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นโยบายภาพรวมในการด าเนินธุรกิจ  

 1)  บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ์และสร้างเคร่ืองจกัรท าความเย็น และเคร่ืองจกัรท่ีใช้ใน

การแปรรูปและการผลิตอาหารประเภทต่างๆ เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้าเป้าหมายกลุ่มต่างๆ ได้

ตามค ามัน่สญัญาท่ีมีต่อลกูค้า ด้วยการน าเสนอบริการอย่างฉันท์มิตร และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกูค้า ท าให้

บริษัทฯ สามารถสร้างก าไรจากการขายได้มากขึน้ เพ่ือก่อให้เกิดผลตอบแทนสงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 2)  บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยการให้บริการอย่างครบวงจร 

ครอบคลมุตัง้แตก่ารให้ค าปรึกษา งานออกแบบ งานวิศวกรรม จนถงึงานสร้าง และติดตัง้ เพ่ืออ านวยความสะดวก

ให้กบัลกูค้า และท าให้ลกูค้าได้รับประโยชน์สงูสดุ 

 3) บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยให้ความส าคัญกับธุรกิจท่ีบริษัทฯ 

ช านาญ และอยู่ในสายธุรกิจท่ีใกล้เคียงกบัธุรกิจของบริษัทฯ และลงทุนในลกัษณะท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่โดยตรงหรือ

ผ่านบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนมากกว่าร้อยละ 80 และ/หรือมีอ านาจควบคมุในบริษัทท่ีลงทุน เว้นแต่

สภาพเง่ือนไขของธุรกิจ การแข่งขนั ไม่เอือ้อ านวย หรือ การด าเนินธุรกิจต้องได้รับการสนบัสนุน ร่วมมือจากผู้ ร่วม

ท าธุรกิจอื่น    บริษัทฯ จงึจะลงทนุในลกัษณะร่วมลงทนุในสถานะเป็นบริษัทร่วม  

 4)  บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในด้านวิชาชีพและการบริการ เพ่ือให้ 

บุคลากรของบริษัทฯ ให้เป็นบุคลากรท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญในอตุสาหกรรมออกและสร้างเคร่ืองจกัรท า

ความเย็น และเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการแปรรูปและการผลิตอาหารประเภทตา่งๆ  

 5)  บริษัทฯ ให้ความส าคญักับการสร้างนวตักรรมใหม่ และการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือยังคงรักษาไว้ซึ่ง

ความเป็นผู้น าในธุรกิจ รวมทัง้ให้ความส าคญักบัข้อมลูสารสนเทศ โดยมุ่งพฒันาระบบงานให้กระชบัและเตรียม

ข้อมลูให้พร้อม เพ่ือการตดัสินใจท่ีรวดเร็วและถกูต้อง 

 6)  บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาระบบการท างานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอยู่เสมอ โดยในปี 

2559 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 และ BS OHSAS 18001 จาก Tuv Nord  

 7)  บริษัทฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจภายใต้หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยค านงึถงึประโยชน์ของ

สงัคมและสิ่งแวดล้อม ควบคูไ่ปกบัการท าก าไร เพ่ือการเติบโตและการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

 8) บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตอบแทนสู่สงัคม รวมทัง้การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของมวลมนษุย์ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ 

น โ ย บ า ย แ ล ะ ภ า พ ร ว มก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร ก ิจ 
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 9)  บริษัทฯ มีนโยบายในการเสริมสร้างคณุคา่ให้แก่ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย โดยได้ก าหนดนโยบายในการดแูล

ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย รวมทัง้มาตรการชดเชยไว้ โดยบริษัทฯ ได้ท าการบ่งชีผู้้มีสว่นได้สว่นเสียไว้จ านวน 7 กลุม่ ได้แก่ 

พนักงาน, ลูกค้า, ผู้ ถือหุ้น, คู่ค้า (รวมทัง้ท่ีปรึกษา และ Contractor), เจ้าหนี,้ หน่วยงานราชการ และชุมชนรอบ

โรงงาน  

  

ลักษณะการประกอบธุรกจิ  

บริษัท พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) จดทะเบียนก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2508 ภายใต้ช่ือ บริษัท พฒันกลการ จ ากดั 
และเปลี่ยนช่ือเป็นบริษัท พฒัน์กล จ ากดั ในปี 2535 ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 28 มิถนุายน 2536 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปร
สภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั และเข้าเป็น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และใช้ช่ือย่อ
หลกัทรัพย์วา่ (“PK”)  

ลกัษณะการด าเนินธุรกิจหลกั คือ เป็นบริษัทด้านวิศวกรรม ผลิตเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม  ประเภทเคร่ือง
ท าน า้แข็ง  อุตสาหกรรมเคร่ืองท าความเย็น เคร่ืองจักรแปรรูปอาหาร เคร่ืองดื่ม นม ถังความดัน (Pressure 
Vessel) รวมถงึผลิตเคร่ืองจกัรส าหรับอตุสาหกรรมสี เคร่ืองส าอางค์ และปิโตรเคมีคอล 

พฒัน์กลเป็นมากกว่าผู้ เช่ียวชาญด้านงานวิศวกรรม เพราะสามารถให้บริการแบบ One-stop Service 
กบัลกูค้า ตัง้แต่การให้ค าปรึกษา การวางแผน การออกแบบ การติดตัง้ และการปฏิบตัิการ ส าหรับแต่ละโครงการ
ของลกูค้าใน และยงัมีผลิตภณัฑ์ท่ีได้จดสิทธิบตัรแล้วเป็นจ านวนมาก  

บริษัทฯ เล็งเห็นความส าคญัในด้านการเลือกวตัถุดิบส าหรับโครงสร้างเคร่ืองจักร ต้องมีมาตรฐานสูง  
และมีแหล่งผลิตท่ีเป็นมาตรฐาน ในการออกแบบเคร่ืองจกัรต้องได้รับการตรวจสอบอย่างรัดกมุ  เพ่ือความสะอาด 
ปลอดภยั ใช้ง่าย โดยมุ่งมัน่และทุ่มเทเพ่ือให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีดีท่ีสดุให้กบัลกูค้า ส าหรับ
งานอุตสาหกรรมท่ีให้บริการผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ทุกประเภท และเป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพและประสิทธิภาพท่ีดีเย่ียม โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเคร่ืองท าน า้แข็งหลอดรายแรกโดยฝีมือคน
ไทย และเป็นอนัดบั 1 ของโลก ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทัง้ในทวีปเอเชีย ตะวนัออกกลาง แอฟริกา อเมริกา 
ออสเตรเลีย และยโุรป 

 
 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ  

พฒัน์กลมุ่งพฒันา 4 ธุรกิจหลกัรองรับอตุสาหกรรมอาหารและส่งออกอาหารท่ีมีแนวโน้มขยายตวัอย่าง

ตอ่เน่ืองในปัจจบุนั ได้แก่ 
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กลุ่มธุรกจิที่ 1: กลุ่มธุรกจิเคร่ืองท าน า้แขง็ (Ice Machine Business Unit)  

ด้วยความท่ีพัฒน์กลคือผู้บุกเบิกให้มีน า้แข็งหลอดขึน้ในประเทศไทย และเป็นผู้ ผลิตเคร่ืองท าน า้แข็ง

หลอดรายแรกท่ีท าให้คนไทยมีน า้แข็งท่ีสะอาด ถูกสุขอนามัยไว้บริโภคด้วยกระบวนการผลิตท่ีเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล และเป็นอนัดบัหนึ่งของโลก อีกทัง้ยงัเป็นผู้ผลิต ออกแบบ ติดตัง้และขายอะไหล่ อปุกรณ์ส าหรับ

เคร่ืองท าน า้แข็งหลอด น า้แข็งเกลด็ และน า้แข็งซองมายาวนานกวา่ 50 ปี  

1.1 เคร่ืองท าน า้แข็งหลอด (Tube Ice Machine) บริษัทฯ ผลิตเคร่ืองท าน า้แข็งหลอดเพ่ือการบริโภคมี

ก าลงัการผลิตตัง้แต ่10-120 ตนัตอ่วนั ซึง่เหมาะส าหรับธุรกิจผลิตน า้แข็งเพ่ือจ าหน่าย รวมถงึอตุสาหกรรมแปรรูป

อาหารท่ีต้องใช้น า้แข็งหลอดในรูปของน า้แข็งป่นในกระบวนการผลิตและแปรรูปอาหารเพ่ือรักษาความสดของ

อาหาร 

1.2 เค ร่ืองท าน า้แข็งเกล็ด  (Scale Ice Machine) มีขนาดก าลังผลิตตัง้แต่  2.5-5 ตันต่อวัน โดย

กลุม่เป้าหมายเป็นผู้ใช้น า้แข็งในโรงงานผลิตอาหาร ได้แก่ โรงงานแปรรูปผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่ โรงงานแปรรูปปลาทนู่า

กระป๋อง และโรงงานกุ้งครบวงจร เป็นต้น รวมถงึการแช่ปลา และใช้ในอตุสาหกรรมการประมง  

1.3 เคร่ืองท าน า้แข็งแผ่น (Plate Ice Machine) เป็นผลิตภณัฑ์ผลิตน า้แข็งแผ่นส าหรับอตุสาหกรรมผลิต

อาหาร มีขนาดตัง้แต่ 5-80 ตนัต่อวนั ใช้น า้แข็งในกระบวนการผลิตอาหาร เพ่ือรักษาความสดของผลิตภณัฑ์ ซึง่

ต้องได้น า้แข็งท่ีสะอาด ลดสารปนเปือ้น จากการขนย้ายน า้แข็ง และถูกต้องตามหลัก Good Manufacturing 

practice (GMP) มีพืน้ท่ีติดตัง้เคร่ืองจกัรน้อย รวมถงึขนาดน า้แข็งท่ีเหมาะกบัอตุสาหกรรมอาหาร   

1.4 โรงน า้แข็งซอง (Block Ice) บริษัทฯ รับออกแบบและสร้างโรงน า้แข็งซอง ตามความต้องการของ

ลกูค้า มีก าลงัการผลิตตัง้แต ่100-2,400 ซอง/วนั ซึง่มีขนาดมาตรฐานให้เลือก คือ ขนาด 50, 135, 150, 165, 180, 

200 กิโลกรัมต่อซอง กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีใช้น า้แข็งซองเป็นอุตสาหกรรมการประมง โดยใช้น า้แข็งซองเพ่ือรักษา

ความสดของอาหารหรือวตัถุดิบ ก่อนกระบวนการแปรรูป และผลิตเพ่ือการบริโภคซึง่ยงัเป็นท่ีนิยมอยู่ในปัจจุบัน

บริษัทฯ  

1.5 ระบบบรรจุและล าเลียง และห้องเย็นเก็บน า้แข็ ง (Ice Handling and Cold Room) เคร่ืองบรรจุ

น า้แข็ง มีทัง้ระบบกึ่งอตัโนมตัิ และระบบการบรรจุแบบอตัโนมตัิ ซึ่งไม่สมัผัสมือคนตลอดกระบวนการ ขนาดถุง

บรรจุน า้แข็งมีตัง้แต่ 1.5 – 5 ก.ก. และ 10 – 25 ก.ก. หรือตามท่ีลกูค้าต้องการ เป็นระบบท าถุงอตัโนมตัิ และบรรจุ

แบบ Form – Fill - Seal Packing Machines และห้องเย็นเก็บน า้แข็งท่ีสร้างตามขนาดพืน้ท่ีท่ีลกูค้าต้องการ  

1.6 ระบบการควบคุมอัตโนมัติ   พัฒน์กลเป็นบริษัท ในประเทศไทย สามารถออกแบบและพัฒนา

ซอฟต์แวร์ส าหรับเคร่ืองจกัรอตัโนมตัิ พร้อมระบบตรวจสอบออนไลน์ส าหรับควบคมุและตรวจสอบเคร่ือง บริษัทฯ
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ออกแบบระบบควบคุมเคร่ืองจกัรอตัโนมตัิ ท่ีจะท างานแทนมนุษย์ซึ่งสามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑ์ได้

อย่างแน่นอน รวมถงึสามารถใช้งานได้ง่าย 

 

ลักษณะการแข่งขันและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเคร่ืองท าน า้แข็งหลอดรายแรกโดยฝีมือคนไทย และเป็นอนัดับ 1 ของโลก สง่ออกไปยงั

ประเทศต่างๆ ทัง้ในทวีปเอชีย ตะวนัออกกลาง แอฟริกา อเมริกา ออสเตรเลีย  ยุโรป โดยมีช่องทางการจ าหน่าย

โดยผ่านพนกังานขาย ผ่านอินเตอร์เน็ต  ผ่านงานแสดงสินค้า และมีฐานลกูค้าเดิมท่ีติดตอ่ซือ้สินค้าเพ่ิม และขยาย

ตลาดไปยงัลกูค้าใหม่ๆ  ทัง้ในประเทศ  

 

ภาวะการแข่งขัน 

แม้วา่สถานการณ์การแข่งขนัในตลาดท่ีสงูท าขึน้อย่างตอ่เน่ืองทกุปี อนัเน่ืองมาจากตลาดเคร่ืองท าน า้แข็ง

หลอดทัง้ในประเทศและตา่งประเทศมีผู้ผลิตหลายราย แตล่กูค้ากลุม่โรงงานน า้แข็งมีการขยายสาขาอย่างตอ่เน่ือง 

อีกทัง้บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบในเร่ืองของเคร่ืองจักรท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสงู  เคร่ืองท าน า้แข็งของบริษัทฯ 

ผลิตตามมาตรฐาน ASME (American Society of Mechanical Engineer) ซึ่ง เป็นมาตรฐานการออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ตามหลกัการด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล ท่ีมีผู้ผลิตตามมาตรฐานดงักลา่วน้อยราย ซึง่ตรงกบัความต้องการ

ของลกูค้าสว่นมากท่ีต้องการผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพ  

ประกอบกบั บริษัทฯ มีทีมวิศวกรและช่าง ท่ีมีความช านาญ ในการควบคมุดแูลออกแบบและติดตัง้ทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ ตัง้แต่การผลิตเคร่ืองท าน า้แข็ง เคร่ืองจักรและอปุกรณ์ระบบท าความเย็น เคร่ืองบรรจุ

น า้แข็ง ระบบล าเลียง และห้องเย็นเก็บน า้แข็ง  รวมถึงจัดหาระบบ Water treatment โดยออกแบบระบบให้

ผลิตภณัฑ์สามารถผลิตน า้แข็งท่ีสะอาดเหมาะส าหรับการบริโภค สอดคล้องกบัประกาศกระทรวงสารธารณสขุใน

เร่ืองหลักเกณฑ์การผลิตอาหารท่ีสะอาดและปลอดภัย (Good Manufacturing Practice : GMP) รวมทัง้มี

ศนูย์บริการแบบครบวงจรอยู่ในทกุภูมิภาค ทัง้ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ รวมถึงศนูย์บริการใน

อีกหลายประเทศในอาเซียน พฒัน์กลจึงสามารถส่งมอบการส่งมอบเคร่ืองจกัร รวมทัง้การบริการหลงัการขายให้

ลกูค้าอย่างครบวงจร เป็นท่ียอมรับของลกูค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ พร้อมมีการรับประกนัคณุภาพสินค้า

เป็นเวลา 1 ปี และท่ีมากกว่านัน้มีหน่วยงานให้บริการหลงัการขายท าหน้าท่ีซอ่ม บ ารุงเคร่ืองจกัร และมีโปรแกรม

บ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) ท าให้สามารถบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรก่อนเคร่ืองเสีย หรือก่อน

เกิดปัญหา ซึง่ท าให้ลกูค้าใช้งานเคร่ืองจกัรได้อย่างตอ่เน่ือง  
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ทัง้นี ้บริษัทฯยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาเคร่ืองจักรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง  โดยมี

เป้าหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรโดยการเพ่ิมก าลงัการผลิต และประหยดัพลงังาน รวมทัง้ออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพท่ีดี   มีความทนทานและใช้งานได้ง่าย บริษัทฯจึงสามารถรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันและ

ขยายตลาดใหมไ่ด้อย่างตอ่เน่ือง 

 

กลุ่มลูกค้า 

 บริษัทฯ มีกลุม่ลกูค้าทัง้ในและตา่งประเทศ ได้แก่  

 ผู้ประกอบการผลิตน า้แข็งเพ่ือการบริโภค ทัง้รายย่อยและรายใหญ่  

 ผู้ประกอบการผลิตน า้แข็งเพ่ือการประมง ทัง้รายย่อยและรายใหญ่ 

 โรงงานแปรรูปอาหารทัง้ขนาดเลก็ ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

ส่วนตลาดโรงน า้แข็งซอง บริษัทฯ ได้เน้นขยายตลาดไปยังประเทศแถบอาเซียน ซึ่งเป็นน า้แข็งเพ่ือการ

บริโภคและประมงโดยมียอดขายเพ่ิมขึน้มาอย่างตอ่เน่ือง  

ปัจจบุนับริษัทฯ  มีสดัสว่นการจดัจ าหน่ายเคร่ืองท าน า้แข็งหลอดในประเทศแถบภมูิภาคเอเชียสงูสดุ และ

ยงัมีการสง่ออกผลิตภณัฑ์ไปแล้ว 5 ทวีป กวา่ 50 ประเทศ  

 

ภาวะอุตสาหกรรม 

 จากสถานการณ์ภัยแล้งอย่างหนักท่ีเกิดขึน้ในประเทศในปี 2562 และคาดว่าจะมีความต่อเน่ืองในปี 

2563 นัน้ มีการคาดการณ์ว่าอาจเกิดผลประทบกบัอตุสาหกรรมการผลิตน า้แข็งอยู่บ้าง เน่ืองจากน า้เป็นวตัถุดิบ

หลกัในการผลิตน า้แข็ง แต่ปัจจุบนัยงัสามารถรับมืออยู่ได้ แต่อาจจะเกิดผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมโดยรวม

หากสถานการณ์ภยัแล้งจะมีความรุนแรงขึน้ในปี 2563 

 กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร และค้าส่ง ค้าปลีก ยงัคงรอดแูนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจ ในประเทศเป็นหลกั 

รวมถึงการลดลงของจ านวนนักท่องเท่ียวจากต่างชาติ ส่งผลต่อการบริโภคน า้แข็งท่ีลดปริมาณลง ท าให้ส่งผล

โดยตรงตอ่ธุรกิจ 

 ส าหรับภาวะอุตสาหกรรมในประเทศในอาเซียนนัน้พบว่าตวัเลขเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆในอาเซียน

ดีกว่าประเทศไทย และคนหันมาใช้น า้แข็งหลอดในการบริโภคแทนน า้แข็งซอง อีกทัง้คนในอาเซียนเปลี่ยน

พฤติกรรมหนัมาทานข้าวนอกบ้านมากขึน้ เกิดร้านอาหารจ านวนมาก สง่ผลให้ความต้องการดงักล่าวต่อปีเพ่ิมขึน้ 
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ซึง่เป็นโอกาสผู้ประกอบการเดิมมีแนวโน้มเพ่ิมก าลงัการผลิต และสามารถขยายธุรกิจไปยังประเทศใหม่ๆ ได้อีก

ด้วย 

 

กลุ่มธุรกจิที่ 2 : กลุ่มธุรกจิเคร่ืองท าความเยน็     

บริษัทฯ ถือเป็นผู้ประกอบการไทยรายใหญ่ในแถบภมูิภาคอาเซียน ท่ีท างานด้านวิศวกรรม ทัง้ในด้านการ

ผลิต ออกแบบ ติดตัง้ และขายอะไหล ่อปุกรณ์ ระบบท าความเย็นเพ่ือใช้ในโรงงานแปรรูปผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์ สตัว์

ปีก ปลา กุ้ ง ผักและผลไม โดยมีระบบท าน า้เย็นเพ่ือลดอุณหภูมิ และระบบลมเย็นเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์สดเสมอ

ระหว่างการแปรรูปและตดัแต่ง เร่ิมตัง้แต่แช่แข็งและเก็บ เพ่ือรอการสง่ออกและจ าหน่ายตอ่ไป โดยใช้เคร่ืองจักรท่ี

ทนัสมยัและประหยดัพลงังาน บริษัทฯมีสว่นแบ่งการตลาดเป็นอนัดบัต้นๆ ในประเทศไทย และมีการสง่ออกไปยงั

ตา่งประเทศด้วย 

บริษัทได้จดัแบ่งสินค้า และบริการของกลุม่ธุรกิจเคร่ืองท าความเย็น  ออกเป็น  2  กลุม่ ดงันี ้

1. ระบบท าความเยน็ส าหรับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial Refrigeration)  

บริษัทฯ รับออกแบบ   ผลิต  และติดตัง้ระบบท าความเย็น ส าหรับอตุสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดกลาง 

โดยใช้น า้ยาแอมโมเนีย ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มลูกค้าท่ีใช้ระบบท าความเย็นในอุตสาหกรรม

ประกอบด้วย ผู้ ท่ีด าเนินธุรกิจแปรรูปอาหาร อาหารส าเร็จรูป อาหารทะเล เนือ้สตัว์ ผกัและผลไม้    อตุสาหกรรม

ประมง     และผู้ ท่ีให้บริการห้องเย็นรับฝากส าหรับแช่แข็งอาหาร เช่นไก่ อาหารทะเล ผกัและผลไม้  และการจดัเก็บ

ผลิตภณัฑ์อื่นๆ       

 2.    ระบบท าความเยน็เชงิพาณิชย์ (Commercial Refrigeration)  
 บริษัทฯ รับออกแบบ   ผลิต  และติดตัง้ระบบท าความเย็น ส าหรับอตุสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเลก็ 

โดยใช้น า้ยาฟรีออน ซึง่ใช้ในอตุสาหกรรมอาหาร กลุม่ลกูค้าท่ีใช้ระบบท าความเย็นในอตุสาหกรรมประกอบด้วย ผู้

ท่ีด าเนินธุรกิจแปรรูปอาหาร อาหารส าเร็จรูป อาหารทะเล เนือ้สตัว์ ผกัและผลไม้    อตุสาหกรรมประมง     และผู้ ท่ี

ให้บริการห้องเย็นรับฝากส าหรับแช่แข็งอาหาร เช่นไก่ อาหารทะเล ผกัและผลไม้  และการจดัเก็บผลิตภณัฑ์อื่นๆ      

และส าหรับผู้ผลิตรายย่อย  ร้านค้า ภตัตาคาร เป็นต้น 

กลุม่ธุรกิจเคร่ืองท าความเย็น  มีผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัในอตุสาหกรรมท่ีโดดเดน่ ได้แก่   

1. ห้องเย็น (Cold Room) ส าหรับการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ ทัง้ขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 

2. ห้องแปรรูปผลิตภณัฑ์ (Processing Room) ใช้ส าหรับระหวา่งการแปรรูปและตดัแตง่ผลิตภณัฑ์ 

3. ระบบท าน า้เย็น (Riple Plate Chiller) เป็นระบบท าน า้เย็นเพ่ือลดอุณหภูมิอาหาร สามารถลด

อณุหภมูิลงต ่าได้ถงึ 0.5 องศาเซลเซียสโดยไมเ่ป็นน า้แข็ง 
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4. ระบบแช่แข็งแบบลมแรง ( Air Blast Freezer) เป็นระบบท่ีแช่แข็งผลิตภัณฑ์เป็นรอบๆ มีความ

แตกต่างกบัระบบแช่แข็งแบบเร็ว คือ ต้องรอให้ผลิตภณัฑ์ครบจ านวนบรรจุของขนาดตู้แช่แข็ง แล้ว

จงึท าการแช่แข็งได้ 

5. ตู้แช่ผลิตภัณฑ์และห้องเย็นสาหรับซุปเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket Showcase) บริษัทฯให้บริการ

ครบวงจร ในด้านตู้ แช่ผลิตภัณฑ์ในซุปเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้าค้าส่ง(Hypermarket) 

ลกัษณะของลกูค้าส่วนใหญ่จะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้าค้าส่ง (Hypermarket) ชัน้

น าทัว่ไป  ทัง้ในกรุงเทพ และตา่งจงัหวดั   

6. อปุกรณ์อะไหลท่ี่เก่ียวข้องกบัระบบท าความเย็น เช่น คอมเพรสเซอร์ แผ่นริปเปิลเพลท  วาล์ว   ฉนวน

ส าหรับห้องเย็น    

บริษัทฯ มี บริษัท  เอส พาเนล  จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เป็นผู้จ าหน่ายผนังห้องเย็น รวมถึง บริษัท 

ฮีทอะเวย์ จ ากดั เป็นผู้น าในการผลิตอีแวปโปเรทีฟ คอนเดนเซอร์ (Evaporative Condenser) หรือชดุระบายความ

ร้อน  ท าด้วยสเตนเลส ซึง่ปัจจบุนัเป็นใช้มากในอตุสาหกรรมเคร่ืองเย็น เพราะมีความทนทานสงู ตู้แช่ผลิตภณัฑ์   

 

ลักษณะการแข่งขันและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

  บริษัทฯ มีช่องทางการจ าหน่ายโดยผ่านพนกังานขาย  ผ่านอินเตอร์เนต  ผ่านงานแสดงสินค้า และมีฐาน

ลูกค้าเดิม ท่ีติดต่อซือ้สินค้าเพ่ิม และขยายไปยังลูกค้าใหม่ๆ ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ  รวมถึงการจัดตัง้ 

บริษัท ฮีทอะเวย์ จ ากัด ในการท าการตลาดและการขายชุดระบายความร้อน (Evaporative Condenser) เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างทนัท่วงทีอีกด้วย 

 

ภาวะการแข่งขัน 

ในสว่นกลุม่ลกูค้ารายใหญ่ และกลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัทฯ ยงัคงสามารถรักษาสว่นแบ่งทางการตลาดไว้

ได้ด้วยจุดแข็งของเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั และถูกออกแบบเพ่ือรองรับกระบวนการผลิต ท่ีต้องมีการควบคมุคณุภาพ

ของสินค้าสงู รวมถึงเคร่ืองจกัรประหยดัพลงังาน และการบริการอย่างครบวงจร แต่อย่างไรก็ตามสภาพเศรษฐกิจ

ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศชลอตวั ท าให้ลกูค้าเกิดการชะลอการลงทนุ ท าให้บริษัทฯยงัไมส่ามารถขยายตลาด

ได้ดี  

แต่บริษัทฯยังมีข้อได้เปรียบในโรงงานท่ีเป็นระบบ Manual ท่ีเร่ิมทยอยพัฒนาเคร่ืองจักรให้เป็นระบบ 

Automation และโรงงานท่ีมีระบบ Automation มีการพัฒนาดึงข้อมูลขึน้สู่ระบบ Online Monitoring มากขึน้ใน

บริษัทใหญ่ ทดแทนการใช้คนในการควบคมุ อนัเน่ืองมาจากค่าจ้างงานบุคลากรท่ีมีแนวโน้มสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง 

จึงเป็นโอกาสให้พฒัน์กลท่ีมีความสามารถในการให้ค าปรึกษา ออกแบบ และติดตัง้เคร่ืองจกัรระบบการควบคุม



028 

 

แบบอตัโนมตัิ ได้ทดัเทียมบริษัทต่างชาติ รวมถงึมีทีม Programmer ท่ีมีความเข้าใจในกระบวนการผลิต ออกแบบ

ระบบให้เหมาะกบัสายการผลิตตา่งๆ สามารถขยายงานจากลกูค้าเดิมท่ีมีอยู่ได้เพ่ิมขึน้ได้ในกลุม่งานนี ้

และส าหรับกลุ่มลูกค้ารายเล็ก ท่ีมีความต้องการขยับมาเป็นขนาดกลางในอุตสาหกรรมไก่ส่งออกเพ่ือ

รองรับการขยายตวัของตลาดท่ีมีการคาดการณ์ว่าจะเพ่ิมสงูขึน้ในปี 2563  ซึ่งเป็นโรงงานท่ีมีความเข้มงวดเร่ือง

การตรวจสอบคุณภาพของโรงงานอาหารนัน้ ท าให้ลูกค้าท่ีต้องการลงทุนขยายโรงงานท่ีใช้ระบบท าความเย็น

ขนาดเล็กท่ีจะปรับเป็นขนาดกลาง ต้องเลือกใช้บริษัทฯท่ีมีเคร่ืองจักรท่ีทันสมัย และถูกออกแบบเพ่ือรองรับ

กระบวนการผลิต มีการควบคุมคุณภาพของสินค้าสูง และการบริการอย่างครบวงจรอย่างพัฒน์กล บริษัทฯจึง

สามารถขยายตลาดได้ในกลุม่นี ้

 

กลุ่มลูกค้า 

 ผู้ ท่ีด าเนินธุรกิจแปรรูปอาหารแช่แข็งทัง้ส่งออกและขายในประเทศ อาหารส าเร็จรูป อาหาร

พร้อมรับประทานอาหารทะเล เนือ้สตัว์ เช่น หม ูไก่ เป็ด ผกัและผลไม้ ประมง 

 ผู้ ท่ีให้บริการห้องเย็นรับฝาก ส าหรับแช่เย็น แช่แข็งอาหาร เช่น ไก่, อาหารทะเล, ผกัและผลไม้  

 ผู้ ท่ีด าเนินธุรกิจนมสด ผลิตภณัฑ์นม, น า้อดัลม, ไอศกรีม, ชาเขียว และเคร่ืองดื่มอ่ืนๆ 

 ผู้ ท่ีด าเนินธุรกิจร้านอาหาร ภตัรคาร 

 ผู้ ท่ีด าเนินธุรกิจศนูย์กระจายสินค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง 

 ผู้ ท่ี ด า เ นินธุ ร กิจ ค้ าส่ งและ ค้าปลีกขนาดใหญ่และขนาดกลาง  (HYPERMARKET & 

SUPERMARKET) มี ตู้แช่อาหารสด เคร่ืองดื่ม ผลิตภณัฑ์นม ผกัผลไม้ และตู้แช่อาหารแช่แข็ง 

 ผู้ด าเนินธุรกิจ ห้องเย็นขนาดกลาง และห้องเย็นพาณิชย์ขนาดเลก็ 

 ผู้ ท่ีด าเนินธุรกิจท่ีไม่ใช่อาหาร และต้องการระบบท าความเย็นในกระบวนการผลิต และการเก็บ

รักษาผลิตภฑ์ั  

 

ภาวะอุตสาหกรรม 

จากสภาวะเศรฐกิจชะลอตวั ก าลงัซือ้ลดลงส่งผลให้เกิดการชลอการลงทุนในกลุ่มธุรกิจผู้ส่งออก และ

ยงัคงรอดแูนวโน้มการเติบโตของตา่งประเทศ  

กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร และค้าส่ง ค้าปลีก ยงัคงรอดแูนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจ ในประเทศเป็นหลกั 

รวมถึงการลดลงของจ านวนนกัท่องเท่ียวจากต่างชาติ ส่งผลต่อการบริโภคท่ีลดปริมาณลง ท าให้ธุรกิจในกลุ่มนี ้

ยงัคงชลอตวั 
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ส าหรับในบางอตุสาหกรรม เช่น สง่ออกสินค้าไก่แช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปของไทย ท่ีแม้วา่การขยายตวัใน

ปี 2562 จะลดลง แต่มีการคาดการณ์ถึงตวัเลขเติบโตในปี 2563 ท่ีจะเพ่ิมสูงขึน้และแนวโน้มการบริโภคอาหาร

คลีนเพ่ิมสงูขึน้ (อกไก่) ท าให้กลุม่โรงงานขนาดเลก็เร่ิมปรับขนาดขยายตวัเป็นขนาดกลางมากขึน้ 

การขยายตวัของเศรษฐกิจประเทศกลุ่ม CLMV และโอกาสการขยายตลาดสู่ประเทศเพ่ือนบ้านอื่นใน

อาเซียนจากการท าให้ธุรกิจผลิตอาหารสดและแปรรูปมีการขยายตวัเป็นบวก รวมถึงประเทศไทยเป็นศนูย์กลาง

การขนสง่สินค้า ท าให้ธุรกิจห้องเย็นรับฝาก และธุรกิจศนูย์กระจายสินค้า มีการขยายตวัคอ่นข้างสงู โดยมีทัง้ขนาด

ใหญ่ และขนาดกลาง กระจายไปตามจุดต่างๆ  นอกจากนัน้ ยังมีการขยายตวัจากการท่ีประเทศไทยเป็นแหล่ง

วตัถุดิบ ท าให้ก าลงัซือ้ขยายตวัจากเศรษฐกิจท่ีขยายตวัสงูในอีกหลายประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม ฟิลิปปินส์ 

และอินโดนีเซีย ซึง่บริษัทฯสามารถขยายงานจากทัง้ลกูค้าเดิมในประเทศไทยท่ีขยายการลงทนุไปตา่งประเทศ และ

ลกูค้าใหมใ่นประเทศนัน้ๆด้วย 

 

กลุ่มธุรกจิที่ 3 : ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เหลว 

สร้างเคร่ืองจักรและโรงงานส าหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆท่ีเป็นของเหลว ในการผสม ฆ่าเชือ้ และท าให้คงตวั 

รวมถึงการบรรจุ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์ นม U H T เคร่ืองดื่มชูก าลัง และเคร่ืองดื่มต่างๆ รวมถึง

เคร่ืองจกัรส าหรับกระบวนการผลิตอาหาร เคร่ืองส าอางค์ ยา เคมีและปิโตรเคมี  

บริษัทได้แบ่งสินค้าและบริการของกลุ่มธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เหลว  ในด้านการสร้างระบบและ

เคร่ืองจกัรส าหรับการผลิตสินค้าในอตุสาหกรรมการ แบ่งเป็น   3 ประเภท  ดงันี ้

 

ประเภทที่ 1 :  ระบบและเคร่ืองจักรส าหรับอุตสาหกรรมนมและเคร่ืองดื่ม (Dairy & Beverage)  

บริษัทฯ รับงานออกแบบ ผลิตเคร่ืองจกัร   ติดตัง้  เดินระบบส าหรับโรงงานนมและอตุสาหกรรมเคร่ืองดื่ม

ทัง้ท่ีมีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ ในการผสม ฆ่าเชือ้ และท าให้คงตัว รวมถึงการบรรจุ มีการใช้ระบบ

ควบคุมอตัโนมตัิและระบบวดัคุมในการควบคุมเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ทุกชิน้ เพ่ือให้เ กิดประสิทธิภาพสูงสุดใน

สายการผลิต ทัง้ในแง่ของการประหยดัพลงังาน ประหยดัเวลา รวมถึงแก้ปัญหาความยุ่งยากตา่ง ๆ ในการท างาน

ภายในกระบวนการผลิตอาหารได้แก่ ผลิตภณัฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์ นมยูเอชที น า้ผลไม้ น า้ดื่มบรรจุขวด เคร่ืองดื่มชู

ก าลงั เบียร์ และเคร่ืองดื่มต่างๆ รวมทัง้จดัหาอะไหล ่ และอปุกรณ์ ส าหรับเคร่ืองจกัรในระบบ โดยมีการออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ การเลือกใช้อปุกรณ์ ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล และมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 

เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษา (Good Manufacturing Practice : GMP)   ซึง่

เป็นมาตรฐานท่ีจะต้องปฏิบตัิเพ่ือให้กระบวนการผลิตอาหารมีความสะอาด   
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ประเภทที่ 2  : ระบบและเคร่ืองจักรส าหรับอุตสาหกรรมของเหลวอื่นๆ (Liquid Food Processing) 

2.1 อตุสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรุงรส   บริษัทฯ รับงานออกแบบ ผลิตเคร่ืองจกัร   ติดตัง้  เดินระบบ

ส าหรับโรงงานผลิตเคร่ืองปรุงรส ได้แก่ ซอสปรุงรส ซอสถัว่เหลือ ซีอิว้ น า้ปลา เต้าเจีย้ว น า้จิม้ต่างๆ โดยสามารถ

ออกแบบระบบ และผลิตเคร่ืองจกัรให้เหมาะสมกบักระบวนการผลิตแตล่ะขัน้ตอนได้ตามความต้องการของลกูค้า 

และถูกต้องตามก าลงัการผลิตท่ีลกูค้าต้องการ ตัง้แต่การสร้างระบบการท าความสะอาดและปรับเปลี่ยนสภาพ

วตัถุดิบ ระบบการเตรียมส่วนผสม หมกั กรอง การฆ่าเชือ้ ตลอดจนถึงการบรรจุ รวมทัง้ถงั และอปุกรณ์ในระบบ 

ซึ่งถังสเเตนเลสท่ีใช้ในอุตสาหกรรมนี ้จะต้องถูกออกแบบให้ถูกสุขลกัษณะ (Hygienic Design) มีผิวด้านในท่ีมี

ความเรียบ ซึง่มีลกัษณะแตกต่างจากถงัสเเตนเลสท่ีใช้ในกิจกรรมอื่นๆ โดยมีการออกแบบผลิตภณัฑ์ การเลือกใช้

อปุกรณ์ และระบบต่างๆให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล ถูกสขุลกัษณะ ท าความสะอาดได้ง่าย ไม่มีจุดอบัท่ีล้าง

ไม่ได้ สามารถล้างท าความสะอาดได้ ด้วยระบบ CIP (Cleaning In Place : คือ การท าความสะอาดโดยไม่ต้อง

ถอดชิน้สว่นของอปุกรณ์ออก)  

2.2 ระบบและเคร่ืองจกัรส าหรับอตุสาหกรรมเคร่ืองส าอางค์ และยา บริษัทฯ มีความสามารถในการ

ออกแบบ ผลิต และติดตัง้ระบบและเคร่ืองจักรส าหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางค์ และยา  เช่น ครีมบ ารุงผิว  

น า้ยาสระผม อตุสาหกรรมยา ซึง่อปุกรณ์และเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในอตุสาหกรรมนี ้จะต้องถูกออกแบบให้มีมาตรฐาน

ตรงตามหลกัเกณฑ์ท่ีใช้ส าหรับโรงงานยาโดยเฉพาะ สร้างระบบการควบคมุการผสมและวดัตวงท่ีมีความถูกต้อง 

แมน่ย า และสร้างระบบควบคมุแบบอตัโนมตัิอย่างตอ่เน่ือง ซึง่ระบบอตัโนมตัินีจ้ะช่วยลดปัญหาความยุ่งยากตา่งๆ 

ในการท างานภายในกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี ซึง่หวัใจหลกัของการออกแบบระบบการท างานโดยอตัโนมตัิ

นัน้ คือขัน้ตอนของกระบวนการผลิต คณุภาพของสินค้า ท่ีได้คณุภาพและมาตรฐาน รวมถึงความปลอดภยัสงูสดุ

ในการผลิต พัฒน์กลจึงให้ความส าคญักับระบบการควบคุม เฝ้าระวงั การรายงานผล และการวิเคราะห์ผลเป็น

อย่างมาก    

2.3 ระบบและเคร่ืองจกัรส าหรับอตุสาหกรรมสีและเคมีภณัฑ์ งานด้าน เคมี , สี และ ปิโตรเคมีคอล 

โดยบริษัทฯรับออกแบบ ผลิต และติดตัง้  Pressure Vessel, Storage Tank, Heat Exchanger (Shell and 

Tube), Stack งานเดินท่อ และงานติดตัง้  โดย ออกแบบตาม มาตรฐาน ASME (American Society of 

Mechanical Engineer) ซึง่เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์ และการผลิต ตามหลกัการด้าน วิศวกรรมเคร่ืองกล ของ

สมาคมวิศวกรรมเคร่ืองกล แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาส าหรับความแข็งแรงและความปลอดภยัของอปุกรณ์ 

 

นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดทะเบียนจัดตัง้บริษัทในเครือเพ่ิมขึน้ในนาม บริษัท ไทจีนิค จ ากัด 

ด้วยทุนจดทะเบียน 65 ล้านบาท ด าเนินกิจการโดยเฉพาะเก่ียวกับการออกแบบ ผลิต ติดตัง้ ซ่อมบ ารุง และ

จ าหน่ายถงัไม่มีแรงดนั ถงัมีแรงดนั เคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อน หอกลัน่ ปล่องระบายความร้อน ถงักรอง ใบกวน 
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เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ประกอบถังอื่นๆ โดยเร่ิมด าเนินการอย่างเต็มรูปแบบแล้วตัง้แต่วันอังคารท่ี 1 มกราคม 

2562 เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจในกลุม่ธุรกิจนี ้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้

อย่างครบวงจร 

ทัง้นีบ้ริษัท ไทจีนิค จ ากัด ด าเนินการโดยทีมงานท่ีมีประสบการณ์ และโรงงานผลิตท่ีได้มาตรฐาน โดย

ผลิตถงัส าหรับกระบวนการผลิตอาหาร เคร่ืองดื่ม เคร่ืองส าอางค์ ยา เคมีและปิโตรเคมี ภายใต้มาตรฐาน ASME, 

