 25 หรือ 200 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 7.11 ลา้นบาท ในวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2559  ต่อมาบริษทัมีมติ เม่ือวนัท่ี                  
1 พฤศจิกายน 2560 อนุมติัใหช้ าระค่าหุน้จดทะเบียนส่วนคงเหลือร้อยละ 25 หรือ 200 หุ้นรอบแรก เป็นจ านวนเงิน 6.58 ลา้น
บาท ในวนัท่ี 19 กนัยายน 2560  และให้จดจ าหน่ายหุ้นจดทะเบียนรอบสองจ านวนร้อยละ 50 หรือ 400 หุ้น พร้อมช าระเต็ม
เป็นจ านวนเงิน 13.16 ลา้นบาท ในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 โดยบริษทัไดร้วมช าระหุ้นร้อยละ 100 หรือ จ านวนหุ้นจด
ทะเบียนทั้งหมด 800 หุน้ ดงักล่าวเตม็มูลค่าแลว้ 

ตามมติท่ีประชุมกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 บริษทัมีมติอนุมติัจดัตั้งบริษทัยอ่ยข้ึนท่ีประเทศ
มาเลเซีย มูลค่า 1 ลา้นริงกิต หรือประมาณ 9 ลา้นบาท โดยเป็นทุนเรียกช าระร้อยละ 100 (1 ลา้นริงกิต) และเม่ือวนัท่ี 3 
กรกฎาคม 2560 บริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุน้แลว้จ านวน 7.96 ลา้นบาท 

มติท่ีประชุมกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 4/2559 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติการเข้าท ารายการระหว่างบริษัท 
สยามพฒัน์กล จ ากดั (บริษทัยอ่ย ท่ีบริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99) ประสงคจ์ะขายหุน้สามญัท่ีถือไขวใ้นบริษทั จ านวน 2,400,000 
หุ้น ขายให้แก่บุคคลซ่ึงเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร รายการดงักล่าวมีความจ าเป็นเพ่ือเป็นการปฎิบติัให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย 
เร่ืองเกณฑก์ารถือหุน้ไขว ้และมีความสมเหตุสมผลของราคา 

มติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั พฒัน์กล อาร์ แอนด ์ดี จ ากดั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2559 มีมติอนุมติัให้
ด าเนินการเลิกบริษทั และช าระบญัชีโดยให้มีผลในวนัท่ี 5 ตุลาคม 2559 และจดทะเบียนเลิก บริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือ
วนัท่ี 10 ตุลาคม 2559 

ตามมติท่ีประชุมกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2558 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2558 บริษทัมีมติอนุมติัจดัตั้งบริษทัยอ่ยข้ึนท่ีประเทศ
ฟิลิปปินส์ มูลค่า 23.50 ลา้นเปโซฟิลิปปินส์ หรือประมาณ 17.92 ลา้นบาท โดยเป็นทุนเรียกช าระร้อยละ 50  (11.75 ลา้นเปโซ
ฟิลิปปินส์) และไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัแลว้ เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2559 โดยบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 60 ของหุน้ท่ี
ออกจ าหน่าย จ านวน 70,500 หุ้น มูลค่า 7.05 ลา้นเปโซฟิลิปปินส์ และเม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2559 บริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุ้น
ตามสดัส่วนแลว้จ านวนเงิน 5.36 ลา้นบาท 
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10. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีไ้ม่หมุนเวยีนอืน่ - สุทธิ 

ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
ลูกหน้ีการคา้ขายผอ่นช าระ - สุทธิ -  -  -  - 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 196,215  -  196,215  - 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน        

- สุทธิ 196,215  -  196,215  - 

        
        

10.1   ลูกหน้ีการคา้ขายผอ่นช าระ - สุทธิ        
 
 

พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
ลูกหน้ีการคา้ขายผอ่นช าระ 29,033  30,529  29,033  30,529 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (29,033)  (30,529)  (29,033)  (30,529) 
ลูกหน้ีการคา้ขายผอ่นช าระ - สุทธิ -  -  -  - 

        
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญมีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี ดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
ยอดยกมา 30,529  30,529  30,529  30,529 
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (1,496)  -  (1,496)  - 
ยอดยกไป 29,033  30,529  29,033  30,529 
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10.2    ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน        
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 256,369  -  256,369  - 
หกั รายไดด้อกเบ้ียรับรอการรับรู้ (32,260)  -  (32,260)  - 
สุทธิ 224,109  -  224,109  - 
หกั ส่วนของสินทรัพยร์ะยะยาวท่ีถึง        

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (หมายเหตุ 7)  (27,894)  -  (27,894)  - 
สุทธิ 196,215  -  196,215  - 

11. อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ของบริษทัไดแ้ก่ ท่ีดินไม่ไดใ้ชง้านท่ีสวนหลวง 
ระยอง ตาก และกาฬสินธ์ุ และท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชง้านท่ีฉะเชิงเทรา ของบริษทัยอ่ย แสดงโดยวธีิราคาทุนตามงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 44.05 ลา้นบาท และ 20.84 ลา้นบาท ตามล าดบั (มูลค่ายติุธรรมตามราคาประเมิน
โดยผูป้ระเมินราคาอิสระจดัท าในปี 2558 โดยวธีิราคาตลาดตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวนเงิน 
73.29 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 34.86 ลา้นบาท ตามล าดบั) ค  ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนั
การเงิน (หมายเหตุ 15) หน้ีสินภายใตแ้ผนการปรับโครงสร้างหน้ี (หมายเหตุ 17) และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน (หมายเหตุ 32) 
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12. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 
ประกอบดว้ย 

    งบการเงินรวม (พนับาท) 
    ท่ีดิน    อาคารและส่วนปรับปรุง                

   ราคาทุน   ส่วนท่ีตีเพิ่ม   ราคาทุน   ส่วนท่ีตีเพิ่ม   

เคร่ืองจกัร
และ

อุปกรณ์   

เคร่ืองจกัร
ใหเ้ช่า   

เคร่ืองใช้
ส านกังาน   ยานพาหนะ    

สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง   รวม 

สินทรัพย ์- ราคาทุน                     

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  112,015  513,357  515,093  128,906  298,069  270  110,917  121,154  35,655  1,835,436 

 ซ้ือเพิ่ม   21,000  -  39  -  27,936  -  7,161  5,211  36,462  97,809 

 จ าหน่าย   (546)  -  (155)  -  (2,752)  -  (3,635)  (15,213)  -  (22,301) 

 โอนเขา้(โอนออก)  -  -  21,471  -  1,930  -  2,465  -  (27,522)  (1,656) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  132,469  513,357  536,448  128,906  325,183  270  116,908  111,152  44,595  1,909,288 

ค่าเส่ือมราคาสะสม                     

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  -  -  (223,693)  (20,835)  (239,250)  -  (72,079)  (90,405)  -  (646,262) 

 ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  -  (10,173)  (4,237)  (15,680)  -  (17,917)  (15,608)  -  (63,615) 

 ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีจ าหน่าย -  -  122  -  2,532  -  3,333  15,213  -  21,200 

 ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีโอนออก -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  -  -  (233,744)  (25,072)  (252,398)  -  (86,663)  (90,800)  -  (688,677) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น                     

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  -  (3,325)  (15,949)  (37,087)  (585)  -  -  -  -  (56,946) 

 เพิ่มข้ึน   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 ลดลง  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  -  (3,325)  (15,949)  (37,087)  (585)  -  -  -  -  (56,946) 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ - ตามบญัชี                     

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  132,469  510,032  286,755  66,747  72,200  270  30,245  20,352  44,595  1,163,665 
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    งบการเงินรวม (พนับาท) 
    ท่ีดิน    อาคารและส่วนปรับปรุง                

   ราคาทุน   ส่วนท่ีตีเพิ่ม   ราคาทุน   ส่วนท่ีตีเพิ่ม   

เคร่ืองจกัร
และ

อุปกรณ์   

เคร่ืองจกัร
ใหเ้ช่า   

เคร่ืองใช้
ส านกังาน   ยานพาหนะ    

สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง   รวม 

สินทรัพย ์- ราคาทุน                     

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  112,015  513,357  511,612  128,906  294,601  270  101,973  122,428  27,250  1,812,412 

 ซ้ือเพิ่ม   -  -  -  -  6,718  -  6,853  3,242  26,196  43,009 

 จ าหน่าย   -  -  -  -  (3,990)  -  (5,095)  (4,516)  (11,158)  (24,759) 

 โอนเขา้(โอนออก)  -  -  3,481  -  740  -  7,155  -  (6,633)  4,743 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  112,015  513,357  515,093  128,906  298,069  270  110,886  121,154  35,655  1,835,405 

ค่าเส่ือมราคาสะสม                     

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  -  -  (214,656)  (16,598)  (222,714)  -  (56,794)  (75,722)  -  (586,484) 

 ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  -  (9,037)  (4,237)  (20,064)  -  (19,961)  (19,101)  -  (72,400) 

 ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีจ าหน่าย -  -  -  -  3,528  -  4,678  4,418  -  12,624 

 ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีโอนออก -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  -  -  (223,693)  (20,835)  (239,250)  -  (72,077)  (90,405)  -  (646,260) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น                     

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  -  (3,325)  (15,949)  (37,087)  (585)  -  -  -  -  (56,946) 

 เพิ่มข้ึน   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 ลดลง  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  -  (3,325)  (15,949)  (37,087)  (585)  -  -  -  -  (56,946) 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ - ตามบญัชี                     

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  112,015  510,032  275,451  70,984  58,234  270  38,809  30,749  35,655  1,132,199 
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    งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
    ท่ีดิน    อาคารและส่วนปรับปรุง                   

   ราคาทุน   ส่วนท่ีตีเพิ่ม   ราคาทุน   ส่วนท่ีตีเพิ่ม   

เคร่ืองจกัร
และ

อุปกรณ์   
เคร่ืองจกัร
ใหเ้ช่า   

เคร่ืองใช้
ส านกังาน    ยานพาหนะ   

สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง   รวม 

สินทรัพย ์- ราคาทุน                     
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  66,564  477,043  269,178  128,906  59,897  14,180  89,997  112,689  31,306  1,249,760 
 ซ้ือเพิ่ม   21,000  -  39  -  18,072  -  3,301  5,211  7,187  54,810 
 จ าหน่าย   -  -  -  -  (2,379)  -  (2,929)  (14,973)  -  (20,281) 
 โอนเขา้(โอนออก)  -  -  19,660  -  135  -  2,049  -  (23,501)  (1,657) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  87,564  477,043  288,877  128,906  75,725  14,180  92,418  102,927  14,992  1,282,632 
ค่าเส่ือมราคาสะสม                     
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  -  -  (158,439)  (24,265)  (48,355)  (14,180)  (57,809)  (82,731)  -  (385,779) 
 ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  -  (5,763)  (4,236)  (5,497)  -  (13,740)  (15,087)  -  (44,323) 
 ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีจ าหน่าย -  -  -  -  2,160  -  2,711  14,973  -  19,844 
 ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีโอนออก -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  -  -  (164,202)  (28,501)  (51,692)  (14,180)  (68,838)  (82,845)  -  (410,258) 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น                     
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  -  (3,325)  -  (1,304)  (585)  -  -  -  -  (5,214) 
 เพิ่มข้ึน   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 ลดลง  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  -  (3,325)  -  (1,304)  (585)  -  -  -  -  (5,214) 
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ - ตามบญัชี                     
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  87,564  473,718  124,675  99,101  23,448  -  23,580  20,082  14,992  867,160 
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    งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
    ท่ีดิน    อาคารและส่วนปรับปรุง                   