GMP, ISO 9001,ISO 14001, OHSAS 18001 และมีคุณภาพเทียบเท่าบริษัทต่างชาติ มีมาตรฐานในการ

ออกแบบ และผลิตด้วยเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีได้มาตรฐาน 

 

ลักษณะการขายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ในประเทศ 

 การขายผลิตภัณฑ์หลัก โดยวิศวกรขายให้ดูแลงานเฉพาะรายผลิตภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายท่ี

ชดัเจน เร่ืองการท ายอดขายในแตแ่ละผลิตภณัฑ์ 

 เพ่ิมช่องทางการขายจากงานบริการ ซึง่นบัวนัจะมีมากขึน้เร่ือยๆ เน่ืองจากงานขายผลิตภณัฑ์ท่ี

บริษัทฯ ได้ด าเนินการไว้ในอดีต 

 ด าเนินการต่อเน่ืองเร่ืองการจดัแสดงสินค้า การขายผ่านสื่อโฆษณา สื่อออนไลน์ต่างๆ ซึง่ได้ผล

คอ่นข้างเป็นท่ีน่าพอใจจากผลงานท่ีได้ท ามาโดยตลอด และคงความตอ่เน่ืองในสื่อทกุๆด้าน 

ต่างประเทศ 

 การขายผลิตภณัฑ์หลกั โดยวิศวกรขายให้ดแูลงานเฉพาะรายผลิตภณัฑ์ ในแตล่ะประเทศ 

 ด าเนินการต่อเน่ืองเร่ืองการจัดแสดงสินค้า การขายผ่านโฆษณา สื่อออนไลน์ต่างๆ ซึ่งได้ผล

คอ่นข้างเป็นท่ีน่าพอใจจากผลงานท่ีได้ท ามาโดยตลอดและคงความตอ่เน่ืองในสื่อทกุๆด้าน 

 เน้นการขายเฉพาะประเทศท่ีมีแนวโน้มการขยายการผลิต และมีวัตถุดิบภายในประเทศ ใช้

ช่องทางขายจากลกูค้าเดิม ท่ีบริษัทฯ เคยท าผลงานมาแล้ว 

 สร้างคู้ค่าร่วม โดยพิจารณาคู่ค้าท่ีมีศกัยาพในการขยายงานและสามารถปรับตวัเข้ากบัธุรกิจของ

บริษัทฯ ได้ 
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ภาวะการแข่งขัน 

บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าในอตุสาหกรรมทุกด้านด้วยบริการแบบ One-stop 

Service ตัง้แต่ การให้ค าปรึกษา การวางแผน การออกแบบ และออกแบบพืน้ท่ีการติดตัง้ กระบนการผลิต และ

เคร่ืองจักรในกระบวนการผลิต และการปฏิบัติการ สามารถออกแบบระบบ Customize เพ่ือตอบโจทย์ความ

ต้องการของลกูค้าได้ รวมถงึบริษัทฯ มีเคร่ืองจกัรท่ีเป็น Brand ของตวัเองด้วย เช่น CIP Unit, Pasteurization Unit, 

UHT Machine เป็นต้น ซึง่ท าให้เป็นท่ีเช่ือมัน่ในกลุม่ลกูค้าชัน้น าทัง้ในด้านคณุภาพเคร่ืองจกัร และการบริการ 

แนวโน้ม Technology Thailand 4.0 เดินหน้าสู่การเป็นโรงงานท่ีใช้ระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติ 

Online monitoring มากขึน้ในบริษัทใหญ่ อนัเน่ืองมาจากค่าจ้างงานบุคลากรท่ีมีแนวโน้มสงูขึน้อย่างต่อเ น่ือง จึง

เป็นโอกาสให้พัฒน์กลท่ีเป็นบริษัทสญัชาติไทยรายแรก และรายเดียวในประเทศท่ีให้ค าปรึกษา ออกแบบ และ

ติดตัง้เคร่ืองจักรระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติ  (Online monitoring) ได้ทัดเทียมบริษัทต่างชาติ รวมถึงมีทีม 

Programmer ท่ีมีความเข้าใจในกระบวนการผลิต ออกแบบระบบให้เหมาะกบัสายการผลิตต่างๆ สามารถขยาย

งานจากลกูค้าเดิมท่ีมีอยู่ได้เพ่ิมขึน้ 

อีกทัง้โรงงานท่ีใช้เคร่ืองจกัรระบบการควบคมุแบบอตัโนมตัิ ยงัสามารถลดความผิดพลาดจากการท างาน

ของบุคคล จึงเป็นทางเลือกท่ีดีในการจดัการปัญหา และง่ายต่อการปรับเปลี่ยนเพ่ือเพ่ิมก าลงัการผลิตในอนาคต

ด้วย  

บริษัทฯ ยงัมีข้อได้เปรียบคูแ่ข่งจากการมีบริษัทในเครือ คือ บริษัท ไทจีนิค จ ากดั ท่ีมีประสบการณ์ในการ

ท าถังในกระบวนการผลิตตามมาตรฐานโรงงามอาหารมานาน ซึ่งมีมาตรฐานการผลิต และมีระบบควบคุม

คณุภาพท่ีมีมาตรฐาน รวมทัง้มีการออกแบบทางวิศวกรรม ได้รับการรับรองให้สามารถผลิตถงัแรงดนัท่ีได้รับการ

รับรอง U-STAMP ตามมาตรฐาน ASME (American Society of Mechanical Engineer) ท าให้ลูกค้ามีความ

เช่ือมัน่ในคณุภาพถงัแรงดนัของบริษัท แตด้่วยต้นทนุคา่ด าเนินการดงักลา่วให้ได้ตามมาตรฐานท่ีสงูกวา่ ท าให้เกิด

การเสียเปรียบคูแ่ข่งในด้านราคา  

  กลุ่มลูกค้า 

กลุ่มลูกค้าของบริษัทจะเป็นผู้ประกอบการโรงงานนม นมเปรีย้ว โยเกิร์ต  โรงงานไอศครีมโรงงานผลิต

เคร่ืองดื่มท่ีมีและไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ ไวน์ น า้ดื่ม ชาเขียว น า้อดัลม น า้ผลไม้ เคร่ืองดื่มชูก าลงั เคร่ืองดื่ม

บ ารุงสขุภาพ ซุปสกดั โรงงานน า้ตาล (ผลิตภณัฑ์น า้เช่ือม)  และจะเป็นผู้ประกอบการด้านอตุสาหกรรมการผลิต

เคร่ืองปรุงรส เช่น ซอส  ซีอิว้ กะทิ อตุสาหกรรมเคร่ืองส าอาง และอตุสาหกรรมยา  อตุสาหกรรมสีและเคมีภัณฑ์ 

และอตุสาหกรรมปิโตรเคมี 
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ภาวะอุตสาหกรรม 

ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มในประเทศท่ีส าคัญของไทย อันประกอบด้วย น า้ดื่มบรรจุขวด น า้อัดลม 

เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงั เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลล์ พบการขยายตวัสงูในกลุ่มเคร่ืองดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ซึง่มีปัจจยัหนนุ

จากการขยายตัวของชุมชนเมือง (Urbanization) และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้ บริโภค และความนิยม

รับประทานอาหารนอกบ้านมากขึน้ ซึง่ภาพรวมของตลาดในประเทศท าให้ยงับริษัทฯ ยงัสามารถขยายตวัได้อย่าง

ตอ่เน่ือง 

ตลาดเคร่ืองดื่มรูปแบบใหม่ๆ เคร่ืองดื่มท่ีมีความหลากหลายมากขึน้ มีแนวโน้มเกิดขึน้ตลอดเวลา เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไว และตา่งเพศตา่งวยั รวมถงึเคร่ืองดื่มเพ่ือการดแูลสขุภาพ จงึท า

ให้ลกูค้ามีการลงทนุเคร่ืองจกัรเพ่ิมขึน้ในตลาดสว่นนี ้ 

กลุม่อตุสาหกรรมนมพร้อมดื่มท่ีมีทัง้ขนาดใหญ่ และขนาดกลางท่ีมีการขยายก าลงัการผลิต รวมทัง้มีการ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นระบบอตัโนมตัิ รวมถึงในปัจจบุนัมีกฎระเบียบท่ีเข้มงวดมากขึน้ในเร่ืองมาตรฐาน

โรงงานการผลิตให้ถกูต้องตามสขุลกัษณะ ถือเป็นโอกาสของบริษัทท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญในอตุสาหกรรม

นีอ้ยู่แล้วเข้าไปช่วยลกูค้าในการพฒันาและปรับปรุงโรงงาน จงึท าให้บริษัทฯยงัคงสามารถรักษายอดขายลกูค้าใน

กลุม่นีเ้อาไว้ได้ 

จากสถานการณ์ตลาดเคร่ืองปรุงรสท่ีเพ่ิมขึน้ทุกปี ท าให้ประสบการณ์ในการสร้างและออกแบบ

กระบวนการผลิตซอสแบบครบวงจรให้กบัลกูค้าชัน้น า ท าให้บริษัทฯสามารถขยายตลาดได้ในสว่นนี ้

 การขยายตัวของการผลิต  และบริโภคนมในประเทศในอาเซียนท่ีสูงขึน้  ประกอบกับบริษัทฯมี

ความสามารถในการสร้างเคร่ืองจกัรและโรงงานท่ีเป็นไปตามข้อก าหนดของ FDA ตามระดบัความสามารถในการ

ลงทนุของลกูค้า และบริการหลงัการขายท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้บริษัทฯสามารถขยายตวัในตลาดตา่งประเทศ 

กลุ่มธุรกจิที่ 4 : กลุ่มธุรกจิบริการ อะไหล่ และอ่ืนๆ 

จากแนวทางการด าเนินงานท่ียดึมัน่อยู่บนรากฐานการสร้างสินค้าท่ีเต็มเป่ียม ด้วยคณุภาพ พร้อมบริการ 

ท่ีครบถ้วนและฉับไว พฒัน์กลสามารถท าให้ผลิตภณัฑ์ และงานวิศวกรรมของบริษัทฯ เป็นท่ียอมรับจากลกูค้าใน

วงกว้าง 

 

ลักษณะผลิตภัณฑ์และการบริการ 

กลุ่มธุรกิจบริการ  ให้บริการงานในการจัดหาอะไหล่และซ่อมบ ารุงหลังการขาย   ทัง้เคร่ืองจักรอยู่ใน

ประกันของบริษัทฯ และท่ีหมดประกันแล้ว รวมถึงโปรแกรมบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) 
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ให้บริการงานในการจดัหาอะไหลแ่ละซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรหลกั  การโอเวอร์ฮอล์เคร่ืองจกัร เพ่ือสนบัสนนุงานของ

หน่วยธุรกิจอื่นๆ   ในบริษัทฯ เช่น ให้บริการซ่อมบ ารุงเคร่ืองท าน า้แข็งหลอด  บ่อน า้แข็งซอง  เคร่ืองจกัรในระบบ

อตุสาหกรรมเคร่ืองท าความเย็นทุกขนาด  อปุกรณ์ระบบท าความเย็นทุกชนิดในโรงงาน อตุสาหกรรมแปรรูปนม

และเคร่ืองดื่มต่างๆ รวมถึงโปรแกรมบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน หรืองานบริการสัญญาบริการรายปี (Preventive 

Maintenance) ให้กบัโรงงานน า้แข็ง กลุ่มค้าส่ง ค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และ เอก-ชยั ดิสทริ

บิวชัน่ ซิสเท็ม   

 

ลักษณะการขายและช่องทางการจัดจ าหน่าย  

ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าเดิมของบริษัทท่ีซือ้สินค้าในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ของบริษัท  และสามารถขายตรงกบั

โครงงานตา่งๆ นอกจากนีช้่องทางการจดัจ าหน่ายของบริษัทนัน้ จะเป็นการเข้าร่วมออกงาน  เช่น งานแสดงสินค้า 

ทัง้ในและตา่งประเทศ 

 

ภาวะการแข่งขัน 

 ข้อได้เปรียบของบริษัทฯ ในงานบริการและซ่อมบ ารุง คือ ประสบการณ์ท่ียาวนาน มีบุคลากรท่ีคอย

ให้บริการที่มีความรู้ ความช านาญ และมีความสามารถสงู ซึง่เน้นการให้บริการลกูค้าท่ีซือ้เคร่ืองจกัรและ 

 

ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ แตข่ณะเดียวกนับริษัทฯ ก็มีความพร้อมในให้บริการลกูค้าทัว่ไปอีกด้วย 

บริษัทฯยังเสนอระบบการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพ่ือจัดการดูและรักษา

ระบบ และเคร่ืองจกัรก่อนเกิดความเสียหาย  ท าให้ลกูค้าไมต้่องหยดุการผลิต ลดความสญูเสีย และรักษาคณุภาพ

ของสินค้าของลกูค้าให้คงท่ี โดยบริษัทจะไปท างานบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรให้ลกูค้าตัง้แตส่่งมอบงาน และเม่ือสิน้สดุ

การรับประกันงานของบริษัทฯ ลูกค้าก็จะท าสญัญางานให้บริการระบบการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive 

Maintenance) ตอ่ จงึเป็นการขยายรายได้ และขยายกลุม่ลกูค้า  

 การให้บริการท่ีมีความซื่อสตัย์กบัลกูค้า จากผู้ช านาญการด้วยเง่ือนไขการรับประกนัท่ีเหมาะสม ท างาน

ได้รวดเร็ว ทนัก าหนดเวลา  การบริการของพฒัน์กลจงึแตกต่างกบัการให้บริการทัว่ไป ท าให้เกิดความสมัพนัธ์ท่ีดี

กบัลกูค้าเพ่ิมขึน้ด้วย 
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กลุ่มลูกค้า 

 กลุม่ลกูค้าเดิมของธุรกิจของบริษัทฯ 

 

ภาวะอุตสาหกรรม 

อตุสาหกรรมเคร่ืองท าน า้แข็ง และระบบท าความเย็น เป็นธุรกิจท่ีมีมานานแล้ว การขยายตวัอย่างตอ่เน่ือง

ทุกปี ท าให้มีความต้องการการบริการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ตามอายุการใช้งาน หรือเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ตวัใหม่

เสมอ รวมถงึความต้องการของลกูค้าท่ีต้องการความรวดเร็ว และฉบัไว บริษัทฯจงึให้ความส าคญักบัการให้บริการ

โดยจดัตัง้ศนูย์บริการในภูมิภาค ซึง่ได้มีการจดัตัง้ไปแล้วครบทุกภูมิภาค รวมถึงในหลายๆประเทศในอาเซียน ท า

ให้บริษัทฯเกิดการได้เปรียบในการแข่งขนัด้วย 
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จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 600,243,737 บาท เรียกช าระแล้วจ านวน 

494,095,237 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 414,607,781 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจ านวน 79,487,456 หุ้น  มูล

คา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 

สิทธิของหุ้นบุริมสิทธิ 

 หุ้นบริุมสิทธิ 100 หุ้น มีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง 
 

 ให้ผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิ ได้รับเงินปันผลจากผลการประกอบกิจการของลกูหนีใ้นปีท่ีลกูหนีม้ีมติให้จ่ายเงิน
ปันผลก่อนผู้ ถือหุ้นสามญั โดยให้ได้รับในอตัราผลตอบแทนร้อยละเท่ากบัเงินฝากประจ า 12 เดือน ของ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) + 2 ตอ่ปี แตร่วมแล้วไมเ่กินอตัราร้อยละ 4 ตอ่ปี ของราคาท่ีแปลงหนี ้
เป็นหุ้นบริุมสิทธิ โดยเม่ือจ่ายเงินปันผลดงักล่าวแล้วจะไมม่ีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิอีก
เงินปันผลสว่นท่ีเหลือ (ถ้ามี) ให้แบ่งแก่ผู้ ถือหุ้นสามญั 
 

 ผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิไมม่ีสิทธิแปลงหุ้นเป็นหุ้นสามญั 
 

 ในกรณีท่ีมีการเลิกบริษัทไมว่า่ด้วยเหตใุดๆ หุ้นบริุมสิทธิได้รับเงินคืนก่อนหุ้นสามญั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ข ้อ มู ล ห ล ัก ท ร ัพ ย ์แ ล ะก า ร ถ ือ หุ ้น 
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ผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 6 มีนาคม 2563 (ปิดสมดุทะเบียนลา่สดุ) 

ล ำดับ รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น 
ร้อยละของทุน
จดทะเบียน
ช ำระแล้ว 

1. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 49,307,800 9.97 

2. นางสาวรัชนี  จงวฒันา  45,970,942 9.30 

3. นายแสงชยั  โชติช่วงชชัวาล2 45,841,303 9.27 

4. นางนพวรรณ จงวฒันา1 38,574,151 7.80 

5. นายปเนต  จงวฒันา 31,618,586 6.39 

6. นางสาวนงลกัษณ์  ศกัดาไกร 29,985,080 6.06 

7. นางสาวฐิติกาญจน์  จงวฒันา  14,374,371 2.90 

8. นางสรุสา ปนุอภิรัตน์  11,516,673 2.33 

9. นายจามร  จลุชาต3 11,432,500 2.31 

10. บริษัท เงินทนุ ศรีสวสัด์ิ จ ากดั (มหาชน) 11,400,000 2.30 

11. ผู้ ถือหุ้นอื่นๆ 215,506,331 41.37 

 รวม 494,095,237       100.00 

 

1. กลุม่ครอบครัวจงวฒันา ประกอบด้วย 

(1) นางนพวรรณ จงวฒันา      7.807%   (38,574,151 หุ้น) 
(2) นายปเนต  จงวฒันา      6.399%  (31,618,586 หุ้น) 
(3) นางสาวฐิติกาญจน์ จงวฒันา      2.909%   (14,374,371 หุ้น) 
(4) นางศิรินชุ จงวฒันา        0.080%    (400,000 หุ้น) 
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 2. กลุม่ครอบครัวโชติช่วงชชัวาล ประกอบด้วย 

(1) นายแสงชยั โชติช่วงชชัวาล        9.278%  (45,841,303 หุ้น) 
(2) นางฉนัทิภา โชติช่วงชชัวาล       0.809%  (4,000,000 หุ้น) 
 

3. กลุม่ครอบครัวจลุชาต ประกอบด้วย 

(1) นายจามร จลุชาต    2.314%  (11,432,500 หุ้น) 
(2) นายภราดร จลุชาต    2.243%  (11,080,500 หุ้น) 
(3) นายกรนภ จลุชาต    2.195%  (10,844,000 หุ้น) 
(4) นางสรุสา  ปนุอภิรัตน์ (นามสลุเดมิ จลุชาต) 2.331%  (11,516,673 หุ้น) 

 
กำรออกหลักทรัพย์อื่น 

บริษัทฯ ได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั(“PK-W”) ภายใต้การด าเนินการตามแผนฟืน้ฟูกิจการ

ตามค าสั่งของศาลล้มละลายกลางเมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2554  ให้แก่เจ้าหนีส้ถาบันการเงินแห่งหนึ่งท่ีให้การ

สนบัสนนุวงเงินสินเช่ือใหมแ่ก่บริษัทฯ  ในฐานะเจ้าหนี ้(แปลงหนีเ้ป็นทนุ) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญ(“PK-W”)  

วันออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 21 กนัยายน 2554  

ประเภท ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 

 (เป็นหลกัทรัพย์ประเภทท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

จ ำนวน 106,148,500 หน่วย 

อำยุ 10 ปี 

ก ำหนดกำรใช้สิทธิ  ทกุวนัท่ี 1 ของเดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน และธนัวาคม 

ก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้แรก 1 ธนัวาคม 2554 

ก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย 1 สิงหาคม 2564 

อัตรำกำรใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ตอ่ 1 หุ้นสามญัใหม ่

รำคำกำรใช้สิทธิ  0.01 บาท ตอ่หน่วย 
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ใบส ำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 106,148,500 หน่วย 

 

 

นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 

“บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของก าไรสทุธิ หลงัหกัภาษีแล้วของงบการเงิน

เฉพาะกิจการ  เว้นแตจ่ะมีความจ าเป็นหรือเหตอุนัสมควรที่ไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลได้”   

สว่นในกรณีของบริษัทย่อยนัน้ บริษัทฯ ไมไ่ด้ก าหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลไว้ 

 

ประวัตกิำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัทฯ ย้อนหลัง 3 ปี ตัง้แต่ปี 2562-2560 

รำยกำร 

 

2562 

 

2561 

 

2560 

 

1. ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (บาท) (114,646,227) (11,528,850) 270,397,208 

2.จ านวนหุ้น    

2.1 หุ้นบริุมสิทธิ (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. เงินปันผลตอ่หุ้น    

3.1 หุ้นบริุมสิทธิ (บาท/หุ้น) 0 0 0.03250 

3.2 หุ้นสามญั (บาท/หุ้น) 0 0 0.12 

รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 0 0 52,336,276.04 

4.  อัตราการจ่ายเ งินปันผล 

(ร้อยละ) ของก าไรสุทธิจากงบ

การเงินเฉพาะกิจการ 

0 

 

0 

 

19.35% 
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 หมายเหต ุ:   * ปี 2557-2558 บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากบริษัทฯ ต้องใช้กระแสเงินสดเพ่ือรองรับการ

ขยายงานและส ารองไว้ใช้ในการด าเนินกิจการ  

* ปี 2559 งบการเงินปรับปรุงใหม ่ 

* ปี 2561 งดจ่ายเงินปันผล 

* ปี 2562 สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยังมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องรออนุมตัิจากท่ี

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2563 
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โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด

ย่อย 4 คณะ ซึ่งแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท เพ่ือสนับสนุนและเอือ้อ านวยการท างานให้กับคณะกรรมการ

บริษัท     ให้การปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย 

(1) คณะกรรมการบริหาร (2) คณะกรรมการตรวจสอบ (3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และ (4) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 

คณะกรรมการบริษัท 

ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่

หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการรวมทัง้สิน้ 12 คน ซึ่งเป็นบุคคล

ผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความหลากหลายในด้านทกัษะ ความรู้ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิงานดงันี  ้

(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 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการประชมุรวม 8 ครัง้ โดยมีการก าหนดตารางการประชมุไว้ลว่งหน้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โ ค ร ง ส ร ้า ง ก า ร จ ัด ก า ร 
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ สรุปได้ดังนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง การประชุมคณะกรรมการ 
จ านวนครัง้ 
การประชุม 

จ านวนครัง้ 
ที่เข้าร่วม
ประชุม 

1. นายปีติ พึง่บญุ ณ อยธุยา ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 8 8 

2. นายแสงชยั  โชติช่วงชชัวาล รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, 
และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร 

8 8 

3. นายไพโรจน์ สญัญะเดชากลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการ
อิสระ)  

8 7 

4. นายปรีชา  จนัทรางกรู กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) ,ประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

8 8 

5. นายวีระชยั ศรีขจร กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ง (กรรมการอิสระ) 

8 8 

6. นายภราดร  จลุชาต กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

8 7 

7. นางสาวนงลกัษณ์ ศกัดาไกร กรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

8 7 

8. นางอนงค์ศิริ  ไชยะกลุ กรรมการ 8 7 
9. นายสเุมธ  เจียมบตุร กรรมการ และ กรรมการบริหาร 8 8 
10. นายรังสรรค์  ธรรมมณีวงศ์ กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง 
8 7 

11. นายปเนต  จงวฒันา กรรมการ, รองประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

8 8 

12. นางสาวณฐิัยา จงวฒันา กรรมการ 8 7 

 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน 

 คือ  “นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล และ นายปเนต จงวฒันา  กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกันและ

ประทบัตราส าคญัของบริษัท หรือ นายแสงชยั  โชติช่วงชชัวาล หรือ  นายปเนต  จงวฒันา  ลงลายมือช่ือร่วมกับ 

นางอนงค์ศิริ  ไชยะกลุ หรือ  นายภราดร จลุชาต หรือ นายสเุมธ เจียมบตุร หรือ นางสาวณฐิยา จงวฒันา คนใดคน

หนึง่รวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ” 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบหลกัต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีบทบาท

และความรับผิดชอบในการก ากับดูแลการท างานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และข้อบังคับของ

บริษัทฯ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ตลอดจนดแูลระมดัระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ เก่ียวข้อง

ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนั ภายใต้การปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงั และรอบคอบ โดยค านึงถึง

ประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุคน 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี ้

1) จัดการกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ 
ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

2) มีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้ นโดยสม ่าเสมอ และด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหุ้ น 
ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ลงทนุอย่างถกูต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส 

3) ก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ได้ 
4) แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือท าหน้าท่ีช่วยดูแล ติดตาม และควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ใน

เร่ืองท่ีเป็นสาระส าคญั  
5) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานคณะเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

และให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการด าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกครัง้ท่ีมีการ
ประชมุ 

6) คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลมีอ านาจกระท าการใดๆ แทน
คณะกรรมการตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้ 

7) จดัท ารายงานคณะกรรมการประจ าปี และรับผิดชอบต่อการจดัท าและการเปิดเผยงบการเงินเพ่ือแสดงถงึ
ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา เพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

8) ประชมุกนัอย่างน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการซึง่มีสว่นได้สว่นเสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ 

9) จัดให้มีแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารสูงสุด เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมในกรณีผู้บริหารสูงสุด  ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกบัผู้ ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและมีการประเมินผลใน
ด้านการเปิดเผยข้อมลูเพ่ือให้มัน่ใจได้วา่มีความถกูต้องชดัเจน โปร่งใส น่าเช่ือถือ 
เป็นผู้ น าและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานท่ีดีสอดคล้องกับแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และ
แนวทางความรับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัทฯ 



044 

 

10)  สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการด าเนินงานเพ่ือต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุตอ่    

      ธุรกิจของบริษัทฯ และผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 
11)  จดัให้มีคูม่ือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 

 

ทัง้นี ้  ในกรณีที่การด าเนินการเร่ืองใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามประกาศส านักงาน

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

ส่วนได้ส่วนส่วนเสียหรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการท่านนัน้    ไม่มีอ านาจอนมุติัการ

ด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว ทัง้นีเ้พือ่ผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั  

 

คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการชุดย่อยมีทัง้หมด 4 คณะ ซึง่แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท เพ่ือสนบัสนุนและเอือ้อ านวย

การท างานให้กบัคณะกรรมการบริษัท ให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการบริหาร (3) คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน และ (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
 

 คณะกรรมการบริหาร 

องค์ประกอบและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริหาร  

1)  ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจ านวนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึง่จะ
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ านวนหนึ่งและอาจประกอบด้วยผู้ บริหารของบริษัทฯ  และ/หรือ
บคุคลภายนอกอีกจ านวนหนึง่ก็ได้ 

2)  ประกอบด้วยกรรมการบริหารอย่างน้อย 3 คน 
3)  คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้ประธานกรรมการบริหาร 
4)  กรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเหมาะสม สามารถอทิุศเวลา มีความ

คิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบตัิงาน มีความรู้ความเข้าใจถึงคณุสมบตัิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ
ของตน รวมถงึต้องไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจ านวน 4 คน ในปีท่ีผ่านมามีการประชมุ 12 

ครัง้ ซึง่รายช่ือคณะกรรมการบริหาร และการเข้าร่วมประชมุ สรุปได้ดงันี ้
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รายชื่อ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม 

(ครัง้) 
1. นายแสงชยั   โชติช่วงชชัวาล ประธานคณะกรรมการบริหาร 12/12 
2. นายรังสรรค์  ธรรมมณีวงศ์ กรรมการบริหาร 12/12 
3. นายปเนต     จงวฒันา กรรมการบริหาร 12/12 
4. นายสเุมธ     เจียมบตุร กรรมการบริหาร 12/12 

    

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1)   ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน โครงการลงทุน งบประมาณประจ าปี และ
อ านาจการบริหารงานตา่งๆ ของบริษัทฯ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 

2)   ติดตามและควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย  เป้าหมาย กลยุทธ์ 
แผนการด าเนินงาน โครงการลงทนุ และงบประมาณประจ าปี ท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอือ้ต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้ค าปรึกษา แนะน า การบริหารจดัการ
แก่ผู้บริหารระดบัสงู และรายงานผลการด าเนินงานตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ 

3)   ก าหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยครอบคลมุทัง้เร่ืองการคดัเลือก 
การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ท่ีเป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหาร
ระดบัสงู โดยอาจมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารหรือประธานคณะเจ้าหน้าท่ีบริหารของ
บริษัทฯ เป็นผู้มีอ านาจแทนบริษัทฯ ท่ีจะลงนามในสญัญาจ้างแรงงาน 

4)   ก ากบัดแูลและอนมุตัิเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ 
4.1) พิจารณาอนมุตัิงานขายตัง้แต ่100-300 ล้านบาท 
4.2) พิจารณาอนมุตัิการซือ้ขายทรัพย์สิน รวมถงึการลงทนุ มลูคา่ตัง้แต ่10-30 ล้านบาท 
4.3) พิจารณาตดัสินกรณีท่ีมีปัญหาในการสง่มอบงานให้กบัลกูค้า มลูคา่รวมทัง้โครงการมากกว่า 

50 ล้านบาท และไมส่ามารถสง่มอบงานเกินกวา่ 180 วนั   
4.4) พิจารณาก าหนดแนวทางในการด าเนินคดีตามกฎหมาย 

- กรณีท่ีบริษัทฯ ตกเป็นโจทก์หรือจ าเลยในคดีแพ่งท่ีมีทนุทรัพย์เกินกวา่ 10 ล้านบาท 
- กรณีท่ีบริษัทฯ ตกเป็นโจทก์หรือจ าเลยในคดีอาญาทกุคดี 

4.5) พิจารณาการยอมรับช าระค่าปรับ และ/หรือการคืนสินค้า มูลค่ารวมทัง้โครการมากกว่า 10 
ล้านบาท 

5)   พิจารณาอนมุตัิการจดัท าธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินเพ่ือการเปิดหรือปิดบญัชี กู้ ยืม จ าน า 
จ านอง ค า้ประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซือ้ขาย จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินเพ่ือการท าธุรกรรม
ตามปกติของบริษัทภายใต้อ านาจวงเงินจ านวน 10 ล้านบาท 
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6)   พิจารณากลัน่กรองงานทุกประเภทท่ีเสนอคณะกรรมการบริษัท  ยกเว้น งานท่ีอยู่ภายใต้หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ และ/หรือเป็นอ านาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทฯท่ีจะเป็นผู้ พิจารณา
กลัน่กรองเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 

7)  มีอ านาจแต่งตัง้และควบคมุก ากับดูแลให้การด าเนินงานของคณะท างานท่ีแต่งตัง้บรรลุตามนโยบาย
และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

8)  อาจมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะท างานชุดใดชุดหนึ่งมีอ านาจกระท าการใดๆ  แทน
คณะกรรมการบริหารตามท่ีเห็นสมควร และอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้ 

9)  ปฏิบตัิหน้าท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 
ทัง้นี ้ อ านาจของคณะกรรมการบริหารจะไมร่วมถงึการอนมุตัิรายการใดท่ีกรรมการบริหารท่านใดทา่น
หนึ่งหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกบั
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งรายการอนุมตัิ
ดงักล่าวจะต้องเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องก าหนด 

 
 

วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง  

1)  กรรมการบริหารท่ีเป็นกรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  3 ปี โดยครบรอบออกตาม
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท และเมื่อครบก าหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้จาก
คณะกรรมการบริษัทอีกก็ได้ 

2)  กรรมการบริหารท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่าท่ีด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร
ของบริษัท เว้นแตค่ณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน 

3)  กรรมการบริหารท่ีเป็นบุคคลภายนอก ซึง่มิได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท มี
วาระการด ารงต าแหน่งตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯจะเห็นสมควรก าหนดไว้และอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น 
กรรมการบริหารพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน

จ ากัด หรือมีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร
จดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพ.ร.บ.หลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 

(4) ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
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กรณีกรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อประธานกรรมการบริหารใน
กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษัทแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็นกรรมการบริหารแทน  
เว้นแต่วาระของกรรมการบริหารผู้นัน้จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตัง้
กรรมการบริหารท่ีว่างลงทดแทนก็ได้กรรมการบริหารท่ีได้รับการแต่งตัง้ทดแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้
เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการบริหารซึง่ตนแทน 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ค านิยามกรรมการตรวจสอบ   
กรรมการตรวจสอบ หมายถึง ผู้ ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็น

กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระ ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง และไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อย
ล าดบัเดียวกนั  ตลอดจนมีคณุสมบตัิและหน้าท่ีในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดไว้ในประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. 
และข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคณุสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  และจะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ
การเงินได้ รวมทัง้การท าหน้าท่ีอื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวน 3 คน  ในปีท่ีผ่านมามีการประชุม 5 ครัง้ ซึง่
รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุ สรุปได้ดงันี ้

 
 

รายชื่อ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม 
(ครัง้) 

1. นายไพโรจน์ สญัญะเดชากลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5 
2. นายวีระชยั   ศรีขจร กรรมการตรวจสอบ 5/5 
3. นายปรีชา    จนัทรางกรู กรรมการตรวจสอบ 4/5 

 
 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ให้ นายภราดร จุลชาต ด ารงต าแหน่งท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
องค์ประกอบและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 

เช่นเดียวกบัคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยกฎหมายอย่าง
ถกูต้องและเพียงพอ 

2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และความพอเพียงของกระบวนบริหารความเสี่ยง 

3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

4) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

5) สอบทานและพิจารณาร่วมกบัฝ่ายจดัการในเร่ืองข้อบกพร่องส าคญัท่ีตรวจพบและการสนองตอบฝ่าย
จดัการ 

6) มีอ านาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ เก่ียวข้องภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และมีอ านาจในการว่าจ้างหรือน าเอาผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและ
สอบสวน โดยปฏิบตัิตามระเบียบจากบริษัทฯ 

7) จดัท ารายงานการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี
ของบริษัทฯ ซึง่รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

8) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

9) พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้ สอบบัญชี และส่วนงานตรวจสอบ
ภายในให้มีความสัมพันธ์และเกือ้กูลกัน และลดความซ า้ซ้อนในส่วนท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบด้าน
การเงิน 

10) ให้ความเห็นชอบ กฎบตัร แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และอตัราก าลงัของส่วน
งานตรวจสอบภายใน 

11) พิจารณา แตง่ตัง้ โยกย้าย และประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของหวัหน้าแผนกตรวจสอบภายใน 
รวมทัง้พิจารณาความเป็นอิสระของสว่นงานตรวจสอบภายใน 

12) สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับการ
ควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยง 

13) ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท า
ซึง่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัตอ่ฐานทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่  

(1) รายการที่เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(2) การทจุริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคมุภายใน 
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(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการ
ให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามี
รายการหรือการกระท าดงักลา่วตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

14) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง  

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี รวมทัง้การแต่งตัง้เพ่ิมและถอดถอนจากกรรมการ
ตรวจสอบ 

2. กรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตัง้ใหม่ได้อีกตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร 

3. กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ครบก าหนดตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก 
(4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
(5) ขาดคณุสมบตัิของการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบหรือ

หลกัเกณฑ์ข้อก าหนดท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และหน่วยงานก ากบัดแูล
ตา่งๆ ก าหนดขึน้ 

4. กรณีมีความประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ ควรแจ้งตอ่คณะกรรมการบริษัทลว่งหน้า 1 เดือน พร้อม
เหตผุล เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแตง่ตัง้บคุคลอื่นที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนทดแทน 

5. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือมีเหตุใดก็ตาม ท่ีกรรมการตรวจสอบไม่
สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้จ านวนกรรมการตรวจสอบน้อยกวา่จ านวนท่ีก าหนด คือ 3 ท่าน ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบท่านใหม่ให้ครบถ้วนในทันที หรือย่างช้าภายใน 3 
เดือน นับแต่วันท่ีจ านวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่า
วาระท่ียงัเหลือของกรรมการตรวจสอบซึง่พ้นจากต าแหน่งเท่านัน้ 

 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

องค์ประกอบและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ 

2) สามารถอทิุศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
3) กรรมการอิสระท่ีเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ต้องมีคุณสมบัติของ

กรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีจ านวน 3 คน  ในปีท่ีผ่านมามี
การประชมุ 2 ครัง้ ซึง่รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และการเข้าร่วมประชมุ สรุปได้ดงันี ้

 
รายชื่อ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม 

(ครัง้) 

1. นายปรีชา  จนัทรางกรู  ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

2/2 

2. นายภราดร   จลุชาต กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

2/2 

3. นางสาวนงลกัษณ์ ศกัดาไกร กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

2/2 

 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1.  ท าหน้าท่ีคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการใหม่  หรือสรรหาประธานคณะ
เจ้าหน้าท่ีบริหาร  

2. ก าหนดวิธีการและหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท  หรือประธานคณะเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือให้
เกิดความโปร่งใส 

3. สรรหาและพิจารณาคดัเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท และประธานคณะ
เจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิตอ่ไป 

4. พิจารณาแนวทางก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการท่ีท าหน้าท่ีในคณะกรรมการชุด
ย่อย 

5. ก าหนดวิธีการและหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการท่ีท าหน้าท่ีใน
คณะกรรมการย่อยของบริษัทอย่างเป็นธรรมและสมเหตสุมผล และน าเสนอท่ีประชุม คณะกรรมการ 
และท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายอนัเก่ียวเน่ืองกับการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนของกรรมการและประธานคณะเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง  

1) กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  3 ปี และเมื่อครบก าหนด
ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได้ 

2) เมื่อกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  พ้นวาระหรือมีเหตุใดท่ีกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตัง้กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนคนใหม่แทนให้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วนัท่ีจ านวนกรรมการไม่
ครบถ้วน และให้ผู้ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้มีวาระการด ารงต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการที่
พ้นจากต าแหน่ง  

3) การพ้นต าแหน่งของกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน นอกจากพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว อาจ
พ้นจากต าแหน่งเมื่อ  

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

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

องค์ประกอบและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย  3 คน  และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ 

2. สามารถอทิุศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. กรรมการอิสระท่ีเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาความเสี่ยงมีจ านวน 4 คน  ในปีท่ีผ่านมามีการประชุม 4 
ครัง้ ซึง่รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการเข้าร่วมประชมุ สรุปได้ดงันี ้

 
รายชื่อ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม 

(ครัง้) 
1. นายวีระชยั   ศรีขจร ประธานคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 
4/4 

2. นายภราดร   จลุชาต กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 
3. นายรังสรรค์  ธรรมมณีวงศ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 
4. นายปเนต     จงวฒันา กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 

 



052 

 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1) ก าหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ( Integrated Risk Management) โดย
ครอบคลมุความเสี่ยงหลกัของธุรกิจ เช่น  
 ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risks) 
 ความเสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk)  
 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)  
 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risks)  

2) ก าหนดแผนจดัการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กร 
3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กร 
4) ให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 
5) รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัความเสี่ยง และการจดัการความเสี่ยง 
6) ปฏิบตัิหน้าท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 
วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง  

1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  3 ปี โดยกรรมการบริหารความ
เสี่ยงท่ีพ้นต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 

2) กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ตาม
ข้อ 1. ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท  หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน   ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงมีจ านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้ โดยบคุคลท่ีเข้าเป็น
กรรมการบริหารความเสี่ยงแทนอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงคนท่ีเข้ามาแทน 

 
ผู้บริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

1. นายแสงชยั โชติช่วงชชัวาล  ประธานคณะเจ้าหน้าท่ีบริหาร     

2. นายมงคล มะเด่ือทอง  กรรมการผู้จดัการ ธุรกิจเคร่ืองท าน า้แข็ง 

3. นายปเนต   จงวฒันา  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายกลยทุธ์ 

   กรรมการผู้จดัการธุรกิจเคร่ืองท าความเย็น 

4. นางสาววรรณพร ตฤณวิสทุธิกลุ  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานบริหาร , 
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   ผู้ รับผิดชอบสงูสดุในฝ่ายบญัชีและการเงิน  

  เลขานกุารบริษัท (พฤศจิกายน 2561 – ปัจจบุนั) 

5. นางศิวพร ด ารงค์เลาหพนัธุ  กรรมการผู้จดัการกลุม่ธุรกิจอาหารและนม 

6. นายจกัรพงศ์  ชาวสวน  รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานธุรกิจ 

  ตา่งประเทศ 

7. นายสเุมธ   เจียมบตุร  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายการผลิต 

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

ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารลงมา รวมถึงผู้ซ่ึงด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัระดบัที่สี่ทุกราย และให้
หมายความรวมถึงผูด้ ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงิน 

 
ผังโครงสร้างการบริหารจัดการภายใน (ตามค านิยามของส านักงาน ก.ล.ต.)   

 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร 

1) ก าหนดแผนธุรกิจ แผนการลงทุน และแผนงบประมาณประจ าปี เพ่ือเสนอขออนุมัติต่อคณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท  

2) รับผิดชอบการบริหารจัดการโดยรวม และพิจารณานโยบายการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท
เพ่ือให้การด าเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ภายใต้กรอบนโยบาย แผนธุรกิจ และ
แผนงบประมาณท่ีได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

3) พิจารณาอนมุตัิให้ด าเนินการ  หรืออนมุตัิการใช้จ่ายเงินเพ่ือการด าเนินการตา่งๆ  ตามระเบียบ
อ านาจอนมุตัิของบริษัท หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิไว้แล้ว 
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4) สรรหา ว่าจ้าง แต่งตัง้ สบัเปลี่ยน โอนย้าย พกังาน และเลิกจ้างผู้บริหารและพนกังานในทุกต าแหน่ง 
รวมถงึการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเหมาะสม ส าหรับต าแหน่งระดบั
เทียบเท่าตัง้แตผู่้อ านวยการอาวโุสขึน้ไปให้รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบ สว่นต าแหน่ง
ระดับเทียบเท่าผู้บริหารส านักตรวจสอบภายในให้ด าเนินการภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

5) แต่งตัง้ผู้มีอ านาจลงนามในเอกสารต่างๆ ของบริษัททัง้ด้านบัญชี  การเงิน การสัง่ซือ้ การผลิต การ
ขาย และการบริหารทัว่ไป รวมทัง้เอกสารส าคญัอื่นๆ 

6) ก าหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิกกฎระเบียบ ค าสัง่ ประกาศ ข้อบงัคบั บทลงโทษ รวมทัง้ระบบ
ควบคมุภายใน เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบตัิงานของพนักงานทุกคน และเพ่ือให้การบริหารจัดการ
ภายในองค์กรเป็นไปตามนโยบายท่ีบริษัทก าหนด 

7) แต่งตัง้ท่ีปรึกษาด้านต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานเพ่ือประโยชน์ตอ่บริษัท ทัง้นีร้วมถึงมีอ านาจใน
การแตง่ตัง้ทนายความเพ่ือฟ้องร้องด าเนินคดี หรือเข้าสู้คดีท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท 

8) มอบหมายเพ่ือให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานหรือกระท าการอย่างหนึง่อย่างใดแทนตนตามท่ีเห็นสมควร และ
สามารถยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้ 

9) รายงานผลการด าเนินงาน ความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ตลอดจนสถานะทางการเงินต่อคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท 

10) ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
 

ทัง้นี ้  ในกรณีที่การด าเนินการเร่ืองใดที่ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้ส่วน
เสียหรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอ านาจอนมุติัการด าเนินการในเร่ือง
ดงักล่าว 

 
เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีมติแตง่ตัง้ให้ นางสาววรรณพร ตฤณวิสทุธิกลุ ด ารงต าแหน่ง เลขานกุารบริษัท ตัง้แต่
วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 ถึงปัจจุบัน ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ  มีประสบการณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบตัิหน้าท่ี โดยได้ผ่านการฝึกอบรมสมัมนาหลกัสตูรท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องในการปฏิบตัิหน้าท่ี
เลขานุการบริษัทได้เป็นอย่างดี  เพ่ือให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทจะต้อง
ทราบ และปฏิบตัิหน้าท่ีในการดแูลกิจการของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบตัิ
ตามมติของคณะกรรมการบริษัท 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท 

1) ปฏิบตัิหน้าท่ีจดัการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้การประชุมผู้ ถือ
หุ้น ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
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2) ท าหน้าท่ีก ากบัดแูลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการมีการปฏิบตัิท่ีสอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องตลอดจนมติท่ีประชุมคณะกรรมการ/ ผู้ ถือหุ้น และหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี
ตลอดจนนโยบายตา่งๆ และจรรยาบรรณธุรกิจ

3) สนับสนุนการจัดให้กรรมการ/ผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลกัสูตรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการและกรรมการเฉพาะเร่ือง

4) จดัอบรม/ปฐมนิเทศตลอดจนให้ข้อมลูที่จ าเป็นตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีแก่กรรมการปัจจบุนัและท่ีได้รับแตง่ตัง้
ใหม่

5) ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัข้อก าหนดกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารควรรับทราบ
6) จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท
7) จดัท าและเก็บรักษาเอกสารส าคญัของบริษัทฯ  ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของ

บริษัทฯ 
(ค) หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

(ง)   เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
8) ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทนุมีประกาศหรือก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2562 วงเงนิไม่เกนิ 8,000,000 บาท ดังนี.้- 

ต าแหนง่ คา่บ าเหน็จกรรมการ 

(บาท/เดือน) 

คา่เบีย้ประชมุ 

(บาท/ครัง้) 

ประธานกรรมการบริษัท 78,750    15,000 

กรรมการบริษัท 34,650    10,000 

ประธานคณะกรรมการบริหาร - 10,000

กรรมการบริหาร - 5,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ 23,100    10,000 

กรรมการตรวจสอบ 23,100    5,000 
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ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 

- 10,000

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน - 5,000

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง - 10,000

กรรมการบริหารความเสีย่ง - 5,000

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการรวมปี 2562 แยกเป็นรายบุคคล 

  รายชื่อคณะกรรมการ 

บ าเหน็จ
กรรมการ 
 (บาท) 

บ าเหน็จ
กรรมการ
ตรวจสอบ 
 (บาท) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท) 

รวม
ค่าตอบแทน 

(บาท) 

คณะกก.
บริษัท 

คณะกก. 
ตรวจ 
สอบ 

คณะกก.
บริหาร 

คณะกก. 
สรรหา
และ

ก าหนด 
ค่าตอบ 
แทน 

คณะกก.
บริหาร 
ความ 
เส่ียง 

1. นายปีตพิงษ์ พึง่บญุ ณ
อยธุยา

945,000 - 120,000 - - - - 1,065,000 

2. นายแสงชยั  โชตชิ่วงชชัวาล 415,800 - 80,000 - 120,000 - - 615,800 

3. นายวีระชยั  ศรีขจร 415,800 277,200 80,000 25,000 - - 40,000 838,000 

4. นายปรีชา  จนัทรางกรู 415,800 277,200 80,000 20,000 - 20,000 - 813,000 

5. นายภราดร  จลุชาต 415,800 277,200 70,000 20,000 - 10,000 10,000 803,000 

6. นางสาวนงลกัษณ์  ศกัดาไกร 415,800 - 70,000 - - 10,000 - 495,800 

7. นายไพโรจน์ สญัญะเดชากลุ 415,800 277,200 70,000 50,000 - - - 813,000 

8. นางอนงค์ศริิ  ไชยะกลุ 415,800 - 70,000 - - - - 485,800 

9. นายสเุมธ  เจียมบุตร 415,800 - 80,000 - 60,000 - - 555,800 

10. นายรังสรรค์  ธรรมมณีวงศ์ 415,800 - 70,000 - 60,000 - 20,000 565,800 

11. นายปเนต จงวฒันา 415,800 - 80,000 - 60,000 - 20,000 575,800 
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12. นางสาวณฐิยา จงวฒันา 415,800 - 70,000 - - - - 485,800 

รวม 8,112,600 

รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  ประกอบไปด้วย 

ล ำดบั  รำยชือ่ จ ำนวน (หุน้)  รอ้ยละ 

1  นายแสงชยั โชติชว่งชชัวาล   45,841,303  9.27 

2  นาวสาวนงลกัษณ์ ศกัดาไกร  29,985,080  6.06 

3  นายปเนต จงวฒันา 31,618,586 6.39 

4  นายภราดร จลุชาต  11,080,500 2.24 

5. นายสเุมธ  เจียมบตุร 1,068,340 0.21 

ค่าตอบแทนคณะผ้บูริหาร  

ค่าตอบแทนรวมคณะผ้บูริหารของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มรวมปี 2562  จํานวนเงินรวม 86.23  ล้านบาท 

บุคลากร   

ค่าตอบแทนของพนักงาน 

ค่าตอบแทนรวมของพนกังานบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจํานวน

1,465 คน ผลตอบแทนรวม 692,393,987 บาท  

ประเภทผลตอบแทน 
จ านวนเงนิรวม 

(บาท) 
คา่แรง/คา่จ้าง   625,999,585.60 
เงินรางวลัจากผลก าไร 39,097,784.70 
เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 14,846,702.79 
เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม 12,449,914.00 
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นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดบัได้รับการพฒันาความรู้ และความสามารถ เพ่ือสร้างความ

เช่ียวชาญในการปฏิบตัิงานตามสายอาชีพ เพ่ือความพร้อมในการเป็นผู้บริหาร ตลอดจนเพ่ือสร้างความตระหนกั

ในเร่ือง คณุภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภยั และอาชีวอนามยั  ทัง้นีก้็เพ่ือท าให้บคุลากรของบริษัทฯ มีความเป็น

มืออาชีพพร้อมต่อการเจริญเติบโต และก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ  โดยเฉลี่ยปี 2562 มีการฝึกอบรมพนักงาน

ประมาณ 6 ชัว่โมงตอ่คน  

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ให้การสง่เสริม และสนบัสนนุการพฒันาบคุลากรในด้านตา่งๆ ดงันี ้ 
1. จดัให้มีแผน และงบประมาณส าหรับการฝึกอบรม ตลอดจนกิจกรรมเพ่ือการพฒันาบุคลากรต่างๆ ทัง้ใน

ระยะสัน้ และระยะยาวเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตขององค์กร  
2. จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนา ตลอดจนมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักและแสดงออกทาง

พฤติกรรมท่ีสอดคล้องกบัความเป็น Friendly Engineering และความสอดคล้องตอ่วฒันธรรมองค์กรในด้านตา่งๆ  
3. จดัให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการพฒันาองค์กร ด้วยการร่วมกนัวิเคราะห์ น าเสนอแนวทาง และลงมือ

ด าเนินการ ผ่านกิจกรรม Syner Team, กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Program Alert Project) เป็นต้น 
4. จัดให้มีการส ารวจระดบัความผูกพันท่ีมีต่อองค์กรของพนักงานทุกระดบั (Employees Engagement) 

ด้วยการใช้แบบส ารวจ และการท า Focus Group Interview เพ่ือน าข้อมูลข้อเสนอแนะจากพนักงาน มาท าการ

พฒันาและปรับปรุงองค์กรในด้านตา่งๆ เพ่ือการเพ่ิมระดบัของความผกูพนัท่ีมีตอ่องค์กร 

5. จัดให้มีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับบุคลากรในแต่ละกลุ่มซึ่งมีความแตกต่าง 
และหลากหลายทางช่วงวยั และสายอาชีพ เพ่ือให้การสื่อสารโดยภาพรวมขององค์กรเป็นไปอย่างชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพสงูสดุ 

6. จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือ และความเช่ียวชาญในการท างานของกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะด้าน
ต่างๆ ในองค์กร เช่น งานช่าง งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานวิชาชีพวิศวกร วิชาชีพบญัชี เป็นต้น เพ่ือให้บุคลากร
รักษาไว้ซึง่ความเป็นมืออาชีพอยู่เสมอ 

7. จดัให้มีโครงการ Talent Management เพ่ือการบริหารจดัการ พฒันา และรักษาไว้ซึง่บุคลากรในกลุม่ท่ี
มีศกัยภาพสงูเป็นพิเศษ ทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาวเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตไปพร้อมกนักบัองค์กร  

8. จัดให้มีโครงการการพัฒนาภาวะผู้น า และทักษะด้านการบริหารจัดการ (Leadership Development 
Program) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กบัผู้บริหารในแตล่ะระดบัขององค์กร 

9. จดัให้มีการจดัท า Job Profile ในแตล่ะต าแหน่งงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาบคุลากรของ    บริษัท
ฯ ให้มีความพร้อมตอ่การเติบโตไปตามสายอาชีพ  

10. จดัให้มีระบบการบริหารผลงาน และการให้รางวลั ท่ีเช่ือมโยงไปสูก่ารพฒันาศกัยภาพของบคุลากรตาม
ต าแหน่งงาน ตลอดจนเช่ือมโยงการบริหารผลงานกบัเป้าหมายในระดบัองค์กร หน่วยงาน และระดบับคุคล 
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11. จดัให้มีการฝึกอบรม และการท ากิจกรรม ตลอดจนการเผยแพร่ข่าวสารเพ่ือสร้างความตระหนกั และ
จิตส านึกในเร่ือง คุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ผ่านช่องทางต่างๆ ในองค์กรอย่าง
ตอ่เน่ือง 

12. สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ รวบรวม และแบ่งปันประสบการณ์ และความรู้ในการท างานผ่าน
โครงการจดัการความรู้ 

13. ให้ความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาทัง้ภาครัฐและเอกชน ในด้านการพัฒนาความรู้ และทักษะของ
นกัเรียน นกัศกึษา เพ่ือการเตรียมความพร้อมในการท างานหลงัจบการศกึษากบัองค์กร โดยการเป็นแหลง่ฝึกงาน 
การท างานวิจยั โดยมีบคุลากรภายในขององค์กรเป็นผู้ ฝึกสอน ดแูล และให้การสนบัสนนุ 
 

การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

กรรมการของบริษัทฯ มีอ านาจในการควบคมุดแูล  จดัการ  และรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

ซึง่บริษัทฯมีการควบคมุดแูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีนโยบายและด าเนินแผนงานต่างๆ ให้สอดคล้อง และ

สนบัสนนุนโยบายและแผนงานหลกัของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ลงทุนและให้ความส าคญักบัธุรกิจท่ีบริษัทฯ ช านาญ 

และอยู่ในสายธุรกิจท่ีใกล้เคียงกบัธุรกิจของบริษัทฯ ดงันัน้ เพ่ือให้การดแูลการจดัการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะผู้บริหารจะควบคุมดูแลโดยส่งทีมบริหาร เข้าไปร่วมก าหนดนโยบาย งบประมาณ แผนการตลาดและการ

ผลิต อย่างใกล้ชิด ทัง้นีเ้พ่ือให้สามารถแบ่งข้อมลู และใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ของกลุ่มบริษัทอนัจะเป็นประโยชน์ และ

เกือ้หนนุให้กิจการโดยรวมดีขึน้ตอ่ไป 

 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานในทุกระบบตลอดจนมีส่วน

ตรวจสอบภายในซึ่งท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มั่นใจ ได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพอย่างตอ่เน่ืองสม ่าเสมอทกุระบบงานตลอดปี โดยมีความเป็นอิสระและสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล 

ขึน้ตรงต่อประธานคณะเจ้าหน้าท่ีบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบตามนโยบายเน้นเชิงป้องกนั รวมทัง้มีการ

ปรับปรุงระบบตรวจสอบภายในให้เป็นปัจจุบัน ส าหรับการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในบริษัทฯ มีการทบทวน

หลกัเกณฑ์ และวิธีการใช้ข้อมลูภายในอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือป้องกนัข้อมลูส าคญัและสะสมมานานสญูหาย และ/

หรือเพ่ือป้องกันบุคคลภายใน/ภายนอกน าข้อมูลไปใช้เป็นการส่วนตวั  ในกรณีท่ีพนกังานหรือผู้บริหารน าข้อมลู

ส าคญัไปเปิดเผย หรือน าไปใช้ส่วนตวั หรือกระท าการท่ีอาจจะท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  พนกังาน

หรือผู้บริหารนัน้จะถกูบทลงโทษตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบบริษัทฯ 
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การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ( Insider Trading) ของ

บุคคลท่ีเก่ียวข้องซึ่งหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และพนักงานในหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องกบัข้อมลู (รวมทัง้คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะของบคุคลดงักลา่ว) ดงันี  ้ 

 

มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

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

2)  ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยงัไม่เปิดเผยซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องไม่ท าการซ้ือขาย
หลกัทรพัย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพน้ระยะเวลา 24 ชัว่โมง นบัแต่ไดมี้การเปิดเผยข้อมูลนัน้สู่สาธารณะทัง้หมดแลว้ 
รวมทัง้ห้ามมิให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือ
บคุคลทีไ่ม่มีหนา้ทีเ่กี่ยวข้อง ทัง้นี ้เพือ่เป็นการป้องกนัไม่ใหน้ าข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ 

3)  ในกรณีที่กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ซ่ึงหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงจ านวนหุน้ที่ถืออยู่จะต้องแจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 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 2562 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ ได้แก่ ความ

เป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน คณุภาพ มาตรฐานการปฏิบตัิงาน และผู้สอบบญัชีมีคณุสมบตัิถูกต้องตามประกาศ
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือก บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั   

โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ดงันี ้

1. นายเจฎา  หงัสพฤกษ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ทะเบียนเลขท่ี  3759 หรือ 
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์                    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ทะเบียนเลขท่ี  5113 หรือ 
3. นางสาวกรรณิการ์  วิภาณรัุตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ทะเบียนเลขท่ี  7305  
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ทัง้นีใ้ห้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษัทฯ ได้ รวมทัง้ก าหนดคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส 990,000 บาท และคา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี

จ านวน 620,000 บาท รวมเป็นคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2562 จ านวน 1,610,000 บาท 

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

 

 

การน าหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนไปปฎิบัตใิช้ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 ได้รับทราบการก ากับดูแล

กิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017)  ตามแนวทางของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ีก าหนดไว้ 8 หมวดแล้ว ซึง่คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ทัง้แปดหวัข้อเป็นสิ่งท่ีคณะกรรมการ
ปฏิบตัิตามปกติอยู่แล้ว 
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 คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ท่ีจะยึดมัน่การก ากับดูแลบริษัท พัฒน์กล จ ากัด (มหาชน) ภายใต้

หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีคณุธรรม มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยมุง่เน้นการสร้างประโยชน์

สูงสุดให้แก่  ผู้ ถือหุ้ น และค านึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวมอย่างเท่าเทียมกัน อันจะส่งผลให้   

บริษัทฯ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั และเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกิจให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยาวอีกด้วย จึง ได้

ก าหนดเป็นนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีขึน้ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็น

นโยบายและแนวปฏิบตัิดงันี.้- 

 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ได้ผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท และก าหนดไว้

ในคูม่ือนโยบายและแนวทางปฏิบตัิการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยก าหนดไว้ดงัตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนมุง่มัน่ท่ีจะน าเอาหลกัส าคญัในการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของ

บริษัทฯ ทัง้ 6 ประการ ยดึถือเป็นหลกัในการปฏิบตัิงาน คือ 

1.1) มีความรับผิดชอบตอ่การตดัสินใจและการกระท าของตนเอง (Accountability)  

1.2) มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยขีดความสามารถท่ีมี และมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

(Responsibility) 

1.3)  มีความโปร่งใสในการปฏิบตัิงานท่ีสามารถตรวจสอบได้ (Transparency) 

1.4)  มีความเป็นธรรมและปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสียอย่างเท่าเทียมกนั (Fairness) 

1.5)  มีวิสยัทศัน์ในการสร้างมลูคา่เพ่ิมแก่บริษัทฯ ในระยะยาว (Vision to Create Long Term  

 Value) 

1.6)  มีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Ethics)  

2. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมัน่ท่ีจะน าเอาหลกัส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานทัง้ 5 หมวด คือ 

2.1)  สิทธิของผู้ ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

          การค านึงถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้นและให้สิทธิกบัผู้ ถือหุ้นในเร่ืองต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิของ

ตน ตลอดจนไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น 

2.2)  การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (Equitable Treatment) 

 
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 
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          การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้น ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหาร รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นต่างชาติและผู้

ถือหุ้นสว่นน้อย โดยได้รับการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม  

2.3)  บทบาทของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย (Stakeholders) 

  การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มตามกฎหมายหรือ

ตามข้อตกลงท่ีมีกบับริษัทฯ ตลอดจนไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

2.4)  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส (Transparency) 

  การเปิดเผยข้อมลูส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย หน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้องกบับริษัท

ฯ  ทัง้ข้อมลูทางการเงิน และข้อมลูท่ีมิใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ น่าเช่ือถือ ทัว่ถึงเท่าเทียมกนั 

และภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยผ่านช่องทางท่ีเข้าถงึข้อมลูได้โดยง่าย  

2.5)  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities)  

  การปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทมี

ภาวะผู้น า วิสยัทศัน์ มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯและผู้ ถือหุ้นโดยรวม และมี

การแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการชดัเจน รวมทัง้ดูแลการบริหารงาน

ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 

3. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน มุ่งมัน่ท่ีจะน าแนวปฏิบตัิของหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี

ของบริษัทฯ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน มาเป็นแนวทางในการ

ปฏิบตัิงาน 

4. คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลให้รายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ มี

ความถกูต้องและเพียงพอ ซึง่เป็นไปตามแนวปฏิบตัิท่ีดีและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

5. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนการมีส่วนร่วมและก าหนดช่องทางท่ีสามารถสื่อสารกับผู้ ถือหุ้ น นักลงทุน  

หน่วยงานก ากบัดแูล ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย รวมถงึการให้ข้อมลูสารสนเทศทัว่ไปแก่ผู้สนใจ 

6. คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการด าเนินการให้โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ โดยก าหนดอ านาจหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตล่ะชดุและผู้บริหารอย่างชดัเจน 

7. คณะกรรมการบริษัทด าเนินการให้มีระบบการการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในให้อยู่ในระดบัท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมถงึมีระบบบญัชีและรายงานทางการเงินท่ีมีความถกูต้องเช่ือถือได้ 
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้การจัดประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคบั และระเบียบท่ี

เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมทัง้สนบัสนนุและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุกลุ่ม รวมถงึนกัลงทนุสถาบนั

ในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการดแูลสิทธิของผู้ ถือ

หุ้นขึน้ เพ่ือเป็นการปกป้อง สง่เสริม สนบัสนนุ และไมล่ิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น 

 

1. การประชุมผู้ถือหุ้น 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี: คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปีละครัง้ภายใน

เวลาไมเ่กิน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัทฯ และหากมีความจ าเป็นเร่งดว่นต้องเสนอวาระเป็นกรณี

พิเศษซึง่เป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น หรือเก่ียวกบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ์กฎหมายท่ี

ใช้บงัคบัท่ีต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นแล้ว 

การเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมลูประกอบวาระการประชมุผู้ ถือ

หุ้นล่วงหน้าประมาณ 1 เดือนก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท (www.patkol.com) นอกจากนี ้ยังได้

ชีแ้จงสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าประชมุและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ ถือหุ้นไว้ด้วย 

การอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน: บริษัทฯ จะอ านวยความสะดวก

ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นและนักลงทุนสถาบันเพ่ือให้ใช้สิทธิโดยสะดวก เช่น จัดสถานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีสะดวกต่อการ

เดินทาง พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทุนสถาบนัส่งค าถามท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นถึง

คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 90 วนั โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ

โทรสารหมายเลข 0-2328-1245 โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมกับการแจ้ง

เผยแพร่ข้อมลูหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี  

การมอบฉันทะ:   ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถมาเข้าร่วมประชมุด้วยตวัเองได้ คณะกรรมการจดัเตรียมหนงัสือ

การมอบฉันทะท่ีมีรูปแบบท่ีง่ายต่อการกรอกข้อมูลท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการด้วยตนเองหรือใช้ทางเลือก

โดยการเสนอช่ือกรรมการอิสระหรือบคุคล อื่นในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น โดยให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบหนึ่ง

แบบใดท่ีบริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี ้    ผู้ ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบ

ฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกทางหนึ่งด้วย ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนักลงทุนสถาบนัหรือผู้ ถือหุ้นท่ี

เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นบริษัทฯ   

ได้ประสานงานเร่ืองเอกสารและหลักฐานท่ีจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพ่ือให้การ

ลงทะเบียนในวนัประชมุเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วย่ิงขึน้ 
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2. การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น  

2.1) คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีมาใช้กบัการประชุมผู้ ถือหุ้นทัง้การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น

การนบัคะแนนและแสดงผล เพ่ือให้การด าเนินการประชมุสามารถกระท าได้รวดเร็ว ถกูต้อง แมน่ย า พร้อมทัง้ยงัใช้

การลงคะแนนเสียงโดยวิธีชมูือเพ่ือความแมน่ย าถกูต้องมากย่ิงขึน้  

2.2) บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้ นสามารถซักถามประธาน

คณะกรรมการชดุย่อยตา่งๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องได้  

2.3) ในการประชุมผู้ ถือหุ้นจะจัดให้มีการลงมติแยกเป็นแต่ละรายการ ในกรณีท่ีวาระนัน้มีหลายรายการ 

เช่น วาระการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล เป็นต้น 

2.4) คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนบั หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการ

ประชมุสามญัและวิสามญัผู้ ถือหุ้น และเปิดเผยให้ท่ีประชมุทราบพร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ 

2.5) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีส าคญั เช่น การท ารายการ

เก่ียวโยง การท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ เป็นต้น เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อ

โต้แย้งในภายหลงั  

2.6) ประธานในท่ีประชมุจะจดัสรรเวลาให้เหมาะสม และสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็น 

และตัง้ค าถามตอ่ท่ีประชมุในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทได้  

2.7) บริษัทฯ ได้จดัท าวีดิทศัน์บนัทกึภาพการประชมุผู้ ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีมี

ข้อสงสยัสามารถติดตามเหตกุารณ์ในระหวา่งการประชมุผู้ ถือหุ้นได้  

 

3. การจัดท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถือหุ้น 

3.1) รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นจะบนัทกึการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ท่ี

ประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทัง้การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นตัง้ประเด็นหรือซกัถาม นอกจากนีจ้ะบนัทกึ

ค าถามค าตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้านและงดออกเสียงเป็นอย่างไร 

รวมถงึบนัทกึรายช่ือกรรมการผู้ เข้าร่วมประชมุและกรรมการท่ีลาประชมุด้วย  

3.2) เพ่ือความสะดวกของผู้ ถือหุ้นได้จดัให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดท่ีแสดงถึงเลขทะเบียนของ

ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายท่ีไว้บนหนงัสือมอบฉนัทะ ท าให้ขัน้ตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว  

3.3) การใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระได้ใช้วิธีเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วย และ

งดออกเสียง โดยเม่ือจบการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบความถกูต้องได้  
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3.4) บริษัทฯ เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและ

วิสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัท าการถดัไปบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 

3.5) บริษัทฯ มีการจดัท ารายงานการประชมุภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซึง่ได้สง่ให้ตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

  

หมวดที่ 2 การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

 คณะกรรมการบริษัทค านงึถงึการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  จงึได้ก าหนดนโยบายดงัตอ่ไปนี.้- 

 

นโยบายในการปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีในการเคารพถงึสิทธิของผู้ ถือหุ้นและปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัโดย

ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นส่วนใหญ่ ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย หรือผู้ ถือหุ้นสญัชาติต่างประเทศ โดยหุ้นประเภทเดียวกนัมีสิทธิ

ออกเสียงท่ีเท่าเทียมกนั ประกอบด้วย หุ้นสามญั 1 หุ้นตอ่ 1 เสียง และหุ้นบริุมสิทธิ 100 หุ้นตอ่ 1 เสียง นอกจากนี ้

คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าท่ีในการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในเร่ืองต่างๆ ส าหรับการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในเร่ืองตา่งๆ อีกด้วย 

 

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1) คณะกรรมการบริษัทดแูลให้บริษัทแจ้งก าหนดการประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมระเบียบวาระ และความเห็น

ของคณะกรรมการบริษัทตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประมาณ 

1 เดือนก่อนวนันดัประชมุผู้ ถือหุ้น 

1.2) คณะกรรมการบริษัทดแูลให้บริษัทแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประชมุ ขัน้ตอนการ

ออกเสียงลงมติ รวมทัง้สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแตล่ะประเภทของหุ้น 

1.3) คณะกรรมการบริษัทดแูลให้บริษัทฯ จดัท าหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และ

เผยแพร่พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นฉบบัภาษาไทย  
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2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

2.1) คณะกรรมการบริษัทจะอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย โดยก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการให้

สิทธิ   ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี เป็นการลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ    ผู้

ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 90 วนั โดยผ่านทางเว็บไซต์ของ   หรือโทรสารหมายเลข       0-2328-1245 โดยแจ้งผ่านระบบ

ข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2.2) คณะกรรมการบริษัทจะอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย โดยก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการให้

สิทธิผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอรายช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี เป็นการลว่งหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ 90 วนั โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือโทรสาร

หมายเลข 0-2328-1245 โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

2.3) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะเพ่ิมระเบียบวาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น 

โดยเฉพาะวาระส าคญัท่ีผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสินใจ 

2.4) คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 

3. การมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ 

 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในเร่ืองการจัดการเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ

ผู้ เก่ียวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างรอบคอบเป็นธรรมและโปร่งใส   โดย

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิตา่งๆ ในเร่ืองความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ดงันี  ้

 

นโยบายและแนวปฏบิัตเิร่ีองความขัดแย้งทางผลประโยชน์   

1. ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ตัง้แต่ E16 ขึน้ไป และผู้ อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน) ต้อง

รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองและบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องซึ่งเป็นส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องกับการ

บริหารจดัการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เม่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงูเป็นครัง้แรก 

และรายงานทุกครัง้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงรายงานเป็นประจ าทุกสิน้ปี ทัง้นี ้

เลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียดงักล่าวให้แก่ ประธานกรรมการและประธาน

กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษัทฯได้รับรายงาน เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพ่ือใช้ข้อมลูดงักล่าวในการตรวจสอบและป้องกนัความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ 
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2. มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการที่มีอ านาจควบคมุร่วมกนั และบริษัทอื่นอย่าง

ชดัเจน รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ านาจ เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นท่ีชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้น

ไขว้กบั    ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ จงึไมท่ าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่  

3. ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทคนหนึง่คนใดมีสว่นได้สว่นเสียกบัผลประโยชน์ในเร่ืองท่ี

ก าลงัมีการพิจารณา กรรมการท่ีมีสว่นได้สว่นเสียจะต้องไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองนัน้ โดยอาจไมเ่ข้า

ร่วมประชมุ หรืองดออกเสียงเพ่ือให้การตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยตุิธรรม เพ่ือประโยชน์ของผู้

ถือหุ้นอย่างแท้จริง 

 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ และจะดูแลให้มัน่ใจว่าสิทธิดงักล่าว 

ทัง้ท่ีก าหนดเป็นกฎหมายหรือโดยการตกลงร่วมกนัจะได้รับการคุ้มครอง  และถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัดตลอดจนจะ

ชดเชยอย่างเหมาะสมหากผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้สว่นเสียดงักลา่วถูกละเมิด  

1. นโยบายและแนวปฏบิัตเิก่ียวกับการดูแล   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บริษัทฯ ได้พิจารณาก าหนดผู้มสีว่นได้สว่นเสียขึน้ใหม ่พร้อมกบัก าหนดเป็นนโยบายและมาตรการในการดแูลผู้มี

สว่นได้สว่นเสียเพ่ิมเติม โดยผู้มีสว่นได้สว่นเสียของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 7 กลุม่ ดงันี ้

 1. พนกังาน 

 2. ลกูค้า  

 3. ผู้ ถือหุ้น  

 4. คูค้่า (รวมทัง้ท่ีปรึกษา และ Subcontractor) 

 5. เจ้าหนี ้

 6. หน่วยงานราชการ 

 7. ชมุชนรอบโรงงาน 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการดแูลผู้มีสว่นได้สว่นเสียดงัตอ่ไปนี.้- 

1.  พนักงาน 

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงาน 
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1. บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนแก่พนกังานโดยยดึหลกัพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวดัผลได้ อาทิ 

รายได้ค่าตอบแทนรายเดือน รายได้จากการท างานลว่งเวลา ค่าคอมมิชชัน่ โบนสัประจ าปี กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ การประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพ เป็นต้น 

2. บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเน่ือง อาทิ จัดให้มีการอบรมและ

สมัมนาผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัตลอดทัง้ปี เป็นต้น 

3. บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อพนกังานทกุคนด้วยความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกนั อาทิ การประเมินผลงานพนกังาน 

การรักษาความลบัประวตัิการท างาน และการใช้สิทธิตา่งๆ ของพนกังาน เป็นต้น 

4. บริษัทฯ ค านึงถึงสิทธิของพนกังานเป็นส าคญั และเปิดโอกาสให้พนกังานร้องเรียนกรณีพนกังานไม่ได้รับความ

เป็นธรรมผ่านช่องทางตา่งๆ เช่น ตู้ รับความคิดเห็น หน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบคุคลท่ีรับเร่ือง เป็นต้น  

5. บริษัทฯ มีหน้าท่ีดแูลจดัสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยั ถกูสขุลกัษณะ และเอือ้ตอ่การท างาน

อย่างมีประสิทธิผล อาทิ บริษัทจัดให้มีการด าเนินการ 5 ส. จัดตัง้หน่วยงานด้านความปลอดภัยขึน้ เพ่ือควบคมุ

และดแูลเร่ืองอาชีวอนามยัและความปลอดภยัของพนกังาน เป็นต้น 

 

2. ลูกค้า  

  นโยบายเก่ียวกับการดูแลลูกค้า 

1. บริษัทฯ มีหน้าท่ีในการสร้างความสมัพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลกัความซื่อสัตย์

สจุริต มีความจริงใจตอ่ลกูค้า มีความเช่ือถือและไว้วางใจซึง่กนัและกนั 

2. บริษัทฯ มีหน้าท่ีในการสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้าของบริษัทฯ ด้วยการรับผิดชอบ เอาใจใส ่ดแูลการ

ขายสินค้าและบริการอย่างฉันท์มิตร และให้ความส าคญัต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอนัดบัแรก 

โดยให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนปฏิบตัิตามมาตรการดงัตอ่ไปนี ้

 ยดึมัน่ในการน าเสนอและสง่มอบผลิตภณัฑ์ท่ีได้มาตรฐานคณุภาพตรงกับความต้องการของลกูค้า 

 ยดึถือปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีได้ท าข้อตกลงไว้กบัลกูค้าอยา่งดีท่ีสดุ 

 การเสนอราคาและเง่ือนไขการค้าให้แก่ลกูค้าท่ีจดัอยู่ในกลุม่เดียวกนั  ต้องมีความ เท่าเทียมกนั 

 

3. ผู้ถือหุ้น 

นโยบายเก่ียวกับการดูแลผู้ถือหุ้น 
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1. บริษัทฯ มีหน้าท่ีปกป้องและเคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้นขัน้พืน้ฐาน ได้แก่ สิทธิการซือ้ขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมี

ส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมลูกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือ

หุ้นเพ่ือแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแตง่ตัง้ผู้ สอบบญัชี การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือแก้ไขข้อบงัคบั

หรือหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพ่ิมทนุ การอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น  

2. บริษัทฯ มีหน้าท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในเร่ืองต่างๆ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า สิทธิในการเสนอบคุคลเพ่ือคดัเลือกเป็นกรรมการลว่งหน้า 

สิทธิในการส่งค าถามต่อท่ีประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตัง้ค าถามต่อท่ี

ประชมุ เป็นต้น  

 3. บริษัทฯ ต้องไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือจ ากดัสิทธิของผู้ ถือหุ้น 

 

4. คู่ค้า (รวมทัง้ที่ปรึกษา และ Subcontractor) นโยบายเก่ียวกับการดูแลคู่ค้า (รวมทัง้ที่ปรึกษาและ 
Subcontractor) 

1. บริษัทฯ มีหน้าท่ีสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคูค้่าทกุราย  

2. บริษัทฯ มีหน้าท่ีเปิดโอกาสให้คูค้่าทกุรายน าเสนอสินค้าหรือบริการได้โดยเท่าเทียมกนั โดยให้ผู้บริหารและ

พนกังานท่ีเก่ียวข้องกบัคูค้่าต้องปฏิบตัิตามมาตรการดงัต่อไปนี ้

 ต้องปฏิบตัิงานตอ่คูค้่าด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และมีความเท่าเทียมกนั 

 การพิจารณาและตดัสินใจต้องอยู่บนพืน้ฐานของการเปรียบเทียบคณุภาพ และเง่ือนไขตา่งๆ โดยค านงึถงึ

ผลประโยชน์ของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

 ต้องรักษาความลับของคู่ค้า โดยห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือค่านายหน้าใดๆ จากคู่ค้า รวมถึงห้าม

เปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของคู่ค้ารายหนึ่งหรือหลายรายให้กับคู่ค้ารายอื่นๆ รับทราบทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม 

 

5.  เจ้าหนี ้

นโยบายเก่ียวกับการดูแลเจ้าหนี ้

1. บริษัทฯ มีหน้าท่ีสร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี ้โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเช่ือถือและ

ไว้วางใจซึง่กนัและกนั 
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2. บริษัทฯ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความส าคญัต่อเง่ือนไขต่างๆ ท่ีได้ท าข้อตกลงไว้กบัเจ้าหนีอ้ย่างดี

ท่ีสดุ 

 

6. หน่วยงานราชการ  

นโยบายเก่ียวกับการดูแลหน่วยงานราชการ 

1. บริษัทฯ มีหน้าท่ีปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีได้ก าหนดไว้ ทัง้ยงัส่งเสริมให้มี

การปฏิบตัิให้ดีย่ิงขึน้ และ/หรือมากกวา่ท่ีกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ ก าหนดไว้ 

2. บริษัทฯ จะสนบัสนนุกิจกรรมในโอกาสตา่งๆ ของหน่วยงานราชการตามความเหมาะสม 

3. บริษัทฯ มีนโยบายห้ามให้หรือรับสินบนแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึง่ก าหนดไว้ในนโยบายและแนวทางปฏิบตัิต่อต้าน

การทจุริตและคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่พฒัน์กล 

 

7.  ชุมชนรอบโรงงาน  

นโยบายเก่ียวกับการดูแลชุมชนรอบโรงงาน 

1. บริษัทฯ และพนกังานต้องยดึมัน่ประพฤติปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองท่ีดี และเป็นประโยชน์แก่สงัคมและชมุชน 

2. บริษัทฯ และพนกังานมีหน้าท่ีประพฤติปฏิบตัิตอ่ชมุชนท่ีอาศยัอยู่ใกล้เคียงกบับริเวณท่ีตัง้โรงงานด้วยความเป็น

มิตร และให้ความช่วยเหลือ สนบัสนุนชุมชนให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี ตลอดจนรับผิดชอบด าเนินการแก้ไขในกรณีท่ี

เกิดปัญหาตา่งๆ ท่ีได้รับผลมาจากการด าเนินการของบริษัทอย่างเป็นธรรม และมีความเท่าเทียมกนั 

3. บริษัทฯ และพนักงานมีหน้าท่ีดูแลและสนับสนุนกิจกรรมท่ีมีคุณประโยชน์ต่อสงัคม และให้ความร่วมมือกับ

ภาครัฐและหน่วยงานตา่งๆ ด้วยความเตม็ใจ และเสียสละเพ่ือประโยชน์ตอ่สว่นรวม  

 

 กลไกการมีส่วนร่วมของผู้ส่วนได้ส่วนเสีย 

บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ/ ข้อร้องเรียน กับคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ/หรือ เลขานุการบริษัท เก่ียวกับเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ รวมถึงเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการก ากับดูแล

กิจการท่ีดี ได้แก่ กฎหมายหรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน หรือระบบควบคมุภายในบกพร่อง ผ่านทางช่อง

ทางการรับเร่ืองร้องเรียนและค าแนะน าท่ีได้ก าหนดไว้ในนโยบายฉบบันี ้ 
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โดยผู้ ร้องเรียนจะต้องระบรุายละเอียดของเร่ืองท่ีจะแสดงความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ /ข้อร้องเรียน พร้อมหลกัฐาน 

หรือข้อมลูที่เพียงพอตอ่การตรวจสอบ และแจ้งช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่ได้สง่มายงัช่องทาง

รับเร่ืองดงันี.้- 

(1)  แจ้งผ่าน โทรศพัท์ 0-2328-1035 ตอ่ 1013   

(2)  แจ้งผ่านช่องทางอีเมล info@patkol.com  

(3)  สง่จดหมายในกลอ่งแสดงความคิดเห็นภายในบริษัท บริเวณโรงอาหารทกุแห่ง 

(4)  สง่จดหมายทางไปรษณีย์ถงึบริษัทท่ี เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) 

348 ถ.เฉลิมพระเกรียติ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250   

 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ ได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน โปร่งใส ทัว่ถึง และทนัเวลา ตามข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ซึ่งช่วยให้ผู้ ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า และผู้ ท่ีสนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย มีความเท่า

เทียมกนัและเช่ือถือได้ โดยมีการเปิดเผยข้อมลู ดงันี ้

 

 1. การเปิดเผยข้อมูล 

1.1 คณะกรรมการบริษัทมีระบบท่ีดแูลตรวจสอบว่าข้อมลูที่เปิดเผยต่อนกัลงทุนถูกต้อง ไม่ท าให้ส าคญัผิด 

และเพียงพอตอ่การตดัสินในของนกัลงทนุ  

1.2 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการรายงานผลการปฏิบตัิตามนโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณ

ธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเก่ียวกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีได้ให้ความ

เห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลว่า รวมทัง้กรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว

ได้พร้อมด้วยเหตผุล โดยรายงานผ่านช่องทางตา่งๆ เช่น รายงานประจ าปี และ website ของบริษัท  

1.3 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการรายงานความรับผิดของคณะกรรมการบริษัทตอ่รายงานทางการเงิน

แสดงควบคูไ่ปกบัรายงานของผู้สอบบญัชีในรายงานประจ าปี 

 1.4 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการเปิดเผยค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management 

Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทกุไตรมาส 
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1.5 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการเปิดเผยคา่สอบบญัชีและคา่บริการอื่นท่ีผู้สอบบญัชีให้บริการ 

1.6 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชดุย่อย จ านวนครัง้ของการประชมุและจ านวนครัง้ท่ีกรรมการเข้าร่วมประชมุในปีท่ีผ่านมา รวมถงึ

การฝึกอบรมและพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างตอ่เน่ืองของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจ าปี 

1.7 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูท่ี

สะท้อนถงึภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแตล่ะคน รวมถงึคา่ตอบแทนท่ีกรรมการแตล่ะคนได้รับจากการเป็น

กรรมการของบริษัทย่อย  

 

2. การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ www.patkol.com ทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ โดยปรับปรุงให้เป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ  

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1.  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1.1 คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีคณุสมบตัิหลากหลาย ทัง้ในด้านทกัษะ 

ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัท 

1.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่ 5 คน และไมเ่กิน 12 คน 

1.3 คณะกรรมการบริษัทต้องมกีรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ท่ีมีประสบการณ์ใน

ธุรกิจหรืออตุสาหกรรมหลกัของบริษัทฯ 

1.4 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 4 คน หรือ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท ซึง่

สามารถให้ความเห็นเก่ียวกบัการท างานของฝ่ายจดัการได้อย่างอิสระ 

1.5 คณะกรรมการบริษัทมีวาระด ารงต าแหน่งกรรมการคราวละ 3 ปี ในกรณีท่ีจะแต่งตัง้กรรมการนัน้ให้

ด ารงต าแหน่งตอ่ไป จะน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

1.6 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คดัเลือก ประธานกรรมการ และประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ 
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1.7 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการให้กรรมการอิสระด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจด

ทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ง โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการท างานของกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งหลายบริษัท

เพ่ือให้มัน่ใจวา่กรรมการสามารถอทิุศเวลาในการปฏิบตัิหน้าท่ีให้แก่บริษัทได้อย่างเพียงพอ 

1.8 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารสามารถไปด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไมเ่กิน 2 แห่ง 

1.9 กรรมการมีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั และ

พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถงึการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับ

ความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการ 

 

2. คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริษัท 

2.1 มีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 หรือ

กฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังาน ก.ล.ต.  