   ราคาทุน   ส่วนท่ีตีเพิ่ม   ราคาทุน   ส่วนท่ีตีเพิ่ม   

เคร่ืองจกัร
และ

อุปกรณ์   
เคร่ืองจกัร
ใหเ้ช่า   

เคร่ืองใช้
ส านกังาน    ยานพาหนะ   

สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง   รวม 

สินทรัพย ์- ราคาทุน                     
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  66,564  477,043  269,178  128,906  61,593  14,180  83,642  113,093  21,349  1,235,548 
 ซ้ือเพิ่ม   -  -  -  -  2,196  -  4,674  3,146  21,694  31,710 
 จ าหน่าย   -  -  -  -  (3,990)  -  (4,914)  (3,550)  (10,834)  (23,288) 
 โอนเขา้(โอนออก)  -  -  -  -  98  -  6,595  -  (903)  5,790 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  66,564  477,043  269,178  128,906  59,897  14,180  89,997  112,689  31,306  1,249,760 
ค่าเส่ือมราคาสะสม                     
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  -  -  (153,450)  (20,028)  (46,337)  (14,180)  (46,444)  (67,567)  -  (348,006) 
 ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  -  (4,989)  (4,237)  (5,546)  -  (15,862)  (18,615)  -  (49,249) 
 ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีจ าหน่าย -  -  -  -  3,528  -  4,497  3,451  -  11,476 
 ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีโอนออก -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  -  -  (158,439)  (24,265)  (48,355)  (14,180)  (57,809)  (82,731)  -  (385,779) 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น                     
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  -  (3,325)  -  (1,304)  (585)  -  -  -  -  (5,214) 
 เพิ่มข้ึน   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 ลดลง  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  -  (3,325)  -  (1,304)  (585)  -  -  -  -  (5,214) 
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ - ตามบญัชี                     
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  66,564  473,718  110,739  103,337  10,957  -  32,188  29,958  31,306  858,767 
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ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จ านวน 42.51 ลา้นบาท และ 71.99 ลา้นบาท ในงบการเงิน
รวม และจ านวน 24.48 ลา้นบาท และ 49.25 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 อาคารและอุปกรณ์ ราคาทุนจ านวน 485.78 ลา้นบาท และ 437.84 ลา้นบาท ตามล าดบั ในงบ
การเงินรวม และจ านวน 295.17 ลา้นบาท และ 290.97 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั บริษทัและบริษทัยอ่ยได้
คิดค่าเส่ือมราคาเตม็มูลค่าแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรราคาทุนจ านวน 819.17 ลา้นบาท และ 804.17 ลา้น
บาท ในงบการเงินรวม ตามล าดบั และจ านวน 563.85 ลา้นบาท และ 563.85 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการตามล าดบั ได้
น าไปค ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 15) หน้ีสินภายใตแ้ผนการปรับโครงสร้าง
หน้ี (หมายเหตุ 17) หน้ีสินภายใตส้ญัญาปรับโครงสร้างหน้ี (หมายเหตุ 17) และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน (หมายเหตุ 32) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ท่ีดินและอาคารของบริษทัและบริษทัยอ่ยแสดงในราคาท่ีตีใหม่ตามรายงานการประเมิน
ของผูป้ระเมินราคาอิสระ ปี 2558 และ 2555 การประเมินราคาท่ีดินใชว้ธีิมูลค่าราคาตลาด ส่วนอาคารใชว้ธีิตน้ทุนเปล่ียนแทน 
ไดแ้สดงไว ้ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวรภายใต ้“ส่วนของผูถื้อหุ้น” ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพยถ์าวรน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

บริษทัยอ่ยบนัทึกท่ีดินโดยราคาท่ีตีใหม่ บนัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวร จ านวน 36.31 ลา้นบาท ตามรายงาน 
ประเมินราคาของผูป้ระเมินราคาอิสระเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2558 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและอาคารไดมี้การประเมินในปี 2558 โดยใชร้ายงานของผูป้ระเมิน
ราคาท่ีดินและอาคาร ประเมินโดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด โดยน าราคาขายของท่ีดินท่ีเปรียบเทียบกนัไดบ้ริเวณใกลเ้คียงกนัมา
ปรับปรุงโดยวธีิตน้ทุนทดแทน ซ่ึงเป็นมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 
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13. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอืน่ - สุทธิ  

ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ   

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 

 

จ านวนท่ี 
เพ่ิมข้ึน 

 
รับโอน 

(โอนออก) 

 

จ านวนท่ี 
(ลดลง) 

 ยอดคงเหลือ   
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 
ราคาทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 142,578  769  1,542  -  144,889 
สินทรัพยท์างปัญญา 24,927  -  114  -  25,041 
ระบบคอมพิวเตอร์ -  -  -  -  - 
   รวม 167,505  769  1,656  -  169,930 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (71,098)  (12,414)  -  -  (83,512) 
   สุทธิ 96,407  (11,645)  1,656  -  86,418 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (3,326)  -  -  -  (3,326) 
   สุทธิ 93,081  (11,645)  1,656  -  83,092 

 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ   

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 

 

จ านวนท่ี 
เพ่ิมข้ึน 

 
รับโอน 

(โอนออก) 

 

จ านวนท่ี 
(ลดลง) 

 ยอดคงเหลือ   
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
ราคาทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 65,025  2,039  97,570  (22,056)  142,578 
สินทรัพยท์างปัญญา 23,880  -  1,047  -  24,927 
ระบบคอมพิวเตอร์ 91,053  12,728  (103,361)  (420)  - 
   รวม 179,958  14,767  (4,744)  (22,476)  167,505 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (81,533)  (11,583)  -  22,018  (71,098) 
   สุทธิ 98,425  3,184  (4,744)  (458)  96,407 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (3,326)  -  -  -  (3,326) 
   สุทธิ 95,099  3,184  (4,744)  (458)  93,081 
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 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   

ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2559 

 

จ านวนท่ี 
เพ่ิมข้ึน 

 
รับโอน 

(โอนออก) 

 

จ านวนท่ี 
(ลดลง) 

 ยอดคงเหลือ   
ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2560 
ราคาทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 137,918  527  1,542  -  139,987 
สินทรัพยท์างปัญญา 21,947  -  114  -  22,061 
ระบบคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง -  -  -  -  - 
   รวม 159,865  527  1,656  -  162,048 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (65,907)  (11,960)  -  -  (77,867) 
   สุทธิ 93,958  (11,433)  1,656  -  84,181 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (3,326)  -  -  -  (3,326) 
   สุทธิ 90,632  (11,433)  1,656  -  80,855 

 
 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   

ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2558 

 

จ านวนท่ี 
เพ่ิมข้ึน 

 
รับโอน 

(โอนออก) 

 

จ านวนท่ี 
(ลดลง) 

 ยอดคงเหลือ   
ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2559 
ราคาทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 61,560  843  97,571  (22,056)  137,918 
สินทรัพยท์างปัญญา 21,947  -  -  -  21,947 
ระบบคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง 91,054  12,728  (103,361)  (421)  - 
   รวม 174,561  13,571  (5,790)  (22,477)  159,865 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (76,769)  (11,156)  -  22,018  (65,907) 
   สุทธิ 97,792  2,415  (5,790)  (459)  93,958 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (3,326)  -  -  -  (3,326) 
   สุทธิ 94,466  2,415  (5,790)  (459)  90,632 
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   พนับาท 
   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   
ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   2560  2559  2560  2559 
        
ตดัจ าหน่ายส าหรับปี  12,414  11,580  11,960  11,156 

14. สินทรัพย์และหนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

   พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 

 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 
“ปรับปรุงใหม่”  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 

 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 
“ปรับปรุงใหม่” 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี -        
สุทธิ 84,161  88,986  68,612  71,751 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 
สุทธิ (133,217)  (133,217)  (115,029)  (116,723) 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 

   พนับาท 
  งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม        31 ธนัวาคม 
 2560 

 
 

 ก าไร  ก าไรขาดทุน  ส่วนของ  2560 
 “ปรับปรุงใหม่”  (ขาดทุน)  เบ็ดเสร็จอ่ืน  ผูถื้อหุน้อ่ืน   
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี          
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 31,785  (2,987)  -  -  28,798 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 3,109  362  -  -  3,471 
ค่าเผื่อภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 4,211  -  -  -  4,211 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 2,642  -  -  -  2,642 
ประมาณการหน้ีสินของตน้ทุนงาน          
โครงการ 1,544  1,438  -  -  2,982 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ          
พนกังาน 37,302  (3,628)  -  -  33,674 

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 8,393  (10)  -  -  8,383 
รวมสินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอ          
กำรตดับัญชี 88,986  (4,825)  -  -  84,161 

          
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี          
ค่าเส่ือมราคาสะสม-ส่วนขยายระยะ          
เวลาอาคาร (9,617)  (847)  -  -  (10,464) 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์          
ถาวร (123,600)  -  847  -  (122,753) 
รวมหนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำร          
ตดับัญชี (133,217)  (847)  847  -  (133,217) 

รวมรำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย)   (5,672)       
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   พนับาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม        31 ธนัวาคม 
 2560 

 
 ก าไร  ก าไรขาดทุน  ส่วนของ  2560 

 “ปรับปรุงใหม่” 
 

 (ขาดทุน)  เบ็ดเสร็จอ่ืน  ผูถื้อหุน้อ่ืน   
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี          
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 28,603  (2,769)  -  -  25,834 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 2,409  315  -  -  2,724 
ค่าเผื่อภาษีถูกหกั ณ ท่ี จ่าย 4,211  -  -  -  4,211 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 1,392  -  -  -  1,392 
ประมาณการหน้ีสินของตน้ทุนงาน          
โครงการ 1,486  1,438  -  -  2,924 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ          
พนกังาน 33,650  (2,123)  -  -  31,527 

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ -  -  -  -  - 
รวมสินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำร          
ตดับัญชี 71,751  (3,139)  -  -  68,612 
          

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี          
ค่าเส่ือมราคาสะสม-ส่วนขยายระยะ          
เวลาอาคาร (386)  847  -  -  461 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์          
ถาวร (116,337)  -  847  -  (115,490) 
รวมหนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำร          
ตดับัญชี (116,723)  847  847  -  (115,029) 

รวมรำยได้(ค่ำใช้จ่ำย)   (2,292)       
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 

   พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2560 

 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 
“ปรับปรุงใหม่”  

ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2560 

 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  197  -  - 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 1,037  1,630  -  - 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 9,096  9,096  -  - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ        
พนกังาน 9,414  9,743  -  - 

ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี 33,495  26,905  -  - 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดั
บัญชีสุทธิ 53,042  47,571  -  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 งบการเงินรวมไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับรายการผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี จ านวน 53.04 ลา้นบาท และ 47.57 ลา้นบาท ตามล าดบั เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่
ยงัมีความไม่แน่นอนวา่บริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากรายการดงักล่าว และหรือวา่อาจไม่ได้
ใชเ้ป็นรายการหกัทางภาษีในอนาคต 

15. เงนิเบิกเกนิบญัชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงนิ 

ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
เงินเบิกเกินบญัชี 

 
20,077  15,764  -  8 

เงินกูย้มืระยะสั้น 156,786  94,367  46,786  - 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 15,045  -  15,045  - 

รวม 191,908  110,131  61,831  8 
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งบการเงินรวม  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีวงเงินสินเช่ือจากธนาคารในประเทศหลายแห่ง จ านวน 811.73 ลา้นบาท 
โดยเป็นส่วนของบริษทัใหญ่จ านวน 630.00 ลา้นบาท ค ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือ 
การลงทุน ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 12) ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชด้ าเนินงาน สิทธิการเช่าท่ีดินบริษทัยอ่ยและ
บริษทัในงบการเงินรวม  

  ลา้นบาท   
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   
  วงเงิน  วงเงินคงเหลือ  ภาระค ้าประกนั 

วงเงนิเบิกเกนิบัญชี       

- จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 
15)  

- จดจ านองท่ีดินท่ีไม่ได้
ใชด้ าเนินงาน (หมายเหตุ 
16) 

- สิทธิการเช่าท่ีดิน 
 

- จดจ านองอสงัหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 14) 

- จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างและเคร่ืองจกัร  

(หมายเหตุ 15)  

- - ค ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่ 

 

 

- จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างและเคร่ืองจกัร 

  

- จดจ านองท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ช้
ด าเนินงาน (หมายเหตุ 16) 

- สิทธิการเช่าท่ีดิน 
 

 - จดจ านองอสงัหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 14) 

- จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างและเคร่ืองจกัร 

(หมายเหตุ 15)  

- - ค ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่ 

- - ค ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ยแห่ง
หน่ึง 

- - เงินฝากประจ า 

 

 

     บริษทั  30.00  30.00  - จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 12)  
      - จดจ านองอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 11) 

      - สิทธิการเช่าท่ีดิน 

            บริษทัยอ่ย  44.00  23.92  - จดจ านองอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 11) 
      - จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 12) 
      - ค  ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่ 