2.2 เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท

ฯ 

2.3 มีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์ และมีความอิสระในการตดัสินใจ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น

โดยรวม 

2.4 มีความรับผิดชอบท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการ และสามารถอทิุศเวลาในการปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการได้

อย่างเตม็ท่ี ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น และตดัสนิใจด้วยความระมดัระวงั รักษาผลประโยชน์ของ

บริษัทฯ 

2.5 ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต มีจริยธรรม คณุธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจน

แนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจ 

 

3.  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั 

พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี กรรมการบริษัทต้องหมนุเวียนออก

จากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็น

ผู้ออกจากต าแหน่งก่อน ถ้าจ านวนกรรมการที่จะออกไมอ่าจแบ่งให้ตรงเป็น 3 สว่นได้ ก็ให้ออกโดยจ านวน

ใกล้เคียงท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 และกรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ โดย
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะคดัเลือกและเสนอรายช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมตอ่คณะกรรมการ

บริษัท และตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

 

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

4.1 คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการไมน้่อยกวา่ปีละ 4 ครัง้ และด าเนินการประชุม

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในท่ีประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบ และ

จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอท่ีฝ่ายบริหารจะเสนอเร่ือง และมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายปัญหาส าคญักันอย่าง

รอบคอบ รวมทัง้จดัให้มีการจดบนัทกึรายงานการประชมุทกุครัง้เพ่ือให้กรรมการและผู้ เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบ

ได้ กรรมการมีหน้าท่ีต้องเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ยกเว้นกรณีท่ีมีเหตผุลพิเศษ   

4.2 ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี เลขานุการบริษัทได้จดัท าก าหนดการประชุมประจ าปี

เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบก าหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทัง้ปี ทัง้นีเ้พ่ือให้กรรมการสามารถวางแผน

ลว่งหน้าและจดัเวลาในการเข้าร่วมประชมุได้ 

4.3 ในการก าหนดจ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับ

ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทได้จัดท าก าหนดการประชุม

ประจ าปีพร้อมระบุเร่ืองท่ีต้องพิจารณาในการประชุมแต่ละครัง้  เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึง

รายละเอียดต่างๆ ท่ีต้องพิจารณาในการประชุมแต่ละครัง้ล่วงหน้า เช่น การประชุมในเดือนกุมภาพันธ์จะมีการ

พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี และก าหนดวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี รวมถงึก าหนดวนัปิดสมดุ

ทะเบียนพกัการโอนหุ้นของบริษัท  การประชมุในเดือนพฤษภาคม สิงหาคม และธนัวาคม จะมีการพิจารณาอนมุตัิ

งบการเงินสอบทานรายไตรมาสที่ 1, 2 และ 3 เป็นต้น 

4.4 ในการจดัประชมุแตล่ะครัง้ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จดัสง่เอกสารการประชุมให้แก่กรรมการ

พิจารณาลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนการประชมุ และได้มีการจดัท าเอกสารและสารสนเทศประกอบการประชุม 

  

4.5 การจัดประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

อย่างเคร่งครัด โดยเปิดโอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาส าคญักันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และมีเลขานุการ

บริษัทเข้าร่วมการประชุมและจดบนัทึกรายงานการประชุม ข้อซกัถาม และข้อเสนอแนะต่างๆ ของกรรมการด้วย 

เพ่ือให้กรรมการและผู้ เก่ียวข้องสามารถติดตามและตรวจสอบได้  
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4.6 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครัง้ประธานกรรมการจะใช้เวลาในการประชุมประมาณ 1-2 

ชั่วโมง ซึ่งเป็นเวลาเพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะน าเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณา และกรรมการสามารถอภิปรายปัญหา

ส าคัญกันได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ทัง้นีป้ระธานกรรมการได้ส่งเสริมให้กรรมการในท่ีประชุมใช้ดุลยพินิจท่ี

รอบคอบ และสอบถามท่ีประชมุว่าจะมีผู้ ใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไมใ่นการประชุมแต่

ละวาระทกุครัง้ 

 

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

 ลขานุการบริษัทจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในการจัดท า “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ” 

(CG Self-Assessment) น าเสนอคณะกรรมการบริษัทท าการพิจารณาเป็นรายบุคคล เพ่ือพิจารณาผลงานและ

แก้ไขปัญหาตา่งๆ ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท างานให้ดีขึน้  

 

6. ความเป็นอสิระของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ 

 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการบริษัทก าหนดให้ “ประธาน

กรรมการบริษัท” ไม่เป็นคนเดียวกนักบั “ประธานคณะเจ้าหน้าท่ีบริหาร” ตลอดจนมีการแบ่งแยกอ านาจหน้าท่ีไว้

อย่างชดัเจน เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทถ่วงดลุการท างานกบัฝ่ายจดัการได้อย่างเป็นอิสระ 

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

7.1 คณะกรรมการบริษัทได้สง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาและให้ความรู้แก่

กรรมการท่ีเก่ียวข้อง รวมถงึกรรมการในคณะอนกุรรมการตา่งๆ เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอย่างตอ่เน่ือง   

7.2 เลขานกุารบริษัทได้จดัให้มเีอกสารคูม่ือกรรมการ และหลกัเกณฑ์การเปิดเผยข้อมลู ประวตัิ การถือ

ครองหลกัทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ เป็นต้น โดยจะจดัสง่ให้ทกุครัง้ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

กรรมการใหม ่  

7.3 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้ประธานคณะเจ้าหน้าท่ีบริหารจดัท ารายงานเพ่ือทราบเป็นประจ าถงึ

แผนการพฒันาและสืบทอดงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมในเร่ืองผู้สืบทอดงานในกรณีท่ีตนไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ี

ได้ 

7.4 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดโครงสร้างส าหรับการพฒันาผู้บริหาร โดยมอบหมายให้ประธานคณะ

เจ้าหน้าท่ีบริหารรายงานเป็นประจ าทกุปีถงึสิ่งท่ีได้ด าเนินการไปในระหวา่งปี และพิจารณาควบคูก่บัแผนการสืบ

ทอดงาน 
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บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดูแลให้มีการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Governance) 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือท าหน้าท่ี

ในการก าหนดนโยบาย วางระบบ และประเมินความเสี่ยงต่างๆ รวมทัง้ก าหนดแนวทางในการบริหารและจดัการ

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ 

โดยจากการประเมินความเสี่ยงระดบัองค์กร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจท าให้

เกิดผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัตอ่การบรรลเุป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีดงันี.้- 

 

1.  ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดบิ   

วตัถุดิบหลกัท่ีส าคญัในการผลิตของบริษัทฯ ได้แก่ เหล็ก สแตนเลส และทองแดง ซึง่วตัถุดิบดงักล่าวเป็น

สินค้าโภคภณัฑ์ (Commodities) ซึง่มีราคาเปลี่ยนแปลงไปตามราคาของตลาดโลก และเป็นปัจจยัภายนอกท่ีไม่

สามารถควบคมุได้ ท าให้บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการผนัผวนของราคาวตัถดุิบดงักลา่ว และสินค้าขาดตลาด

ในบางช่วง 

 

การบริหารจัดการความเสี่ยง : 

บริษัทฯ มีการก าหนดคณะท างานวางแผนการใช้วตัถุดิบ (Planning Team) เพ่ือให้การบริหารสินค้าคง

คลังมีประสิทธิภาพมากขึน้ มีนโยบายการสั่งซือ้สินค้าตาม  Demand โดยจะไม่เก็งราคาตลาด และไม่กักตุน

ปริมาณสินค้า โดยจะท าการสั่งซือ้และควบคุมเป็นแต่ละไตรมาส, มีการส่งหนังสือเวียนภายในเพ่ือแจ้งข้อมูล

เก่ียวกบัราคาวตัถุดิบหลกัให้กบัผู้บริหารทราบเพ่ือเป็นข้อมลูเดียวกนัในการวางแผนการสัง่ซือ้วตัถดุิบเพ่ือการผลิต 

และมีการติดตามข้อมลูข่าวสารต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ และเปรียบเทียบราคาวตัถุดิบ เพ่ือให้การสัง่ซือ้สินค้าไมส่งู

กวา่ราคาตลาด และมีการเสาะหาแหลง่ผลิตและผู้ขายรายใหม ่จากทัง้ในและนอกประเทศ เพ่ือกระจายความเสี่ยง

และเพ่ือให้เกิดการแข่งขนัราคาของผู้ขาย 

นอกจากนัน้ยงัมีการเจรจากบัลกูค้า และระบุลงในสญัญาว่าหากราคาวตัถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงไปเกิน

กวา่เปอร์เซน็ต์ท่ีได้ตกลงกนัไว้ บริษัทฯ จะขอปรับราคางานเพ่ือให้สอดคล้องกบัต้นทนุวตัถดุิบท่ีเพ่ิมสงูขึน้ เพ่ือเป็น

การปิดความเสี่ยงดงักลา่ว 

 

 
ปัจจยัความเสีย่ง 
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2. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคคลากรที่มีความสามารถ 

เน่ืองจากลกัษณะการท างานหลกัของบริษัทฯ เป็นงานวิศวกรรม ซึง่เป็นงานท่ีต้องอาศยัผู้ ท่ีมีความรู้ ความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์ ทัง้ด้านงานออกแบบ วางแผน และด าเนินการก่อสร้างตามแผนท่ีวางไว้ ซึง่หมายถึง

วิศวกรในระดับต่างๆ ทัง้ในระดับผู้ จัดการโครงการ (Project Manager) และวิศวกรผู้ ควบคุมงาน (Project 

Engineer หรือ Foreman) รวมถึงช่างฝีมือแรงงานเฉพาะทางต่างๆ ซึง่เป็นท่ีต้องการของตลาด  ท าให้มีภาวะการ

แข่งขันกันสูงเพ่ือให้ได้แรงงานท่ีมีฝีมือเข้ามาท างาน หากบริษัทไม่สามารถสรรหาและ/หรือรักษาบุคลากรท่ีมี

คุณภาพเอาไว้ได้ อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับงาน หรือขาดความต่อเน่ืองในการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทในอนาคตได้ 

 

การบริหารจัดการความเสี่ยง : 

บริษัทฯ ได้ก าหนดกรอบการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันความเสี่ยงในเร่ืองการขาดแคลนแรงงานไว้ โดย

บริษัทฯ มีแผนการสรรหาบุคลลากรเชิงรุก (Proactive Recruitment) โดยได้จัดกิจกรรมแนะน าบริษัทฯ ไปยัง

สถาบนัอาชีวะและมหาวิทยาลยัต่างๆ และเปิดรับนกัศกึษาเข้ามาฝึกงานท่ีบริษัทฯ เพ่ือจะได้คดัสรรนกัศึกษา

เหลา่นัน้เข้าร่วมท างานกบับริษัทฯ 

รวมทัง้มีนโยบายสง่เสริมความก้าวหน้าในอาชีพ  โดยมีมาตรการจงูใจตา่งๆ ท่ีสามารถแข่งขนักบัตลาด

ได้  ดูแลด้านรายได้  ความปลอดภัย รวมถึงการจัดสวสัดิการท่ีเหมาะสมตามอายุงานท่ีท างานต่อเน่ืองและ

บริษัทฯ เสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพ่ือจูงใจให้บุคลากรท างานกับบริษัทฯ ในระยะยาว รวมทัง้สนับสนุนให้

พนกังานได้รับการเข้าอบรมพฒันาฝีมือและความรู้เฉพาะด้านในการปฏิบตัิหน้าท่ี เพ่ือให้พนกังานมีความรู้สกึ

ผกูพนัและมัน่คงกบังานท่ีท า รวมถงึผลกัดนั/สร้างแรงจงูใจให้พนกังานท่ีมีศกัยภาพภายในองค์กร มีโอกาสและ

สามารถเติบโตได้ 

อีกทัง้ยังมีการจัดตัง้ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมท่ีจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็น

สถานท่ีฝึกอบรมช่างฝีมือแรงงาน และให้พนกังานได้อยู่ใกล้ภูมิล าเนาและครอบครัว เพ่ือเป็นการเพ่ิมขวญัและ

ก าลงัใจในการท างานอีกด้วย 

นอกจากนัน้ยงัมีการเพ่ิมสดัส่วนการว่าจ้างผู้ รับเหมาช่วงให้เพียงพอต่อปริมาณงานท่ีมีอยู่ เพ่ือให้การ

ด าเนินงานมีความตอ่เน่ืองไมต่ิดขดั  
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3. ความเส่ียงในการพึ่งพาผู้บริหาร 

เน่ืองจากกลุม่ผู้บริหารปัจจบุนัซึง่เป็นผู้ก่อตัง้บริษัทฯ เป็นกลุม่ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจและเป็นท่ีรู้จกัและ

ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเร่ืองการสร้าง Know How ของบริษัทฯ ซึง่คณุสมบตัิดงักลา่วมีสว่นส าคญัท่ีท า

ให้บริษัทฯ ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน ดังนัน้หากมีการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารดังกล่าว 

อาจจะท าให้บริษัทฯ ประสบปัญหาในการด าเนินธุรกิจในอนาคต 

 

การบริหารจัดการความเสี่ยง : 

บริษัทฯ มีนโยบายการกระจายอ านาจในการบริหารงาน โดยมีคณะกรรมการบริหาร, ประธานคณะ

เจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (Chief) สายงานต่างๆ และผู้ อ านวยการบริหารฝ่ายต่างๆ 

(Executive Director) ท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมเพ่ือดูแลในแต่ละสายงาน ท าให้ลดความเสี่ยงในการ

พึง่พาผู้บริหารระดบัสงูลงได้  นอกจากนัน้ยงัมีการจดัท าแผนพฒันาผู้สืบทอดความส าเร็จ (Successor) โดยจดัให้มี

การฝึกอบรมผู้บริหารใหม่ๆ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม เพ่ือให้ผู้บริหารใหม่ๆ สามารถขึน้มารองรับงานของผู้บริหาร

ระดบัสงูได้ รวมทัง้มีการวางแผนระยะยาวในการพฒันาและสร้างผู้บริหารรุ่นตอ่ไปในอนาคต เพ่ือให้องค์กรเติบโต

อย่างมัน่คง 

โดยในรอบปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เพ่ือให้มีความชดัเจนในสายการบังคบั

บญัชา และความก้าวหน้าเชิงวิชาชีพ (Career Path) รวมถงึเพ่ือการปฏิบตัิงานท่ีคลอ่งตวัขึน้อีกด้วย 

 

4. ความเส่ียงจากการพึ่งพาผู้จัดจ าหน่ายรายใหญ่ 

ในการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการผลิต บริษัทฯ สามารถจัดหาวัตถุดิบได้จากทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ และมีผู้จดัจ าหน่ายอยู่หลายราย รวมทัง้มีการบริหารจดัการเร่ืองการจดัซือ้อยู่อย่างต่อเน่ือง ดัง้นัน้ 

ความเสี่ยงจากการพึง่พาผู้จดัจ าหน่ายรายใหญ่จงึมีอยู่น้อยมาก 

 

การบริหารจัดการความเสี่ยง : 

 บริษัทฯ มีนโยบายการจัดหาวัตถุดิบจากทัง้ในและต่างประเทศ โดยพยายามหาแหล่งผู้ ผลิตหรือ           

ผู้ จ าหน่ายส ารองไว้ เพ่ือเป็นทางเลือกและป้องกันไม่ให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ขึน้อยู่กับผู้ ผลิตหรือ            

ผู้จ าหน่ายรายใดรายหนึง่ 
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5. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทฯ มีการน าเข้าวตัถุดิบบางส่วนจากต่างประเทศ ท าให้มีหนีส้ินบางส่วนเป็นเงินตราต่างประเทศ 

และในขณะเดียวกนับริษัทฯ ก็มีรายได้จากการขายสินค้าในตา่งประเทศในรูปเงินตราตา่งประเทศเช่นกนั บริษัท

ฯ จงึอาจมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน 

 

การบริหารจัดการความเสี่ยง : 

เน่ืองจากบริษัทฯ มีทัง้รายการซือ้และขายท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ จึงบริหารความเสี่ยง โดย

ใช้วิธี Natural Hedge ได้ส่วนหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดจากผลต่าง

ระหว่างยอดซือ้และยอดขาย จึงอาจเกิดผลกระทบทัง้ด้านบวกและด้านลบต่อบริษัทฯ เพ่ือเป็นการลดความ

เสี่ยง บริษัทฯ จึงมีนโยบายซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) และเคร่ืองมือทางการเงิน

ด้านอื่นๆ ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถควบคุมระดับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และจ ากัดขอบเขตของ

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ 

รวมทัง้มีการสง่หนงัสือเวียนภายในเพ่ือแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัอตัราแลกเปลี่ยนภายในกลุม่บริษัทพฒัน์กล 

(Internal Exchange Rate) เป็นประจ าทกุเดือน เพ่ือให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมลูเดียวกนัส าหรับประมาณการต้นทนุ

และเสนอราคาขายอีกด้วย 

 

6. ความเสี่ยงด้านเงนิทุนหมุนเวียน 

เน่ืองจากบริษัทฯ มีงานโครงการสร้างกระบวนการผลิตอาหารต่างๆ ซึง่จะต้องมีเงินทุนหมนุเวียน เพ่ือ

ใช้ในการจดัซือ้วตัถดุิบในการท างานและเป็นค่าจ้างแรงงาน  ซึง่ในส่วนของเงินทนุหมนุเวียนนีจ้ะมาจากเงินทนุ

หมุนเวียนท่ีมีอยู่ของบริษัทฯ และการสนับสนุนจากธนาคารและสถาบันการเงินในรูปแบบของเงินกู้ ระยะสัน้

หมนุเวียน  และหนงัสือค า้ประกนัตา่งๆ เป็นต้น หากมีการเปลี่ยนแปลงการช าระเงินจากลกูค้าท่ีมีมลูคา่งานขาย

รวมสงูมาก  ก็อาจจะสง่ผลกระทบตอ่การบริหารเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ ได้  

 

การบริหารจัดการความเสี่ยง : 

บริษัทฯ มีขัน้ตอนการจัดท าและตรวจสัญญาจากลกูค้า โดยพิจารณาเง่ือนไขการช าระเงินแต่ละราย

อย่างรัดกมุ เช่น การตรวจสอบสถานะทางการเงินของคูค้่าประกอบการพิจารณารับงาน เป็นต้น และ ก าหนดให้

มีการบริหารสภาพคลอ่งอย่างระมดัระวงัโดยใช้อตัราสว่นทางการเงินมาเป็นตวับ่งชี ้และมีการเพ่ิมประสิทธิภาพ
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มากขึน้โดยได้ก าหนดวงจรเงินสด (Cash Cycle day) เป็น KPI ร่วม ระหว่างฝ่ายบริหารโครงการ และฝ่าย

การเงิน  และในด้านการจัดซือ้ได้มีการก าหนด KPI เพ่ือจัดหา Supplier ท่ีให้ราคาและเทอมการช าระเงินท่ีดี

ด้วยเช่นกนั  รวมทัง้มีการสรรหาเงินทุนหมนุเวียนจากสถาบนัการเงินต่างๆ ส ารองไว้กรณีจ าเป็นต้องใช้กระแส

เงินสดเพ่ิมเติม 

 

7. ความเสี่ยงจากลงทุนและการด าเนินงานในต่างประเทศ 

บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองกบันโยบายการเติบโตทางธุรกิจอย่างตอ่เน่ือง 

อย่างไรก็ตามการลงทุนในต่างประเทศมีปัจจยัเสี่ยงภายนอกท่ีอาจกระทบต่อผลการด าเนินงานในแต่ละประเทศ 

ได้แก่ กฏหมาย มาตรการทางการค้า นโยบายทางการเมือง ภยัธรรมชาติ การจ้างแรงงาน ภาษาและวฒันธรรม

ท้องถ่ิน เป็นต้น ผลกระทบเหลา่นีอ้าจท าให้ผลการด าเนินงานไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 

 

การบริหารจัดการความเสี่ยง : 

บริษัทฯ มีขัน้ตอนการศกึษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้จากการลงทุนในแต่ละประเทศอย่างรอบคอบ 

พร้อมกบัว่าจ้างท่ีปรึกษาในต่างประเทศเพ่ือให้ค าแนะน าและด าเนินการต่างๆ ทางกฎหมายและอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ของประเทศนัน้ๆ  โดยเร่ิมแรกบริษัทฯ จะตัง้เป็นตัวส านักงานตัวแทนขาย (Representative Office)  ใน

ต่างประเทศก่อนเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ และเมื่อพิจารณาจากผลความเป็นไปได้ของการลงทุนแล้วว่ามี

ผลตอบแทนคุ้มคา่  จงึตดัสินใจจดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทย่อยขึน้ในตา่งประเทศ   

ปัจจุบนับริษัทฯ มีส านกังานตวัแทนขายในเวียดนาม และจดัตัง้บริษัทย่อยในเมียนมาร์, อินโดนีเซีย (PT. 

INDONESIA PATKOL SERVICE), ฟิลิปปินส์ (PATKOL PHILIPPINES CORPORATION), มาเลเซีย (PATKOL 

MALAYSIA SDN. BHD.) และพมา่ (Patkol Myanmar Co., Ltd.) 

 

8. ความเส่ียงจากการเปิดเสรีการค้าและการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่อาจมี
ผลกระทบต่อยอดขายและต้นทุนการผลิต 

การก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูปแบบนัน้ จะส่งผลให้มีการเปิดเสรี

การเคลื่อนย้ายทรัพยากร เงินทุน แรงงาน และการค้าขายระหว่างกนัในตลาดอาเซียน ซึง่ท าให้มีสินค้า/บริการ

จากประเทศในกลุ่มอาเซียนเข้ามาแข่งขันในไทยมากขึน้ หรือลูกค้าของบริษัทฯ อาจย้ายฐานการผลิตไปยัง

ประเทศอื่นในอาเซียนท่ีมีต้นทนุวตัถุดิบหรือต้นทนุแรงงานท่ีถูกกวา่ บริษัทฯ จงึอาจมีความเสี่ยงจากการเปิดเสรี

การค้าใน AEC ท่ีอาจกระทบตอ่ยอดขายและต้นทนุการผลิต 
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การบริหารจัดการความเสี่ยง : 

บริษัทฯ มีเทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองจกัรแปรรูปและผลิตอาหารที่มีประสิทธิภาพสงูเมื่อเทียบกบัคูแ่ข่งใน 

AEC และบริษัทฯ มีการปรับปรุงและพฒันานวตักรรมการใหม่ๆ  อยู่เสมอ และมีการขยายธุรกิจโดยจดัตัง้เป็นตวั

ส านกังานตวัแทนขาย (Representative Office) และจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทย่อยในกลุ่มประเทศ AEC  รวมทัง้

มีนโยบายขยายธุรกิจไปในกลุ่มประเทศ AEC อย่างต่อเน่ือง เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในกลุ่ม

อาเซียน 

 

9. ความเสี่ยงจากปัจจัยเศรษฐกจิและการเมือง 

จากสภาพเศรษฐกิจโลกท่ีมีความไม่แน่นอน อนัเน่ืองมาจากผลของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา

และจีน และความผนัผวนของเศรษฐกิจในประเทศชัน้น าต่างๆ ซึง่ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจทัง้ในและต่างประเทศ

อาจไม่เติบโตตามท่ีคาดหมายไว้ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศเอง เป็นสิ่งท่ีต้อง

ติดตามอย่างใกล้ชิด เน่ืองจากจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณและความเช่ือมั่นของ

ภาคเอกชน  ซึง่จะมีผลกระทบโดยตรงตอ่บรรยากาศการลงทนุในประเทศและตา่งประเทศ  ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัตอ่

การตัดสินใจของผู้ ลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนขยายโรงงานหรือก าลังการผลิต บริษัทฯ จึงขยายธุรกิจไ ปยัง

ตา่งประเทศ เพ่ือแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพ่ิมขึน้ 

 

การบริหารจัดการความเสี่ยง : 

บริษัทฯ จดัให้มีการประชุมภายในองค์กร เร่ืองการวิเคราะห์และตามติดผลกระทบจากปัจจัยเศรษฐกิจ

และการเมืองในท่ีประชมุ Management Committee เป็นประจ าทกุเดือน พร้อมหาแนวทางปรับกลยทุธ์ให้    สอด

รับกบัสถานการ์ท่ีเกิดขึน้ และมีการจดัสมันาเชิงกลยุทธ์ เพ่ือพฒันาการบริหารการลงทุนใหม่ๆ และการเติบโตใน

ตา่งประเทศ 
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            ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2563  เมื่อวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2563 ได้ประเมินความเพียงพอ

ของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยสรุปความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเป็น  5 

สว่น ดงันี ้

 

ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม 

 เป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ถูกก าหนดขึน้อย่างชัดเจนมีความเป็นไปได้และวัดผลได้ โดย

บริษัทฯ มีการจดัโครงสร้างองค์กร ท่ีช่วยให้ฝ่ายบริหารด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีตัง้

ไว้ โดยมีข้อก าหนดและบทลงโทษ ห้ามฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์กบักิจการ บริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานในธุรกรรมด้านการเงิน การจดัซือ้และการ

บริหารจดัการที่ค านงึถงึความเป็นธรรมตอ่คูค้่าเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ  

 

ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง 

 การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จดัท าโดยการประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ทัง้ท่ีเป็นปัจจยั

ภายในและปัจจยัภายนอกอย่างสม ่าเสมอ โดยวิเคราะห์ถึงสาเหตท่ีุท าให้เกิดปัจจยัความเสี่ยง ก าหนดมาตรการ

บริหารความเสี่ยง รวมถงึติดตามการปฏิบตัิตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

 

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏบิัตงิานของฝ่ายบริหาร 

 การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบด้านการอนุมตัิรายการ การบนัทึก

รายการบญัชี ข้อมลูสารสนเทศ และการดแูลจดัเก็บทรัพย์สินออกจากกนัโดยเดด็ขาด 

 การอนุมตัิการท าธุรกรรมของบริษัทฯ กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคล

ดงักลา่ว จะค านงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และพิจารณาเสมือนหนึง่เป็นรายการที่กระท ากบับคุคลทัว่ไป 

 

 

 
การควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

 



 

084 

 

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

 บริษัทฯ จัดให้มีข้อมูลท่ีส าคัญต่างๆ อย่างเพียงพอเพ่ือประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ                 

โดยกรรมการบริษัทฯ จะได้รับหนงัสือนดัประชมุหรือเอกสารประกอบการประชมุท่ีระบขุ้อมลูที่จ าเป็นและเพียงพอ 

ต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าโดยเฉลี่ย 7 วนั เอกสารประกอบการบนัทึกบัญชีต่างๆ จัดเก็บไว้อย่าง

เป็นหมวดหมู ่และจดัขึน้ตามนโยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจ 

 

ส่วนที่ 5 ระบบการตดิตาม 

 บริษัทฯ จดัให้มีการติดตามผลการด าเนินงานทัว่ไป โดยเปรียบเทียบกบัเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ  การ

ตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในท่ีมีขึน้อย่างสม ่าเสมอ โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องจดัท ารายงาน

ผลการตรวจสอบเสนอโดยตรงต่อผู้ บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ ถูกตรวจสอบ หากมีการตรวจพบ

ข้อบกพร่องอนัเป็นสาระส าคญัจะต้องรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารภายในเวลาอนัสมควร 

รวมถงึการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องดงักลา่วด้วย 
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รายการระหว่างกันอื่นๆของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน รวมทัง้
นโยบายการก าหนดราคาซือ้ขาย และอตัราดอกเบีย้ โดยท่ีบริษัทฯมีรายการระหวา่งกนักีบบริษัทย่อย บริษัท
ร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ได้แสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 27 

 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2562 ปี 2561 
 
บริษัท ทีป่รึกษาธุรกิจ     
พรูเด้นท์ จ ากัด 
(“Prudent”) 
 
เป็นผู้ให้บริการท่ีปรึกษา
ทางธุรกิจ โดยมกีรรมการ
ร่วมกนักบับริษัทฯ คือ นาย
รังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ 

 
รายจ่ายคา่บริการ 
บริษัทฯ ได้ต่อสญัญาว่าจ้างรับ

บริการในเ ร่ืองการวางแผน     

กลยุท ธ์  และท า  Workshop 

ส าห รับระดับบริหารในการ

แก้ปัญหาต่างๆ ในองค์กรกับ 

Prudent ต่อเนื่องตัง้แต่วันที่ 1

เมษายน  2561  ถึง 31 มีนาคม 

2563) ค่าบริการเพิ่มขึน้จาก

สัญญาเดิมเดือนละ 50,000

บาท 

 

 
4.8 

 
4.7 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ค รั ้งที่  2/2561  เ มื่ อ วันที่  11 
พฤษภาคม  2561  ไ ด้มี มติ
อนุมัติ ก า ร เ ข้ าท า ร ายก า 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 

 
 
รายการระหว่างกนั  
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รายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งบริษัทได้ก าหนด
อ านาจในการอนมุตัิรายการไว้อย่างชดัเจน ซึง่ได้พิจารณาให้เกิดความสมดลุระหว่างความคล่องตวัในการ
ด าเนินงานท่ีเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจปกติ และการมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีพอ  โดยได้รับการ
ทบทวนระเบียบปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ  นอกจากนีใ้นการท ารายการระหว่าง
กนั บริษัทฯได้พิจารณาถงึการก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่กลุม่บริษัท 

 
มาตารการหรือขัน้ตอนในการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

กรณีท่ีมีรายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ กบับริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั กบับคุคล
ท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับ
ความจ าเป็นในการเข้าท ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ๆ โดยพิจารณาเง่ือนไข
ต่างๆให้เป็นไปตามลักษณะการด าเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรมและมีการเปรียบเทียบกับราคาของ
บคุคลภายนอกหรือราคาตลาดในกรณีจ าเป็น คณะกรรมการตรวจสอบจะจดัให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักลา่วเพ่ือน าไปใช้ประกอบการตดัสินใจ
ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ เช่ียวชาญดงักล่าวจะถูก
น าไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดงักล่าว อีกทัง้จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
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นโยบายภาพรวม 

บริษัท พฒัน์กล จ ำกดั (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจเพ่ือให้เกิดควำมยัง่ยืน ด้วยกำรสร้ำงสมดลุ ด้ำนสงัคมท่ีมัน่คง 

และสิ่งแวดล้อมท่ีดี ไปพร้อมๆ กบักำรเติบโตทำงธุรกิจ ควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมเป็นสว่นหนึง่ในกำรด ำเนินธุรกิจ

ของพฒัน์กล ซึง่มีแนวทำงในกำรพฒันำ ยดึมัน่ในควำมรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำยเพ่ือประโยชน์ร่วมกนั

อย่ำงยัง่ยืน จงึได้ ก ำหนดกรอบกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนของพฒัน์กล อ้ำงอิงกบัแนวทำงกำรด ำเนินกำรในระดบั

สำกล ซึง่ครอบคลมุทัง้ด้ำนเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้เกิดกำรด ำเนินงำนท่ีสมดลุและสอดคล้องกนั  

โดยในปี 2562 บริษัทฯ แตง่ตัง้คณะกรรมกำร Sustainable Development (SD) เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำน

กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน ไมว่ำ่จะเป็นด้ำนสงัคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดควำมสมดลุกบักำรเติบโตทำงธุรกิจ เพ่ือให้

เกิดเป็นนโยบำยท่ีชดัเจน อย่ำงเป็นรูปธรรม และตอ่เน่ือง โดยยดึหลกับรรษัทภิบำลเป็นพืน้ฐำนส ำคญัสงูสดุ อีกทัง้

ยงัมุง่มัน่พฒันำเพ่ิมคณุคำ่อย่ำงยัง่ยืนตลอดทัง้ห่วงโซค่ณุคำ่ และดแูลผู้มีสว่นได้เสียให้สำมำรถเติบโตอย่ำงยัง่ยืน

ไปพร้อมๆ กบัพฒัน์กล มีหน้ำท่ีก ำกบักำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมตำมโยบำยหลกั 3 ข้อ ดงันี ้

1. ด ำเนินธุรกิจโดยเป้ำหมำยสงูสดุไมใ่ช่เพียงแคก่ำรท ำก ำไร แตเ่ป็นกำรสร้ำงประโยชน์ร่วมกนัของผู้มีสว่น
ได้สว่นเสียทกุฝ่ำยท่ีเก่ียวข้องอย่ำงยัง่ยืนมุง่มัน่ดแูลรักษำสภำพแวดล้อมและ กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้
คณุคำ่  

2. พฒันำชมุชนและดแูลรักษำสภำพแวดล้อมและกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้คณุคำ่ มีสว่นร่วมในกำรช่วย
ผลกัดนัและพฒันำคณุภำพชีวิตของผู้คนในชมุชนให้ดีย่ิงขึน้ในทกุท่ีท่ีพฒัน์กลเข้ำไปด ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ 
ตระหนกัเสมอวำ่อตุสำหกรรมท่ีดีจะต้องควบคูไ่ปกบักำรพฒันำสงัคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือควำมยัง่ยืน
ของบริษัทฯ โดยให้กำรสนบัสนนุกิจกรรมท่ีมีสว่นสร้ำงสรรค์สงัคมอย่ำงสม ่ำเสมอ และได้จดัสรร
งบประมำณสว่นหนึง่จำกรำยได้ของบริษัทฯ เพ่ือใช้ด ำเนินกิจกรรมควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม 

3. กำรด ำเนินงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนให้เกิดเป็นสว่นหนึง่ของกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท พฒันำและ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่ำนมลูคำ่จำกผลประกอบกำร 
 
นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัสง่เสริมให้กำรปฎิบตัิงำนของกรรมกำร  ผู้บริหำร  และพนกังำนของบริษัทฯ โดย

ยดึหลกั “คณุภำพพร้อมบริกำร ด้วยควำมจริงจงัและจริงใจ”  มีควำมมุง่มัน่ตอ่ควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและ
สิ่งแวดล้อม  รวมทัง้กำรปลกูฝังจิตส ำนกึของพนกังำนของบริษัทฯ ให้มีควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมอย่ำงจริงจงัและ
ตอ่เน่ือง เพ่ือให้ด ำรงอยู่เป็นวฒันธรรมองค์กรท่ีดีตลอดไป  
 

 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
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การด าเนินงาน 

1.  การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

 บริษัทฯ มีควำมมุง่มัน่ท่ีจะบริหำรงำนโดยยดึหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี (Good Corporate 

Governance) ซึง่เป็นข้อพงึปฏิบตัิท่ีดีส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนและแนวปฏิบตัท่ีิเก่ียวข้องของตลำด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือยกระดบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรไปสูแ่นวปฏิบตัิท่ีมีคณุธรรม มีควำมโปร่งใส 

สำมำรถตรวจสอบได้ และมีมำตรฐำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีในระดบัสำกล บริษัทฯ จงึได้จดัท ำ  “คูม่ือนโยบำย

และแนวทำงปฏิบตัิกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี”  ของบริษัทฯ ขึน้ และประกำศให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน

รับทรำบและยดึถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิ  ซึง่ครอบคลมุถงึแนวปฏิบตัิตำ่งๆ และสอดคล้องกบัควำมคำดหวงั

ของผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

 โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะใช้ควำมพยำยำมท่ีจะดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยและแนวปฏิบตัิกำร

ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีนีไ้ว้อย่ำงเคร่งครัด และมุง่มัน่ท่ีจะพฒันำกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทฯ อย่ำงตอ่เน่ือง เพ่ือ

บรรลเุป้ำหมำยในกำรสร้ำงควำมมัน่คงและควำมเจริญเติบโตอย่ำงตอ่เน่ือง และยัง่ยืนให้กบับริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น

ตลอดไป 

 

2.  การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

บริษัทฯ ได้มีนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี มีคณุธรรม จริยธรรม และด ำเนิน

ธุรกิจด้วยควำมซื่อสตัย์และโปร่งใส อีกทัง้ได้ตระหนกัถงึปัญหำกำรทจุริตและกำรคอร์รัปชัน่ซึง่ทวีควำมรุนแรงและ

ก่อให้เกิดควำมเสียหำยตอ่กำรพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมเป็นอย่ำงมำก เป็นผลให้ภำคเอกชนไทย ประกอบด้วย 

สมำคมสง่เสริมกรรมกำรบริษัทไทย, หอกำรค้ำไทย, สมำคมบริษัทจดทะเบียน, สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

เป็นต้น ได้ก่อตัง้ “โครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต” (Private Sector 

Collective Action Coalition Against Corruption, “CAC”)  ซึง่สอดคล้องกบันโยบำยในกำรประกอบธรุกิจของ

บริษัทฯ ดัง้นัน้ ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 6/2562 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหำคม 2562 จงึได้มีมติให้    บริษัทฯ 

เข้ำร่วมลงนำมแสดงเจตนำรมณ์ท่ีจะไมม่ีสว่นร่วมในกำรคอร์รัปชัน่ และน ำบริษัทฯ เข้ำสูก่ระบวนกำรรับรองกำร

เป็นสมำชิก CAC เพ่ือร่วมตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่  และเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจท่ีอำจมีควำมเสี่ยงด้ำนกำร

ทจุริตและคอร์รัปชัน่ได้รับกำรพิจำรณำ     และปฏิบตัิอย่ำงรอบคอบ  บริษัทฯ   จงึได้แตง่ตัง้ “คณะกรรมกำร

ตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่” (Anti-Corruption Committee) ขึน้เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวำคม 2562 เพ่ือด ำเนินงำนด้ำนกำร

ตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ โดยจดัท ำ “คูม่ือนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิ

ตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่” ขึน้   มีควำมมุง่หมำยให้ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนในบริษัทฯ และ

บริษัทในกลุม่ ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ รับรู้ถงึบทบำทหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ และยดึถือเป็นแนวทำงปฏิบตัิ