วงเงนิกู้ระยะส้ัน       
     บริษทั  100.00  53.21  - จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 12) 
      - จดจ านองอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 11) 
      - สิทธิการเช่าท่ีดิน 
      - ค ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 
      - เงินฝากประจ า 

  
      บริษทัยอ่ย  110.00  -  - จดจ านองอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 11) 

      - จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 12) 
      - ค ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่ 

วงเงนิกู้ระยะยำว       

บริษทัยอ่ย  21.00  2.52  - จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง(หมายเหตุ 12) 

      - จดจ านองเคร่ืองจกัร(หมายเหตุ 12) 
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ลา้นบาท   

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   
  วงเงิน  วงเงินคงเหลือ  ภาระค ้าประกนั 

วงเงนิหนีสิ้นภำยใต้สัญญำ     
ทรัสต์รีซีทส์ / สินเช่ือเพือ่     
เตรียมกำรส่งออก       

     บริษทั  100.00  75.62  - จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 12) 
      - จดจ านองอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 11) 
      - สิทธิการเช่าท่ีดิน 
      - ค ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 
      - เงินฝากประจ า 

 วงเงนิหนังสือค ำ้ประกนั     

     บริษทั  400.00  165.32  - จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 12) 
      - จดจ านองอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 11) 
      - สิทธิการเช่าท่ีดิน 

       - เงินฝากประจ า 

 บริษทัยอ่ย  6.73  -  - จดจ านองอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 11) 
      - จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 12) 
      - ค ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่ 
 
 
 

     - เงินฝากประจ า 

 16. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอืน่ 

ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 527,817  468,526  363,981  294,094 
เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญา 287,555  211,312  271,263  211,312 
เงินเรียกเก็บเกินกวา่งานท่ีท าเสร็จ 251,010  398,044  246,600  394,792 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 22,436  34,662  20,459  25,128 
เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  89,965  133,981 

รวม 1,088,818  1,112,544  992,268  1,059,307 
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17. เงนิกู้ยมืระยะยำว - สุทธิ 
ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
เงินกูย้มืระยะยาว 14,555  4,229  -  - 
หน้ีสินภายใตแ้ผนการปรับ        
    โครงสร้างหน้ี 375,625  415,685  378,615  420,375 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาปรับ        
     โครงสร้างหน้ี 50,094  63,571  -  - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 4,291  4,881  2,709  1,726 

รวม 444,565  488,366  381,324  422,101 

ส่วนของหนีสิ้นระยะยำวทีถ่ึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว 3,924  924  -  - 
ส่วนของหน้ีสินภายใตแ้ผนการปรับ        
    โครงสร้างหน้ี 76,021  99,247  77,720  100,320 
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาปรับ        
     โครงสร้างหน้ี 16,285  17,101  -  - 
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า -        

ทางการเงิน 2,667  2,798  958  439 
รวม 98,897  120,070  78,678  100,759 

17.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยสองแห่งมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน โดยมีวงเงิน 6 ลา้นบาท และ 15 
ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี ค  ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของบริษทั
ยอ่ย (หมายเหตุ 12 ) 
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 17.2 หน้ีสินตามแผนการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทั ค ้าประกนัโดยสินทรัพยข์องบริษทั  ซ่ึงเป็นไปตามสญัญากูย้ืมเงินเดิม   
ก่อนการปรับโครงสร้างหน้ีอนัไดแ้ก่ การจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง การจ าน าเคร่ืองจกัรของบริษทั 

การด าเนินการจดัสรรหน้ี 

กลุ่มเจ้ำหนี ้ เงนิต้น ดอกเบีย้ใหม่ 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 1  
เจา้หน้ีสถาบนัการเงินมีประกนั 

จ านวน 417,922,322.28 บาท โดยการผ่อนช าระ
ใหเ้สร็จส้ินภายใน 8 ปี เป็นปีเดือน 

อตัราร้อยละ MLR ต่อปี ช าระเป็น
ปีเดือน 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 2 
เจา้หน้ีสถาบนัการเงินไม่มีประกนั 

จ านวน 92,353,650.01 บาท โดยการผ่อนช าระ
ใหเ้สร็จส้ินภายใน 10 ปี เป็นปีไตรมาส  
 

อตัราร้อยละ 0.01 ต่อปี ช าระเป็นปี
ไตรมาส 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 3  
เจา้หน้ีสถาบนัการเงินรับโอนสิทธิ 

จ านวน 209,628,804.52 บาท โดยการผ่อนช าระ
ใหเ้สร็จส้ินภายใน 10 ปี เป็นปีไตรมาส  

อตัราร้อยละ 0.01 ต่อปี ช าระเป็นปี
ไตรมาส 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 4 
เจา้หน้ีการคา้  

จ านวน 227,520,954.88 บาท โดยการผอ่นช าระ
ใหเ้สร็จส้ินภายใน 10 ปี เป็นปีไตรมาส  

- 
 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 5 
เจา้หน้ีภาษีอากร 

จ านวน  22,433,940.58 บาท โดยการผอ่นช าระ
ใหเ้สร็จส้ินภายใน 10 ปี เป็นปีไตรมาสเจา้หน้ีจะ
ไดรั้บช าระหน้ีก็ตอ่เม่ือ  คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์มีค าวนิิจฉยัหรือค าสัง่และ/หรือ มีค า
พิพากษาของศาลเป็นท่ีสุดใหลู้กหน้ีตอ้งรับผดิ 
(ดูหมายเหตุ 33) 

อตัราร้อยละ 0.01 ต่อปี ช าระเป็นปี
ไตรมาส 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 
เจา้หน้ีภาระค ้าประกนับริษทัอ่ืน 

ภาระหน้ีตามค าขอรับช าระหน้ีคงคา้งจ านวน 303,242,835.38 บาท ซ่ึงภาระหน้ีของ
เจา้หน้ีกลุ่ม 10 จะไดรั้บการช าระหน้ีตามแนวทางและเง่ือนไขดงัตอ่ไปน้ี 
1.เน่ืองจาก บริษทั พฒัน์กลแมนนูเฟคเจอร์ร่ิง จ ากดั (“PKM”) และ บริษทั เอส พาเนล 
จ ากัด  ซ่ึง เ ป็นลูกหน้ีชั้ นต้นของเจ้าห น้ีกลุ่ม 10 ย ังคงด า เ นินกิจการเ ป็นปกติ                    
มีความสามารถช าระหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ีไดด้ว้ยตนเอง และปัจจุบนั PKM และ SPN ยงัคง
ช าระหน้ีให้แก่เจา้หน้ีตามจ านวน หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในสัญญาเดิมหรือ
ขอ้ตกลงระหวา่งเจา้หน้ีกลุ่ม 10 กบั PKM และ SPN 

 2.หากต่อมาปรากฏวา่ PKM และ SPN ไดผ้ิดนดัไม่ช าระหน้ีตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี
ก าหนดไวใ้นสัญญาเดิมหรือขอ้ตกลงระหว่างเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 และ PKM หรือ SPN 
(แลว้แต่กรณี) ได ้รวมทั้ง PKM และ SPN ไม่สามารถด าเนินการช าระหน้ีกบัเจา้กลุ่มท่ี 
10 เพ่ือแกไ้ขเหตุแห่งการผิดนดัไดภ้ายใน 120 วนั นบัแต่วนัท่ี PKM และ SPN ผิดนดัไม่
ช าระหน้ี โดยให้เจา้หน้ีแจ้งให้บริษทัทราบถึงเหตุดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที 
โดยเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 มีสิทธิท่ีจะไดรั้บช าระหน้ีจากบริษทัฯตามจ านวนหน้ีคงคา้งท่ีเหลือ
ภายหลงัท่ีเจา้หน้ีกลุ่ม1, 2, 3, 4, 5 และ 12 ไดรั้บช าระหน้ีตามแผนฯ ครบถว้น ภายใน 30 วนั 



บริษัท  พฒัน์กล  จ ำกดั  (มหำชน)  และบริษัทย่อย   

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ  

วนัที ่31 ธันวำคม 2560 
 

-46- 

 

17.3 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 และวนัท่ี 27 มิถุนายน 2554 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดล้งนามในสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกบั
สถาบนัการเงิน ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีดงักล่าว เจา้หน้ีไดต้กลงขยายระยะเวลาจ่ายช าระหน้ี
ใหก้บับริษทัยอ่ย 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาปรับโครงสร้างหน้ี ค  ้าประกนัโดยการจ านองส่วนหน่ึงของท่ีดิน และเคร่ืองจกัร ของบริษทัยอ่ยและ
ค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทั (หมายเหตุ 12) 

หน้ีสินตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีรวมดอกเบ้ียคา้งจ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง มีดงัน้ี 

 เงนิต้น ดอกเบีย้ใหม่ ดอกเบีย้คงค้ำงเดมิ 

หน้ีตามสัญญากู้ เ งิน 
(1) 

จ านวน  62,625,877.40 บ าท 
ผ่อนช าระให้เสร็จส้ินภายใน
เดือนกมุภาพนัธ์ 2564 ไตรมาส 
ละไม่นอ้ยกวา่ 1,568,000 บาท  

อตัราร้อยละ MLR ต่อ
ปี ช าระเป็นปีเดือน 

ด อ ก เ บ้ี ย ค ง ค้ า ง เ ดิ ม จ า น ว น 
3,087,541.54 บาท ช าระในวันลง
นามในสัญญา 1,077,079.30 บาท 
ส่ ว น ท่ี เ ห ลื อ  2,010,462.24 บ า ท
ธนาคารตกลงยกดอกเ บ้ียให้ทั้ ง
จ านวนเม่ือปฏิบติัไดต้ามสญัญา 

หน้ีตามสญัญากูเ้งิน (2) จ านวน 41,566,225.07 บาท  
ผ่อนช าระให้เสร็จส้ินภายใน
เดือนกุมภาพนัธ์ 2564ไตรมาส 
ละไม่น้อยกว่า 1,024,000 บาท  

อตัราร้อยละ MLR ต่อ
ปี ช าระเป็นปีเดือน 

ด อ ก เ บ้ี ย ค ง ค้ า ง เ ดิ ม จ า น ว น 
2,142,084.08 บาท ช าระในวนัลงนาม
ในสัญญา 705,202.32 บาท ส่วนท่ี
เหลือ 1,436,881.76 บาท ธนาคารตก
ลงยกดอกเ บ้ี ยให้ทั้ งจ านวนเ ม่ือ
ปฏิบติัไดต้ามสญัญา 

หน้ีตามสญัญาขายลดตัว๋ จ านวน 100,000,000 บาท โดย
ผ่อนช าระให้เสร็จส้ินภายใน
เดือนกมุภาพนัธ์ 2555  
หากบริษทัสามารถปฏิบติัตาม
สญัญาปรับโครงสร้างหน้ีเสร็จ
เรียบร้อย บริษทัจะมีก าไรจาก
การปรับโครงสร้างหน้ี จ านวน 
13.13 ลา้นบาท 

อตัราร้อยละ MLR ต่อ
ปี 

ด อ ก เ บ้ี ย ค ง ค้ า ง เ ดิ ม จ า น ว น 
28,150,684.93 บาท ช าระไตรมาส  
ละไม่นอ้ยกวา่ 243,000 บาท ส่วนท่ี
เหลือ16,966,438.35 บาท ธนาคาร
ตกลงยกดอกเบ้ียให้ทั้ งจ านวนเม่ือ
ปฏิบติัไดต้ามสญัญา 
 

หน้ีตามสญัญา 
ทรัสตรี์ซีท 

จ านวน  23,940,354.50 บ าท 
โดยผ่อนช าระให้ เส ร็จ ส้ิน
ภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 
ผ่อนช าระไตรมาสละไม่น้อย
กวา่ 608,000 บาท  

อตัราร้อยละ MLR ต่อ
ปี 
 
 

ด อ ก เ บ้ี ย ค ง ค้ า ง เ ดิ ม จ า น ว น 
6,519,437.61 บาท ผอ่นช าระเป็นราย
ไตรมาสไม่น้อยกว่า 57,000 บาท 
รวม 2,589,843.47 บาท ส่วนท่ีเหลือ 
3,929,594.14 บาท ขอใหธ้นาคารตก
ลงยกดอกเ บ้ียให้ทั้ งจ านวนเ ม่ือ
ปฏิบติัไดต้ามสญัญา 
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 เงนิต้น ดอกเบีย้ใหม่ ดอกเบีย้คงค้ำงเดมิ 