089 

 

เก่ียวกบักำรคอร์รัปชัน่ในรูปแบบตำ่งๆ ผ่ำนกำรเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรของบริษัทฯ  รวมทัง้มีกำรฝึกอบรม

ให้ควำมรู้ ตลอดจนประกำศเจตนำรมณ์นีไ้ปยงับคุคลภำยนอก พร้อมทัง้ได้จดัให้มีช่องทำงในกำรรับเร่ืองร้องเรียน 

(Whistleblower) และมำตรกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส  ทัง้นี ้เพ่ือเป็นกำรยกระดบักำรพฒันำประเทศโดยลดกำร

คอร์รัปชัน่ท่ีเกิดขึน้ตอ่ไป 

 

 3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ตระหนกัถงึควำมส ำคญัของสิทธิมนษุยชน และมีนโยบำยในกำรปฏิบตัิตอ่พนกังำนด้วยควำมเคำรพตอ่

ควำมเป็นปัจเจกชนและศกัด์ิศรีของควำมเป็นมนษุย์ โดยก ำหนดให้พนกังำนทกุคน มีสทิธิ เสรีภำพ และควำม

เสมอภำคเท่ำเทียมกนั ในกำรปฏิบตัิงำน ตลอดจนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำน โดยไมเ่ลอืกวำ่พนกังำน   ผู้นัน้

จะมี ต ำแหน่ง ถ่ินก ำเนิด  เชือ้ชำติ  ภำษำ  ศำสนำ  อำย ุเพศ สภำพทำงร่ำงกำย หรือสขุภำพ ฐำนะทำงเศรษฐกิจ

หรือสงัคม คณุวฒิุทำงกำรศกึษำ หรือควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง  แตกตำ่งกนัแตอ่ย่ำงใด อีกทัง้บริษัทฯ ยงัได้

ปฎิบตัิตำมข้อตกลงด้ำนสิทธิมนษุยชน ข้อกฎหมำยวำ่ด้วยเร่ืองของกำรใช้แรงงำนกบัสมำคม องค์กรตำ่งๆ ทัง้ใน

ระดบัประเทศ และระดบัสำกลระหวำ่งประเทศด้วย  โดยไมม่ีกำรจ้ำงแรงงำนเดก็ท่ีอำยนุ้อยกวำ่ 18 ปี รวมทัง้ไมม่ี

กำรแจ้งแรงงำนตำ่งด้ำวท่ีผิดกฎหมำย ส ำหรับระหวำ่งประเทศท่ีบริษัทฯ เข้ำไปด ำเนินงำน บริษัทฯ ได้ก ำหนด

คณุสมบตัิด้ำนอำยขุองพนกังำนตำมข้อระเบียบบงัคบักำรจ้ำงแรงงำนในประเทศนัน้ๆ  

 

4.  การปฏบิัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ ตระหนกัอยู่เสมอวำ่พนกังำนทกุคนเป็นทรัพยำกรท่ีทรงคณุคำ่ท่ีสดุของบริษัทฯ เป็นปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จ

ของพนัธกิจและเป้ำหมำยตำ่งๆ  บริษัทฯ จงึให้กำรดแูลและกำรปฏิบตัิท่ีเป็นธรรมทัง้ในด้ำนโอกำส ผลตอบแทน 

กำรแตง่ตัง้ โยกย้ำย และสวสัดิกำรท่ีเหมำะสม และเป็นธรรม ในด้ำนตำ่งๆ เช่น 

-   ด้ำนกำรบริหำรคำ่จ้ำง ผลตอบแทนและสวสัดิกำรตำ่งๆ บริหำรโดยค ำนงึถงึหลกักำรจงูใจพนกังำน ให้

พนกังำนปฏิบตัิงำนเตม็ควำมสำมำรถ มีควำมเป็นธรรม เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยและมีระบบแบบแผน

ในกำรปฏิบตัิท่ีเป็นมำตรฐำนเดียวกนั เหมำะสมกบัระดบัหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบสอดคล้องกบักำรด ำเนินธุรกิจ 

และอยู่ในระดบัท่ีสำมำรถแข่งขนัได้หรือเทียบเท่ำกบัอตัรำคำ่ตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจเดียวกนั 

-    ด้ำนกำรพฒันำศกัยภำพของพนกังำน บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัในกำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ

ทกัษะกำรบริหำร โดยผ่ำนระบวนกำรฝึกอบรม กำรสมัมนำ กำรดงูำน และยงัมุง่มัน่ท่ีจะพฒันำบคุลำกร เพ่ือเพ่ิม

ขีดควำมสำมำรถของพนกังำนทกุระดบัและเป็นไปอย่ำงตอ่เน่ือง 
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-   ด้ำนกำรจ้ำงงำน กำรปฏิบตัิงำน ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำน บริษัทฯ ได้ก ำหนดแนวปฏิบตัิท่ีชดัเจน

เป็นมำตรฐำน ตัง้อยู่บนหลกักำรที่ไมเ่ลือกปฏิบตัิและสอดคล้องกบักฎหมำยตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยให้โอกำสทกุคน

อย่ำงเท่ำเทียมกนั ทัง้ในด้ำนสดัสว่นของหญิง ชำย เชือ้ชำติ ศำสนำ ภมูิล ำเนำเดิม อำย ุสภำพควำมพิกำร ฐำนะ

ทำงเศรษฐกิจสงัคม หรือ คณุวฒิุกำรศกึษำ 

-    ด้ำนควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัในท่ีท ำงำน บริษัทฯ ได้ห่วงใยในชีวิต และสขุภำพของพนกังำนทกุคน 

ดงันัน้ กำรบริหำรกำรจดักำรด้ำนควำมปลอดภยัและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน นอกจำกจะเป็นไปตำม

มำตรฐำนท่ีกฎหมำยก ำหนดแล้ว บริษัทฯ ยงัสนบัสนนุและสง่เสริมให้มีกำรจดักิจกรรมควำมปลอดภยัอย่ำง

ตอ่เน่ืองอีกด้วย 

 

นอกจำกนี ้ด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั  บริษัทฯ ได้ด ำเนินธุรกิจท่ีค ำนงึถงึควำมปลอดภยั อำชีว-  

อนำมยั โดยได้พฒันำระบบมำตรฐำนกำรจดักำรด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั (OHSAS18001) ให้เข้ำกบั

กำรด ำเนินงำนในทกุขัน้ตอน โดยให้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมปลอดภยัตอ่ชีวิต และสขุภำพของพนกังำน ผู้ รับเหมำ 

อย่ำงเป็นธรรมโดยไมเ่ลือกปฏิบตัิ รวมถงึสง่ตอ่ไปควำมรับผิดชอบสูชุ่มชนรอบข้ำง อำทิเชน่ กำรจดัหำอปุกรณ์

ป้องกนัควำมปลอดภยัสว่นบคุคลให้กบัพนกังำนทกุระดบั กำรฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภยัให้กบัพนกังำนและ

ผู้ รับเหมำ กำรก ำหนดมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภยัส ำหรับผู้ เข้ำมำติดต่อ กำรจดัท ำสื่อด้ำนควำมปลอดภยั 

“เก่ียวกบักำรขบัข่ียำนพำหนะอย่ำงปลอดภยั” ให้กบัหน่วยงำนรำชกำรส ำหรับแจกจ่ำยให้กบัประชำชนทัว่ไป  

 

5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทฯ ตระหนกัถงึควำมส ำคญัของลกูค้ำท่ีมีตอ่ควำมส ำเร็จของธุรกิจของบริษัทฯ จงึมีเจตจ ำนงท่ีจะแสวงหำ

วิธีกำรที่จะสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำให้มีประสิทธิภำพและประสทิธิผลย่ิงขึน้ตลอดเวลำ  และได้ก ำหนดแนว

ปฏิบตัิไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ท ำกำรผลิตสินค้ำท่ีมีคณุภำพ โดยค ำนงึถงึมำตรฐำนและควำมปลอดภยัในกำรใช้งำน  

2. สง่มอบสนิค้ำและให้บริกำรท่ีมีคณุภำพด้วยควำมจริงจงั และจริงใจ ในรำคำท่ีเป็นธรรม  

3. ให้ข้อมลูข่ำวสำรท่ีถกูต้อง เพียงพอและทนัตอ่เหตกุำรณ์แก่ลกูค้ำ เพ่ือให้ลกูค้ำทรำบเก่ียวกบัสินค้ำและบริกำร

โดยไมม่ีกำรกลำ่วเกินควำมเป็นจริงท่ีเป็นเหตใุห้ลกูค้ำเข้ำใจผิดเก่ียวกบัคณุภำพ  ปริมำณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของ

สินค้ำหรือบริกำรนัน้ๆ 

4. รักษำควำมลบัของลกูค้ำและไมน่ ำไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ 
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5. ให้ค ำแนะน ำเก่ียวกบัวิธีกำรใช้สินค้ำและบริกำรของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภำพ เป็นประโยชน์กบัลกูค้ำสงูสดุ  

 

6.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ตระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรรักษำสิ่งแวดล้อมโดยได้น ำเอำระบบ ISO 14001 เข้ำมำใช้เป็นแนวทำง

ในกำรก ำกบักำรด ำเนินงำนขององค์กร ในด้ำนผลิตภณัฑ์บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะผลิต และพฒันำเคร่ืองจกัรตำ่งๆ ให้

ประหยดัพลงังำน และเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม ในด้ำนกำรด ำเนินงำนก็ได้มีกำรรณรงค์ให้พนกังำนประหยดั

พลงังำนผ่ำนกิจกรรมตำ่งๆ อำทิ เช่น กำรรณรงค์ให้ปิดไฟฟ้ำ เคร่ืองปรับอำกำศ และปิดหน้ำจอคอมพิวเตอร์ ช่วง

พกักลำงวนัระหวำ่งเวลำ 12.00 – 13.00 น. เพ่ือประหยดัพลงังำนและสิ่งแวดล้อม กำรท ำกิจกรรม 5ส. เพ่ือ

สง่เสริมให้พนกังำนทกุคนมีสว่นร่วมในกำรดแูลรักษำควำมสะอำดสถำนท่ีท ำงำน  กำรตัง้เป้ำหมำยในเร่ืองลด

ปริมำณกำรใช้กระดำษ ทัง้นีก้็เพ่ือให้พนกังำนเกิดจิตส ำนกึในกำรประหยดัพลงังำนและน ำไปประยกุต์ใช้ใน

ชีวิตประจ ำวนัตอ่ไป 

  

7.  การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทฯ ตระหนกัถงึควำมส ำคญัในกำรพฒันำชมุชน และสงัคมรอบข้ำง โดยกำรสนบัสนนุควำมช่วยเหลือตำม

โอกำสตำ่งๆ ให้กบัหน่วยงำนในชมุชน ทัง้ในด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนสำธำรณปูโภค กำรจ้ำงงำน กำรสนบัสนนุทนุ 

และอปุกรณ์เพ่ือกำรศกึษำ  กำรสนบัสนนุกิจกรรมของหน่วยงำนปกครองสว่นท้องถ่ิน ตลอดจน 

เข้ำร่วม และสนบัสนนุกิจกรรมตำมขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมของท้องถ่ิน ท่ีบริษัทฯ ตัง้อยู่อย่ำงสม ่ำเสมอ 

 

8.  การมีนวัตกรรม และเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

บริษัทฯ สง่เสริมให้พนกังำนมีกำรติดตำมมีกำรคิดตอ่ยอดองค์ควำมรู้ กำรน ำเอำควำมรู้และวิทยำกำรใหม่ๆ  เข้ำมำ

ใช้พฒันำผลงำน โดยมีกำรจดักิจกรรมสง่เสริมให้เกิดพฒันำควำมคิดเชิงนวตักรรมอย่ำงตอ่เน่ือง เพ่ือกระตุ้นให้

เกิดควำมคิดในกำรพฒันำสินค้ำและบริกำรที่ดีมีคณุภำพ มีประสิทธิภำพ และค ำนงึถงึกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำง

คุ้มคำ่  ลดกำรสญูเสียในกำรใช้ทรัพยำกร  เช่น  กำรสง่เสริมกำรจดสิทธิบตัรในนวตักรรมท่ีมีสว่นช่วยให้สินค้ำของ

บริษัทฯสำมำรถเพ่ิมประสทิธิภำพในกำรท ำงำน ให้มีประหยดักำรใช้พลงังำนและทรัพยำกรตำ่งๆ เช่น เคร่ืองท ำ

น ำ้แข็ง และ เคร่ืองท ำควำมเย็น  
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กจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

กำรด ำเนินงำนท่ีเป็นสว่นหนึง่ของกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ท่ีแสดงถงึควำมรับผิดชอบ ตอ่ผู้มีสว่น

ได้เสียท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ  ด้วยควำมระมดัระวงั ภำยใต้กฎหมำยท่ีก ำหนด โดยมีกิจกรรมกำรด ำเนินงำน

เก่ียวกบั ควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility) ตำมคติพจน์ท่ีบริษัทยดึมัน่เสมอมำ คือ 

“คณุภำพพร้อมบริกำร ด้วยควำมจริงจงัและจริงใจ ดงัตอ่ไปนี ้

1. กำรผลิตแรงงำนฝีมือเพ่ือสง่ตอ่ให้ภำคอตุสำหกรรม และกำรบริกำรในประเทศไทย อนัเน่ืองมำจำก
แรงงำนฝีมือยงัมีไมเ่พียงพอต่อควำมต้องกำรที่เพ่ิมสงูขึน้ และอำจสง่ผลกระทบตอ่กำรพฒันำประเทศใน
ระยะยำว โดยเฉพำะกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนก้ำวสู่กำรท ำงำนอย่ำงมืออำชีพจงึมีควำมส ำคญัและ
สอดคล้องกบักำรพฒันำเศรษฐกิจของประเทศท่ีต้องกำรผู้ เรียนจบสำยอำชีพมำเป็นก ำลงัส ำคญัในกำร
ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนำคต โดยพฒัน์กลได้ร่วมลงนำมบนัทกึข้อตกลงควำมร่วมมือ
กบัวิทยำลยัเทคนิคชยัภมูิ เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2562 เพ่ือสง่เสริมและสนบัสนนุกำรด ำเนินกิจกรรม
ทำงด้ำนวิชำกำรในกำรจดักำรกำรศกึษำ ประเภทสำขำวิชำอตุสำหกรรม สำขำวิชำเทคนิคเคร่ืองท ำควำม
เย็นและปรับอำกำศ หลกัสตูรประกำศนียบตัรวิชำชีพชัน้สงู (ปวส.) โดยให้นกัศกึษำฝึกปฏิบตัิงำนจริงใน
บริษัทและสง่เสริมสนบัสนนุให้นกัศกึษำได้มีกำรเรียนรู้ด้วยวิธีเรียนแบบบรูณำกำรจำกประสบกำรณ์กำร
ท ำงำนหรือจำกกำรฝึกอบรม เพ่ือให้เกิดทกัษะและควำมรู้มีสมรรถนะคำมจดุประสงค์ของหลกัสตูร 

 

2. โครงกำรโรงงำนต้นแบบแห่งกำรเรียนรู้กระบวนกำรแช่เยือกแข็งส ำหรับ SME ด ำเนินกำรโดย สง่มอบ
เคร่ืองแช่เยือกแข็งให้กบัทำงสถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบงัเพ่ือท ำกำรศกึษำ
วิจยัเป็นระยะเวลำ 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 25 เมษำยน 2560   ถงึ 25 เมษำยน 2563 เพ่ือจดัสร้ำงโรงงำน
ต้นแบบแห่งกำรเรียนรู้กระบวนกำรแช่เยือกแข็ง ให้เป็นศนูย์กำรวิจยั บริกำรวิชำกำร บริกำรทดสอบ 
และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลติอำหำรแช่เยือกแข็งให้กบัผู้ประกอบกำรระดบั SME นกัวิจยั นกัศกึษำ
และเอกชนท่ีสนใจในด้ำนกำรลงทนุทัง้ในและตำ่งประเทศ 

3. โครงกำรสนบัสนนุทนุกำรศกึษำ DMC Scholarships for Undergraduate Study in the Major of 
Dairy and Beverage Engineering Program (International Program) at Mahidol University, 
Thailand อย่ำงตอ่เน่ือง ซึง่เป็นหลกัสตูรกำรศกึษำท่ีตอบสนองตอ่ธุรกิจของบริษัทฯโดยตรง ตัง้แต่ปี 
2561-2562 ปัจจบุนั บริษัทฯให้กำรสนบัสนนุกำรให้ทนุกำรศกึษำให้กบันกัศกึษำรวมทัง้หมด 4 คน ดงันี ้

• นำยเอลียำ เอกตำ  

• นำยปิยวฒัน์ อทิุตสำร  

• นำงสำวปิยธิดำ วงับญุ 

• นำงสำวพีรญำ วิริยำนนท์ 

 

4. กิจกรรมเพ่ือสำธำรณะประโยชน์ในรูปแบบตำ่ง ๆ ดงันี ้
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a. โครงกำรสนบัสนุนทนุกำรศกึษำให้แก่บตุรของพนกังำน ด ำเนินกำรโดยให้ทุนกำรศกึษำแก่บตุร
พนักงำนส ำหรับพนักงำนท่ีมีรำยได้ไม่เกิน 20,000 บำทต่อเดือน ทัง้หมด 31 ทุน เพ่ือส่งเสริม
กำรศกึษำและช่วยเหลือแบ่งเบำภำระของพนกังำนในปี 2562 

b. กิจกรรมบริจำคโลหิต ด ำเนินกำรโดย ทีมสภำกำชำดมำรับบริจำคเลือดให้กบัโรงพยำบำลรำชวิถี 
ท่ีบริษัท พฒัน์กล จ ำกดั (มหำชน) เพ่ือช่วยเหลือสงัคม และส่งเสริมให้พนกังำนได้ร่วมกิจกรรม
บ ำเพ็ญประโยชน์สร้ำงจิตส ำนกึเป็นผู้ เสียสละให้กบัสงัคม 

c. โครงกำรสนบัสนนุกิจกรรมวนัเด็กรวมกบัส ำนกังำนเขตประเวศ วนัเสำร์ท่ี 11 มกรำคม 2562 ณ 
สวนพัฒนำภิรมย์ ประเวศ ด ำเนินกำรโดยให้กำรช่วยเหลืออำหำร และเคร่ืองดื่ม เพ่ือเป็นกำร
ส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนได้รับควำมสนุกสนำนสำมคัคี กล้ำแสดงออก ในทำงสร้ำงสรรค์ มี
ระเบียบวินยั มีควำมรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม 

d. กิจกรรมแห่เทียนเข้ำพรรษำ ณ วดัแก้วพิทกัษ์เจริญธรรม แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ซึง่
ตัง้อยู่บริเวณท่ีพฒัน์กลเข้ำไปด ำเนินธุรกิจ 

e. กิจกรรมกฐินสำมคัคี บริษัท พัฒน์กล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทในเครือ ณ วดักำจับ ต ำบล
ห้วยโรง อ ำเภอเขำย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ ซึง่ตัง้อยู่บริเวณท่ีพฒัน์กลเข้ำไปด ำเนินธุรกิจ 

f. กำรบริจำคและสนบัสนนุกิจกรรมเพ่ือสงัคมอื่นๆตำมท่ีบริษัทฯพิจำรณำ 
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บริษัท พฒัน์กล จ ำกดั (มหำชน) ก่อตัง้ขึน้ เมื่อปี 2508  ได้รับช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัในฐำนะผู้ เช่ียวชำญ

ด้ำนระบบท ำควำมเย็นและเคร่ืองจกัรแปรรูปอำหำรในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิค และได้ขยำยกำรด ำเนินธุรกิจจำก

เดิมในกำรรับเหมำ ติดตัง้ โรงน ำ้แข็ง เคร่ืองท ำควำมเย็นและห้องเย็นตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำโดยให้กำร

บริกำรอย่ำงครบวงจร คลอบ คลุมตัง้แต่กำรออกแบบ ติดตัง้งำนด้ำนวิศวกรรม และงำนบริกำรโดยได้รับกำร

ยอมรับและไว้วำงใจจำกลกูค้ำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศทัว่โลก ตำมคติพจน์ท่ีบริษัทฯ ยดึมัน่มำโดยตลอดว่ำ 

“คณุภำพพร้อมบริกำรด้วยควำมจริงจงัและจริงใจ” บริษัทฯ มีควำมค ำนึงถึงด้ำนควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

ขององค์กร จงึมีนโยบำยจดัตัง้สว่นงำนควำมปลอดภยัฯ เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภำคม 2555  

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมัน่ในก ำรสร้ำงควำมตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบต่อสงัคมในแง่ของกำรดูแลบุคลำกร

และผู้ รับเหมำในองค์กร โดยบริษัทฯ มุ่งหวงัท่ีจะมีพืน้ท่ีปฏิบัติงำนท่ีปลอดภัย และถูกหลกัอำชีวอนำมยั ให้กับ

พนักงำนและผู้ รับเหมำ โดยปัจจุบันได้รับรองมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย BS 

OHSAS 18001 และสิ่งแวดล้อม ISO 9001 ISO 14001 จำก Tuv Nord 

 

นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมดังนี ้

“ผู้น ำในกลุม่ธุรกิจเคร่ืองจกัรอตุสำหกรรมอำหำรและเคร่ืองดื่ม กำรท ำควำมเย็น น ำ้แข็งด้วยวิศวกรรม

ฉนัท์มิตร”  

1. เป็นมิตรกับคู่ค้ำอย่ำงจริงจังและจริงใจ ด้วยกำรสร้ำงผลงำนคุณภำพ พร้อมบริกำร เพ่ือประโยชน์

สงูสดุของคูค้่ำ   

2. เป็นมิตรต่อพนักงำน โดยมุ่งมั่นสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนท่ีจริงใจ ปลอดภัย สอดคล้องกับ

กฎหมำย และข้อก ำหนดท่ีเก่ียวข้อง ป้องกนักำรบำดเจ็บและโรคจำกกำรท ำงำน และพฒันำอย่ำงตอ่เน่ือง 

3. เป็นมิตรต่อโลก สังคม ชุมชน โดยมุ่งมั่นปกป้องและรักษำสิ่งแวดล้อม ลดกำรเกิดผลกระทบด้ำน

มลพิษจำกกำรท ำงำน 

 

 

 

 
นโยบายคุณภาพ ความปลอดภยัอาชีวอนามยัและ

สิง่แวดลอ้ม 
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องค์ประกอบสาคัญของงานด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มีดังนี ้
 

 มีกำรอบรมให้กบัพนกังำนทกุระดบั ให้ควำมรู้และปลกูฝังทศันคติท่ีดีแก่ผู้ เข้ำใหม ่
 กิจกรรมสง่เสริมและสนบัสนนุด้ำนควำมปลอดภยัฯ 
 กำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรป้องกนั 
 จดัท ำและวิเครำะห์สถิติอบุตัิเหต ุและกำรสอบสวนอบุตัิเหต ุเพ่ือกำรปรับปรุงแก้ไข 
 กำรจดัเตรียมวิธีกำรท ำงำน กำรป้องกนัก่อนเร่ิมงำน กำรก ำกบัดแูล และกำรตรวจควำมปลอดภยั 

 
นอกจำกกำรด ำเนินกำรป้องกนัโดยมำตรกำรตำ่งๆ แล้ว บริษัทฯ ได้แบ่งขัน้ตอนกำรบริหำรจดักำรงำน

ควำมปลอดภยัออกเป็นดงันี ้ 
1. แผนงำนควำมปลอดภัยประกอบด้วย กำรอบรม ปฐมนิเทศให้คว ำมรู้กับผู้ปฏิบัติงำนใหม่, อบรม

เจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยระดับหัวหน้ำงำน/บริหำร กำรจัดตัง้คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย, กำรตรวจสอบ
อุปกรณ์/เคร่ืองมือ, กำรตรวจสอบเคร่ืองจักร, กำรชีบ้่งอันตรำยและประเมินควำมเสี่ยง, กำรจัดท ำคู่มือควำม
ปลอดภัย, Toolbox Talks, House Keeping, กำรตรวจสอบพืน้ ท่ีปฏิบัติงำน, กำรจัดท ำแผนฉุกเฉินและแผน
ป้องกนัระงบัอคัคีภยั, กำรจดักิจกรรมสง่เสริมควำมปลอดภยั เป็นต้น 
 

2. สว่นของกำรปฏิบตัิงำน เป็นกำรควบคมุวิธีกำรท ำงำนให้เป็นไปตำมขัน้ตอนท่ีก ำหนดไว้ เช่น กำรจดัท ำ
เขตก่อสร้ำง, กำรติดตัง้ป้ำยเตือน, กำรสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัย, กำรท ำงำนบนท่ีสงู, กำรท ำงำน
เก่ียวกบันัง่ร้ำน, กำรท ำงำนเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรกำรท ำงำนในท่ีอบัอำกำศ กำรปฏิบตัิงำนเก่ียวกบัไฟฟ้ำ กำรท ำงำน
เก่ียวกบังำนยก และระบบใบขออนญุำตในกำรท ำงำนเป็นต้น 
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ภาพรวมของผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2562 และ 2561 สามารถสรุปได้ดงันี ้

งบการเงนิรวม / ปี ปี 2562 ปี 2561 ผลต่าง 

(ล้านบาท) ยอดเงนิ % ยอดเงนิ % ยอดเงนิ % 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 3,637 95.1% 3,824 100.0% (187) -4.9%

ต้นทนุจากการขายและการให้บริการ (2,941) -76.9% (2,903) -75.9% (38) 1.3%

         ก าไร(ขาดทนุ)ขัน้ต้น 696 18.2% 921 24.1% (225) -24.4%

รายได้อ่ืน 115 3.0% 78 2.0% 37 47.7% 

ต้นทนุในการจดัจ าหน่าย (359) -9.4% (311) -8.1% (48) 15.3% 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร        (594) -15.5% (650) -17.0% 57 -8.7%

ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงิน (143) -3.7% 37 1.0% (179) -490.5%

ต้นทนุทางการเงิน (49) -1.3% (41) -1.1% (8) 18.7%

         ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้นิตบิคุคล (191) -5.0% (4) -0.1% (187) 4225.9% 

ภาษีเงินได้นิตบิคุคล 8 0.2% (10) -0.3% 18 -182.0%

ก าไรส าหรับปี (183) -4.8% (14) -0.4% (169) 1173.4% 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน  93 2.4% (5) -0.1% 99 
-

1842.4% 

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี (90) -2.3% (20) -0.5% (70) 353.6% 

ส่วนแบง่เป็นก าไรขาดทนุ - 

 ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (186) -4.9% (17) -0.5% (168) 960.9% 

 ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 3 0.1% 3 0.1% (1) -17.6%

(183) -4.8% (14) -0.4% (169) 1173.4% 

         จากข้อมลูข้างต้น ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย   มีรายได้จากการขายและงานบริการ  3,637 

ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย   มีรายได้จากการขายและงานบริการ  3,824 ล้านบาท  ลดลง

จากปีก่อน  187 ล้านบาท  คิดเป็น  4.9%  ซึง่เป็นผลมาจากลกูค้าส่วนใหญ่ในกลุ่มอตุสาหกรรมมีการชะลอการ

ลงทนุ            

ค า ว ิเ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ อ ธิ บ า ย 
ข อ ง ฝ่ า ย จั ด ก า ร 
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จากผลของการชะลอการลงทนุของทกุกลุม่ธุรกิจดงักลา่วข้างต้น สง่ผลให้ในปี 2562 บริษัทฯ มีผล

ประกอบการขาดทนุสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่อยู่ท่ี 186 ล้านบาท คิดเป็น –4.9% ของรายได้   ในขณะท่ีใน

ปี 2561 บริษัทฯ มผีลประกอบการขาดทนุสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่อยู่ท่ี 17 ล้านบาท คิดเป็น -0.5% ของ

รายได้   โดยผลประกอบการลดลงจากปีก่อน จ านวน 169 ล้านบาท คิดเป็น  1173.4%   ในขณะเดียวกนั บริษัทฯ 

มีต้นทนุการจดัจ าหน่าย และคา่ใช้จ่ายในการบริหารในปี 2562 รวม 953 ล้านบาท คิดเป็น 24.9% 

ทัง้นีส้ามารถวิเคราะห์ในรายละเอียดเป็นรายกลุม่ธุรกิจดงันี ้

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกจิ 

งบการเงนิรวม 
จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

เคร่ืองท า
น า้แข็ง 

และระบบ 
อุตสาหกรรม 
ความเยน็ 

 เคร่ืองจักรและ 
ระบบ 

ผลิตภัณฑ์เหลว 
และแปรรูป 
อาหาร 

งานบริการ 
และอะไหล่ 

รวม 

2562 

รายได้จากการขายและบริการ - ในประเทศ 1,984.8 600.3 439.7 3,024.8 

รายได้จากการขายและบริการ - ตา่งประเทศ 424.7 107.2 80.2 612.2 

รวม 2,409.6 707.5 519.9 3,637.0 

ต้นทนุขาย (2,173.5) (511.0) (256.8) (2,941.3) 

ก าไรขัน้ต้นจากการขายและบริการ 236.0 196.5 263.1 695.6 

% ก าไรตอ่ยอดขาย 10% 28% 51% 19% 

% ยอดขาย ตอ่ยอดรวม 66% 19% 14% 100% 

2561 

รายได้จากการขายและบริการ - ในประเทศ 1,654.0 840.2 572.4 3,066.6 

รายได้จากการขายและบริการ - ตา่งประเทศ 580.7 150.3 26.2 757.3 

รวม 2,234.7 990.5 598.6 3,823.8 

ต้นทนุขาย (1,802.9) (674.6) (425.7) (2,903.2) 

ก าไรขัน้ต้นจากการขายและบริการ 431.8 315.9 172.9 920.6 

% ก าไรตอ่ยอดขาย 19% 32% 29% 24% 

% ยอดขาย ตอ่ยอดรวม 58% 26% 16% 100% 

% การเติบโตของผลิตภณัฑ์ 8% -29% -13% 5% 
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1. รายได้จากการขายและบริการ
รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2562 มาจากกลุม่ธุรกิจเคร่ืองท าน า้แข็งและระบบอตุสาหกรรมความเย็นมีสดัส่วน

สงูท่ีสดุคิดเป็น 63% จากรายได้รวม  กลุ่มธุรกิจเคร่ืองจกัรและระบบส าหรับผลิตภณัฑ์เหลวและแปรรูปอาหารท า
รายได้ให้บริษัทฯ คิดเป็น 19% และกลุม่งานบริการคิดเป็น 14% จากรายได้รวม  โดยวิเคราะห์อตัราการเติบโตใน
แตล่ะกลุม่ธุรกิจ ได้ดงันี ้ 

กลุ่มธุรกิจเคร่ืองท าน า้แข็งและระบบอตุสาหกรรมความเย็น มีอตัราการเติบโตเพ่ิมขึน้  8%  เป็นผลมาจาก
ลกูค้าเลื่อนการสง่มอบงานมาในช่วงต้นปี 2562  

กลุ่มธุรกิจเคร่ืองจักรและระบบส าหรับผลิตภัณฑ์เหลวและแปรรูปอาหารมีอัตราการเติบโตลดลง 29% 
เน่ืองมาจากลกูค้าส่วนใหญ่ในกลุ่มอตุสาหกรรมมีการชะลอการลงทนุในประเทศ ปริมาณงานในตา่งประเทศ และ
งานราชการน้อยลงกวา่ปี 2561 สว่นงานเอกชนในประเทศยงัคงใกล้เคียงเดิม 

กลุม่ธุรกิจงานบริการและอะไหล ่มีอตัราเติบโตลดลง  13% เน่ืองจากบริษัทฯ มีการปรับแผนธุรกิจโดยหยุด
ธุรกิจบริการส าหรับบางกลุม่ธุรกิจ เน่ืองจากอาจสร้างความเสียหายได้ในระยะยาว 

2. รายได้อ่ืน
รายได้อื่นของบริษัทฯ ปกติประกอบด้วย รายได้ท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจอื่นๆของบริษัทฯ เช่น ก าไรจาก

อตัราแลกปลี่ยน, ดอกเบีย้รับ,  หนีส้ญูท่ีได้รับเงินคืนในภายหลงั เป็นต้น  ซึง่ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้อื่นเพ่ิมขึน้ 
37 ล้านบาท คิดเป็น 47.7% เป็นผลมาจากการโอนย้ายพนกังาน และผลประโยชน์พนกังานเมื่อครบเกษียณอายุ
จากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งไปยังบริษัทย่อยอื่นๆ ท าให้บริษัทย่อยดังกล่าวไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานอีกต่อไป ในขณะท่ีบริษัทย่อยท่ีรับพนักงานดงักล่าว ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายของพนกังานท่ีโอนมา และ
บนัทกึคา่ใช้จ่ายในงวดปัจจบุนั 

3. ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้น
ในปี 2562 บริษัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ต้นคิดเป็น 18.2% ของรายได้ ในขณะท่ีปี 2561 บริษัทฯ มีอตัราก าไร

ขัน้ต้นคิดเป็น 24.1% ของรายได้ ทัง้นีใ้นปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นลดลงจากปีก่อน จ านวน  225 ล้านบาท คิด
เป็น 24.4%  ซึง่เป็นไปตามสดัสว่นยอดขายของบริษัทในปี 2562 ท่ีลดลง และการรับรู้รายได้ของงานโครงการบาง
งานท่ีมีอตัราก าไรขัน้ต้นน้อย สาเหตจุากงานโครงการท่ีรับในช่วงปี 2562 ต้องแข่งขนัราคาอย่างมาก เน่ืองจากมี
ปริมาณงานน้อยจากสภาพเศรษฐกิจ 
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4. ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ปี 2562 ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมกัน 953 ล้านบาท คิดเป็น 25% ของ
รายได้  ในขณะท่ีในปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมกนั 961 ล้านบาท 
คิดเป็น 25% ของรายได้  เม่ือเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ 9 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน เน่ืองจากบริษัทมีการปรับโครงสร้างองค์กร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั และ
ได้มีคา่ใช้จ่ายในการปลดพนกังานจ านวนหนึง่ ซึง่มีความสามารถไมเ่หมาะสมกบัโครงสร้างองค์กรใหม่ 

5. ก าไรสุทธิ

ในปี 2562 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 186 ล้านบาท คิดเป็น – 4.9% ของรายได้ ในขณะท่ีปี 2561 บริษัทฯ มี
ขาดทนุสทุธิ 17 ล้านบาท คิดเป็น -0.5% ของรายได้  เน่ืองมาจากสดัสว่นการขาย และก าไรขัน้ต้นในแตล่ะประเภท
ธุรกิจลดลง ซึง่เป็นผลมาจากการชะลอการลงทนุในกลุม่อตุสาหกรรม 

6. สินทรัพย์ และหนีส้ิน

สินทรัพย์
ณ สิน้ปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์  4,053 ล้านบาท และเมื่อสิน้ปี 2561 มีสินทรัพย์ 3,873 ล้านบาท ซึ่ง

บริษัทฯ มีอตัราการเติบโตของสินทรัพย์เพ่ิมขึน้ 180 ล้านบาท คิดเป็น 5% 
ในสว่นของสินทรัพย์ท่ีเพ่ิมขึน้ โดยสว่นใหญ่เป็นลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีไ้มห่มนุเวียนอื่น และสินทรัพย์ถาวร 

ในขณะเดียวกนับริษัทบริหารให้สินค้าคงเหลือลดลง  เมื่อวิเคราะห์ระยะเวลาเก็บหนี ้พบว่า ในปี 2562 บริษัทฯ มี
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยอยู่ท่ี 128 วนั ซึง่ในปี 2561 เฉลี่ยอยู่ท่ี 119 วนั ระยะเวลาในการจ่ายหนี ้ในปี 2562 บริษัทฯ 
มีระยะเวลาจ่ายหนีเ้ฉลี่ยอยู่ท่ี 117 วนั ในขณะท่ีปี 2561 ซึง่มีระยะเวลาในการจ่ายหนีอ้ยู่ท่ี 123 วนั สว่นระยะเวลา
ในการขายสินค้าเฉลี่ยลดลงโดยปี 2562 เท่ากบั 83 วนั และปี 2561 เท่ากบั 96 วนั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงการควบคุมคุณภาพของลูกหนีแ้ละสินค้าคงเหลืออย่างย่ิง จึงมีกา ร
ก าหนดนโยบายและมาตราการควบคมุไว้ดงันี ้
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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 ต้องตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญ
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%

วิเคราะห์คณุภาพลูกหนี ้
ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 61 

ลกูหนีท้ี่ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 
- ปกติ 343 51% 235 38% 

ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 61 
ลกูหนีท้ี่เกินก าหนดช าระ : 

- ไมเ่กิน 3 เดือน 166 25% 197 32% 
- มากกวา่ 3 เดือน ขึน้ไป 107 16% 120 19% 

ลกูหนีรั้บสภาพหนี ้ 1 0% 1 1% 
ลกูหนีท้ี่ด าเนินคดี 60 9% 63 9% 

  รวมลกูหนีก้ารค้า 677 100% 616 100% 
หัก   คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (89) -13% (99) -16%

         รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 587 87% 517 84% 
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บริษัทฯ มีอตัราคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ณ สิน้ปี 2562  คิดเป็น 13% ของลกูหนีท้ัง้หมด  ซึง่เมื่อสิน้ปี 2561 มี

อัตราค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญคิดเป็น 16% ของลูกหนีท้ัง้หมด โดยมีอัตราลดลงจากปีก่อน ทัง้นีเ้มื่อวิเคราะห์
คุณภาพของลูกหนี ้  พบว่า บริษัทฯ มียอดลูกหนีท่ี้เกินก าหนดลดลงเน่ืองจากมีการติดตามรับช าระหนีไ้ด้ และ
ลกูค้าสว่นใหญ่อยู่ในระยะเวลาท่ียงัไม่ถงึก าหนดช าระ ในสว่นของลกูหนีฯ้ กฎหมายมีอตัราลดลง เน่ืองจากบริษัท
ฯ มีนโยบายให้ติดตามการเก็บหนีอ้ย่างใกล้ชิดมากขึน้ รวมถึงมีการจัดตัง้ทีมในการบริหารติดตามหนีเ้พ่ือแก้ไข
ปัญหาให้ได้อย่างทนัท่วงที  

 

วิเคราะห์คณุภาพสินคา้คงเหลือ 
 

 สินค้าคงเหลือ-สุทธิ ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 61 

  สินค้าคงเหลือ 589 100% 794 100% 
หกั คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สินค้า  (15) -3% (18) -2% 

 สุทธิ 574 97% 776 98% 

 
บริษัทฯ มีอตัราการตัง้ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้า ณ สิน้ปี 2562 และ สิน้ปี 2561 อยู่ท่ี 3% และ 2% 

ตามล าดับ    สินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ ณ สิน้ปี 2562 ลดลง 205 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ มีการปรับปรุง
กระบวนการจดัการสินค้าคงเหลือใหมเ่พ่ือลดจ านวนสินค้าคงเหลือให้เหมาะสมมากขึน้ 

 
หนีส้ิน   
จาก ณ สิน้ปี 2562 บริษัทฯ มีหนีส้ิน  2,590 ล้านบาท และเมื่อสิน้ปี 2561 มีหนีส้ิน 2,326 ล้านบาท พบว่า

บริษัทฯ มีอตัราการเติบโตของหนีส้ินเพ่ิมขึน้ 264 ล้านบาท คิดเป็น  11%  
เน่ืองจากบริษัทฯ มีการกู้ ยืมเงินระยะสัน้จากสถาบันการเงินเพ่ิมขึน้ เพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจตามปกติ 

และกู้ ยืมเงินระยะยาวเพ่ิมขึน้จากการสร้างโรงงานของบริษัทย่อย   
จากข้อมลูดงักลา่วแสดงให้เห็นวา่ในปี 2562 อตัราการเติบโตของสินทรัพย์รวม คิดเป็น 5% ในขณะท่ีอตัรา

การเติบโตของหนีส้ินรวม คิดเป็น 11%    
 

7. สัดส่วนของผู้ถือหุ้น  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,440 ล้านบาท ในขณะท่ี ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,527 ล้านบาท  
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เมื่อพิจารณาสดัส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ พบว่า ณ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 อยู่ท่ี 1.8 และ 1.5 เท่า ตามล าดบั ซึง่ยงัไมเ่กินนโยบายของบริษัทฯ ท่ีก าหนดสดัสว่นหนีส้ินตอ่สว่น
ของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ไว้ไมเ่กิน 2 เท่า แสดงให้เห็นถงึประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และเสถียรภาพทางการเงิน
ของบริษัท 

 
8. การวิเคราะห์สภาพคล่อง 

บริษัทฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่อง ณ สิน้ปี 2562 และ สิน้ปี 2561 อยู่ท่ี 1.15 เท่า และ1.51 เท่า ตามล าดบั 
โดยมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว ณ สิน้ปี 2562 และ สิน้ปี 2561 อยู่ท่ี 0.79 เท่า และ 0.90 เท่า  

เม่ือพิจารณาระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย ณ สิน้ปี 2562 และ สิน้ปี 2561 อยู่ท่ี 128 วนั และ 119 วนั ตามล าดบั  
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยสิน้ปี 2562 และ สิน้ปี 2561 อยู่ท่ี 83 วนั และ 96  วนั ตามล าดบั  ระยะเวลาช าระหนี ้
เฉลี่ยสิน้ปี 2562 และสิน้ปี 2561 อยู่ท่ี 117 วนั และ 123 วนั ตามล าดบั  ดงันัน้วงจรเงินสดของบริษัทฯ สิน้ปี 2562 
และสิน้ปี 2561 อยู่ท่ี 94 วัน และ 92 วัน ตามล าดับ  บริษัทฯ มีวงจรเงินสดยาวขึน้เล็กน้อย เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่าระยะเวลาในการเก็บหนีเ้พ่ิมขึน้ เน่ืองจากบริษัทฯ ได้มีลูกหนีต้ามสญัญาเช่าระยะยาว และ
บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีล้ดลง จากการซือ้วัตถุดิบเพ่ือรองรับโครงการท่ีเพ่ิงรับมาใหม่ อย่างไรก็ตามบริษัท
สามารถบริหารระยะเวลาขายสินค้าได้เร็วขึน้ เมื่อพิจารณางบกระแสเงินสด พบว่า สิน้ปี 2562 บริษัทฯ มีกระแส
เงินสดสทุธิลดลง 137 ล้านบาท จากสิน้ปี 2561 โดยกระแสเงินสดสทุธิดงักลา่วประกอบด้วย กระแสเงินสดสทุธิใช้
ไปจากกิจกรรมด าเนินงาน 90 ล้านบาท นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 77 ล้านบาท 
สว่นใหญ่เป็นการลงทนุในทรัพย์สินถาวร ได้แก่ อาคาร เคร่ืองจกัรของบริษัทย่อย  กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรม
การจดัหาเงิน 30 ล้านบาท   

  
9. ภาระหนีส้ินนอกงบดุล 

ณ สิน้ปี 2562 บริษัทฯ มีภาระหนงัสือค า้ประกนัธนาคาร (Bank Guarantee)  303.48 ล้านบาท ,  0.08
ล้านยโูร และ 1.29 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา แบ่งเป็น 

 
1. หนงัสือค า้ประกนัธนาคารกบัการไฟฟ้า กรมศลุกร และบตัรน า้มนั จ านวน  6.36 ล้านบาท  

 
2. หนงัสือค า้ประกนัธนาคารเพ่ือการท างานโครงการ  จ านวน 297.12 ล้านบาท , 0.08 ล้านยโูร 

และ 1.29 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ประกอบไปด้วยการค า้ประกนัตา่งๆ ดงันี ้

 ค า้ประกนัซอง : เพ่ือการย่ืนประมลูซอง ซึง่จะได้คืนเมื่อมีการประกาศผลการย่ืนซองแล้ว  
 ค า้ประกนัเงินรับลว่งหน้า :  เพ่ือเป็นหลกัประกนัการรับเงินมดัจ าลว่งหน้าจากลกูค้า  
 ค า้ประกนัสญัญา: เพ่ือค า้ประกนัระหวา่งการท างานตามสญัญาท่ีท ากบัลกูค้า  
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 ค า้ประกนัผลงาน : เพ่ือเป็นหลกัประกนัผลงานแทนเงินค า้ประกนัท่ีลกูค้าหกัไว้จากค่าจ้าง
และจะคืนให้บริษัทฯ เมื่อครบ ระยะเวลาค า้ประกนั  การค า้ประกนันีช้่วยท าให้บริษัทฯ ได้
กระแสเงินสดรับเร็วขึน้
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คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคณุวุฒิจ านวน 3 

ท่าน ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน ด้านกฎหมาย และการบริหาร

องค์กร โดยมีนายไพโรจน์ สญัญะเดชากุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวีระชัย ศรีขจร และนายปรีชา 

จนัทรางกรู เป็นกรรมการตรวจสอบ  

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ซึ่ง

สอดคล้องกบัข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้สิน้  5 

ครัง้ โดยได้มีการหารือร่วมกบัฝ่ายจดัการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชีในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง ซึง่สามารถสรุป

สาระส าคญัในการปฏิบตัิหน้าท่ีได้ดงันี ้

 

1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปีของบริษัท พัฒน์กล 

จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับผู้ สอบบัญชี ทุกไตรมาส โดยได้สอบถามผู้ สอบบัญชี ถึงความเห็น และข้อสังเกตในการ

ตรวจสอบงบการเงิน เพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดท างบการเงินมีความถูกต้องเพียงพอ และได้ปฏิบัติตามข้อก าหนด 

กฎหมายและมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีการ

เปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอย่างเพียงพอและทนัเวลา เพ่ือเป็นประโยชน์กบันกัลงทนุหรือผู้ใช้งบการเงิน 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อคิดเห็นต่อการจัดท ารายงานค าอธิบายและการวิเคราะห์                

ของฝ่ายจัดการในการให้ข้อมูลท่ีชัดเจน มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และปัจจัยท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานอย่างรอบด้าน  

 

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัท พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) มีระบบการควบคมุภายใน และระบบ

การตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล พร้อมทัง้สรุปประเด็นท่ีมีนัยส าคัญเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ 

 

 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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3. การสอบทานการปฏบิัตติามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัท พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทฯย่อย มีการปฏิบตัิตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ

กฎหมาย ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายงานการปฏิบตัิตาม

กฎหมาย      ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทฯย่อยจากฝ่ายจัดการ 

รวมทัง้ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องจากหน่วยงานตรวจสอบด้วย ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ เพ่ือให้มีกระบวนการในการก ากบัดแูลการปฏิบตัิตาม

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมัน่ใจว่าบริษัทฯ ในกลุ่มบริษัท พฒัน์กล จ ากดั 

(มหาชน) มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วน 

 

4. การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมตัิแผนงานตรวจสอบประจ าปีของหน่วยงานตรวจสอบโดยใช้หลกัเกณฑ์

การตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึง่สอดคล้องกบัความเสี่ยงท่ีส าคญัและทิศทางการด าเนินงานของ

บริษัท พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน)  รวมทัง้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบงานโครงการ (SITE AUDIT) การตรวจ

นับสินค้าคงเหลือประจ าปี การตรวจสอบลูกหนีค้งค้าง ซึ่งมีการพิจารณาประเด็นการตรวจสอบท่ีส าคญัอย่าง

ต่อเน่ือง รวมถึงการติดตามการปรับปรุงแก้ไขอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นีส้่วนงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ 

มุง่เน้นการตรวจสอบเชิงป้องกนัท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

นอกจากนีไ้ด้มีการพิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทกุปี รวมถงึพิจารณาความ

เพียงพอเหมาะสมของอตัราก าลงัคนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

 

5. การพจิารณาเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท พัฒน์กล จ ากัด (มหาชน) และการประชุมร่วมกับ   
ผู้สอบบัญชี 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตัง้บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของ                  

บริษัท พัฒน์กล จ ากัด (มหาชน) รวมทัง้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนในปี 2563 นอกจากนี ้ได้ร่วมประชุมกับ       

ผู้สอบบญัชี และหน่วยงานตรวจสอบ โดยไมม่ีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพ่ือรับทราบแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี 

รวมทัง้ปัญหาหรืออปุสรรคในการปฏิบตัิงานตรวจสอบ เพ่ือแนะน าแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง ซึง่ในปี 2562 ได้มี

การประชมุร่วมกนั 4 ครัง้ 
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 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบได้ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน า ซึ่งช่วยส่งเสริม

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และเพ่ือประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือ

หุ้นและผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย 

ทัง้นี ้ภารกิจท่ีได้ปฏิบตัิในปี 2562  ตามท่ีกลา่วข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ ขอสรุปความเห็นดงันี ้

 ระบบบญัชีและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เช่ือถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมลูท่ี
ส าคญัครบถ้วน เพียงพอ และทนัเวลา  

 ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปรับปรุงระบบการ
ควบคมุภายในอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มีความเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบนั
และอนาคต และสอดคล้องกบักฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คือบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั มีความเป็นอิสระและ มีประสบการณ์  ใน
การตรวจสอบรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง เช่ือถือได้ และมีการเปิดเผย
ข้อมลูที่ส าคญัครบถ้วน เพียงพอ และทนัเวลา 

 จากการสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจจะมีความขัดแย้ง   ทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างถูกต้องครบถ้วน และรายการ
ดงักลา่วเป็นรายการที่มีเง่ือนไขและราคาท่ียุติธรรมเหมาะสม ซึง่ได้ผ่านการอนมุตัิจากฝ่ายจดัการ
หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนท ารายการแล้ว 

 

 

วนัท่ี  20  กมุภาพนัธ์  2563 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

(นายไพโรจน์ สญัญะเดชากลุ) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และ บริษัทย่อย รวมถึงข้อมลูสารสนเทศ

ทางการเงินท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดย

เลือกใช้นโยบายทางบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอและใช้ดลุยพินิจอย่างรอบคอบระมดัระวงัใน

การจดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพ่ือให้ประโยชน์ต่อผู้

ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไปอย่างโปร่งใส 

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและให้มีการด ารงค์รักษาไว้ซึ่งระบบควบคุม

ภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลเพ่ือให้มัน่ใจได้อย่างมีเหตผุลว่าข้อมลูทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และ

เพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพ่ือไม่ให่เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมี

สาระส าคญั  

 ในการนีค้ณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบรัทได้ท าหน้าท่ีในการสอบทานนโยบาย

บัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการ

บริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันโดยความเห็นของรคณะกรรมการ

ตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองนีป้รากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว  

 งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดย บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั ซึง่เป็นผู้สอบ

บญัชีของบริษัท ในการตรวจสอบนัน้คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารได้สนบัสนนุข้อมลูและเอกสารตา่งๆ

เพ่ือให้ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยความเห็นของผู้สอบ

บญัชีได้ปรากฎในรายงานของผู้สอบบญัชีซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว อนัเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ได้

อย่างมีเหตผุลวา่งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีความเช่ือถือได้

โดยถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และ ปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  

 

 

 

นายปีติพงศ์ พึง่บญุ ณ อยธุยา                 นายแสงชยั  โชติช่วงชชัวาล 

        ประธานกรรมการ     กรรมการและประธานคณะเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั

ต่อรายงานการทางการเงนิ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ ถือหุ้นของบริษัท พฒัน์กล จ ำกดั (มหำชน) 

  

ความเหน็ 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของ บริษัท พัฒน์กล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดง

ฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวม

และงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลง

สว่นของผู้ ถือหุ้นเฉพำะกิจกำร  งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั

และหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน รวมถงึหมำยเหตสุรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนี ้แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร ของบริษัท พัฒน์กล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และผลกำร

ด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร  และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับ

ปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กลำ่วไว้ในวรรคควำม

รับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำก

กลุ่มบริษัทตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี ในส่วนท่ี

เก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆซึ่ง

เป็นไปตำมข้อก ำหนดเหล่ำนี ้ข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใช้

เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 

 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ คือ เร่ืองต่ำงๆท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสดุตำมดลุยพินิจเย่ียงผู้ ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำใน

กำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมส ำหรับงวดปัจจบุนั ข้ำพเจ้ำได้น ำเร่ืองเหล่ำนีม้ำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ

งบการเงนิประจ าปี 2562 
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งบกำรเงินรวมโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทัง้นีข้้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำก

ส ำหรับเร่ืองเหลำ่นี ้

 

การรับรู้รายได้ตามขัน้ความส าเร็จของงาน 

ความเสี่ยง 

บริษัทมีลกัษณะธุรกิจท่ีสะท้อนควำมเสี่ยงของสญัญำซึง่ต้องใช้ดลุยพินิจท่ีส ำคญัในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน

ด้ำนกำรเงินทัง้ในปัจจบุนัและอนำคตของสญัญำต่ำงๆ รำยได้และก ำไรมีกำรรับรู้ตำมขัน้ของงำนท่ีท ำเสร็จส ำหรับ

สญัญำแต่ละสญัญำ โดยค ำนวณตำมสดัส่วนของต้นทุนทัง้หมดท่ีเกิดขึน้แล้วจนถึงวนัท่ีในรำยงำนทำงกำรเงิน

เปรียบเทียบกบัประมำณกำรต้นทุนทัง้หมดของสญัญำ สถำนะของสญัญำมีกำรประเมินและปรับให้เป็นปัจจุบนั

อย่ำงสม ่ำเสมอ ในกำรนีผู้้บริหำรต้องใช้ดุลยพินิจท่ีส ำคญัในกำรประเมินมูลค่ำของสญัญำ ควำมครบถ้วนและ

ควำมแมน่ย ำของประมำณกำรต้นทนุจนกว่ำงำนจะเสร็จ และควำมสำมำรถในกำรท ำงำนตำมสญัญำให้แล้วเสร็จ

ภำยในก ำหนดเวลำท่ีวำงแผนไว้ ผลก ำไรขำดทนุท่ีเป็นไปได้ในท่ีสดุของสญัญำอำจค ำนวณออกมำได้หลำยจ ำนวน

โดยมีช่วงท่ีค่อนข้ำงกว้ำงและช่วงดงักล่ำวอำจมีสำระส ำคญั นอกจำกนีก้ำรเปลี่ยนแปลงในดลุยพินิจของผู้บริหำร

และกำรเปลี่ยนแปลงของประมำณกำรต่ำงๆท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งเกิดขึน้เมื่อสญัญำมีควำมคืบหน้ำไปเร่ือยๆ สำมำรถ

สง่ผลให้มีกำรปรับปรุงจ ำนวนรำยได้และก ำไรอย่ำงมีสำระส ำคญัได้ ซึง่อำจเป็นทัง้กำรเพ่ิมหรือลดรำยได้และก ำไร 

 

การตอบสนองความเส่ียงของผู้สอบบัญชี 

วิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตอ่เร่ืองดงักลำ่ว ข้ำพเจ้ำได้ใช้วิธีดงัตอ่ไปนี ้

• ประเมินและทดสอบกำรออกแบบระบบกำรควบคมุท่ีส ำคญัและกำรน ำกำรควบคุมนัน้ไปใช้ส ำหรับกำร

รับรู้รำยได้และก ำไรจำกงำนตำมสญัญำ 

• ทดสอบกำรควบคมุท่ีส ำคญั เพ่ือพิจำรณำวำ่กำรควบคมุมีประสิทธิภำพจริงในทำงปฏิบตัิตลอดปี 

• เลือกตวัอย่ำงสญัญำโดยกำรเพ่ือตรวจสอบควำมถกูต้องตำมควรของผลกำรด ำเนินงำนในปัจจบุนัและใน

อนำคตของสญัญำ โดยใช้วิธีกำรดงัต่อไปนี ้ประเมินควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรต้นทุนงำนจนถึงงำน

เสร็จ ประเมินควำมสำมำรถในกำรส่งมอบงำนได้ทนัตำมก ำหนดเวลำท่ีวำงแผน ประเมินกำรช ำระหนีข้องลกูหนี ้

ตำมสญัญำงำน สอบทำนงำนท่ีเกิดกำรขำดทุนและต้นทนุท่ีจะเกิดขึน้จนงำนเสร็จ รวมทัง้ประเมินควำมครบถ้วน

ของส ำรองคำ่เผ่ือขำดทนุจำกสญัญำงำน 
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จำกกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบดงัท่ีกล่ำวมำ ข้ำพเจ้ำไม่พบรำยกำรผลต่ำงท่ีมีสำระส ำคญัของกำรรับรู้รำยได้ในงำน

โครงกำรใดท่ีไมเ่ป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในสญัญำ 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

โดยมิได้เป็นกำรแสดงควำมเห็นอย่ำงมีเง่ือนไข ข้ำพเจ้ำขอให้สงัเกต หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 32.3 เมื่อ

วนัท่ี 14 มกรำคม 2562 และวนัท่ี 11 มกรำคม 2562 บริษัทย่อยถูกฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งและคดีผู้บริโภคของศำล

แพ่งตำมล ำดบั รวมสองคดีเรียกค่ำเสียหำยจำกเหตุเพลิงไหม้โกดังเช่ำของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้

ติดตัง้แผงกัน้และชดุท ำควำมเย็น รวมมลูหนีท่ี้ถกูฟ้องร้องจ ำนวนเงิน 389.54 ล้ำนบำท ปัจจบุนัคดีอยู่ระหว่ำงกำร

พิจำรณำของศำล ฝ่ำยบริหำรและท่ีปรึกษำทำงกฏหมำยของบริษัทมีควำมเห็นว่ำ ผลของคดีควำมยงัมีควำมไม่

แน่นอนและไมส่ำมำรถสรุปได้ในขณะนี ้จงึยงัไมต่ัง้ประมำณกำรคำ่ควำมเสียหำย 

 

ข้อมูลอ่ืน 

ผู้บริหำรเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมลูอื่น ข้อมลูอื่นประกอบด้วยข้อมลูซึง่รวมอยู่ ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบ

กำรเงินรวมและรำยงำนของผู้ สอบบัญชีท่ีอยู่ในรำยงำนประจ ำปีนัน้ ข้ำพเจ้ำคำดว่ำข้ำพเจ้ำจะได้รับรำยงำน

ประจ ำปีภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผู้สอบบญัชีนี ้ 

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำตอ่งบกำรเงินรวมไมค่รอบคลมุถงึข้อมลูอื่นและข้ำพเจ้ำไมไ่ด้ให้ควำมเช่ือมัน่ตอ่ข้อมลูอื่น 

ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมลูอื่นมี

ควำมขัดแย้งท่ีมีสำระส ำคญักับงบกำรเงินรวมหรือควำมรู้ท่ีได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ หรือปรำกฏว่ำ

ข้อมลูอื่นมีกำรแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม ่ 

เม่ือข้ำพเจ้ำได้อำ่นรำยงำนประจ ำปี หำกข้ำพเจ้ำสรุปได้วำ่มีกำรแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั 

ข้ำพเจ้ำต้องสื่อสำรเร่ืองดงักล่ำวกบัผู้มีหน้ำท่ีในกำรก ำกบัดแูลเพ่ือให้ผู้มีหน้ำท่ีในกำรก ำกบัดแูลด ำเนินกำรแก้ไข

ข้อมลูที่แสดงขดัตอ่ข้อเท็จจริง 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงนิรวม 

ผู้บริหำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมเหล่ำนี ้โดยถูกต้องตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน

กำรรำยงำนทำงกำรเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับกำรควบคุมภำยในท่ีผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถ
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จดัท ำงบกำรเงินรวมท่ีปรำศจำกกำรแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริต

หรือข้อผิดพลำด 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำรด ำเนินงำน

ต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชีส ำหรับ

กำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้ บริหำรมีควำมตัง้ใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ

ด ำเนินงำนตอ่เน่ืองตอ่ไปได้ 

ผู้มีหน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลมีหน้ำท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ม

บริษัท 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวม 

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือให้ได้ควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตสุมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก

กำรแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม ่ไมว่ำ่จะเกิดจำกกำรทจุริตหรือข้อผิดพลำดและเสนอ

รำยงำนของผู้สอบบญัชีซึง่รวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ ด้วยควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตสุมผล คือควำมเช่ือมัน่ใน

ระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกนัว่ำกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี จะสำมำรถตรวจพบ

ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือ

ข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคัญเมื่อคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ

รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบกำรเงินรวมจำกกำรใช้งบกำรเงิน

รวมเหลำ่นี ้

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดลุยพินิจและกำรสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้

ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนของข้ำพเจ้ำรวมถงึ 

• ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวม 

ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทจุริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตัิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อควำม

เสี่ยงเหล่ำนัน้และได้หลกัฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของ

ข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงท่ีไมพ่บข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซึง่เป็นผลมำจำกกำรทจุริตจะสงูกว่ำควำม

เสี่ยงท่ีเกิดจำกข้อผิดพลำดเน่ืองจำกกำรทจุริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำร

ตัง้ใจละเว้นกำรแสดงข้อมลูกำรแสดงข้อมลูที่ไมต่รงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคมุภำยใน 
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• ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเก่ียวข้องกบักำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ี

เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุม

ภำยในของกลุม่บริษัท 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตสุมผลของประมำณกำรทำง

บญัชีและ กำรเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องซึง่จดัท ำขึน้โดยผู้บริหำร 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผู้บริหำรและ

จำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีได้รับ สรุปวำ่มีควำมไมแ่น่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตกุำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ี

อำจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม ่ถ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปวำ่มีควำมไมแ่น่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ข้ำพเจ้ำต้องกลำ่วไว้ในรำยงำนของผู้สอบบญัชีของข้ำพเจ้ำ

โดยให้ข้อสังเกตถึงกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีในงบกำรเงินรวมท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้ำกำรเปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ 

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึน้อยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีได้รับจนถงึวนัท่ีใน

รำยงำนของผู้สอบบญัชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำมเหตกุำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตใุห้กลุ่มบริษัท

ต้องหยดุกำรด ำเนินงำนตอ่เน่ือง 

• ประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเนือ้หำของงบกำรเงินรวมโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลว่ำงบ

กำรเงินรวมแสดงรำยกำรและเหตกุำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำให้มีกำรน ำเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตำมท่ีควรหรือไม่ 

• ได้รับหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกบัข้อมลูทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุม่

หรือกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรก ำหนด

แนวทำงกำรควบคุมดูแลและกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้ำพเจ้ำเป็นผู้ รับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียวต่อ

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 

 

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลในเร่ืองต่ำงๆ ท่ีส ำคญั ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำร

ตรวจสอบตำมท่ีได้วำงแผนไว้ประเด็นท่ีมีนัยส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส ำคญัใน

ระบบกำรควบคมุภำยใน หำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหวำ่งกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ 

ข้ำพเจ้ำได้ให้ค ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำท่ีในกำรก ำกบัดแูลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวข้ อง

กบัควำมเป็นอิสระและได้สื่อสำรกบัผู้มีหน้ำท่ีในกำรก ำกบัดแูลเก่ียวกบัควำมสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึง่

ข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำมีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรท่ี

ข้ำพเจ้ำใช้เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ 
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จำกเร่ืองท่ีสื่อสำรกับผู้ มีหน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเร่ืองต่ำงๆท่ีมีนัยส ำคัญมำกท่ีสุดในกำร

ตรวจสอบงบกำรเงินรวมในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเร่ืองเหล่ำนี ้

ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำวหรือใน

สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดขึน้ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำร

กระท ำดงักลำ่วสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตสุมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อสว่น

ได้เสียสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดงักลำ่ว 

ผู้สอบบญัชีท่ีรับผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบันีค้ือนำงสำวกรรณิกำร์ วิภำณรัุตน์ 

 

 

 

(นำงสำวกรรณิกำร์ วิภำณรัุตน์) 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต ทะเบียนเลขท่ี 7305 

บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ำกดั 

กรุงเทพมหำนคร 

วนัท่ี 21 กมุภำพนัธ์ 2563 
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บริษัท พฒัน์กล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบกำรเงิน 

วนัที ่31 ธันวำคม 2562 

และรำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 



บริษทั  พัฒน์กล  จ ำกัด  (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด     5 134,570,259               273,570,725               78,519,399                 161,414,347               

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6,27.3 1,168,449,217            899,214,416               1,019,160,736            776,550,104               

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27.3 - - 147,045,984               335,930,371               

     สินคา้คงเหลือ 7 574,121,681               775,679,800               264,834,747               468,341,858               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดง้วดปัจุบนั 16,845,656                 19,312,398                 15,725,449                 18,819,122                 

     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10,850,860                 11,042,563                 9,843,392                   9,253,583                   

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,904,837,673            1,978,819,902            1,535,129,707            1,770,309,385            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

     เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 8 - - 368,785,648               320,035,873               

เงินลงทนุทัว่ไป - 5,559,850 - 999,850 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 9 275,754,612               246,471,967 275,754,612               246,471,967 

     อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 10 99,240,683                 85,958,121 91,937,327                 85,958,121 

     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 1,514,563,992            1,350,526,986 959,184,174               850,053,826 

     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 12 89,390,534 91,763,503 82,359,563                 84,736,116 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 105,127,911               84,206,734                 82,608,684                 68,731,210 

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 63,977,040 29,503,990 33,023,792                 11,366,550 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,148,054,772            1,893,991,151            1,893,653,800            1,668,353,513            
รวมสินทรัพย์ 4,052,892,445            3,872,811,053            3,428,783,507            3,438,662,898            

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

          จากสถาบนัการเงิน 14 307,896,459 220,115,254 120,824,629               70,266,033                 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 15,27.3 1,016,589,531 899,062,951 804,170,193               828,382,818               

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 287,950,251 144,405,653 103,667,849               104,306,734               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,320,663                   3,473,461                   - - 

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17,258,829 26,094,418 15,540,225                 24,894,430                 

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 17 21,715,143 13,168,125 11,678,187                 11,276,694                 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,655,730,876            1,306,319,862            1,055,881,083            1,039,126,709            

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว 16 455,827,289 651,618,848 388,161,185               471,044,734               

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 174,143,128               133,200,988               146,606,917               113,313,628               

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 17 304,321,804 235,062,040 229,253,124               169,866,226               

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 934,292,221               1,019,881,876            764,021,226               754,224,588               

รวมหน้ีสิน 2,590,023,097            2,326,201,738            1,819,902,309            1,793,351,297            

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั  พัฒน์กล  จ ำกัด  (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผูถื้อหุน้ 19

          ทนุเรือนหุน้

ทนุจดทะเบียน

หุน้บริุมสิทธิ 79,487,456 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 79,487,456                 79,487,456                 79,487,456                 79,487,456                 
หุน้สามญั 520,756,281 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 520,756,281 520,756,281 520,756,281 520,756,281 

ทนุท่ีออกและเรียกช าระแลว้

หุน้บริุมสิทธิ 79,487,456 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 79,487,456 79,487,456 79,487,456 79,487,456 

หุน้สามญั 414,607,781 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 19 414,607,781 414,607,781 414,607,781 414,607,781 

ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ 19 111,455,925 111,455,925 111,455,925 111,455,925 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้บริุมสิทธิ 19 4,555,919 4,555,919 4,769,247 4,769,247 

     ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 19 8,542,665 8,542,665 8,542,665 8,542,665 

     ส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุน้สามญั 19 (22,088,943) (22,088,943) (22,088,943) (22,088,943)

หุน้ของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย

หุน้บริุมสิทธิ 20 (3,555,477)                  (3,555,477)                  - - 

     ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 22 60,024,374                 60,024,374                 60,024,374 60,024,374 

          ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 164,229,188               390,297,310               376,265,344 529,944,803 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 622,701,971               483,366,421               575,817,349 458,568,293 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,439,960,859            1,526,693,431            1,608,881,198            1,645,311,601            

     ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 22,908,489                 19,915,884                 - - 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,462,869,348            1,546,609,315            1,608,881,198            1,645,311,601            
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,052,892,445            3,872,811,053            3,428,783,507            3,438,662,898            

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษทั พัฒน์กล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 3,636,960,174       3,823,817,590       2,851,440,093       3,300,157,659       
ตน้ทนุจากการขายและการให้บริการ (2,941,337,449)      (2,903,189,964)      (2,313,844,032)      (2,608,538,567)      
ก าไรขั้นตน้ 695,622,725          920,627,626          537,596,061          691,619,092          
รายไดอ่ื้น 114,512,219          77,513,481            88,235,201            103,801,215          
ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย 810,134,944          998,141,107          625,831,262          795,420,307          
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย          (358,916,710)         (311,205,526)         (276,043,899)         (267,491,218)         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร          (593,804,144)         (650,419,228)         (440,999,985)         (508,689,577)         
รวมค่าใชจ่้าย (952,720,854)         (961,624,754)         (717,043,884)         (776,180,795)         
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนตน้ทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ (142,585,910)         36,516,353            (91,212,622)           19,239,512            
ตน้ทนุทางการเงิน (48,591,995) (40,935,748) (33,330,054)           (28,410,121)           
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ (191,177,905)         (4,419,395)             (124,542,676)         (9,170,609)             
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 25 8,160,422              (9,952,962)             9,896,449              (2,358,241)             
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด (183,017,483)         (14,372,357)           (114,646,227)         (11,528,850)           

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน : 
รำยกำรทีอ่ำจถูกจัดประเภทใหม่ไปไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง :

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (3,644,210)             (1,976,196)             - - 
รำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง :

ค่าเส่ือมราคาของส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวร (3,389,922)             (3,389,374)             (3,389,922)             (3,389,374)             
ตีราคาทรัพยสิ์นเพ่ิม 144,393,486          - 120,638,978 - 
ผล(ขาดทนุ)จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน

ท่ีก าหนดไวส้ าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (43,867,192)           - (42,422,470) - 
(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 93,492,162            (5,365,570)             74,826,586            (3,389,374)             
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (89,525,321)           (19,737,927)           (39,819,641)           (14,918,224)           

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (185,590,167)         (17,493,894)           (114,646,227)         (11,528,850)           
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 2,572,684              3,121,537              - - 

(183,017,483)         (14,372,357)           (114,646,227)         (11,528,850)           

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (92,098,005)           (22,859,464)           (39,819,641)           (14,918,224)           
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 2,572,684              3,121,537              - - 

(89,525,321)           (19,737,927)           (39,819,641)           (14,918,224)           

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นพืน้ฐำน 24
ก าไร(ขาดทนุ)สุทธิ (บาทต่อหุน้) (0.45) (0.04) (0.28) (0.03) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 414,607,781          414,607,781          414,607,781          414,607,781          

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 24
ก าไร(ขาดทนุ)สุทธิ (บาทต่อหุน้) (0.36) (0.03) (0.22) (0.02) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 519,754,880 519,754,880 519,754,880 519,754,880

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั พัฒน์กล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562

ส่วนเกิน ส่วนเกิน ส่วนต ่ำกว่ำ หุน้ของบริษทั จดัสรร ส่วนเกินทุน รวม
มูลค่ำหุน้ มูลค่ำหุน้ มูลค่ำ ท่ีถือโดย ส ำรองตำม จำกกำรตีรำคำ องคป์ระกอบอ่ืน

หมำยเหตุ บุริมสิทธิ สำมญั หุน้สำมญั บริษทัยอ่ย กฎหมำย สินทรัพยถ์ำวร ของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 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   
จ่ำยเงินปันผล -                   -                   -                  -              -              -                 -                  -                (52,220,723)     -                  -                   -                   - - (52,220,723) 
เพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   -                  -              -              -                 -                  -                -                   -                  -                   -                   - 2,775 2,775                 
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                   -                   -                  -              -              -                 -                  -                (14,104,520)     (62,746)           - (3,389,374) (3,452,120)        3,121,537 (14,435,103)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 79,487,456      414,607,781    111,455,925   4,555,919   8,542,665   (22,088,943)   (3,555,477)      60,024,374    390,297,310    (1,976,196)      - 485,342,617 483,366,421      19,915,884     1,546,609,315   

เพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   -                  -              -              -                 -                  -                -                   -                  - - - 226 226                    
โอนไปก ำไร(ขำดทุน)สะสม -                   -                   -                  -              -              -                 -                  -                (43,867,192)     - 43,867,192 - 43,867,192 - -                     
ตีรำคำทรัพยสิ์นเพ่ิม -                   -                   -                  -              -              -                 -                  -                -                   -                  -                   144,393,486    144,393,486 419,695          144,813,181      
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                   -                   -                  -              -              -                 -                  -                (182,200,930)   (1,668,014)      (43,867,192)     (3,389,922)       (48,925,128) 2,572,684       (228,553,374)     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 79,487,456      414,607,781    111,455,925   4,555,919   8,542,665   (22,088,943)   (3,555,477)      60,024,374    164,229,188    (3,644,210)      - 626,346,181 622,701,971      22,908,489     1,462,869,348   

บำท
งบกำรเงินรวม

  ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ ก ำไร(ขำดทุน)สะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน

รวมส่วนของ
ผูถื้อหุน้

ส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอ  ำนำจ
ควบคุมหุน้บุริมสิทธิ หุน้สำมญั

ใบส ำคญั
แสดงสิทธิซ้ือ

หุน้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ผลต่ำงของ
อตัรำ

แลกเปล่ียน
จำกกำรแปลง
ค่ำงบกำรเงิน

ผลก ำไร
(ขำดทุน)จำก

กำร
วดัมูลค่ำใหม่

ของ
ผลประโยชน์
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บริษทั พัฒน์กล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

ส่วนเกิน ส่วนเกิน ส่วนต ่ำกว่ำ จดัสรร ส่วนเกินทุน
มูลค่ำหุน้ มูลค่ำหุน้ มูลค่ำ ส ำรองตำม จำกกำรตีรำคำ

หมำยเหตุ บุริมสิทธิ สำมญั หุน้สำมญั กฎหมำย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพยถ์ำวร

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 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   
เงินปันผลจ่ำย -                -                  -                   -                   -                -                - (52,336,276)       - - - (52,336,276)       
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                -                  -                   -                   -                -                - (8,139,476)         - (3,389,374) (3,389,374)        (11,528,850)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 79,487,456    414,607,781   111,455,925    4,769,247        8,542,665      (22,088,943)  60,024,374        529,944,803      - 458,568,293 458,568,293     1,645,311,601   
โอนไปก ำไร(ขำดทุน)สะสม -                -                  -                   -                   -                -                - (42,422,470)       42,422,470            - 42,422,470 - 
ตีรำคำทรัพยสิ์นเพ่ิม -                -                  -                   -                   -                -                - - - 120,638,978 120,638,978 120,638,978      
(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                -                  -                   -                   -                -                - (111,256,989)     (42,422,470)           (3,389,922) (45,812,392) (157,069,381)     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 79,487,456    414,607,781   111,455,925    4,769,247        8,542,665      (22,088,943)  60,024,374        376,265,344      - 575,817,349 575,817,349     1,608,881,198   

รวม
องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของ
ผูถื้อหุน้

รวมส่วนของ
ผูถื้อหุน้หุน้บุริมสิทธิ หุน้สำมญั

ใบส ำคญัแสดง
สิทธิซ้ือหุน้

ผลก ำไร
(ขำดทุน)จำกกำร
วดัมูลค่ำใหม่ของ
ผลประโยชน์
พนกังำน

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ ก ำไร(ขำดทุน)สะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
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บริษทั พฒัน์กล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (191,177,905)         (4,419,395)             (124,542,676)         (9,170,609)             
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (293,898,416)         297,021,918          (258,612,349)         468,102,164          
สินคา้คงเหลือ(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 204,469,310          (8,633,312)             206,641,917          (80,325,878)           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 191,703                 (5,664,425)             (589,808)                (5,837,018)             
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน) (29,282,644)           (50,256,757)           (29,282,644)           (50,256,757)           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน) (10,539,807)           (1,473,795)             (3,206,387)             (1,714,777)             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 117,745,873          (189,277,471)         (23,532,611)           (164,094,032)         
ค่าเส่ือมราคา        80,550,753            65,750,274            45,405,356            46,061,147            
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14,422,070            12,668,414            13,221,067            12,093,078            
ค่าตดัจ าหน่ายภาษีเงินได้ 579,383                 3,075,045              - 3,075,045 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 19,639,145            3,558,990              11,545,628            1,968,593 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้(กลบัรายการ) (2,911,191)             (2,668,339)             (3,134,806)             (1,367,566) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น(กลบัรายการ) (374,536)                - (1,198,706) - 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 40,091                   256,922                 1,185,988 595,175                 
(ก าไร)จากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นถาวร (2,626,249)             (3,000,484)             (4,081,770) (2,514,724)             
(ก าไร)ขาดทุนจากการสูญเสียอ านาจการควบคุมในบริษทัยอ่ย - 2,084,824 - (3,094,049) 
ประมาณการหน้ีสิน(กลบัรายการ) (8,835,587)             (3,219,759) (9,354,205)             (2,698,474) 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 63,054,985            32,790,983 41,894,100            23,508,029 
ดอกเบ้ียรับ (18,107,184)           (17,686,612) (27,282,785)           (35,351,029) 
ดอกเบ้ียจ่าย 48,868,053            40,935,748 33,330,054            28,410,121 

รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดก าไร(ขาดทุน) (8,192,153)             171,842,769          (131,594,637)         227,388,439          
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)การด าเนินงาน

เงินสดรับดอกเบ้ีย 18,107,184            17,686,612            26,758,486            17,279,218            
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (48,251,898)           (38,498,403)           (32,766,830)           (27,582,789)           
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (22,443,805)           (48,517,269)           (15,306,903)           (40,575,900)           
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ - 21,485,824 - 21,485,824 
เงินสดจ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (29,115,396)           - (24,528,179) - 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (89,896,068)           123,999,533          (177,438,063)         197,994,792          

บาท
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บริษทั พฒัน์กล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน 

         เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั(เพ่ิมข้ึน) (5,618,774)             (8,581,889)             (50,278)                  (45,920)                  
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 398,500,000          466,400,000          
เงินสดจ่ายเพ่ือใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (209,321,077)         (542,500,000)         

         เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,427,662              3,890,572              6,068,356              2,576,086              
         เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (75,588,602)           (264,735,431)         (6,305,207)             (63,462,717)           

เงินสดจ่ายเงินมดัจ าเพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัร - (893,681) - - 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,252 - - - 

         เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (12,541,810)           (21,339,781)           (10,844,514)           (15,974,578)           
เงินสดรับจากการสูญเสียอ านาจการควบคุมในบริษทัยอ่ย 10,232,672            - 4,092,700 - 
เงินสดจ่ายค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (48,749,775) (107,862,460)         

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (77,087,600)           (291,660,210)         133,390,205          (260,869,589)         

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน

         เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
  สถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 43,142,504            (29,060,915)           17,344,596            (11,565,095)           

เงินสดรับค่าหุ้นจากผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย 225 2,775 - - 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 785,165,100          790,145,000          356,072,000          213,572,000          
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 68,993,512            327,736,488          25,340,000            171,390,000          
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะสั้นสถาบนัการเงิน (740,526,400)         (732,877,000)         (322,858,000)         (193,572,000)         
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะยาวสถาบนัการเงิน (71,809,229)           (35,924,000)           (50,010,000)           (30,800,000)           
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินภายใตแ้ผนการปรับโครงสร้างหน้ี (51,068,022)           (45,602,133)           (53,370,056)           (47,301,716)           
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินภายใตส้ญัญาปรับโครงสร้างหน้ี (14,012,211)           (15,609,441)           - - 
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ (17,967,545)           (10,677,822)           (11,365,630)           (8,968,951)             
เงินสดรับจากสญัญาเช่าการเงิน (ขายแลว้เช่ากลบั) 27,733,282            - - - 
เงินสดจ่ายปันผล - (52,220,723) - (52,336,276) 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 29,651,216            195,912,229          (38,847,090)           40,417,962            
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (1,668,014)             (1,976,196)             - - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (139,000,466)         26,275,356            (82,894,948)           (22,456,835)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 5 273,570,725          257,650,261          161,414,347          183,871,182          
เงินสดลดลงจากการสูญเสียอ านาจการควบคุมในบริษทัยอ่ย - (10,354,892) - - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 5 134,570,259          273,570,725          78,519,399            161,414,347          

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบังบกระแสเงินสด
ในปี 2562 บริษทัไดซ้ื้อยานพาหนะโดยท าสญัญาเช่าซ้ือจ านวน 5.04 ลา้นบาท 

บาท
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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  ผลิตและติดตั้ ง
เคร่ืองจกัรในอุตสาหกรรมเก่ียวกบัเคร่ืองท าความเยน็ผลิตน ้ าแข็งตูแ้ช่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต การผลิต - แปรรูปนมและ
ไอศกรีมรวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตท่ีเก่ียวกบัการแปรรูปอาหารและอ่ืนๆ เกือบทุกประเภท 

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

และสาขาล าพนู 

2. เกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิและกำรน ำเสนองบกำรเงนิรวม

2.1 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน

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 าหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชีท่ี
ส าคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัท าข้ึนตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชีของบริษทัไปถือปฏิบติั 
กิจการเปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซับซ้อน หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมี
นยัส าคญั ต่องบการเงินในหมายเหตุ 3 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมี
การตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2.2 เกณฑใ์นการน าเสนองบการเงินรวม 

งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบการเงินของบริษทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือถือ
หุน้เกินกวา่ร้อยละ 50 ของหุน้ท่ีบริษทัมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

สดัส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 
ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 ธนัวาคม 2561 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  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 100.00 100.00 ประกอบธุรกิจเป็นตวัแทนจดัจ าหน่าย 