หน้ีสินตามสัญญาเบิก
เงินเกินบญัชี 

เ งิ น ต้น  11,404,901.99 บ าท 
ช าระในวนัลงนามในสัญญา
1,404,901.99 ส่วนท่ีเหลือผ่อน
ช าระให้เสร็จส้ินภายในเดือน
มีนาคม 2558 เดือนละไม่นอ้ย
กวา่  250,000 บาท  

อตัราร้อยละ MLR ต่อ
ปี ช าระเป็นปีเดือน 

ดอกเบ้ียคงคา้งเดิมจ านวน 63,274.01 
บาท ช าระในวันลงนามในสัญญา 
36,777.33 บาท ส่วนท่ีเหลือ 26,496.68 
บาท ธนาคารตกลงยกดอกเบ้ียให้ทั้ง
จ านวนเม่ือปฏิบติัไดต้ามสญัญา 

18. ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

ผูเ้ช่ียวชาญอิสระรายหน่ึงไดท้ าการประเมินภาระหน้ีสินท่ีตอ้งจ่ายส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน โดยใชว้ิธีการ 
Projected unit credit ซ่ึงบริษทัไดต้ั้งประมาณการผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  พนับาท 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 

 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 
“ปรับปรุงใหม่”  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 

 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 
“ปรับปรุงใหม่” 

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวยีน        
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 2,803  -  2,679  - 

 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน        
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 212,636  235,873  154,956  168,253 

     รวม 215,439  235,873  157,635  168,253 
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  พนับาท 

  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ ำนวนทีรั่บรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ :     
ผลประโยชน์พนกังานตน้ปี  235,873  168,253 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี      
     บวก จ านวนท่ีรับรู้      
             ตน้ทุนบริการปีปัจจุบนั  24,946  18,340 
             ตน้ทุนดอกเบ้ีย  8,405  5,528 
     หกั จ่ายช าระ  (62,019)  (46,909) 
ผลประโยชน์พนกังานปลายปี  207,205  145,212 

     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
     (ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการนกัคณิตศาสตร์      

ประกนัภยั  8,233  12,423 

 
 

  พนับาท 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 

 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 
“ปรับปรุงใหม่”  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 

 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 
“ปรับปรุงใหม่” 

ผลประโยชน์พนกังานตน้ปี 235,873  210,776  168,253  146,034 
บวก  จ านวนท่ีรับรู้ 33,352  31,668  23,868  22,113 

    หกั จ่ายช าระ (62,019)  (5,687)  (46,909)  (4,793) 
    บวก (ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณ        
            การนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 8,233  (884)  12,423  4,899 
    ผลประโยชน์พนกังานปลายปี 215,439  235,873  157,635  168,253 

 
 
 

       
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ได้
จดัใหมี้กองทุน 
 

215,439  235,873  157,635  168,253 
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  พนับาท 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 

 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 
“ปรับปรุงใหม่”  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 

 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 
“ปรับปรุงใหม่” 

จ านวนท่ีควรรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุนตามรายงานของนกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัมีดงัน้ี 
 

       
       
       

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 24,946  25,524  18,340  17,841 
ดอกเบ้ียของภาระผกูพนั 8,405  6,144  5,528  4,272 

จ านวนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน 
 

33,351  31,668  23,868  22,113 

สมมตฐิำนตำมเกณฑ์คณิตศำสตร์ประกนัภัย (Actuaria basis) 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 
อตัราคิดลด (ร้อยละ) 3.13  3.13 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ) 8.00  8.00 
อายคุรบเกษียณ (ปี) 60  60 
อตัรามรณะ TMO 2008  TMO 2008 

19. หนีสิ้นเงนิชดเชย - หุ้นบุริมสิทธิทีแ่ปลงสภำพ 

บริษทับนัทึกหน้ีสินส าหรับภาระท่ีตอ้งจ่ายช าระเพ่ิมส าหรับบุริมสิทธิในเงินปันผลท่ียงัไม่ไดจ่้ายจ านวน 17,101,510 บาท และ
ผลต่างระหวา่งราคาตลาดของหลกัทรัพยข์องบริษทักบัราคาเสนอขาย ณ วนัท่ีใชสิ้ทธิ จ านวน 3.1647 บาทต่อหุน้ (33,744,100 
หุน้) คิดเป็นเงิน 106,833,875 บาท บริษทัแสดงเป็นหน้ีสินเงินชดเชย - หุน้บุริมสิทธิท่ีแปลงสภาพในหน้ีสินหมุนเวยีน 

เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 บริษทัไดจ้ดัประเภทหน้ีสินเงินชดเชย - หุ้นบุริมสิทธิท่ีแปลงสภาพไปเป็นหน้ีสินภายใตแ้ผนการ
ปรับโครงสร้างหน้ี (หมายเหตุ 17.2) 
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20. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิ(ส่วนต ำ่)มูลค่ำหุ้น 

  มูลค่าหุน้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ต่อหน่วย  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

          ทุนจดทะเบียนประกอบด้วย          
     หุน้สามญั 1  414,607,781  414,607,781  414,607,781  414,607,781 
     หุน้บุริมสิทธิ 1  79,487,456  79,487,456  79,487,456  79,487,456 
     รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ 1  106,148,500  106,148,500  106,148,500  106,148,500 
   600,243,737  600,243,737  600,243,737  600,243,737 

 

 

         
ทุนทีอ่อกและช ำระแล้ว          
หุน้สามญั 1  414,607,781  414,607,781  414,607,781  414,607,781 
หุน้บุริมสิทธิ 1  79,487,456  79,487,456  79,487,456  79,487,456 
ออกหุน้ใหม่          
     หุน้สามญั 1  -  -  -  - 
     หุน้บุริมสิทธิ 1  -  -  -  - 
   494,095,237  494,095,237  494,095,237  494,095,237 

 

 

 

 

 

         
ทุนทีอ่อกและช ำระแล้วประกอบด้วย          
     หุน้สามญั 1  414,607,781  414,607,781  414,607,781  414,607,781 
     หุน้บุริมสิทธิ 1  79,487,456  79,487,456  79,487,456  79,487,456 

   494,095,237  494,095,237  494,095,237  494,095,237 

          
ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น          
     หุน้สามญั 0.06  414,607,781  8,542,665  414,607,781  8,542,665 
     หุน้บุริมสิทธิ 0.06  79,487,456  4,769,247  79,487,456  4,769,247 
          

ส่วนต ่ำมูลค่ำหุ้น          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม          
     หุน้สามญั 1  414,607,781  (22,088,943)  414,607,781  (22,088,943) 

  มูลค่ายติุธรรมของหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิ ณ วนัท่ีออกหุ้นช าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ มูลค่าหุ้นละ 1.06 บาท ตาม
รายงานท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ รายงานลงวนัท่ี 5 สิงหาคม 2554 

เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2554 หุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวไดเ้ร่ิมเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน (หุ้นบุริมสิทธิไม่ไดเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน) 
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ภำยใต้แผนฟ้ืนฟูกจิกำร   

1. บริษทัไดล้ดทุนจดทะเบียน 52.99 ลา้นบาท (52,999,999 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) เป็น 272.23 ลา้นบาท (272,230,101 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยยกเลิกหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน 52,999,999 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนจาก 272.23 ลา้นบาท (272,230,101 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) เป็น 600.24 ลา้นบาท (600,243,737 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 
1 บาท)   บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุน เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2554 และจดทะเบียนเพ่ิมทุน ดงักล่าว กบักระทรวงพาณิชย์
แลว้เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2554  

2.   บริษทัด าเนินการปรับโครงสร้างหน้ีเป็นทุนให้แก่เจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ โดยแบ่งเป็นหุ้นสามญั  142.38 ลา้นบาท 
(142,377,680 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) และหุน้บุริมสิทธิ 79.49 ลา้นบาท (79,487,456 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)  เพื่อช าระ
หน้ีเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 221.87 ลา้นบาท 

 ใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมญั 

ภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกให้แก่เจา้หน้ี 
(แปลงหน้ีเป็นทุน) ภายใตก้ารด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ โดยเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่ง
เห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟกิูจการของบริษทั ดงัน้ี : 

ในเดือนสิงหาคม 2554 บริษทัไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่เจา้หน้ีสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง
ท่ีใหก้ารสนบัสนุนวงเงินสินเช่ือใหม่แก่บริษทัโดยบริษทัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวน 106,148,500 หน่วย โดย 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้ 1 หุน้ ราคาใชสิ้ทธิ 0.01 บาทต่อหน่วย มีระยะเวลาการใชสิ้ทธิ ทุกวนัท่ี 1 ของ
เดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคมของทุกปี โดยมีอาย ุ10 ปี  

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

30 มิถุนายน 2555 
 (หน่วย)  (บาท) 
ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 106,148,500  111,455,925 
หกั    ใบส าคญัแสดงสิทธิมาใชสิ้ทธิ -  - 
หกั    ใบส าคญัแสดงสิทธิครบก าหนดการใชสิ้ทธิ -  - 
ใบส าคญัแสดงสิทธิคงเหลือ  106,148,500  111,455,925 

      ส่วนเกนิมลูค่ำหุ้น 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่มูลค่าหุน้ท่ี
จดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงิน
ปันผลไม่ได ้
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21. หุ้นของบริษัททีถ่ือโดยบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 หุน้ของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ หุน้บุริมสิทธิ จ านวน 3,555,477 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 
1 บาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดรั้บจากการแปลงหน้ีเป็นทุนภายใตก้ารด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟกิูจการของบริษทั หุน้ดงักล่าวไดแ้สดง
ไวเ้ป็นส่วนหกัในส่วนของผูถื้อหุน้ภายใตห้วัขอ้ “หุน้ของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย” ในงบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 หุน้ของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ หุน้บุริมสิทธิ จ านวน 3,555,477 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 
1 บาท และหุน้สามญัจ านวน 2,400,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2559 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมติัการเขา้ท ารายการระหวา่งบริษทั สยามพฒัน์กล จ ากดั (บริษทัยอ่ย ท่ีบริษทัถือหุ้น
ร้อยละ 99.99) ประสงคจ์ะขายหุน้สามญัท่ีถือไขวใ้นบริษทั จ านวน 2,400,000 หุน้ ขายให้แก่บุคคลซ่ึงเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร
รายการดงักล่าวมีความจ าเป็นเพ่ือเป็นการปฎิบติัใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย เร่ืองเกณฑก์ารถือหุน้ไขว ้และมีความสมเหตุสมผล
ของราคา 

22. ส่วนเกนิทุนจำกกำรตรีำคำสินทรัพย์ถำวร 
ประกอบดว้ย 

   พนับาท 
   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

        

ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2560  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559  

ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2560  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 

                ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน        
 ยกมา  510,512  510,512  477,043  477,043 
 เพ่ิมข้ึน  -  -  -  - 
 ลดลง  -  -  -  - 
 ยกไป  510,512  510,512  477,043  477,043 
                ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคาร        
 ยกมา  104,640  108,877  104,640  108,877 
 เพ่ิมข้ึน -  -  -  - 
 ลดลง -  -  -  - 
 ลดลง - จากการขาย -  -  -  - 
 ลดลง - ค่าเส่ือมราคา (4,237)  (4,237)  (4,237)  (4,237) 
 ยกไป  100,403  104,640  100,403  104,640 
                รวมส่วนเกินทุนจากการตีราคา        
                   สินทรัพยถ์าวร 610,915  615,152  577,446  581,683 

หน้ีสินภาษีเงินได ้ (122,183)  (123,031)  (115,489)  (116,336) 
                รวมส่วนเกินทุนจากการตีราคา        
                   สินทรัพยถ์าวร - สุทธิ 488,732  492,121  461,957  465,347 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัและบริษทัย่อยได้บันทึกท่ีดินและอาคารในราคาท่ีตีใหม่ ตามรายงานของผู ้
ประเมินราคาอิสระ บริษทั ที.เอ.มาเนจเมน้ท ์คอร์โปเรชัน่ (1999) จ ากดั ลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2558 (การประเมินราคาท่ีดินใช้
วธีิมูลค่าราคาตลาด ส่วนอาคารใชว้ิธีตน้ทุน) ไดแ้สดงไวใ้นบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวร” ภายใต ้“ส่วน
ของผูถื้อหุน้”ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวรน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

23. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั   บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิส าหรับปีไวเ้ป็นส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
5 ของก าไรสุทธิส าหรับปีหลงัหักดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ส ารองตามกฎหมายน้ีจะมียอดไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน ทุนส ารองตามกฎหมายน้ีไม่อาจน าไปจ่ายเงินปันผลได ้

24. ค่ำตอบแทนกรรมกำรและค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชน จ ากดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการในฐานะผูบ้ริหาร 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนใหแ้ก่กรรมการเฉพาะในฐานะผูบ้ริหาร   
และใหแ้ก่ผูบ้ริหารตามนิยามในประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์อนัไดแ้ก่  ผูจ้ดัการหรือผูด้  ารงต าแหน่ง
ระดบับริหารส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา และผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหาร รายท่ี 4 ทุกราย และ
ใหห้มายรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า  

25. ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน : 

 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ค านวณจากก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีท่ีเป็น
ส่วนของผูถื้อหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปีในแต่
ละปี โดยแสดงการค านวณดงัน้ี 
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ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลด : 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ค านวณจากก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีท่ีเป็น
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปี โดยถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก
หลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงัน้ี 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559 

"ปรับปรุงใหม่" 
 2560  2559 

"ปรับปรุงใหม่"     

ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั  
ก าไรส าหรับปี (พนับาท) 237,924 

 
67,115 

 
270,397 

 
99,213 

        
      จ านวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั  (พนัหุน้) 414,608  414,608  414,608  414,608 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.57  0.16  0.65  0.24 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559 

"ปรับปรุงใหม่" 
 2560  2559 

"ปรับปรุงใหม่"     
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั  
ก าไรส าหรับปี (พนับาท) 237,924 

 
67,115 

 
270,397 

 
99,213 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 414,608  414,608  414,608  414,608 
ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ 105,147  105,147  105,147  105,147 

จ านวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (พนัหุน้) 519,755  519,755  519,755  519,755 

ก าไรต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุ้น) 0.46  0.13  0.52  0.19 
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26. ภำษีเงนิได้นิตบุิคคล 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
  พนับาท 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   

2560 

 

2559 
“ปรับปรุงใหม่”  

2560 

 

2559 
“ปรับปรุงใหม่” 

ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:        
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี (76,017)  (8,160)  (67,012)  (7,544) 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:        
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ        

เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการ        
กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (5,672)  (18,578)  (2,292)  (17,371) 

(ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้ภำษีเงนิได้ทีแ่สดง 

 

       
อยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (81,689)  (26,738)  (69,304)  (24,915) 

กระทบอตัรำทีแ่ท้จริง 

  พนับาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   อตัราร้อยละ  2560  อตัราร้อยละ  2559 

         “ปรับปรุงใหม่” 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   339,701    124,127 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  67,940  20  24,825 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (8,145)    (1,043) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   7,260    5,539 
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล        

แตกต่างชัว่คราว   (43)    (21,777) 
รวม   67,012    7,544 

กำรลดอตัรำภำษีเงนิได้นิตบุิคคล 

ทั้งน้ีเป็นท่ีเช่ือไดว้า่รัฐบาลจะด าเนินการแกไ้ขกฎหมายเพ่ือใหอ้ตัราภาษีไม่สูงไปกวา่ร้อยละ 20 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้ป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2554 ในการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
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27. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ  
ท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

   พนับาท 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
   2560  2559  2560  2559 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือและ
งานระหวา่งท า  20,846  11,469  5,759  (17,368) 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  4,228,187  3,240,609  2,365,112  1,973,191 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน  812,710  740,059  596,899  549,408 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  72,576  85,308  53,364  61,808 
หน้ีสูญ (โอนกลบั)  (19,466)  3,812  (17,307)  11,687 
ขาดทุน (โอนกลบั) จากการลดลงของ

มูลค่าสินคา้  (1,568)  (255)  1,575  2,853 

28. รำยกำรบัญชีกบับุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษทั ส่วนหน่ึงเกิดข้ึนจากรายการบัญชีกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน   
รายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขปกติทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงระหวา่งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

28.1 ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
ช่ือบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการท่ีเก่ียวขอ้ง ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

     บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั ซ้ือขายสินคา้ และบริการ บริษทัยอ่ย 

     บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั  ซ้ือขายสินคา้ และบริการ บริษทัยอ่ย 
     บริษทั พฒัน์กล อาร์ แอนด ์ดี จ ากดั บริการ บริษทัยอ่ย 
     บริษทั เอส พาเนล จ ากดั  ซ้ือขายสินคา้ และบริการ บริษทัยอ่ย 

     บริษทั สยามพฒัน์กล จ ากดั  บริการ  บริษทัยอ่ยของ บจ. พฒัน์กล  
         เทรดด้ิงและกรรมการร่วมกนั  
     บริษทั ฮีทอะเวย ์จ ากดั ซ้ือขายสินคา้และบริการ  บริษทัยอ่ย 
     บริษทั พฒัน์กล ฟิลิปปินส์ คอปอร์เรชัน่ จ ากดั ซ้ือขายสินคา้และบริการ บริษทัยอ่ย 
     บริษทั อินโดนีเซีย พฒัน์กล เซอร์วสิ จ ากดั ซ้ือขายสินคา้และบริการ บริษทัยอ่ย 
     บริษทั พฒัน์กล มาเลเซีย เซินดิเรียน เบอร์ฮดั จ ากดั ซ้ือขายสินคา้และบริการ บริษทัยอ่ย 

บริษทั พรีแพค (ประเทศไทย) จ ากดั บริการ กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ท่ีปรึกษาธุรกิจ พรูเดนท ์จ ากดั บริการ กรรมการร่วมกนั 
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28.2 นโยบายการก าหนดราคา 

   นโยบายการก าหนดราคา 
ขายสินคา้และบริการ  ตน้ทุนบวกก าไร 1%  ส าหรับวตัถุดิบ 

   ตน้ทุนบวกก าไร 3% และ 6% และ 9% และราคาตลาด ส าหรับ 
  สินคา้ส าเร็จรูป   

ซ้ือสินคา้และบริการ  ตน้ทุนบวกก าไร 1%  ส าหรับวตัถุดิบ    
  ตน้ทุนบวกก าไร 3% และ 6% และ 9% และราคาตลาด ส าหรับ 
  สินคา้ส าเร็จรูป   
ดอกเบ้ียรับจากบริษทัยอ่ย  เงินใหกู้ย้มือตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR ต่อปี  
ค่าเช่าและบริการอาคาร  ตามสญัญาเดือนละ 1,000 - 360,800 บาท   
ดอกเบ้ียจ่ายใหบ้ริษทัยอ่ย  เงินกูย้มือตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR ต่อปี    
ค่าบริหารจดัการ  ตามท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา   
ค่าบริการระบบบริหารทรัพยากรองคก์ร ตามท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา   
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28.3 รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

    พนับาท 
    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

    
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่กจิกำร         
ทีเ่กีย่วข้องกนั         

ลูกหน้ีการคา้         
  บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั  -  -  47,115  34,728 
  บริษทั เอส พาเนล จ ากดั -  -  44,520  59,504 
  บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั       -  -  71,417  73,029 
บริษทั ฮีทอะเวย ์จ ากดั -  -  321  - 
บริษทั พฒัน์กล ฟิลิปปินส์ คอปอร์เรชัน่ จ ากดั -  -  2,838  371 
บริษทั อินโดนีเซีย พฒัน์กล เซอร์วสิ จ ากดั -  -  368  201 

           รวมลูกหน้ีการคา้  -  -  166,579  167,833 
ลูกหน้ีอ่ืน - เงินจ่ายล่วงหนา้        
 บริษทั เอส พาเนล จ ากดั -  -  2,808  2,768 
บริษทั พฒัน์กล ฟิลิปปินส์ คอปอร์เรชัน่ จ ากดั -  -  -  467 
  บริษทั อินโดนีเซีย พฒัน์กล เซอร์วสิ จ ากดั -  -  -  131 

รวมลูกหน้ีอ่ืน-เงินจ่ายล่วงหนา้ -  -  2,808  3,366 
ลูกหน้ีอ่ืน - รายไดค้า้งรับ        

บริษทั ฮีทอะเวย ์จ ากดั -  -  -  3,600 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนทั้งส้ิน -  -  169,387  174,799 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ลูกหน้ีการคา้ส่วนท่ีคา้งช าระเกินก าหนดมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป ประกอบไปดว้ย ลูกหน้ีบริษทัย่อย
หลายแห่ง ซ่ึงยอดคงเหลือรวม 141.43 ลา้นบาท ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัพิจารณาแลว้วา่ลูกหน้ีการคา้เหล่านั้น สามารถจ่ายช าระ
หน้ีไดท้ั้งจ านวน 
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    พนับาท 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

    
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ียงัไม่ได ้        

เรียกเก็บเงิน        
บริษทั เอสพาเนล จ ากดั -  -  1,395  - 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ียงั        
ไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน 

 
-  -  1,395  - 

        
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้        
  ค้ำงรับกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั - สุทธิ        
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น        
     บริษทั เอส พาเนล จ ากดั -  -   53,300  70,000 
     บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั -  -   2,500  17,000 
     บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั -  -  128,000  145,000 
 รวม   -  -  183,800  232,000 
ดอกเบ้ียคา้งรับ        
     บริษทั เอส พาเนล จ ากดั -  -  12,292  14,387 
 บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั -  -  6,378  8,908 

     บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั -  -  39,288  26,974 
 รวม   -  -  57,958  50,269 

รวมเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ -  -  241,758  282,269 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

    พนับาท 
 ยอดคงเหลือ      ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี  การเปล่ียนแปลง  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2560  เพ่ิมข้ึน  (ลดลง)  31 ธนัวาคม 2560 

0 บริษทั เอส พาเนล จ ากดั 70,000  88,000  (104,700)  53,300 
       บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั 17,000  65,000  (79,500)  2,500 

บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 145,000  210,000  (227,000)  128,000 
 รวม   232,000  363,000  (411,200)  183,800 
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บริษัทให้เ งินกู้ยืมแก่กิจการท่ีเ ก่ียวข้องกันโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เ งิน ในอตัราดอกเบ้ีย MOR ต่อปี (อา้งอิงอตัรา 
ดอกเบ้ียธนาคารกรุงเทพ) และครบก าหนดเม่ือทวงถาม 
 

 
 

   
 

พนับาท 
   

 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

    
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่กจิกำร        
ทีเ่กีย่วข้องกนั        
เจา้หน้ีการคา้        
บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั -  -  57,816  69,145 
บริษทั เอส พาเนล จ ากดั -  -  4,087  5,064 

   บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั -  -  7,483  8,543 
   บริษทั ฮีทอะเวย ์จ ากดั -  -  23,703  56,992 
   บริษทั พฒัน์กล ฟิลิปปินส์ คอปอร์เรชัน่ จ ากดั -  -  1,567  - 
 รวม   -  -  94,656  139,744 

        
ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์        
พนักงำน - ส ำหรับผู้บริหำร 69,736  106,511  61,000  85,324 
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28.4 รายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

รายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

    พนับาท 
    งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ  
    ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
    2560  2559  2560  2559 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและให้บริกำร        
 บริษัทย่อย          

 บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั -  -  10,845  6,971 
บริษทั เอส พาเนล จ ากดั -  -  3,686  57 
บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั -  -  5,498  5,061 
บริษทั ฮีทอะเวย ์จ ากดั -  -  114  3 

 รวม -  -  20,143  12,092 

     
ต้นทุนขำยและให้บริกำร        
 บริษัทย่อย          
บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั -  -  1,061,673  894,952 
บริษทั เอส พาเนล จ ากดั -  -  57,753  59,566 
บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั -  -  4,925  8,169 
บริษทั ฮีทอะเวย ์จ ากดั -  -  196,956  180,516 
บริษทั พฒัน์กล ฟิลิปปินส์ คอปอร์เรชัน่ จ ากดั -  -  11,124  - 

รวม -  -  1,332,431  1,143,203 

        
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรและค่ำเช่ำ        
บริษัทย่อย        
บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั -  -  4,179  1,641 
บริษทั พฒัน์กล ฟิลิปปินส์ คอปอร์เรชัน่ จ ากดั -  -  129  - 
 -  -  4,308  1,641 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษทั ท่ีปรึกษาธุรกิจ พรูเดนท ์จ ากดั 2,800  2,800  2,800  2,800 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 

รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำร        
 บริษัทย่อย          

บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั -  -  6,940  6,675 
บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั -  -  7,984  6,515 
บริษทั เอส พาเนล  จ ากดั -  -  3,256  3,234 
บริษทั พฒัน์กล อาร์ แอนด ์ดี จ ากดั -  -  -  10 

    บริษทั สยามพฒัน์กล จ ากดั -  -  12  12 
บริษทั ฮีทอะเวย ์จ ากดั -  -  4,070  4,240 
บริษทั พฒัน์กล ฟิลิปปินส์ คอปอร์เรชัน่ จ ากดั -  -  2,826  371 
บริษทั อินโดนีเซีย พฒัน์กล เซอร์วสิ จ ากดั -  -  -  201 

 รวม   -  -  25,088  21,258 

รำยได้ดอกเบีย้        
บริษัทย่อย        
บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั -  -  1,729  1,528 
บริษทั เอส พาเนล  จ ากดั -  -  5,391  6,901 
บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั -  -  14,978  12,132 

                             รวม -  -  22,098  20,561 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 65,707  53,087  61,150  48,630 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 10,738  9,441  8,928  7,704 

                             รวม 76,445  62,528  70,078  56,334 
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28.5 รายการบญัชีระหวา่งกนัของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

    พนับาท 
    งบการเงินรวม  
    ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
    2560  2559 
 บริษัท พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ำกดั     
     บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั     
          ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  10  27 
          เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,480  2,346 
          รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ  128  14 
          ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ  3,638  4,039 
     บริษทั เอส พาเนล จ ากดั     
          เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  18 

รายไดอ่ื้น  -  5 
          ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ  190  218 
     บริษทั ฮีทอะเวย ์จ ากดั     
          ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  6,636  74,856 
          เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  4 
          รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ  249,677  186,164 

รายไดอ่ื้น  28  - 
บริษัท เอส พำเนล จ ำกดั     
     บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั     
          ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  18 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน  -  5 
          รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ  190  218 
     บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั     
          เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  236  119 
          ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ  651  224 
บริษัท ฮีทอะเวย์ จ ำกดั     
     บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั     
          ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  4 
          เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  6,636  74,856 
          ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ  249,677  186,164 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน  28  - 
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    พนับาท 
    งบการเงินรวม  
    ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
    2560  2559 
บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั     

รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ  313  - 
บริษัท พฒัน์กล เทรดดิง้ จ ำกดั     
     บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั     
          ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,480  2,346 
          เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  10  27 
          รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ  3,638  4,039 
          ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ  128  14 
     บริษทั เอส พาเนล จ ากดั     
          ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  236  119 
          รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ  651  224 
     บริษทั ฮีทอะเวย ์จ ากดั     
          ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ  313  - 

29. จ่ำยเงนิปันผล 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติอนุมติัให้
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559 ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะ
มีจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะบียน ทั้งน้ีบริษทัมีทุนส ารองตามกฎหมายไวแ้ลว้ 58,267,210 บาท และอนุมติั
จ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2559 ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 หุน้บุริมสิทธิ อตัราหุน้ละ 0.03375 บาท 
 หุน้สามญัอตัราหุน้ละ 0.08 บาท 

 คิดเป็นจ่ายเงินปันผลรวม 35,851,324.12 บาท และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2560 ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ 

30. ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทั ท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน 
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บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจประเภทวิศวกรรมท่ีด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางธุรกิจแบบครบวงจรในการ
ออกแบบสร้างจดัหา  ผลิตและติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเคร่ืองท าความเยน็ อุตสาหกรรมผลิตน ้ าแข็งตูแ้ช่
ในซุปเปอร์มาร์เก็ต อุตสาหกรรมผลิต  -  แปรรูปนมและไอศกรีม รวมตลอดถึงอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารเกือบทุก
ประเภทในลกัษณะการท างานแบบตามค าสัง่และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   

ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี   
31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

 

ลา้นบาท 

งบการเงินรวม 

 ส าหรับปี 

 เคร่ืองท า  เคร่ืองจกัรและ  งานบริการ  ส่วนกลาง  รวม 

 น ้าแขง็และระบบ  ระบบผลิตภณัฑ ์  และอะไหล่  และอ่ืน ๆ   

 อุตสาหกรรม  เหลวและแปรรูป       

 ความเยน็   อาหาร             

31 ธันวำคม 2560          

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ          

รายไดจ้ากการขายและบริการ - ในประเทศ 2,204.32  1,215.27  531.97  -  3,951.56 

รายไดจ้ากการขายและบริการ - ต่างประเทศ 647.00  108.57  24.36  -  779.93 

ตน้ทุนจากการขายและบริการ (2,156.38)  (994.25)  (386.97)  -  (3,537.60) 

ก าไรขั้นตน้ 694.94  329.59  169.36  -  1,193.89 

รายไดอ่ื้น 17.46  7.32  0.51  39.32  64.61 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (162.48)  (72.01)  (73.11)  (20.59)  (328.19) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  -  -  (503.94)  (503.94) 

ค่าตอบแทนกรรมการ -  -  -  (7.81)  (7.81) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร -  -  -  (65.71)  (65.71) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงิน 549.92  264.90  96.76  (558.73)  352.85 

ตน้ทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย -  -  -  (30.99)  (30.99) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 549.92  264.90  96.76  (589.72)  321.86 

ภาษีเงินได ้ -  -  -  (81.69)  (81.69) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 549.92  264.90  96.76  (671.41)  240.17 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ -  -  -  1,163.67  1,163.67 
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 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปี 

 เคร่ืองท า  เคร่ืองจกัรและ  งานบริการ  ส่วนกลาง  รวม 

 น ้าแขง็และระบบ  ระบบผลิตภณัฑ ์  และอะไหล่  และอ่ืน ๆ   

 อุตสาหกรรม  เหลวและแปรรูป       

 ความเยน็   อาหาร             

31 ธันวำคม 2559          

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ          

รายไดจ้ากการขายและบริการ - ในประเทศ 1,595.61  738.95  488.29  -  2,822.85 

รายไดจ้ากการขายและบริการ - ต่างประเทศ 740.35  149.56  -  -  889.91 

ตน้ทุนจากการขายและบริการ (1,749.81)  (691.79)  (324.30)  -  (2,765.90) 

ก าไรขั้นตน้ 586.15  196.72  163.99  -  946.86 

รายไดอ่ื้น 6.90  2.16  0.88  15.64  25.58 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (79.24)  (45.64)  (60.74)  (111.32)  (296.94) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  -  -  (493.70)  (493.70) 

ค่าตอบแทนกรรมการ -  -  -  (7.46)  (7.46) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร -  -  -  (53.09)  (53.09) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงิน 513.81  153.24  104.13  (649.92)  121.25 

ตน้ทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย -  -  -  (29.06)  (29.06) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 513.81  153.24  104.13  (678.98)  92.19 

ภาษีเงินได ้ -  -  -  (26.73)  (26.73) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 513.81  153.24  104.13  (705.72)  65.46 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 0.13  0.57  1.48  1,130.02  1,132.20 

 

 

 

 

 

 



บริษัท  พฒัน์กล  จ ำกดั  (มหำชน)  และบริษัทย่อย   

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ  

วนัที ่31 ธันวำคม 2560 
 

-67- 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปี 
น 
 
 

 เคร่ืองท า  เคร่ืองจกัรและ  งานบริการ  ส่วนกลาง  รวม 

 น ้าแขง็และระบบ  ระบบผลิตภณัฑ ์  และอะไหล่  และอ่ืน ๆ   

 อุตสาหกรรม  เหลวและแปรรูป       

 ความเยน็   อาหาร             

31 ธันวำคม 2560          

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ          

รายไดจ้ากการขายและบริการ - ในประเทศ 1,808.42  1,215.22  424.59  -  3,448.23 

รายไดจ้ากการขายและบริการ - ต่างประเทศ 620.29  108.57  12.89  -  741.75 

ตน้ทุนจากการขายและบริการ (1,846.50)  (1,016.47)  (307.16)  -  (3,170.13) 

ก าไรขั้นตน้ 582.21  307.32  130.32  -  1,019.85 

รายไดอ่ื้น 17.46  7.32  0.51  66.47  91.76 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (137.70)  (72.01)  (59.16)  (20.58)  (289.45) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  -  -  (392.53)  (392.53) 

ค่าตอบแทนกรรมการ -  -  -  (7.50)  (7.50) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร -    -  (61.15)  (61.15) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงิน 461.97  242.63  71.67  (415.29)  360.98 

ตน้ทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย -  -  -  (21.28)  (21.28) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 461.97  242.63  71.67  (436.57)  339.70 

ภาษีเงินได ้ -  -  -  (69.30)  (69.30) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 461.97  242.63  71.67  (505.87)  270.40 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ -  -  -  867.16  867.16 
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 ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปี 
 
 

 เคร่ืองท า  เคร่ืองจกัรและ  งานบริการ  ส่วนกลาง  รวม 

 น ้าแขง็และระบบ  ระบบ
ผลิตภณัฑ ์

 และอะไหล่  และอ่ืน ๆ   

 อุตสาหกรรม  เหลวและแปร
รูป 

      

 ความเยน็   อาหาร             

31 ธันวำคม 2559          

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ          

รายไดจ้ากการขายและบริการ - ในประเทศ 1,409.23  738.95  381.15  -  2,529.33 

รายไดจ้ากการขายและบริการ - ต่างประเทศ 740.35  149.56  -  -  889.91 

ตน้ทุนจากการขายและบริการ (1,648.32)  (702.10)  (267.36)  -  (2,617.78) 

ก าไรขั้นตน้ 501.26  186.41  113.79  -  801.46 

รายไดอ่ื้น 6.90  2.16  0.88  43.41  53.35 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (141.61)  (51.83)  (60.38)  (9.07)  (262.89) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  -  -  (391.29)  (391.29) 

ค่าตอบแทนกรรมการ -  -  -  (7.05)  (7.05) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร -  -  -  (48.63)  (48.63) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงิน 366.55  136.74  54.29  (412.63)  144.95 

ตน้ทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย -  -  -  (20.83)  (20.83) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 366.55  136.74  54.29  (433.46)  124.12 

ภาษีเงินได ้ -  -  -  (24.91)  (24.91) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 366.55  136.74  54.29  (458.37)  99.21 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 0.13  0.57  1.48  856.59  858.77 
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31. กำรเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

31.1  นโยบายการบญัชี 

รายละเอียดนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั วิธีการท่ีใชซ่ึ้งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้และการวดัมูลค่าเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภท ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุขอ้ 3 

31.2  ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 

ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา เกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสัญญา  ซ่ึงก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บริษทัและบริษทัย่อย ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน ราคาตามบญัชี 
ของสินทรัพย ์หลงัจากหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 

31.3  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงทางดา้นอตัราแลกเปล่ียนส าหรับรายการลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และ
เจ้าหน้ีอ่ืนต่างประเทศโดยบริษทัและบริษทัย่อยได้ลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงโดยวิธี Natural hedge นอกจากน้ีบริษทัยงับริหารความเส่ียงดว้ยการท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ รายละเอียด
ดงัน้ี 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการ  สกุลเงิน  
ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2559  
ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2560  
ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2559 
เงินฝากธนาคาร  พนัดอลลาร์  สหรัฐอเมริกา  2,227  2,572  2,227  2,560 
  พนัรูเปีย  28,048  2,897,259  28,048  210,107 
  พนัเปโซ  279  13,539  279  1,413 
  พนัดอง  221,340  264,326  221,340  264,326 
ลูกหน้ีการคา้ /   พนัดอลลาร์  สหรัฐอเมริกา  2,663  1,789  2,571  1,661 
เงินมดัจ า  พนัยโูร  765  31  765  31 
  พนัสิงคโปร์  -  5  -  - 
  พนัออสเตเลีย  15  -  3  - 
  พนัริงกิต  83  170  83  170 
  พนัรูเปีย  -  483,578  -  483,578 
  พนัเปโซ  480  861  480  861 
เจา้หน้ีการคา้  พนัดอลลาร์  สหรัฐอเมริกา  322  275  151  259 
  พนัยโูร  265  237  209  123 
  พนัรูเปีย  -  6,056  -  6,056 
  พนัสิงคโปร์  18  69  7  - 
  พนัออสเตเลีย  28  -  -  - 
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31.4  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต การเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน  และกระแสเงินสด  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย
เน่ืองจากมีเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนั
การเงิน เงินกูย้มืระยะยาว และหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว  บริษทัและบริษทัยอ่ยมิไดใ้ชอ้นุพนัธ์ทางการเงิน  
เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