เคร่ืองจกัร และงานโครงการ รวมถึง 
ซ่อมบ ารุง 

บริษทั ไทจีนิค จ  ากดั 99.99 99.99 ประกอบธุรกิจรับออกแบบ ผลิต ติดตั้ง  
ซ่อมบ ารุง และจ าหน่ายถงัไม่มีแรงดนั 
ถงัมีแรงดนั เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน 

บริษทั พฒัน์กล เมียนมาร์ จ  ากดั 100.00 100.00 ประกอบธุรกิจให้บริการดา้น Service 
ส าหรับกลุ่มธุรกิจระบบท าความเยน็, 
กระบวนการท าอาหาร และการแปรรูป 
อาหารเหลว 

รายการบญัชีกบับริษทัยอ่ยท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กหกัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 

งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเช่นเดียวกบัท่ีใชส้ าหรับรายการบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือเหตุการณ์
ทางบญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนัส าหรับการจดัท างบการเงินเฉพาะของบริษทั 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ และนโยบำยกำรบัญชี

3.1     มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดั
ให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชดัเจนเก่ียวกบั วธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 
 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 กับสัญญาท่ีท ากับลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึน
จากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บ
จากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณา
ขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

ทั้งน้ี มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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3.2    มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 
มกรำคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการ
ให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู ้ใช้มาตรฐาน ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปน้ีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 
ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานท างการ เงินก ลุ่มดังก ล่ าวข้างต้น  ก าหนดหลักการ เก่ี ยวกับการจัดป ระ เภทและ
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทาง
การเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกับวิธีการ
ค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุน  ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการ
เก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มน้ี  มีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติั
ทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมา
ถือปฏิบติั 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลา
ในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดั
ประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 17 

กลุ่มบริษทัคาดวา่จะน ามาตรฐานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานรายงาน
ทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติใช้คร้ังแรกโดยการปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับ
ยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดว่าการน ามาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาใช ้จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและบริษทัมีจ านวนเพ่ิมข้ึนรวมทั้งส้ินประมาณ 26.33 ลา้นบาท และ 
และหน้ีสินของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีจ านวนเพ่ิมข้ึนรวมทั้งส้ินประมาณ 26.33 ลา้นบาท  

3.3    นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคญั 

กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

กำรรับรู้รำยได้ 

- รายไดจ้ากการขายสินคา้ บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้รายไดเ้ม่ือโอนอ านาจการควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ โดย
กิจการจะรับรู้รายได้ ในจ านวนท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินคา้
รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากับสินค้า โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าหรับสินค้าท่ีได้ส่งมอบ
หลงัจากหกัส่วนลดแลว้

- รายไดจ้ากการขายผ่อนช าระ บริษทัรับรู้รายไดด้อกผลตามจ านวนปีท่ีถึงก าหนดช าระตามสัญญาโดยวิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง  และหยดุรับรู้รายไดเ้ม่ือคา้งช าระเกิน 3 ปี

- รายไดจ้ากการให้บริการ บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ ซ่ึงค านวณตามอตัราส่วน
ตน้ทุนงานให้บริการทั้ งส้ินท่ีเกิดข้ึนจริงกับตน้ทุนทั้ งหมดท่ีประมาณว่าจะใช้ในการให้บริการตามสัญญา ซ่ึงได้
พิจารณาและปรับปรุงรายการท่ีมีผลกระทบต่อประมาณการต้นทุนงานให้บริการเท่าท่ีจะสามารถพิจารณาได ้
ประกอบกบัการพิจารณาผลงานท่ีประเมินโดยวศิวกร

รายได้ท่ีรับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดเรียกช าระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “ลูกหน้ีท่ียงัไม่ได้เรียกเก็บเงิน” ภายใต้
สินทรัพยห์มุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และสัญญาท่ีจ านวนเงินเรียกเก็บจากลูกคา้มากกวา่รายไดท่ี้ควรจะรับรู้
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เป็นรายไดจ้ากการค านวณตามส่วนของงานท่ีแลว้เสร็จแสดงไวเ้ป็น "เงินท่ีเรียกเก็บเกินกวา่งานท่ีท าเสร็จ" ภายใต้
หน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 

- รายไดจ้ากการให้บริการ รับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน ในการพิจารณา
จงัหวะในการส่งมอบการควบคุมเพ่ือประเมินวา่จะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึงหรือรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง

- รายไดค้่าเช่ารับ รับรู้ตามเกณฑค์งคา้งโดยวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า

- ดอกเบ้ียรับ รับรู้ตามเกณฑส์ดัส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของช่วงเวลาจนถึงวนัครบก าหนดอายุ
และค านึงถึงจ านวนเงินตน้ท่ีเป็นยอดคงเหลือในบญัชีส าหรับการบนัทึกดอกเบ้ียคา้งรับของบริษทั

- รายไดอ่ื้น รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง

กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย 

- ตน้ทุนงานบริการ บนัทึกตามอตัราส่วนร้อยละของงานท่ีท าเสร็จของตน้ทุนโดยประมาณ โดยจะบนัทึกประมาณการ
หน้ีผลขาดทุนส าหรับงานทั้งจ านวนเม่ือทราบแน่ชดัวา่งานนั้นจะประสบผลขาดทุน ผลต่างระหวา่งตน้ทุนท่ีบนัทึก
ตามอตัราส่วนร้อยละของงานท่ีท าเสร็จของราคาตน้ทุนโดยประมาณและตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริงบนัทึกเป็น
สินทรัพยห์มุนเวยีนหรือหน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน

- ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง  เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน  ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่
เกิน  3 เดือน และไม่มีขอ้จ ากดัการใช ้

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีการคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ย แสดงในมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสยั
จะสูญส าหรับผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ทั้งน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยประมาณผลขาดทุน
ข้ึนจากประสบการณ์การเรียกเก็บหน้ีในอดีต  ควบคู่กับการวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกหน้ีในปัจจุบัน และการ
วเิคราะห์อายลูุกหน้ี 

ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงนิ 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงินแสดงมูลค่าแรกเร่ิมตามสัญญาเช่าทางการเงินหักดว้ยเงินรับจากค่างวดผ่อนช าระ หัก
ดว้ยดอกเบ้ียรับรอการรับรู้  

สินค้ำคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือของบริษทัและบริษทัย่อยแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า โดยมี
รายละเอียดการค านวณราคาทุนดงัน้ี 
- สินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต บนัทึกตามวธีิราคาเจาะจง
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- วตัถุดิบ อุปกรณ์ อะไหล่และวสัดุ บนัทึกตามวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั

เงนิลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะบริษทั บนัทึกตามวิธีราคาทุน ( Cost Method ) 
และปรับลดดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน โดยมูลค่าท่ีลดลงดงักล่าวแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน
ในงบก าไรขาดทุน 

เงินลงทุนทัว่ไป แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนปรับลดดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนโดย มูลค่าท่ี
ลดลงดงักล่าวแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุน 

ตน้ทุนของเงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยะยาวท่ีจ าหน่ายในระหวา่งปี ค  านวณโดยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ก าไร
และขาดทุนท่ีเกิดจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในระหวา่งปีบนัทึกในงบก าไรขาดทุน 

อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน  

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการ
เพ่ิมข้ึนของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสองอยา่ง ทั้งน้ีไดเ้ปิดเผยแยกต่างหากจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

บริษทัและบริษทัยอ่ย เลือกวธีิราคาทุนส าหรับการบนัทึกบญัชีอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ บริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกในราคาทุน ต่อมาในปี 2547 บริษทัไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาท่ีดิน
และอาคารโดยผูป้ระเมินอิสระ โดยท่ีดินใช้วิธีมูลค่าราคาตลาด (Market Approach) ส่วนอาคารใช้วิธีตน้ทุน (Cost 
Approach) และไดบ้นัทึกมูลค่าสินทรัพยด์งักล่าวใหม่ ไดมี้การปรับปรุงราคาตามบญัชีของสินทรัพยใ์ห้มีราคาท่ีตีเพ่ิม
ใหม่ โดยบันทึกเฉพาะมูลค่าสุทธิของราคาตามบัญชีท่ีตีเพ่ิมใหม่ไปยงับัญชี "สินทรัพยร์าคาท่ีตีเพ่ิม" คู่กับบัญชี 
"ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวร" แสดงอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน ค่าเส่ือมราคาท่ี
ค านวณตามราคาทุนเดิมตดัไปสู่บญัชีก าไรขาดทุน ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยส่์วนท่ีตีเพ่ิมจะตดัไปสู่บญัชีส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพยถ์าวร ดงันั้นส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวรจะถูกลดยอดดว้ยจ านวนของค่าเส่ือมราคาของ
สินทรัพยท่ี์ตีเพ่ิมโดยตรงไม่ผ่านก าไรสะสม โดยบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามประกาศของสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัท่ี 25/2549 
ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2549 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2549 เร่ือง การบนัทึกบญัชีเม่ือมีการตี
ราคาใหม่ โดยไดป้ฏิบติัตามเกณฑร์าคาทุน 

ภายหลงัการใชว้ธีิตีราคาเพ่ิมใหม่ บริษทัไดแ้สดงราคาท่ีดินตามราคาท่ีตีใหม่หลงัหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้
มี) อาคารแสดงตามราคาท่ีตีใหม่หลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ส่วนอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุน
หกัค่าเส่ือมราคาสะสมท่ีเก่ียวขอ้งและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 
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บริษทัตดัค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์โดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

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

  ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

บริษทัและบริษทัย่อยบันทึกดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดจากเงินกู้ยืมระยะยาว  เพ่ือการซ้ือสินทรัพยถ์าวรไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
สินทรัพยถ์าวรและจะหยดุบนัทึกดอกเบ้ียจ่ายเป็นตน้ทุนของสินทรัพยถ์าวร  เม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมใชง้าน 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

บริษทัและบริษทัยอ่ย แสดงสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม ค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณ 5 - 10 ปี สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพิวเตอร์และทรัพยสิ์นทางปัญญา 

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

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

รำยกำรบัญชีทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ 

บริษัทและบริษัทย่อย บันทึกรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท โดยใช้อตัรา 
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการยอดคงเหลือของบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน  แปลง
ค่าเป็นเงินบาทดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 

ก าไรขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน  บนัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 

สัญญำเช่ำระยะยำว 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกยานพาหนะและเคร่ืองใชส้ านกังานตามสัญญาเช่าทางการเงิน/สัญญาเช่าซ้ือเป็นสินทรัพย์
และหน้ีสินดว้ยราคายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า  หรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าส่วน
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดข้ึนจะบนัทึกตามระยะเวลาของสญัญาเช่า 
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สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - กรณีทีบ่ริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้เช่ำ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกการเช่าทรัพยสิ์นท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนแก่เจา้ของทรัพยสิ์นยงัเป็นของผูใ้ห้เช่าเป็น
สญัญาเช่าด าเนินงาน ค่าเช่าจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามระยะเวลาท่ีเช่า  

สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - กรณีทีบ่ริษัท และบริษัทย่อยเป็นผู้ให้เช่ำ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยแสดงสินทรัพยท่ี์ให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานในงบแสดงฐานะการเงิน  ตามประเภทของ
ทรัพยสิ์น รายไดค้่าเช่าจากสญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกตามระยะเวลาท่ีใหเ้ช่า 

ผลประโยชน์พนักงำน 

- กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังาน

บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่ง จดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบท่ีไดก้ าหนดการ
จ่ายสมทบไวแ้ลว้ สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องบริษทั และไดรั้บการบริหาร
โดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก กองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนกังานในอตัราร้อยละ
3 ของเงินเดือน และบริษทัจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเขา้กองทุนน้ี ในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน เงินจ่าย
สมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น

- ผลประโยชน์พนกังาน

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษทัและบริษทัยอ่ย และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ย
เงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึง
บริษทัและบริษทัยอ่ยถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน

บริษทัและบริษทัยอ่ยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยบริษทัไดท้ าการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั
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ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) ส าหรับ
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก 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 เงินได้รอการตัดบัญ ชีบัน ทึกโดยค านวณจากผลแตกต่ างชั่วคราว ท่ี เกิด ข้ึนระหว่างมูลค่ าตามบัญ ชี
ของสินทรัพย์และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้  
เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรก 
ซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้ นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี 
และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกับเงินลงทุนในบริษทัย่อยและกิจการร่วมคา้หากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลบัรายการใน
อนาคตอนัใกล ้

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใช้
อตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บริษทัตอ้งค านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์
ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าใหจ้ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ บริษทัเช่ือวา่ไดต้ั้งภาษีเงินได้
คา้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การ
ตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน 
และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะท าให้บริษทัเปล่ียนการตดัสินใจ
โดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้าย
ภาษีเงินไดใ้นปีท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีสามารถหักกลบได้เม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินท รัพย์ภาษี เงินได้ของปี ปัจ จุบันมาหักกลบกับห น้ี สินภาษี เงินได้ของปี ปัจ จุบันและ 
ภาษีเงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกัน 
ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษี 
ในอนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
จะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

ประมำณกำรหนีสิ้น 

บริษทัและบริษทัยอ่ย จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของการเกิดภาระผกูพนัในปัจจุบนั
ตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลให้
สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพ่ือจ่ายช าระภาระผกูพนัและจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือ  หากบริษทัและบริษทัย่อย คาดว่าจะไดรั้บคืนรายจ่ายท่ีจ่ายช าระไปตามประมาณการหน้ีสินทั้ งหมดหรือ
บางส่วนอยา่งแน่นอน  บริษทัและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายจ่ายท่ีไดรั้บคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากแต่ตอ้งไม่เกินจ านวน
ประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น 

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

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 

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

เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

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

ข้อมูลจ ำแนกส่วนงำน 

ส่วนงานทางธุรกิจแสดงให้เห็นถึงผลิตภณัฑห์รือบริการของแต่ละส่วนงานทางธุรกิจซ่ึงมีความเส่ียงและผลตอบแทนท่ี
แตกต่างกนั ส่วนงานทางภูมิศาสตร์แสดงใหเ้ห็นถึงผลิตภณัฑห์รือบริการภายใตส้ภาพแวดลอ้มเศรษฐกิจท่ีเฉพาะเจาะจง
ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีแตกต่างของส่วนท่ีด าเนินงานภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจอ่ืน   

ขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานแสดงโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
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กำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนีท้ีม่ปัีญหำ 

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

บุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัถูกควบคุมโดยบริษทัไม่วา่จะเป็น
ทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีท าหนา้ท่ีถือหุน้บริษทัยอ่ยและกิจการท่ี
เป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้น
ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบับริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าวและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการบริษทัค านึงถึงเน้ือหาของ
ความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้น
โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯ
และบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมี
สภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ได ้บริษทัและบริษทัย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ 
และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็น
สามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึน
ประจ า 
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4. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคญั

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

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีเกิดจากการปรับมูลคา่ของลูกหน้ีจากความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึน ฝ่ายบริหารไดใ้ช ้ดุลย
พินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยใชก้ารวิเคราะห์สถานะของลูกหน้ีรายตวั
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายลูุกหน้ีและการเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั อยา่งไรก็ตาม
การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีแตกต่างกนั อาจมีผลต่อจ านวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญอาจมีข้ึนไดใ้นอนาคต

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง

เพ่ือให้งบการเงินแสดงมูลค่าท่ีแทจ้ริงของสินคา้คงเหลือ และผลการด าเนินงานของบริษทั  บริษทัและบริษทัย่อยไดมี้การ
พิจารณาทบทวนปรับหลกัเกณฑ์ เร่ืองนโยบายการด้อยค่าของสินคา้คงเหลือ ให้ครอบคลุมสินคา้ทุกประเภท คือ สินค้า
ส าเร็จรูป วตัถุดิบ อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง โดยพิจารณาดอ้ยค่าเม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวสูงกวา่มูลค่าสินคา้ท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืน  รวมถึงพิจารณาดอ้ยค่าสินทรัพยด์งักล่าว ตามอายท่ีุคา้งนานและไม่มีการเคล่ือนไหว แลว้แต่กรณี

ค่าเผื่อการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน

บริษทัพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน เม่ือพบวา่มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวลดลงอยา่งมีสาระส าคญัและเป็น
ระยะเวลานาน ซ่ึงความมีสาระส าคญัและระยะเวลานั้นข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ค่าเส่ือมราคา

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารใชป้ระมาณอายกุารใชง้านและมูลค่าซากเม่ือเลิกใชง้านของ
อาคารและอุปกรณ์ และไดมี้การทบทวนอายกุารใชง้านและมูลค่าซากหากมีการเปล่ียนแปลง

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจะตดัจ าหน่ายโดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณ และจะพิจารณาการดอ้ยค่าหากมีขอ้บ่งช้ี

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

บริษทัพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์หากมีขอ้บ่งช้ีว่ามีการดอ้ยค่า เม่ือพบว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยด์งักล่าว
ลดลงอยา่งมีสาระส าคญั บริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ซ่ึงการประมาณการดงักล่าวข้ึนอยูก่บัดุลย
พินิจของฝ่ายบริหาร
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

บริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีซ่ึงค านวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานระหวา่ง
ฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินกบัราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่า
บริษทัจะมีก าไรทางภาษีจากการด าเนินงานในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดน้ั้น ในการน้ีฝ่าย
บริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใดโดยพิจารณาถึง
ก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์ 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้
สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อตัราคิดลด จ านวนเงินเดือน ท่ีคาดวา่จะเพ่ิมข้ึนในอนาคต อตัรามรณะและปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งในเชิงประชากรศาสตร์ เป็นตน้ ในการก าหนดอตัราคิดลดฝ่ายบริหารไดพิ้จารณาถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีสะท้อนถึง
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ ในปัจจุบนั ส่วนอตัรามรณะใชข้อ้มูลตารางอตัรามรณะท่ีเปิดเผยทัว่ไปในประเทศ อย่างไรก็ตาม
ผลประโยชน์หลงัการเลิกจา้งงานท่ีเกิดข้ึนจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการรายไดแ้ละตน้ทุนงาน 

ในการค านวนรายได้จากการงานบริการ ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจบนพ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีมีในสภาวะปัจจุบันและ
ประสบการณ์จากการประกอบธุรกิจโดยอิงขอ้มูลจากวิศวกร/ผูค้วบคุมโครงการในการประมาณการส่วนของงานท่ีแลว้เสร็จ 
บริษทัประมาณการตน้ทุนงานของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบก่อสร้างและน ามาค านวณจ านวนและมูลค่าวสัดุท่ี
ตอ้งใชใ้นโครงการดงักล่าว รวมถึงค่าแรง  ค่าโสหุ้ย ท่ีตอ้งใชใ้นการให้บริการก่อสร้างจนเสร็จ ประกอบกบัการพิจารณาถึง
แนวโน้มของการเปล่ียนแปลงราคาวสัดุ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ บริษัทจะท าการทบทวนประมาณการตน้ทุนอย่าง
สม ่าเสมอ และทุกคราวท่ีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอยา่งเป็นสาระส าคญั 

ประมาณการผลขาดทุนส าหรับงาน 

ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากโครงการก่อสร้างแต่ละโครงการจากประมาณ
การตน้ทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากความคืบหนา้ของการก่อสร้าง ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง ประกอบกบัการเปล่ียนแปลง
ของราคาวสัดุก่อสร้าง ค่าแรง และสภาวะการณ์ปัจจุบนั 
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5. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด

ประกอบดว้ย
พนับาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
เงินสด 424 645 374 575 
เงินฝากกระแสรายวนั 16,561 52,961 6,279 27,419 
เงินฝากออมทรัพย ์ 117,585 219,965 71,866 133,420 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 134,570 273,571 78,519 161,414 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นสกลุเงินบาทและไม่ติดภาระผกูพนั 
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6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน

ประกอบดว้ย
พนับาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2562 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2562 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 681,056 608,953 498,447 492,892 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืนบริษทั 
     ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 27.3) - - 91,002 15,255 
ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน 395,532 218,556 341,903 198,415 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน  38,144 30,311 34,092 28,594 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน - 

  ส่วนของสินทรัพยร์ะยะยาวท่ีถึง 
   ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 53,717 41,394 53,717 41,394 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 1,168,449 899,214 1,019,161 776,550 
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6.1  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 

พนับาท 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ลูกหน้ีการคา้ 676,556 615,921 519,764 523,278 
 หกั   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (89,358) (99,141) (72,392) (89,623) 
 ลูกหน้ีการคา้ 587,198 516,780 447,372 433,655 
 ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 

เงินจ่ายล่วงหนา้ 65,390 67,571 47,554 50,405 
เงินทดรองจ่าย 2,961 3,171 863 1,213 
อ่ืนๆ 29,585 24,996 3,217 8,161 

 หกั   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (4,078) (3,565) (559) (542)
 รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 93,858 92,173 51,075 59,237 
 รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 681,056 608,953 498,447 492,892 

ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ี ดงัน้ี 

พนับาท 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 
-  ปกติ 343,261 234,591 237,373 185,970 

ลูกหน้ีท่ีเกินก าหนดช าระ :
- ไม่เกิน 3 เดือน 165,529 196,965 143,345 175,478 
- มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 48,553 38,793 41,133 30,431 
- มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 31,177 41,872 26,259 38,081 
- มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 27,222 40,182 21,618 35,244 

 ลูกหน้ีรับสภาพหน้ี 558 598 558 598 
 ลูกหน้ีท่ีด าเนินคดี 60,256 62,920 49,478 57,476 
 รวมลูกหน้ีการคา้ 676,556 615,921 519,764 523,278 
 หกั   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (89,358) (99,141) (72,392) (89,623) 
 รวมลูกหน้ีการคา้  587,198 516,780 447,372 433,655 
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ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญมีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี ดงัน้ี 
พนับาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ยอดยกมา 99,141 90,366 89,623 81,025 
ตดัหน้ีสูญ (6,160) (1,588) (5,700) (4) 
เพ่ิมข้ึน(ลดลง) (3,623) 10,363 (11,531) 8,602 
ยอดยกไป 89,358 99,141 72,392 89,623 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามงบการเงินรวมเพ่ิมข้ึน(ลดลง) จ านวน (3.62) ลา้นบาท 
และ 10.36 ลา้นบาท งบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ิมข้ึน(ลดลง)จ านวน (11.53) ลา้นบาท และ 8.60 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการตดัหน้ีสูญลูกหน้ีการคา้ ตามงบการเงินรวมจ านวนเงิน 6.16 ลา้นบาท งบการเงิน
เฉพาะกิจการจ านวนเงิน 5.70 ลา้นบาท เน่ืองจากลูกหน้ีลม้ละลายและไม่มีทรัพยสิ์นพอช าระหน้ีได ้

7. สินค้ำคงเหลือ

ประกอบดว้ย

พนับาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 สินคา้คงเหลือ 28,641 51,423 - - 
 วตัถุดิบ อะไหล่ และวสัดุ 434,314 626,555 233,309 410,911 
 สินคา้ระหวา่งผลิต 117,712 106,533 36,281 62,484 
 สินคา้ระหวา่งทาง 8,939 9,194 4,361 7,198 
 รวม 589,606 793,705 273,951 480,593 
 หกั ค่าเผื่อการลดลงของมูลคา่สินคา้ (15,484) (18,025) (9,116) (12,251) 
 รวมสินคา้คงเหลือ  574,122 775,680 264,835 468,342 
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ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้มีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี ดงัน้ี

พนับาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ยอดยกมา 18,025 22,542 12,251 13,618 
เพ่ิมข้ึน(ลดลง) (2,541) (4,517) (3,135) (1,367) 
ยอดยกไป 15,484 18,025 9,116 12,251 

8. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย

ประกอบดว้ย

ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน เงินปันผลรับ (พนับาท) 

(ลา้นบาท) (ร้อยละ) วธีิราคาทุน (พนับาท) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 ช่ือกิจการ 

ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 

2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม

2561 

ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 

2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม

2561 

ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 

2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม

2561 

ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 

2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม

2561 

บริษทัยอ่ย :- 

- บริษทั พฒัน์กลแมนนู

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

- บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง  จ ากดั 30.00 30.00 99.98 99.98 29,999 29,999 -  -  

- บริษทั เอส พาเนล จ ากดั 40.00 40.00 80.00 80.00 32,000 32,000 - - 

- บริษทั ฮีทอะเวย ์ จ  ากดั 100.00 100.00 99.99 99.99 99,997 99,997 - - 

- 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 26.85 99.00 99.00 26,854 26,854 - - 

- บริษทั พฒัน์กล มาเลเซีย เซินดิเรียน
เบอร์ฮดั จ ากดั 7.96 7.96 100.00 100.00 7,960 7,960 - - 

- บริษทั ไทจีนิค จ ากดั 65.00 16.25 99.99 99.99 65,000 16,250 - - 

- บริษทั พฒัน์กล เมียนมาร์ จ  ากดั 1.61 1.61 100.00 100.00 1,615 1,615 - - 

  รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  368,786 320,036 - -  

งบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ของบริษทัยอ่ย ดงักล่าวขา้งตน้ท่ีน ามาจดัท างบการเงินรวม เป็นงบการเงินท่ี
ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้  
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ตามมติที่ประชุมวิสามญัของบริษทั สยามพฒัน์กล จ ากัด คร้ังที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมติั
ด าเนินการเลิกบริษทัและช าระบัญชี โดยให้มีผลในวนัที่ 4 ธันวาคม 2561 และจดทะเบียนเลิกบริษทักับกระทรวง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม 2561 

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

ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 บริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุน้เตม็จ านวนแลว้
2. อนุมติัจดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่ (บริษทั ไทจีนิค จ ากดั) มูลค่าทุนจดทะเบียน 65 ลา้นบาท และไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง

บริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2561 และช าระค่าหุ้นแลว้ในอตัราร้อยละ 25 และเม่ือวนัท่ี 14
เมษายน 2562 บริษทัช าระค่าหุน้ส่วนท่ีเหลืออตัราร้อยละ 75 ครบถว้นแลว้

3. อนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนในบริษทัยอ่ย - บริษทั ฮีทอะเวย ์จ ากดั จากทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท เป็น 100 ลา้นบาท
โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนเม่ือ
วนัท่ี 8 มกราคม 2561 และช าระค่าหุน้เพ่ิมทุนครบถว้นแลว้

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 

ขอ้มูลเก่ียวกบับริษัทย่อยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ได้ถือหุ้นทั้ งหมดซ่ึงมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษัท          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

พนับาท 
ก าไรหรือขาดทุนท่ีแบ่ง 

สดัส่วนท่ีถือโดย ใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี เงินปันผลจ่ายใหก้บั 
ส่วนไดเ้สีย ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ อ านาจควบคุมในบริษทั ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี 

บริษทั ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ควบคุมในบริษทัยอ่ยสะสม ยอ่ยในระหวา่งปี อ านาจควบคุมในระหวา่งปี 

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) 

บริษทั เอส พาเนล จ ากดั 20.00 20.00 14,854 12,692 2,250 2,184 - - 
บริษทั พฒัน์กล ฟิลิปปินส์  

 คอปอร์เรชัน่ จ ากดั 40.00 40.00 4,095 3,930 499 1,061 - - 
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ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปก่อนตดัรายการระหวา่งกนัของแต่ละบริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุน้ทั้งหมดซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

พนับาท 
บริษทั พฒัน์กล ฟิลิปปินส์ 

บริษทั เอส พาเนล จ ากดั คอปอร์เรชัน่ จ ากดั 
2562 2561 2562 2561 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิแบบย่อ  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 191,262 159,372 24,225 19,805 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 113,673 112,512 1,908 2,768 
หน้ีสินหมุนเวยีน 196,809 162,445 15,894 12,749 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 33,801 45,979 - - 
ส่วนของเจา้ของถือโดยบริษทั 80% 80% 60% 60% 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 20% 20% 40% 40% 
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พนับาท 
บริษทั พฒัน์กล ฟิลิปปินส์ 

บริษทั เอส พาเนล จ ากดั คอปอร์เรชัน่ จ ากดั 
2562 2561 2562 2561 

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแบบย่อ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 
รายไดร้วม 501,931 382,558 53,038 37,228 
ค่าใชจ่้ายรวม (55,832) (39,591) (19,032) (18,706) 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 11,308 10,922 1,247 2,653 
ส่วนของก าไรท่ีเป็นของ 
ผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 9,046 8,738 748 1,592 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 2,262 2,184 499 1,061 

ส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 
ผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ - - - - 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม - - - - 

ส่วนของก าไรเบ็ดเสร็จรวมท่ีเป็นของ 
ผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 9,046 8,738 755 1,592 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 2,262 2,184 503 1,061 

งบกระแสเงนิสดแบบย่อ 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน)  
กิจกรรมด าเนินงาน 22,862 (46,425) 1,961 8,723 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (10,455) (7,018) (31) (4,263)
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) 
กิจกรรมจดัหาเงิน (6,684) 51,094 - - 
กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 5,723 (2,349) 1,930 4,460 
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9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีไ้ม่หมุนเวยีนอ่ืน

ประกอบดว้ย

พนับาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ลูกหน้ีการคา้ขายผอ่นช าระ  - - - - 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 275,755 246,472 275,755 246,472 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน 275,755 246,472 275,755 246,472 

9.1  ลูกหน้ีการคา้ขายผอ่นช าระ 
พนับาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
ลูกหน้ีการคา้ขายผอ่นช าระ 16,573 28,543 16,573 28,543 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (16,573) (28,543) (16,573) (28,543) 
รวมลูกหน้ีการคา้ขายผอ่นช าระ - - - - 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญมีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี ดงัน้ี 
พนับาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
ยอดยกมา 28,543 29,033 28,543 29,033 
ตดัหน้ีสูญ (11,970) - (11,970) - 
เพ่ิมข้ึน(ลดลง) - (490) - (490)
ยอดยกไป 16,573 28,543 16,573 28,543 

ในระหว่างปีบริษทัมีการตดัหน้ีสูญลูกหน้ีการคา้รายหน่ึง จ านวนเงิน 11.97 ลา้นบาท เน่ืองจากลูกหน้ีลม้ละลายและไม่มี

ทรัพยสิ์นพอช าระหน้ีได ้
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9.2    ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 
พนับาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 365,449 323,547 365,449 323,547 
หกั รายไดด้อกเบ้ียรับรอการรับรู้ (35,977) (35,681) (35,977) (35,681) 

สุทธิ 329,472 287,866 329,472 287,866 
หกั ส่วนของสินทรัพยร์ะยะยาวท่ีถึง 

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (หมายเหตุ 6)  (53,717) (41,394) (53,717) (41,394) 
รวมลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน  275,755 246,472 275,755 246,472 

10. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน

ประกอบดว้ย
พนับาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
ราคาตามมูลค่า 85,958 85,958 

ซ้ือ ระหวา่งปี / โอนเขา้ 14,097 6,794 

ขำย ระหวา่งปี - - 

หัก ค่าเส่ือมราคา / โอนออก (628) (628)

หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (187) (187)

ราคาตามมูลค่า  99,240 91,937 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ของบริษทัและบริษทัย่อยไดแ้ก่ ท่ีดินไม่ไดใ้ชง้านและท่ีดินพร้อม
อาคาร แสดงโดยวิธีราคาทุนตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 99.24 ล้านบาท และ 91.94 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (มูลค่ายติุธรรมตามราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระจดัท าในปี 2562 โดยวิธีราคาตลาดตามงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวนเงิน 165.81 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 157.31 ลา้นบาท ตามล าดบั) ค  ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 14) หน้ีสินภายใตแ้ผนการปรับโครงสร้างหน้ี (หมายเหตุ 16.3) และหน้ีสินท่ี
อาจเกิดข้ึน (หมายเหตุ 32.2) 
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11. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์

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 2561 164,221 473,928 620,764 118,572 387,566 270 150,426 113,830 100,409 2,129,986 
ซ้ือเพิ่ม - 133,055 140 49,171 12,487 - 5,222 5,044 78,845 283,964 
จ าหน่าย - - - - (9,100) - (6,388) (18,139) (13,693) (47,320) 
โอนเขา้(โอนออก) (11,635) (1,199) 81,267 - (20,333) - 5,437 - (150,056) (96,519) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 152,586 605,784 702,171 167,743 370,620 270 154,697 100,735 15,505 2,270,111 

ค่าเส่ือมราคาสะสม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - - (233,302) (24,534) (270,844) - (104,989) (89,935) - (723,604) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - - (15,813) (8,672) (27,591) - (21,828) (9,086) - (82,990) 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีจ าหน่าย - - - - 8,137 - 5,667 16,314 - 30,118 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีโอนออก - - 217 - 69,369 - 4,396 874 - 74,856 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - - (248,898) (33,206) (220,929) - (116,754) (81,833) - (701,620) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - (2,365) (15,949) (36,956) (585) - - - - (55,855) 
เพิ่มข้ึน - - (533) - - - - - - (533) 
ลดลง - 1,288 - 1,173 - - - - - 2,461 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - (1,077) (16,482) (35,783) (585) - - - - (53,927) 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ - ตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 152,586 604,707 436,791 98,754 149,106 270 37,943 18,902 15,505 1,514,564 



บริษัท  พฒัน์กล  จ ำกดั  (มหำชน)  และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 

วนัที ่31 ธันวำคม 2562 

147

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 164,221 471,563 371,513 57,082 116,137 270 45,437 23,895 100,409 1,350,527 

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 2561 70,085 437,614 320,098 118,572 85,024 14,180 119,260 107,492 11,708 1,284,033 
ซ้ือเพิ่ม - 102,837 - 49,171 1,225 - 4,533 5,044 12,921 175,731 
จ าหน่าย - - - - (9,100) - (5,738) (17,265) (12,374) (44,477) 
โอนเขา้(โอนออก) (5,594) (1,199) 39  - 97 - 754 - (890) (6,793) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 64,491 539,252 320,137 167,743 77,246 14,180 118,809 95,271 11,365 1,408,494 

ค่าเส่ือมราคาสะสม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - - (159,207) (27,963) (59,354) (14,180) (83,742) (85,410) - (429,856)
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - - (6,610) (8,672) (7,372) - (16,626) (8,630) - (47,910)
ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีจ าหน่าย - - - - 8,137 - 5,667 16,314 - 30,118
ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีโอนออก - - - - - - - - - -
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - - (165,817) (36,635) (58,589) (14,180) (94,701) (77,726) - (447,648)

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - (2,365) - (1,173) (585) - - - - (4,123) 
เพิ่มข้ึน - - - - - - - - - - 
ลดลง - 1,288 - 1,173 - - - - - 2,461
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - (1,077) - - (585) - - - - (1,662) 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ - ตามบญัชี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 64,491 538,175 154,320 131,108 18,072 - 24,108 17,545 11,365 959,184 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 70,085 435,249 160,891 89,436 25,085 - 35,518 22,082 11,708 850,054 
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ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 83.11 ลา้นบาท และ 66.65 ลา้นบาท ในงบการเงิน
รวม และจ านวน 47.91 ลา้นบาท และ 46.91 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 อาคารและอุปกรณ์ ราคาทุนจ านวน 476.31 ลา้นบาท และ 522.87  ลา้นบาท ในงบ
การเงินรวม ตามล าดบั และจ านวน 337.36 ลา้นบาท และ 325.20 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั บริษทั
และบริษทัยอ่ยไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็มูลค่าแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจักรราคาทุนจ านวน 1,138.28 ลา้นบาท และ 
1,102.51 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม ตามล าดบั และจ านวน 682.28 ลา้นบาท และ 563.85 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการตามล าดบั ไดน้ าไปค ้ าประกนัเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 14) หน้ีสิน
ภายใตแ้ผนการปรับโครงสร้างหน้ี (หมายเหตุ 16.3) หน้ีสินภายใตส้ญัญาปรับโครงสร้างหน้ี (หมายเหตุ 16.4) และหน้ีสินท่ี
อาจเกิดข้ึน (หมายเหตุ 32) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ท่ีดินและอาคารของบริษัทและบริษทัย่อยแสดงในราคาท่ีตีใหม่ตามรายงานการ
ประเมินของผูป้ระเมินราคาอิสระ ปี 2562 และ 2558 การประเมินราคาท่ีดินใชว้ธีิมูลค่าราคาตลาด ส่วนอาคารใชว้ิธีตน้ทุน
เปล่ียนแทน ไดแ้สดงไว ้ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวรภายใต ้“ส่วนของผูถื้อหุ้น” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวรน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

บริษทัย่อยบันทึกท่ีดินโดยราคาท่ีตีใหม่ บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวร จ านวน 30.23 ลา้นบาท ตาม
รายงาน ประเมินราคาของผูป้ระเมินราคาอิสระเม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561  มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและอาคารได้มีการประเมินในปี 2562 และ 2558 โดยใช้
รายงานของผู ้ประเมินราคาท่ีดินและอาคาร ประเมินโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด โดยน าราคาขายของท่ีดินท่ี
เปรียบเทียบกนัไดบ้ริเวณใกลเ้คียงกนัมาปรับปรุงโดยวธีิตน้ทุนทดแทน ซ่ึงเป็นมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 ของล าดบัชั้น
มูลค่ายติุธรรม 
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12. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน

ประกอบดว้ย

พนับาท 
งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
จ านวนท่ี 
เพ่ิมข้ึน 

รับโอน 
(โอนออก) 

จ านวนท่ี 
(ลดลง) 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
ราคาทุน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 150,034 3,217 19,083 - 172,334
สินทรัพยท์างปัญญา 25,041 361 135 - 25,537
โปรแกรมระหวา่งติดตั้ง 15,269 1,275 (12,022) - 4,522
   รวม 190,344 4,853 7,196 - 202,393
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (95,254) (14,422) - - (109,676)
   สุทธิ 95,090 (9,569) 7,196 - 92,717
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (3,326) - - -  (3,326)
   สุทธิ 91,764 (9,569) 7,196 - 89,391

พนับาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2561 
จ านวนท่ี 
เพ่ิมข้ึน 

รับโอน 
(โอนออก) 

จ านวนท่ี 
(ลดลง) 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2562 
ราคาทุน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 144,907 3,155 15,361 - 163,423
สินทรัพยท์างปัญญา 22,061 - 135 - 22,196
โปรแกรมระหวา่งติดตั้ง 11,054 - (7,806) - 3,248
   รวม 178,022 3,155 7,690 - 188,867
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (89,960) (13,221) - - (103,181)
   สุทธิ 88,062 (10,066) 7,690 - 85,686
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (3,326) - - -  (3,326)
   สุทธิ 84,736 (10,066) 7,690 - 82,360
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พนับาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 2561 2562 2561 
ตดัจ าหน่ายส าหรับปี 14,418 12,668 13,211 12,093 

13. สินทรัพย์และหนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี

ประกอบดว้ย

พนับาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 
สุทธิ 105,128 84,207 82,608 68,731 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 
สุทธิ (174,143) (133,201) (146,607) (113,314) 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 

พนับาท 
งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น ณ วนัท่ี 
1 มกราคม ก าไร ก าไรขาดทุน ส่วนของ 31 ธนัวาคม 

2562 (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน ผูถื้อหุน้อ่ืน 2562 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 29,437 (4,130) - - 25,307 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 2,723 (593) - - 2,130 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 2,642 (348) - - 2,294 
ประมาณการหน้ีสินของตน้ทุนงาน 
โครงการ 2,673 628 - - 3,301 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ 
พนกังาน 38,732 13,954 - - 52,326 

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 8,000 11,770 - - 19,770 
รวมสินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอ 
กำรตดับัญชี 84,207 20,921 - - 105,128 

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 
ค่าเส่ือมราคาสะสม-ส่วนขยายระยะ 
เวลาอาคาร (11,296) (5,586) - - (16,882) 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์

ถาวร (121,905) - (35,356) - (157,261)
รวมหนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำร 
ตดับัญชี (133,201) (5,586) (35,356) - (174,143)

รวมรำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) 15,335 
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พนับาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น ณ วนัท่ี 
1 มกราคม ก าไร ก าไรขาดทุน ส่วนของ 31 ธนัวาคม 

2562 (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน ผูถื้อหุน้อ่ืน 2562 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 26,227 (5,839) - - 20,388 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 2,450 (627) - - 1,823 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 1,392 (455) - - 937 
ประมาณการหน้ีสินของตน้ทุนงาน 
โครงการ 2,433 675 - - 3,108 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ 
พนกังาน 36,229 11,957 - - 48,186 

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ - 8,166 - - 8,166 
รวมสินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำร 
ตดับัญชี 68,731 13,877 - - 82,608 

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 
ค่าเส่ือมราคาสะสม-ส่วนขยายระยะ 
เวลาอาคาร 1,328 (3,981) - - (2,653) 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์