31.5  ราคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินประกอบดว้ย เงินเบิกเกินบญัชี  และ
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะยาว และหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
ระยะยาว  

 ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 

32. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ในภำยหน้ำ 

32.1 ภาระผกูพนั 
 ลา้นบาท 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
ภำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน    
-   ขอ้ตกลงซ้ือสินคา้ 91.99  60.89 
-   สญัญาจา้งผูรั้บเหมา 61.38  75.48 

รวม 153.37  136.37 

ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน    
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 9.30  11.60 
ระยะเวลามากกวา่หน่ึงปีถึงหา้ปี 9.91  15.26 

รวม 19.21  26.86 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากสญัญาเช่าอาคารส านกังานในประเทศและต่างประเทศ 
ท่ีเป็นเงินตราในประเทศและต่างประเทศ รายละเอียดดงัน้ี 
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

อาคารและส านกังาน 
 

     ระยะเวลามากกวา่ 
ในประเทศและต่างประเทศ  สุกลเงิน  ภายในระยะเวลาหน่ึงปี  หน่ึงปีถึงสองปี 

- ส านกังานหาดใหญ่  บาท  80,000  - 
- ส านกังานฟิลิปปินส์ 
 เปโซ  -
  

 เปโซ  488,981  - 
- ส านกังานอินโดนีเซีย  รูเปีย  504,000,000  252,000,000 
- ส านกังานมาเลเซีย   ริงกิต  22,800  45,600 
- ส านกังานเวยีดนาม  ดอง  41,085,000  - 

 
32.2 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกบัธนาคารพาณิชย ์ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2560 

 ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2560 

หนงัสือค ้าประกนัธนาคาร    
 -   เงินตราในประเทศ (ลา้นบาท) 236.56  225.46 
 -   เงินตราต่างประเทศ     
          (พนัยโูร) 44.38  44.38 
          (พนัดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 227.00  227.00 

33.  คดคีวำม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับปี 2546 พร้อมเบ้ียปรับและเงินเพ่ิมของเจ้า
พนกังานกรมสรรพากรรวมเป็นเงินประมาณ 21.05 ลา้นบาท  เน่ืองจากการขายหุ้นในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในราคาท่ีสูงกว่า
ตน้ทุนท่ีบริษทัซ้ือมา  ท าให้บริษทัมีก าไรจากการขายหุ้นดงักล่าว  ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวา่งฟ้องร้องต่อศาลภาษีอากรกลาง 
บริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยส์ าหรับภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่ายท่ีขอคืนดงักล่าวทั้งจ านวนแลว้ 

 

 

 

 



บริษัท  พฒัน์กล  จ ำกดั  (มหำชน)  และบริษัทย่อย   

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ  

วนัที ่31 ธันวำคม 2560 
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34. กำรบริหำรจดักำรทุน 

วตัถุประสงคข์องบริษทั ในการบริหารทางการเงิน คือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และด ารง

ไวซ่ึ้งโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 1.38 และ 1.40 : 1 ตามล าดับ            

(งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน เป็น 1.07 และ 1.16 : 1 ตามล าดบั) 

35. กำรจดัประเภทใหม่ 

รายการบญัชีบางรายการในงบการเงินส าหรับงวดปี 2559 บริษทัไดจ้ดัประเภทบญัชีใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัประกาศของ
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 เร่ืองการก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2559 

36. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 อนุมติัให้น าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 ดงัน้ี 

36.1 จดัสรรเงินก าไรสุทธิจ านวน 1,757,163.22 บาท เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย (ซ่ึงบริษทัไดต้ั้งส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนไวค้รบแลว้ตามกฎหมายทั้งหมดจ านวน 60,024,373.70 บาท) 

36.2 จ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ ดงัน้ี.- 

36.2.1 หุน้บุริมสิทธิ อตัราหุน้ละ 0.0325 บาท  

36.2.2 หุน้สามญั อตัราหุน้ละ 0.12 บาท  

คิดเป็นจ่ายเงินปันผลรวม 52,336,276.04 บาท   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท  พฒัน์กล  จ ำกดั  (มหำชน)  และบริษัทย่อย   

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ  

วนัที ่31 ธันวำคม 2560 
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37. กำรแก้ไขข้อผดิพลำด 

บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้ผิดพลาดเร่ืองประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน ตามเง่ือนไขของบริษทัท่ีนอกเหนือจากท่ีกฏหมาย
ก าหนด เน่ืองจากมีผลผูกพนักบัพนักงาน ท าให้ในอดีตบริษทับนัทึกหน้ีสินต ่าไปจ านวน 88.67 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและ 
จ านวน 57.46 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัจึงปรับปรุงยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบ ดงัน้ี; 

  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธนัวาคม  1 มกราคม  31 ธนัวาคม  1 มกราคม 

  2559  2559  2559  2559 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ         

   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน(ลดลง)  (0.96)  15.68  (0.96)  14.36 

   ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ         

        ผลประโยชน์พนกังาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง  5.69  (104.35)  4.79  (71.82) 

   ก  าไรสะสมเพ่ิมข้ึน(ลดลง)  4.73  (88.67)  3.83  (57.46) 

         
 

   ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2559  2559 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม     
งบก ำไรขำดทุน     
 ตน้ทุนจากการขายและการใหบ้ริการเพ่ิมข้ึน  (3.10)  - 
 ค่าใชจ่้ายในการขายเพ่ิมข้ึน  (7.03)  (6.45) 

   ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมข้ึน  (9.40)  (7.49) 
    รายไดภ้าษีเงินได ้  3.06  2.92 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     
   ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่ของ     
   ผลประโยชน์พนกังาน  7.16  (0.64) 

38. กำรอนุมตังิบกำรเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 
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 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

 

คุณวุฒสูิงสุดทาง

การศึกษา 

 

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท  

 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง / ช่ือหน่วยงาน 

1. รศ.ดร.สมชอบ  ไชยเวช 

• ประธานกรรมการ 

• กรรมการอิสระ 
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ปริญญาเอก  (Ph.D) สาขา

วิศวกรรมเคร่ืองกล Purdue 

University, USA 

 

อบรมหลกัสตูร IOD 

Director Accreditation 

Program (DAP รุ่น 62/2007) 

 

 

-ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจการอ่ืน 

- นายกสภา วิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ  กทม. 

- กรรมการสภามหาวิทยาลยัราชมงคล  

  ธญับรีุ จ.ปทมุธานี 

- คณะกรรมการท่ีปรึกษาศนูย์วิจยั  

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   

  พระนครเหนือ 

- ประธานกรรมการ บริษัท ไทย ออโต้ ทลูส์  

  แอนด์ ดาย จํากดั 

- กรรมการ มลูนิธิ ดร. ปิยะ จงวฒันา 

2. ดร.ปิยะ  จงวัฒนา 

• รองประธานกรรมการ 

• ประธานคณะกรรมการบริหาร 

(ปัจจุบนัถึงแก่กรรมเมื่อวนัที ่25 

มกราคม 2561) 
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ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์

ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 

 

อบรมหลกัสตูร IOD 

Director Accreditation 

Program (DAP รุ่น 30/2004) 

10.34% 

 

 

 

บิดาของ 

นายปเนต 

จงวฒันา  

กรรมการ 

ปัจจบุนั 

 

 

 

บริษัทย่อย 

- ประธานกรรมการ  

  บริษัท พฒัน์กล แมนนแูฟคเจอร่ิง จํากดั 

- ประธานกรรมการ  

  บริษัท พฒัน์กล เทรดดิง้ จํากดั 

- ประธานกรรมการ  

  บริษัท สยามพฒัน์กล จํากดั 

- ประธานกรรมการ  

  บริษัท เอส พาเนล จํากดั 

- ประธานกรรมการ 

  บริษัท ฮีทอะเวย์ จํากดั 

กิจการอ่ืน 

- กรรมการ  

  บริษัท พรีแพคประเทศไทย จํากดั 

- นายกสมาคมกิตตมิศกัดิ ์ 

  สมาคมเคร่ืองทําความเย็น 

- กรรมการท่ีปรึกษา สมาคมวศิวกรรม 

  ปรับอากาศแหง่ประเทศไทย 

- กรรมการสภาธุรกิจไทย-บงัคลาเทศ 

- ประธานมลูนิธิ ดร. ปิยะ จงวฒันา 

3. นายแสงชัย โชตช่ิวงชัชวาล 

• กรรมการ 

• กรรมการบริหาร 

• ประธานคณะเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

61 ปริญญาโทรัฐประศาสน- 

ศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

(นิด้า) 

9.27% -ไม่มี- ปัจจบุนั บริษัทย่อย 

- กรรมการ  

  บริษัท พฒัน์กล แมนนแูฟคเจอร่ิง จํากดั 

- กรรมการผู้จดัการ 

  บริษัท พฒัน์กล เทรดดิง้ จํากดั 

รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการ     
เลขานุการบรษิทั 
 

ภาคผนวก  
 



172 

 

  

 

 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

 

คุณวุฒสูิงสุดทาง

การศึกษา 

 

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท  

 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง / ช่ือหน่วยงาน 

• ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

สายงานปฏิบตักิาร 

 

 

 

 

 

 อบรมหลกัสตูร IOD 

-Directors Accreditation 

Program (DAP รุ่น 5/2003) 

-Directors Certification 

Program (DCP รุ่น 237/2017) 

   - กรรมการ  

  บริษัท สยามพฒัน์กล จํากดั 

- กรรมการ  

  บริษัท เอส พาเนล จํากดั 

- กรรมการ 

  บริษัท ฮีทอะเวย์ จํากดั 

- ประธานกรรมการ 

  บริษัท พฒัน์กล ฟิลปิปินส์ คอร์ปอเรชัน่ 

  จํากดั 

- ประธานกรรมการ 

  บริษัท อินโดนีเซีย พฒัน์กล เซอร์วิส จํากดั 

- ประธานกรรมการ 

  บริษัท พฒัน์กล มาเลเซีย จํากดั 

กิจการอ่ืน 

- กรรมการมลูนิธิ ดร. ปิยะ จงวฒันา 

- กรรมการสภามหาวิทยาลยั  

  มหาวิทยาลยัสถาบนัเทคโนโลยีพระจอม 

  เกล้าพระนครเหนือ 

4. นายสุชาต ิ สุขสุมติร 

• ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

• ประธานคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดคา่ตอบแทน 

• กรรมการอิสระ 

 

81 

 

 

 

นิตศิาสตร์บณัฑิต  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

เนตบิณัฑิตไทย 

 

อบรมหลกัสตูร IOD 

-Directors Accreditation 

(DAP รุ่น 22/2004) 

-Advance Audit Committee 

Program (AACP รุ่น 20/2015) 

-ไม่มี- 

 

 

 

-ไม่มี- ปัจจบุนั 

 

 

 

กิจการอ่ืน 

-ไม่มี- 

 

5. นายวีระชัย  ศรีขจร 

• กรรมการตรวจสอบ 

• ประธานคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

• กรรมการอิสระ 

64 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 

South Eastern University, 

Washington  DC, USA 

 

อบรมหลกัสตูร IOD 

-Directors Accreditation 

Program (DAP รุ่น 9/2004) 

-Directors Certification 

Program (DCP รุ่น 102/2008) 

-ไม่มี- -ไม่มี- ปัจจบุนั กิจการอ่ืน 

- ผู้ อํานวยการสถาบนัคณุวฒุวิิชาชีพ  

  (องค์การมหาชน) 

- กรรมการ 

  บริษัท ไทย สโตเรจ แบตเตอร่ี จํากดั  

  (มหาชน) 

- กรรมการ 

  บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากดั  

  (มหาชน) 

 

ภาคผนวก  
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

 

คุณวุฒสูิงสุดทาง

การศึกษา 

 

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท  

 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง / ช่ือหน่วยงาน 

6. นายปรีชา  จันทรางกูร 

• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการอิสระ 
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ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์

บณัฑิต  สาขาการบริหาร  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

อบรมหลกัสตูร IOD 

-Directors Accreditation 

Program (DAP รุ่น 2/2003) 

-Finance for Non-Finance 

Directors (FND รุ่น 11/2004)  
 

-ไม่มี- 

 

 

-ไม่มี- 

 

ปัจจบุนั 

 

 

กิจการอ่ืน 

-ไม่มี- 

 

7. นายภราดร  จุลชาต 

• กรรมการ 

• ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

• กรรมการบริหารความเส่ียง 

• กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 
 

53 

 

 

 

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 

สาขาการเงนิ  

Eastern Michigan 

University, USA 

 

อบรมหลกัสตูร IOD 

-Directors Accreditation 

Program (DAP รุ่น 2/2003) 

-Directors Certification 

Program (DCP รุ่น 38/2003) 

-Refresher Course DCP 

(DCP Re รุ่น 4/2007) 

-Advance Audit Committee 

Program (AACP รุ่น 21/2015) 

 

0.003% 

 

 

 

-ไม่มี- ปัจจบุนั 

 

 

 

กิจการอ่ืน 

- กรรมการ  

  บริษัท พรีแพคประเทศไทย จํากดั 

8. นางสาวนงลักษณ์ ศักดาไกร 

• กรรมการ 

• กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

 

43 ปริญญาโทสาขา Project 

Management, 

George Washington 

University 

 

อบรมหลกัสตูร IOD 

-Directors Certification 

Program (DCP รุ่น 19/2002) 

-Refresher Course DCP 

(DCP Re รุ่น 3/2006) 

 

6.19% -ไม่มี- ปัจจบุนั กิจการอ่ืน 

- รองกรรมการผู้จดัการ 

  บริษัท ไทยนํา้แข็งหลอด จํากดั 

- รองกรรมการผู้จดัการ 

  บริษัท วชัรพลนํา้แขง็หลอด จํากดั 
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

 

คุณวุฒสูิงสุดทางการศึกษา 

 

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท  

 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง / ช่ือหน่วยงาน 

9. นางอนงค์ศิริ  ไชยะกุล 

• กรรมการ 

 

75 ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และ

การบญัชี  

สาขาการบญัชี  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

อบรมหลกัสตูร IOD 

Directors Accreditation   

Program (DAP รุ่น 50/2006) 

 

-ไม่มี- -ไม่มี- ปัจจบุนั บริษัทย่อย 

- กรรมการ  

  บริษัท พฒัน์กล แมนนแูฟคเจอร่ิง จํากดั 

- กรรมการ  

  บริษัท พฒัน์กล เทรดดิง้ จํากดั 

- กรรมการ  

  บริษัท สยามพฒัน์กล จํากดั 

10. นายสุเมธ  เจียมบุตร 

• กรรมการ 

• กรรมการบริหาร 

 

64 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร 

สาขาเคร่ืองกล สถาบนั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ

นครเหนือ 

 

 

0.19% -ไม่มี- ปัจจบุนั บริษัทย่อย 

- กรรมการผู้จดัการ  

  บริษัท พฒัน์กล แมนนแูฟคเจอร่ิง จํากดั 

- กรรมการ  

  บริษัท พฒัน์กล เทรดดิง้ จํากดั 

- กรรมการ  

  บริษัท สยามพฒัน์กล จํากดั 

- กรรมการ  

  บริษัท เอส พาเนล จํากดั 

- กรรมการ 

  บริษัท ฮีทอะเวย์ จํากดั 

 

11. นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ 

• กรรมการ 

• กรรมการบริหาร 

• กรรมการบริหารความเส่ียง 

 

 

 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

Joseph M.Katz, Graduate 

School of Business, 

University of  Pittsburgh, 

Pittsburgh, Pennsylvania, 

USA. 

 

อบรมหลกัสตูร IOD 

Directors Accreditation 

Program (DAP รุ่น 133/2017) 

 

-ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

-ไม่มี- 

 

 

 

 

ปัจจบุนั 

 

 

 

กิจการอ่ืน 

- ประธานกรรมการ 

  บริษัท ท่ีปรึกษาธุรกิจ พรูเดนท์ จํากดั 

- กรรมการ 

  บริษัท เอสเอส เนชัน่แนล โลจิสตกิส์ จํากดั 

- กรรมการ 

  บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) 

- สมาชิกก่อตัง้ Chartered, Society of  

  Advancement for Consulting, USA 
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

 

คุณวุฒสูิงสุดทาง

การศึกษา 

 

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท  

 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง / ช่ือหน่วยงาน 

12. นายปเนต  จงวัฒนา 

• กรรมการ 

• กรรมการบริหาร 

• กรรมการบริหารความเส่ียง 

• ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร    

สายงานบริหาร 

 

 

41 

 

 

 

ปริญญาโท เอ็นจิเนียร่ิงแมน

เนจเม้นท์ นิวเจอร์ซ่ี 

อินสตติวิ ออฟเทคโนโลยี 

สหรัฐอเมริกา 

 

อบรมหลกัสตูร IOD 

-Financial Statement for 

Directors (FSD รุ่น 2/2008) 

-Company Secretary 

Program (CSP รุ่น 67/2015) 

-Directors Certification 

Program (DCP รุ่น 228/2016) 

 

 

3.84% 

 

 

 

บตุรของ 

ดร. ปิยะ 

จงวฒันา 

รองประธาน

กรรมการ 

ปัจจบุนั 

 

 

 

บริษัทย่อย 

- กรรมการผู้จดัการ 

  บริษัท เอส พาเนล จํากดั 

- กรรมการผู้จดัการ 

  บริษัท ฮีทอะเวย์ จํากดั 

- กรรมการ  

  บริษัท พฒัน์กล แมนนแูฟคเจอร่ิง จํากดั 

- กรรมการ  

  บริษัท พฒัน์กล เทรดดิง้ จํากดั 

- กรรมการ 

  บริษัท พฒัน์กล ฟิลปิปินส์ คอร์ปอเรชัน่ 

  จํากดั 

- กรรมการ 

  บริษัท  อินโดนีเซีย พฒัน์กล เซอร์วิส 

  จํากดั 

 

ภาคผนวก  
 



176 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหาร 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท 

 

 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

 

คุณวุฒสูิงสุดทางการศึกษา 

 

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท  

 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง / ช่ือหน่วยงาน 

นายปุณยวีร์ ชัยยะรุ่งสกุล 

• เลขานกุารบริษัท 

• ผู้จดัการสํานกักรรมการและ

กฎหมาย 

 

 

39 

 

 

 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 

อบรมหลกัสตูร IOD 

 - Company Secretary 

Program (CSP รุ่น 53/2013) 

- Anti-Corruption: The 

Practical Guide (ACGP รุ่น 

30/2016)  

- Effective Minute Taking 

(EMT รุ่น 3/2017) 

 

-ไม่มี 

 

 

 

-ไม่มี- ปัจจบุนั 

 

 

 

บริษัทย่อย 

- เลขานกุารคณะกรรมการ 

  บริษัท เอส พาเนล จํากดั 

- เลขานกุารคณะกรรมการ 

  บริษัท ฮีทอะเวย์ จํากดั 

- เลขานกุารคณะกรรมการ 

  บริษัท พฒัน์กล แมนนแูฟคเจอร่ิง จํากดั 

- เลขานกุารคณะกรรมการ  

  บริษัท พฒัน์กล เทรดดิง้ จํากดั 

  - เลขานกุารคณะกรรมการ  

  บริษัท สยามพฒัน์กล จํากดั 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

 

คุณวุฒสูิงสุดทาง

การศึกษา 

 

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท  

 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง / ช่ือหน่วยงาน 

1. นายมงคล  มะเด่ือทอง 

• กรรมการผู้จดัการ                      

ธุรกิจเคร่ืองทํานํา้แขง็ 

 

58 

 

 

ปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

สถาบนัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

-ไม่มี- 

 

 

 

 

-ไม่มี- 

 

 

ปัจจบุนั 

 

 

บริษัทย่อย 

- กรรมการ 

  บริษัท ฮีทอะเวย์ จํากดั 

 

2. นายอดศิกัดิ ์ พลูศรี 

• ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร       สาย

งานเทคนิคและพฒันา 

 

54 

 

 

 

ปริญญาโทรัฐประศาสน-

ศาสตรมหาบณัฑิต  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ (นิด้า) 

-ไม่มี- 

 

 

 

-ไม่มี- ปัจจบุนั 

 

 

 

บริษัทย่อย 

- กรรมการ  

  บริษัท พฒัน์กล แมนนแูฟคเจอร่ิง จํากดั 

 

3. นางสาววรรณพร ตฤณวสุิทธิกุล 

• ผู้ อํานวยการบริหารฝ่ายบญัชี และ

การเงิน 

 

44 ปริญญาโทสาขา

บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

-ไม่มี- -ไม่มี- ปัจจบุนั บริษัทย่อย 

- กรรมการ  

  บริษัท พฒัน์กล แมนนแูฟคเจอร่ิง จํากดั 

- กรรมการ 

  บริษัท พฒัน์กล เทรดดิง้ จํากดั 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

รายช่ือ PK 

บริษัทย่อย บริษัทท่ี

เก่ียวข้อง 

(ตามคํานิยาม 

ของ ก.ล.ต.) 

PKT SPK SPN PKM HA PK-PH PK-ID PK-MY Prudent 

1. รศ. ดร. สมชอบ  ไชยเวช X, //          

2. ดร. ปิยะ  จงวฒันา V X X X X X   /  

3. นายแสงชยั  โชติชว่งชชัวาล /, IV VI / / / / X X X  

4. นายสชุาติ  สขุสมิุตร ///          

5. นายวีระชยั  ศรีขจร ///          

6. นายปรีชา  จนัทรางกรู ///          

7. นายภราดร  จลุชาต /          

8. นางสาวนงลกัษณ์ ศกัดาไกร /          

9. นางอนงค์ศิริ  ไชยะกลุ / / /  /      

10. นายสเุมธ  เจียมบตุร / / / /  VI /     

11. นายรังสรรค์  ธรรมมณีวงศ์ /         X 

12. นายปเนต  จงวฒันา / /  VI / VI / /   

13. นายอดิศกัดิ์  พลูศรี /    /      

14. นางนพวรรณ จงวฒันา   /        

15. นางสาววรรณพร ตฤณวสิทุธิกลุ  /   /      

14. นายสวุชยั  จยัวฒัน์      /     

15. นายมงคล  มะเดื่อทอง      /     

16. นายจกัรพงศ์  ชาวสวน      / / /   

17. นางศิวพร ดํารงเลาหพนัธ์  /         

หมายเหต ุ: 

 สญัลกัษณ์ตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร 

  X ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ 

 V รองประธานกรรมการบริษัท // กรรมการอิสระ  

 IV ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร  /// กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

  VI กรรมการผู้จดัการ      
 

 สญัลกัษณ์ของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบริษัทที่เก่ียวข้อง (ตามคํานิยามของ ก.ล.ต.) 

PK บริษัท พฒัน์กล จํากดั (มหาชน)  HA บริษัท ฮีทอะเวย์ จํากดั 

PKT บริษัท พฒัน์กล เทรดดิง้ จํากดั  PK-PH บริษัท พฒัน์กล ฟิลิปปินส์ คอร์ปอเรชัน่  จํากดั 

SPK บริษัท สยามพฒัน์กล จํากดั  PK-ID บริษัท อินโดนีเซีย พฒัน์กล เซอร์วิส จํากดั 

SPN บริษัท เอส พาเนล จํากดั  PK-MY บริษัท พฒัน์กล มาเลเซีย จํากดั 

PKM บริษัท พฒัน์กล แมนนแูฟคเจอร่ิง จํากดั  Prudent บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ พรูเด้นท์ จํากดั 

รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการ 
บรษิทัย่อย และบรษิทัท่ีเกีย่วขอ้ง 
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