ถาวร (114,642) - (29,312) - (143,954)
รวมหนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำร 
ตดับัญชี (113,314) (3,981) (29,312) - (146,607)

รวมรำยได้(ค่ำใช้จ่ำย) 9,896 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 

พนับาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 967 883 - - 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 9,096 9,096 - - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ 
พนกังาน 11,866 10,913 - - 

ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี 22,155 24,973 - - 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดั
บัญชีสุทธิ 44,084 45,865 - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 งบการเงินรวมไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับรายการผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี จ านวน 44.08  ลา้นบาท และ 45.87 ลา้นบาท ตามล าดบั เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่
ยงัมีความไม่แน่นอนวา่บริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากรายการดงักล่าว และหรือวา่อาจไม่ไดใ้ช้
เป็นรายการหกัทางภาษีในอนาคต 



บริษัท  พฒัน์กล  จ ำกดั  (มหำชน)  และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 

วนัที ่31 ธันวำคม 2562 

154

14. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ

ประกอบดว้ย
พนับาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
เงินเบิกเกินบญัชี 39,426 3,990 12,960 3,480 
เงินกูย้มืระยะสั้น 258,693 214,054 100,000 66,786 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 9,778 2,071 7,865 - 
รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื 
นง          ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 307,897 220,115 120,825 70,266 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
พนับาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดยกมา ณ 1 มกราคม 2562 214,054 66,786 
บวก กูเ้พ่ิม 873,373 356,072 
หกั   จ่ายช าระ (828,734) (322,858) 

ยอดยกไป ณ 31 ธนัวาคม 2562 258,693 100,000 

งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีวงเงินสินเช่ือจากธนาคารในประเทศหลายแห่ง จ านวน 2,182 ลา้นบาท โดย
เป็นส่วนของบริษัทใหญ่จ านวน 1,567 ล้านบาท ค ้ าประกันโดยเงินฝากธนาคารติดภาระค ้ าประกัน อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือ 
การลงทุน (หมายเหตุ 10) ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร ของบริษทัและบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 11)  

ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
วงเงิน วงเงินคงเหลือ ภาระค ้าประกนั 

วงเงนิเบิกเกนิบัญชี 

- จดจานองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 
15) 

- จดจานองท่ีดินท่ีไม่ได้
ใชด้าเนินงาน (หมายเหตุ 
16)

- สิทธิการเช่าท่ีดิน

- จดจานองท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ช้
ดาเนินงาน (หมายเหตุ 16)

- สิทธิการเช่าท่ีดิน

- จดจานองอสงัหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 14)

- จดจานองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างและเคร่ืองจกัร

     บริษทั 30.00 17.04 - จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 11)
- จดจ านองอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 10)

       บริษทัยอ่ย 64.00 37.53 - จดจ านองอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 10)
- จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 11) 
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- ค ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่
วงเงนิกู้ระยะส้ัน 

     บริษทั 100.00 - - จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 11)

- จดจ านองอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 10)
- ค ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง
- เงินฝากประจ า

 บริษทัยอ่ย  200.00 41.31 - จดจ านองอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 10)
- จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 11)
- ค ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่

ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
วงเงิน วงเงินคงเหลือ ภาระค ้าประกนั 

วงเงนิกู้ระยะยำว 

บริษทั 537.00 421.08 - จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 11)
- จดจ านองอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 10)
- ค ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง

บริษทัยอ่ย 221.00 29.44 - จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง(หมายเหตุ 11)
- จดจ านองเคร่ืองจกัร(หมายเหตุ 11)

วงเงนิหนีสิ้นภำยใต้สัญญำ 
ทรัสต์รีซีทส์ / สินเช่ือเพ่ือ 

เตรียมกำรส่งออก 

     บริษทั 100.00 92.14 - จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 11)

- จดจ านองอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 10)
- ค ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง
- เงินฝากประจ า
 บริษทัยอ่ย 42.54 40.63 - จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 11)

วงเงนิหนังสือค ำ้ประกนั 
   บริษทั 400.00 116.53 - จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 11)
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- จดจ านองอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 10)
- เงินฝากประจ า

บริษทัยอ่ย 32.89 9.20 - จดจ านองอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 10)
- จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 11)
- ค ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่
- เงินฝากประจ า

วงเงนิสัญญำกำรซ้ือขำยล่วงหน้ำ 

บริษทั 400.00 400.00 - จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 11)

- จดจ านองอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 10)
- ค ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง
 

บริษทัยอ่ย 55.00 55.00 - เงินฝากประจ า

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสญัญาเลตเตอร์ออฟเครดิตคงเหลือ จ านวน 316,561 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ใน
งบการเงินรวม และ จ านวน 85,486 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกาในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

15. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน

ประกอบดว้ย
พนับาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 501,987 457,397 268,426 291,905 
เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญา 284,176 275,189 252,998 259,287 
เงินเรียกเก็บเกินกวา่งานท่ีท าเสร็จ 213,373 144,606 167,035 138,240 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 17,053 21,871 13,003 17,885 
เจา้หน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

(หมายเหตุ 27.3) - - 102,708 121,066 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 1,016,589 899,063 804,170 828,383 

16. เงนิกู้ยืมระยะยำว

ประกอบดว้ย
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พนับาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

เงินกูย้มืระยะยาว 81,110 242,532 54,360 98,830 
หน้ีสินภายใตแ้ผนการปรับ 
    โครงสร้างหน้ี 325,022 355,725 325,022 356,413 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาปรับ 
     โครงสร้างหน้ี 23,712 36,911 - - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 25,983 16,451 8,779 15,802 
รวมเงินกูย้มืระยะยาว  455,827 651,619 388,161 471,045 

ส่วนของหนีสิ้นระยะยำวทีถ่ึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

ประกอบดว้ย 

พนับาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว 226,365 67,760 61,560 41,760 
ส่วนของหน้ีสินภายใตแ้ผนการปรับ 
    โครงสร้างหน้ี 31,619 51,145 32,307 53,448 
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาปรับ 
     โครงสร้างหน้ี 14,656 15,470 - - 
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า - 

ทางการเงิน 15,310 10,031 9,801 9,099 
รวมส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึง 

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 287,950 144,406 103,668 104,307 
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16.1  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัย่อยสองแห่งมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน โดยมีวงเงินรวมทั้งส้ิน 537 ลา้น
บาท อตัราดอกเบ้ียตามลูกคา้ของธนาคาร ค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ย เคร่ืองจกัรของ
บริษทัยอ่ยตามล าดบั 

16.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัท าสัญญาเงินกูร้ะยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง มูลค่าสัญญารวม 115.92 ลา้นบาท 
อตัราดอกเบ้ียตามลูกคา้ของธนาคาร ค ้ าประกันโดยจดทะเบียนสัญญาหลกัประกนัทางธุรกิจ ไดแ้ก่ สิทธิเรียกร้องท่ีจะ
ไดรั้บช าระหน้ีของบริษทัเป็นประกนั โอนสิทธิการรับเงินค่าเช่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิต ซ่ึงผูกู้มี้สิทธิไดรั้บเงินจาก
ลูกหน้ี และเคร่ืองจกัรกรรมสิทธ์ิของบริษทัเป็นประกนั 

16.3  หน้ีสินตามแผนการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทั ค ้าประกนัโดยสินทรัพยข์องบริษทั  ซ่ึงเป็นไปตามสัญญากูย้ืมเงินเดิม 
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 าระเป็นปี
เดือน 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 2 
เจา้หน้ีสถาบนัการเงินไม่มีประกนั 

จ านวน 92,353,650.01 บาท โดยการผ่อนช าระให้
เสร็จส้ินภายใน 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  

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 พฒัน์กล แมนนูเฟคเจอร์ร่ิง จ ากัด (PKM) และ บริษัท เอส พาเนล
จ ากัด (SPN) ซ่ึงเป็นลูกหน้ีชั้นตน้ของเจ้าหน้ีกลุ่ม 10 ยงัคงด าเนินกิจการเป็นปกติ มี
ความสามารถช าระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีได้ด้วยตนเอง และปัจจุบัน PKM และ SPN ยงัคง
ช าระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีตามจ านวน หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในสัญญาเดิมหรือ
ขอ้ตกลงระหวา่งเจา้หน้ีกลุ่ม 10 กบั PKM และ SPN
2.หากต่อมาปรากฏวา่ PKM และ SPN ไดผ้ิดนัดไม่ช าระหน้ีตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
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กลุ่มเจ้ำหนี ้ เงนิต้น ดอกเบีย้ใหม่ 

ก าหนดไวใ้นสัญญาเดิมหรือข้อตกลงระหว่างเจ้าหน้ีกลุ่มท่ี 10 และ PKM หรือ SPN 
(แลว้แต่กรณี) ได ้รวมทั้ง PKM และ SPN ไม่สามารถด าเนินการช าระหน้ีกบัเจา้กลุ่มท่ี 10 
เพ่ือแกไ้ขเหตุแห่งการผิดนดัไดภ้ายใน 120 วนั นบัแต่วนัท่ี PKM และ SPN ผิดนดัไม่ช าระ
หน้ี โดยให้เจา้หน้ีแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงเหตุดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที โดยเจา้หน้ี
กลุ่มท่ี 10 มีสิทธิท่ีจะไดรั้บช าระหน้ีจากบริษทัฯตามจ านวนหน้ีคงคา้งท่ีเหลือภายหลงัท่ี
เจา้หน้ีกลุ่ม1, 2, 3, 4, 5 และ 12 ไดรั้บช าระหน้ีตามแผนฯ ครบถว้น ภายใน 30 วนั 

16.4 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 บริษทัย่อยหน่ึงแห่งไดล้งนามในสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกบัสถาบนัการเงิน ภายใตเ้ง่ือนไข
ของสญัญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีดงักล่าว เจา้หน้ีไดต้กลงขยายระยะเวลาจ่ายช าระหน้ีใหก้บับริษทัยอ่ย 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาปรับโครงสร้างหน้ี ค  ้าประกนัโดยการจ านองส่วนหน่ึงของท่ีดิน และเคร่ืองจกัร ของบริษทัยอ่ยและค ้า
ประกนัโดยการจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทั (หมายเหตุ 11) 

หน้ีสินตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีรวมดอกเบ้ียคา้งจ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง มีดงัน้ี 

เงนิต้น ดอกเบีย้ใหม่ ดอกเบีย้คงค้ำงเดมิ 

หน้ีตามส ัญญากู เ้ง ิน 
(1) 

จ านวน 62,625,877.40 บาท 
ผ่อนช าระให้เสร็จส้ินภายใน
เดือนกุมภาพนัธ์ 2564  
ไตรมาสละไม่น้อยกวา่ 
1,568,000 บาท  

อตัราร้อยละ MLR ต่อ
ปี ช าระเป็นปีเดือน 

ดอกเบ้ียคงคา้งเดิมจ านวน 
3,087,541.54 บาท ช าระในวนัลง
นามในสัญญา 1,077,079.30 บาท 
ส่วนท่ีเหลือ 2,010,462.24 บาท
ธนาคารตกลงยกดอกเบ้ียให้ทั้ ง
จ านวนเม่ือปฏิบติัไดต้ามสัญญา 

หนี้ต ามส ัญญ ากู เ้ง ิน 
(2) 

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

อตัราร้อยละ MLR ต่อ
ปี ช าระเป็นปีเดือน 

ดอกเบ้ียคงคา้งเดิมจ านวน 
2,142,084.08 บาท ช าระในวนัลง
นามในสัญญา 705,202.32 บาท 
ส่วนท่ีเหลือ 1,436,881.76 บาท 
ธนาคารตกลงยกดอกเบ้ียให้ทั้ ง
จ านวนเม่ือปฏิบติัไดต้ามสัญญา 

หน้ีตามสัญญาขายลด
ตัว๋ 

จ านวน 100,000,000 บาท 
โดยผ่อนช าระให้เสร็จส้ิน
ภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 2555  
หากบริษทัสามารถปฏิบติัตาม
สัญญาปรับโครงสร้างหน้ี
เสร็จเรียบร้อย บริษทัจะมี
ก าไรจากการปรับโครงสร้าง

อตัราร้อยละ MLR ต่อ
ปี 

ดอกเบ้ียคงคา้งเดิมจ านวน 
28,150,684.93 บาท ช าระไตรมาส 
ละไม่น้อยกว่า 243,000 บาท ส่วน
ท่ีเหลือ16,966,438.35 บาท 
ธนาคารตกลงยกดอกเบ้ียให้ทั้ ง
จ านวนเม่ือปฏิบติัไดต้ามสัญญา 
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เงนิต้น ดอกเบีย้ใหม่ ดอกเบีย้คงค้ำงเดมิ 

หน้ี จ านวน 13.13 ลา้นบาท 

หน้ีตามสัญญา 
ทรัสต์รีซีท 

จ านวน 23,940,354.50 บาท 
โดยผ่อนช าระให้เสร็จส้ิน
ภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 
ผ่อนช าระไตรมาสละไม่นอ้ย
กว่า 608,000 บาท  

อตัราร้อยละ MLR ต่อ
ปี 

ดอกเบ้ียคงคา้งเดิมจ านวน 
6,519,437.61 บาท ผ่อนช าระเป็น
รายไตรมาสไม่น้อยกวา่ 57,000 
บาท รวม 2,589,843.47 บาท ส่วน
ท่ีเหลือ 3,929,594.14 บาท ขอให้
ธนาคารตกลงยกดอกเบ้ียให้ทั้ ง
จ านวนเม่ือปฏิบติัไดต้ามสัญญา 

หน้ีสินตามสัญญาเบิก
เงินเกินบญัชี 

เงินตน้ 11,404,901.99 บาท 
ช าระในวนัลงนามในสัญญา
1,404,901.99 ส่วนท่ีเหลือ
ผ่อนช าระให้เสร็จส้ินภายใน
เดือนมีนาคม 2558 เดือนละ
ไม่นอ้ยกว่า  250,000 บาท  

อตัราร้อยละ MLR ต่อ
ปี ช าระเป็นปีเดือน 

ดอกเบ้ียคงคา้งเดิมจ านวน 
63,274.01 บาท ช าระในวนัลงนาม
ในสัญญา 36,777.33 บาท ส่วนท่ี
เหลือ 26,496.68 บาท ธนาคารตก
ลงยกดอกเบ้ียให้ทั้ งจ านวนเม่ือ
ปฏิบติัไดต้ามสัญญา 

16.5 ภายใตส้ัญญาเงินกูข้า้งตน้ไดร้ะบุเง่ือนไขและขอ้ก าหนดบางประการ เช่น 
- การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนไม่เกินกว่า 2:1 เท่า

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยไม่สามารถปฎิบติัตามเง่ือนไขบางประการดงักล่าวตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกู ้
ท าให้เงินกูย้ืมดงักล่าวกลายเป็นหน้ีสินที่ตอ้งจ่ายคืนเมื่อทวงถามทนัที และจดัประเภทเป็นหน้ีสินระยะยาวที่ครบ
ก าหนดทนัที 

17. ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน

ผูเ้ช่ียวชาญอิสระรายหน่ึงได้ท าการประเมินภาระหน้ีสินท่ีตอ้งจ่ายส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน โดยใชว้ิธีการ
Projected unit credit ซ่ึงบริษทัไดต้ั้งประมาณการผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ดงัน้ี

พนับาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวยีน 
         ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 21,715 13,168 11,678 11,277 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 

  ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 304,322 235,062 229,253 169,866 
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พนับาท 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ ำนวนทีรั่บรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ : 
ผลประโยชน์พนกังานตน้ปี 248,230 181,143 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี  

 บวก จ านวนท่ีรับรู้ 
 ตน้ทุนบริการปีปัจจุบนั 28,829 17,386 
 ตน้ทุนดอกเบ้ีย 6,288 4,770 

บวก ตน้ทุนบริการในอดีต 57,892 42,422 
บวก (หกั)  ประมาณการเพ่ิมลด (33,050) (25,780) 

   หกั จ่ายช าระ (29,115) (24,528) 
ผลประโยชน์พนกังานปลายปี 279,074 195,413 

รวมประมาณการหน้ีสินส าหรับ 
  ผลประโยชน์พนกังาน 326,037 248,230 240,931 181,143 

พนับาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
ผลประโยชน์พนกังานตน้ปี 248,230 215,439 181,143 157,635 
บวก  จ านวนท่ีรับรู้ 35,117 32,791 22,156 23,508 
บวก  ตน้ทุนบริการในอดีต 57,892 - 42,422 - 
บวก (หกั)  ประมาณการเพ่ิมลด (33,050) - (25,780) - 

    หกั หน้ีสินลดลงจากการช าระ (29,115) - (24,528) - 
    บวก (ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณ 
          การนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 46,963 - 45,518 - 

    ผลประโยชน์พนกังานปลายปี 326,037 248,230 240,931 181,143 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ได้
จดัใหมี้กองทุน 326,037 248,230 240,931 181,143 
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ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
     ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (46,963) (45,518) 

ขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชใ้นการค านวณประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์
ของพนกังาน ดงัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
อตัราคิดลด (ร้อยละต่อปี) 1.61 - 1.77 2.84 - 3.44 1.61 3.13 
อตัราการข้ึนเงินเดือนโดยเฉล่ีย 

(ร้อยละต่อปี) 3 - 7 8 3 - 7 8 
อายคุรบเกษียณ (ปี) 60 60 60 60 

    อตัราการลาออก 
ตามช่วงอายขุอง

พนกังาน 
ตามช่วงอายขุอง

พนกังาน 
ตามช่วงอายุ
ของพนกังาน 

ตามช่วงอายขุอง
พนกังาน 

อตัรามรณะ TMO 2017 TMO 2008 TMO 2017 TMO 2008 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซ่ึงมีผลกระทบเพิ่มข้ึน (ลดลง) ต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัท่ี               
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

พนับาท 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
กรณีอตัราเพ่ิมข้ึน กรณีอตัราลดลง กรณีอตัราเพ่ิมข้ึน กรณีอตัราลดลง 

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
อตัราคิดลด (ร้อยละ 1) (29,070) (20,617) 34,601 23,962 (24,034) (14,922) 28,628 17,390 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ 1) 33,450 20,363 (28,506) (17,531) 24,939 14,676 (21,256) (12,677) 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน (ร้อยละ 10) (13,534) (11,170) 14,761 12,348 (10,065) (8,425) 10,984 9,351 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้อาจไม่ไดแ้สดงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจริงในภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน เน่ืองจากเป็นการยากท่ีการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานต่างๆท่ี
เกิดข้ึนแยกต่างหากจากขอ้สมมติฐานอ่ืนซ่ึงอาจมีความสัมพนัธ์กนั 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ซ่ึงไดก้ าหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ให้
มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั นั้นไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยกฎหมายดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็น
ตน้ไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน บริษทับนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการใน
อดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวดจ านวน 57.89 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และจ านวน 42.42 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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การวิเคราะห์การครบก าหนดของจ านวนเงินผลประโยชน์ท่ีต้องจ่ายในอนาคตก่อนคิดลด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มี
รายละเอียด ดงัน้ี 

พนับาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
ผลประโยชน์พนกังานท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใน 1 ปี 21,715 11,678 
ผลประโยชน์พนกังานท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใน 2 - 5 ปี 76,805 64,476 
ผลประโยชน์พนกังานท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใน 6 - 10 ปี 105,411 81,450 
ผลประโยชน์พนกังานท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใน 10 - 15 ปี 644,396 478,985 

18. หนีสิ้นเงนิชดเชย - หุ้นบุริมสิทธิทีแ่ปลงสภำพ

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

เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 บริษทัไดจ้ดัประเภทหน้ีสินเงินชดเชย - หุ้นบุริมสิทธิท่ีแปลงสภาพไปเป็นหน้ีสินภายใตแ้ผนการปรับ
โครงสร้างหน้ี (หมายเหตุ 16.3)
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19. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิ(ส่วนต ำ่)มูลค่ำหุ้น

มูลค่าหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

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 1 106,148,500 111,455,925 106,148,500 111,455,925 

600,243,737 605,551,162 600,243,737 605,551,162 

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) 
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มูลค่ายติุธรรมของหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิ ณ วนัท่ีออกหุ้นช าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ มูลค่าหุ้นละ 1.06 บาท ตามรายงานท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระ รายงานลงวนัท่ี 5 สิงหาคม 2554 

เม่ือวนัท่ี 21 กันยายน 2554 หุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวได้เร่ิมเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน (หุ้นบุริมสิทธิไม่ได้เป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน) 

ภำยใต้แผนฟ้ืนฟูกจิกำร 

1. บริษทัไดล้ดทุนจดทะเบียน 52.99 ลา้นบาท (52,999,999 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 272.23 ลา้นบาท (272,230,101 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยยกเลิกหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้จ 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 มูลค่าหุ้นละ 1
บาท)   บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุน เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2554 และจดทะเบียนเพ่ิมทุน ดงักล่าว กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือ
วนัท่ี 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 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท)  เพ่ือช าระหน้ี
เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 221.87 ลา้นบาท

ใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสำมญั 

ภายใตแ้ผนฟ้ืนฟกิูจการก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหแ้ก่เจา้หน้ี (แปลง
หน้ีเป็นทุน) ภายใตก้ารด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ โดยเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งเห็นชอบ
ดว้ยแผนฟ้ืนฟกิูจการของบริษทั ดงัน้ี  

ในเดือนสิงหาคม 2554 บริษทัไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่เจา้หน้ีสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงท่ี
ให้การสนับสนุนวงเงินสินเช่ือใหม่แก่บริษทัโดยบริษทัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวน 106,148,500 หน่วย โดย 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุ้น ราคาใชสิ้ทธิ 0.01 บาทต่อหน่วย มีระยะเวลาการใชสิ้ทธิ ทุกวนัท่ี 1 ของเดือน
มีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคมของทุกปี โดยมีอาย ุ10 ปี  

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

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 
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ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกวา่มูลค่าหุน้ท่ีจด
ทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปัน
ผลไม่ได ้

20. หุ้นของบริษัททีถื่อโดยบริษัทย่อย

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 หุน้ของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ หุน้บุริมสิทธิ จ านวน 3,555,477 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้
หุน้ละ 1 บาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดรั้บจากการแปลงหน้ีเป็นทุนภายใตก้ารด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟกิูจการของบริษทั หุ้นดงักล่าวได้
แสดงไวเ้ป็นส่วนหกัในส่วนของผูถื้อหุน้ภายใตห้วัขอ้ “หุน้ของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย” ในงบการเงินรวม

21. ส่วนเกนิทุนจำกกำรตรีำคำสินทรัพย์ถำวร

ประกอบดว้ย

พนับาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 
ยกมา 510,512 510,512 477,043 477,043 
เพ่ิมข้ึน 132,530 - 102,837 - 
ลดลง - - - - 
ยกไป 643,042 510,512 579,880 477,043 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคาร 
ยกมา 96,167 100,403 96,167 100,403 
เพ่ิมข้ึน 49,171 - 49,171 - 
ลดลง - - - - 
ลดลง - จากการขาย - - - - 
ลดลง - ค่าเส่ือมราคา (5,447) (4,236) (5,447) (4,236) 
ยกไป 139,891 96,167 139,891 96,167 

 รวมส่วนเกินทุนจากการตีราคา 
    สินทรัพยถ์าวร 782,933 606,679 719,771 573,210 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (156,587) (121,336) (143,954) (114,642) 
 รวมส่วนเกินทุนจากการตีราคา 
  สินทรัพยถ์าวร - สุทธิ 626,346 485,343 575,817 458,568 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกท่ีดินและอาคารในราคาท่ีตีใหม่ ตามรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระ 
บริษทั ที.เอ.มาเนจเมน้ท์ คอร์โปเรชัน่ (1999) จ ากดั ลงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2562 (การประเมินราคาท่ีดินใชว้ิธีมูลค่าราคาตลาด 
ส่วนอาคารใชว้ธีิตน้ทุน) ไดแ้สดงไวใ้นบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวร” ภายใต ้“ส่วนของผูถื้อหุน้”ในงบแสดง
ฐานะการเงิน ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวรน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

22. ส ำรองตำมกฎหมำย

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั   บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิส าหรับปีไวเ้ป็นส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5
ของก าไรสุทธิส าหรับปีหลงัหกัดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ส ารองตามกฎหมายน้ีจะมียอดไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน ทุนส ารองตามกฎหมายน้ีไม่อาจน าไปจ่ายเงินปันผลได้

23. ค่ำตอบแทนกรรมกำรและค่ำตอบแทนผู้บริหำร

ค่ำตอบแทนกรรมกำร

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชน จ ากดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการในฐานะผูบ้ริหาร

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะผูบ้ริหาร
และให้แก่ผูบ้ริหารตามนิยามในประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์อนัไดแ้ก่  ผูจ้ดัการหรือผูด้  ารงต าแหน่ง
ระดบับริหารส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา และผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหาร รายท่ี 4 ทุกราย และให้
หมายรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า
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24. ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน :

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ค านวณจากก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีท่ีเป็น
ส่วนของผูถื้อหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปีในแต่ละ
งวด โดยแสดงการค านวณดงัน้ี

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลด : 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ค านวณจากก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีท่ีเป็นส่วน
ของผูถื้อหุน้สามญัและหุ้นบุริมสิทธิของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปีในแต่ละงวด 
โดยแสดงการค านวณดงัน้ี 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2561 2562 2561 
(ขาดทุน)ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 
 (ขาดทุน)ส าหรับปี (พนับาท) (185,590) (17,494) (114,646) (11,529) 
จ านวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั  (พนัหุน้) 414,608 414,608 414,608 414,608 

(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) (0.45) (0.04) (0.28) (0.03) 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2562 2561 2562 2561 

(ขาดทุน)ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 

(ขาดทุน)ส าหรับปี (พนับาท) (185,590) (17,494) (114,646) (11,529) 
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 

(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุ้น) (0.36) (0.03) (0.22) (0.02) 



บริษัท  พฒัน์กล  จ ำกดั  (มหำชน)  และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 

วนัที ่31 ธันวำคม 2562 

170

25. ภำษีเงนิได้นิตบุิคคล

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี

พนับาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2562 2561 2562 2561 

ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน: 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 7,175 9,166 - 3,345
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี: 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ 

เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการ 
กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (15,335) 787 (9,896) (987) 

ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงนิได้ทีแ่สดง
อยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (8,160) 9,953 (9,896) 2,358 

กระทบอตัรำทีแ่ท้จริง 

พนับาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
อตัราร้อยละ 2562 อตัราร้อยละ 2561 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ (124,543) (9,171) 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 (24,909) 20 (1,834) 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี (20) (2,548) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี 2,596 7,769 
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล 

แตกต่างชัว่คราว 22,333 (42) 
รวม - 3,345 
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26. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ

ท่ีส าคญัมีดงัน้ี
พนับาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 2561 2562 2561 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือและงาน
ระหวา่งท า 145,238 5,112 26,203 (24,102) 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 3,278,440 3,370,917 1,830,538 1,901,157 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 692,394 790,922 447,622 599,961 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 87,824 71,166 52,983 51,670 
หน้ีสูญ (โอนกลบั) (22,964) (204) (29,216) 2,525 
ขาดทุน (โอนกลบั) จากการลดลงของ

มูลค่าสินคา้ (3,834) (1,379) (3,135) (1,368) 
ขาดทุน(โอนกลบั)จากการดอ้ยค่าเงินลงทุน - (4,162) - - 
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27. รำยกำรบัญชีกบับุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั

สินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของบริษทั ส่วนหน่ึงเกิดข้ึนจากรายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   รายการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขปกติทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงระหวา่งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี

27.1 ลกัษณะความสมัพนัธ์
ช่ือบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการท่ีเก่ียวขอ้ง ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั ซ้ือขายสินคา้ และบริการ บริษทัยอ่ย 

บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั ซ้ือขายสินคา้ และบริการ 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 ไทจีนิค จ ากดั ซ้ือขายสินคา้และบริการ บริษทัยอ่ย 
บริษทั พฒัน์กล เมียนมาร์ จ ากดั ซ้ือขายสินคา้และบริการ บริษทัยอ่ย 
บริษทั พรีแพค (ประเทศไทย) จ ากดั บริการ กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ท่ีปรึกษาธุรกิจ พรูเดนท ์จ ากดั บริการ กรรมการร่วมกนั 

27.2 นโยบายการก าหนดราคา 

นโยบายการก าหนดราคา 
ขายสินคา้และบริการ ตน้ทุนบวกก าไร 1%  ส าหรับวตัถุดิบ 

ตน้ทุนบวกก าไร 7% ถึง 10% ส าหรับสินคา้ส าเร็จรูป 
ซ้ือสินคา้และบริการ ตน้ทุนบวกก าไร 1%  ส าหรับวตัถุดิบ  

ตน้ทุนบวกก าไร 7% ถึง 10% ส าหรับสินคา้ส าเร็จรูป 
ดอกเบ้ียรับ เงินใหกู้ย้มือตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR ต่อปี 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ ตามสญัญาเดือนละ 1,000 - 360,800 บาท  
รายไดค้่าบริหารจดัการ ตามท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 
รายไดค้่าบริการระบบบริหารทรัพยากรองคก์ร ตามท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 
ค่าเช่าและค่าบริการ ตามท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 
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27.3 รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

พนับาท 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืนบริษัท 
ทีเ่กีย่วข้องกนั 

ลูกหน้ีการคา้ 
  บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั - - 721 1,176 
  บริษทั เอส พาเนล จ ากดั - - 383 1,179 
  บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั       - - 1,493 1,952 
บริษทั ฮีทอะเวย ์จ ากดั - - 1,035 851 
บริษทั ไทจีนิค จ ากดั - - 1,269 - 
บริษทั พฒัน์กล ฟิลิปปินส์ คอปอร์เรชัน่ จ ากดั - - 7,529 4,858 
บริษทั อินโดนีเซีย พฒัน์กล เซอร์วสิ จ ากดั - - 4,718 2,879 
บริษทั พฒัน์กล เมียนมาร์ จ ากดั - - 2,570 - 
บริษทั พฒัน์กล มาเลเซีย เซินดิเรียน เบอร์ฮดั จ ากดั - - 3,285 1,687 

      รวม - - 23,003 14,582 
ลูกหน้ีอ่ืน - เงินจ่ายล่วงหนา้ 
บริษทั เอส พาเนล จ ากดั - - 490 673 
บริษทั ฮีทอะเวย ์จ ากดั - - 6,525 - 
บริษทั ไทจีนิค จ ากดั - - 52,066 - 
บริษทั พฒัน์กล ฟิลิปปินส์ คอปอร์เรชัน่ จ ากดั - - 3,740 - 
บริษทั อินโดนีเซีย พฒัน์กล เซอร์วสิ จ ากดั - - 3,423 - 
บริษทั พฒัน์กล เมียนมาร์ จ ากดั - - 358 - 
บริษทั พฒัน์กล มาเลเซีย เซินดิเรียน เบอร์ฮดั จ ากดั - - 538 - 

รวม - - 67,140 673 
ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน 
บริษทั พฒัน์กล ฟิลิปปินส์ คอปอร์เรชัน่ จ ากดั - - 859 - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - - 91,002 15,255 
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ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ี ดงัน้ี 

พนับาท 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 
-  ปกติ - - 8,507 4,866 
ลูกหน้ีท่ีเกินก าหนดช าระ : 
- ไม่เกิน 3 เดือน - - 2,004 4,022 
- มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน - - 3,268 1,172 
- มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน - - 4,574 1,704 
- มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป - - 4,650 2,818 
รวมลูกหน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 23,003 14,582 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  ลูกหน้ีการคา้ส่วนท่ีคา้งช าระเกินก าหนดมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป ประกอบไปดว้ย ลูกหน้ีบริษทัยอ่ย
หลายแห่ง ซ่ึงยอดคงเหลือรวม 9.22 ลา้นบาท ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัพิจารณาแลว้วา่ลูกหน้ีการคา้เหล่านั้น สามารถจ่ายช าระ
หน้ีไดท้ั้งจ านวน 

พนับาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ 
  ค้ำงรับบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 
     บริษทั เอส พาเนล จ ากดั - - 36,400 48,900 
     บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั - - - 15,000 
     บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั - - 26,000 196,000 
     บริษทั ไทจีนิค  จ ากดั - - - - 

บริษทั  อินโดนีเซีย พฒัน์กล เซอร์วสิ จ ากดั - - 8,094 - 
รวม - - 70,494 259,900 
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พนับาท 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 
     บริษทั เอส พาเนล จ ากดั - - 16,742 15,422 
    บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั - - - 7,438 
     บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั - - 59,070 53,170 
     บริษทั ไทจีนิค  จ ากดั - - 464 - 

บริษทั  อินโดนีเซีย พฒัน์กล เซอร์วสิ จ ากดั - - 276 - 
รวม - - 76,552 76,030 

รวมเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ - - 147,046 335,930 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

พนับาท 
ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี การเปล่ียนแปลง ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2562  เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 31 ธนัวาคม  2562 
บริษทั เอส พาเนล จ ากดั 48,900 87,500 (100,000) 36,400 
บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั 15,000 - (15,000) - 
บริษทั ไทจีนิค จ ากดั - 49,000 (49,000) - 
บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 196,000 58,500 (228,500) 26,000 
บริษทั ฮีทอะเวย ์จ ากดั - 6,000 (6,000) - 
บริษทั อินโดนีเซีย พฒัน์กล      

เซอร์วสิ จ ากดั - 8,094 - 8,094
รวม 259,900 209,094 (398,500) 70,494 

บริษทัให้เงินกูย้ืมแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน ในอตัราดอกเบ้ีย MOR ต่อปี (อา้งอิงอตัราดอกเบ้ีย 
ธนาคารกรุงเทพ) และครบก าหนดเม่ือทวงถาม 
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พนับาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืนบริษัท 

ทีเ่กีย่วข้องกนั 

เจา้หน้ีการคา้ 
บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั - - 75,516 78,877 
บริษทั เอส พาเนล จ ากดั - - 1,961 1,520 

   บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั - - 4,521 1,891 
   บริษทั ฮีทอะเวย ์จ ากดั - - 9,352 33,964 
  บริษทั ไทจีนิค จ ากดั - - 4,056 - 

   บริษทั พฒัน์กล ฟิลิปปินส์ คอปอร์เรชัน่ จ ากดั - - 3,316 2,921 
บริษทั อินโดนีเซีย พฒัน์กล เซอร์วสิ จ ากดั - - 59 410 
บริษทั พฒัน์กล มาเลเซีย เซินดิเรียน  

เบอร์ฮดั จ ากดั - - - 1,483 

รวมเจา้หน้ีการคา้บริษทั 
  ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 98,781 121,066 

เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - เงินรับล่วงหนา้ 
บริษทั พฒัน์กล ฟิลิปปินส์ คอปอร์เรชัน่ จ ากดั - - 3,813 - 

เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - เงินเรียกเก็บเกินกวา่งานท่ีท าเสร็จ 
บริษทั พฒัน์กล ฟิลิปปินส์ คอปอร์เรชัน่ จ ากดั - - 114 - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 102,708 121,066 

ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์ 

 พนักงำน - ส ำหรับผู้บริหำร 68,827 77,267 68,827 68,037 
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27.4 รายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

รายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

พนับาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2561 2562 2561 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและให้บริกำร 

บริษัทย่อย 

 บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั - - 6,637 5,849 
บริษทั เอส พาเนล จ ากดั - - 67 134 
บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั - - 6,006 9,090 
บริษทั ฮีทอะเวย ์จ ากดั - - 1,661 181 
บริษทั ไทจีนิค จ ากดั 
  - 

- - 1,459 - 
บริษทั พฒัน์กล ฟิลิปปินส์ คอปอร์เรชัน่  จ ากดั        - - 1,725 99 
บริษทั พฒัน์กล มาเลเซีย เซินดิเรียน เบอร์ฮดั จ ากดั - - 15 828 
บริษทั พฒัน์กล เมียนมาร์ จ ากดั - - 314 - 

 รวม - - 17,884 16,181 

ต้นทุนซ้ือสินค้ำและรับบริกำร 
บริษัทย่อย 

บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั - - 599,370 792,382 
บริษทั เอส พาเนล จ ากดั - - 24,707 33,048 
บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั - - 37,317 21,860 
บริษทั ฮีทอะเวย ์จ ากดั - - 107,731 153,559 
บริษทั ไทจีนิค จ ากดั - - 121,721 - 
บริษทั พฒัน์กล ฟิลิปปินส์ คอปอร์เรชัน่ จ ากดั - - 8,248 19,189 

บริษทั พฒัน์กล มาเลเซีย เซินดิเรียน เบอร์ฮดั จ ากดั - - 5,583 8,438 
บริษทั อินโดนีเซีย พฒัน์กล เซอร์วสิ จ ากดั - - 10,531 779 

รวม - - 915,208 1,029,255 
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พนับาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2561 2562 2561 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรและค่ำเช่ำ 

บริษัทย่อย 

บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั - - - 4,906 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 
บริษทั ท่ีปรึกษาธุรกิจ พรูเดนท ์จ ากดั 4,800 4,700 4,800 4,700 

รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำร 
บริษัทย่อย 

บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั - - 12,946 13,869 
บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั -

- 
- 4,147 5,340 

บริษทั เอส พาเนล  จ ากดั - - 4,159 6,303 
    บริษทั สยามพฒัน์กล จ ากดั - - - 12 
บริษทั ฮีทอะเวย ์จ ากดั - - 3,579 4,216 
บริษทั ไทจีนิค จ ากดั - - 9,889 - 
บริษทั พฒัน์กล เมียนมาร์ จ ากดั - - 66 - 
บริษทั พฒัน์กล ฟิลิปปินส์ คอปอร์เรชัน่ - - 2,066 1,807 
บริษทั อินโดนีเซีย พฒัน์กล เซอร์วสิ จ ากดั - - 107 1,807 
บริษทั พฒัน์กล มาเลเซีย เซินดิเรียน เบอร์ฮดั จ ากดั - - 89 1,807 

รวม - - 37,048 35,161 

รำยได้ดอกเบีย้รับ 
บริษัทย่อย 

บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั - 
- 

--

- 147 1,060 
บริษทั เอส พาเนล  จ ากดั - - 2,738 3,130 
บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั - - 5,900 13,882 
บริษทั ไทจีนิค  จ ากดั - - 464 - 
บริษทั ฮีทอะเวย ์จ ากดั - - 32 - 
บริษทั อินโดนีเซีย พฒัน์กล เซอร์วสิ จ ากดั - - 278 - 

  รวม - - 9,559 18,072 
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พนับาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2561 2562 2561 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 76,702 67,920 72,414 63,794 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 9,530 8,209 9,530 7,037 

  รวม 86,232 76,129 81,944 70,831 

27.5  รายการบญัชีระหวา่งกนัของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

พนับาท 
งบการเงินรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 2561 

 บริษัท พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ำกดั 
     บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั 

 เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11 557 
 เงินกูย้มืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,004 - 
 รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ 18 94 
 ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 921 4,005 

     บริษทั เอส พาเนล จ ากดั 
 เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14 61 
รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ 2 12 
 ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 286 250 

     บริษทั ฮีทอะเวย ์จ ากดั 
 ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 569 38,248 
 เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 115 
 รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ 62,177 195,026 
 ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 1,175 - 
รายไดอ่ื้น 35 66 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ - 180 
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พนับาท 
งบการเงินรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 2561 

 บริษทั ไทจีนิค จ ากดั 
 ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,840 - 
 เงินกูย้มืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,007 - 
 เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,095 - 
 รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ 29,373 - 
 ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 13,106 - 
รายไดอ่ื้น 16,791 - 

บริษัท เอส พำเนล จ ำกดั 
     บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 

 ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14 61 
 รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ 286 250 
 ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 2 12 

     บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั 
 เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 83 

          ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 541 569 
บริษัท ฮีทอะเวย์ จ ำกดั 
     บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 

 ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 115 
 เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 569 38,248 
รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ 1,175 - 
 ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 62,177 195,026 
รายไดอ่ื้น - 180 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 35 66 

บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั 
ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 39 
รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ 45 90 
 ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 1,094 -
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พนับาท 
งบการเงินรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 2561 

บริษทั พฒัน์กล ฟิลิปปินส์ คอปอร์เรชัน่ จ ากดั 
 รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ 4,108 - 

บริษทั ไทจีนิค จ ากดั 
 เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,002 - 

          ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 1,490 - 
บริษัท พฒัน์กล ฟิลปิปินส์ คอปอร์เรช่ัน จ ำกดั 
บริษทั ฮีทอะเวย ์จ ากดั 

เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 535 
          ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 4,108 - 
บริษัท พฒัน์กล เทรดดิง้ จ ำกดั 
 บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 

 ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11 557 
 เงินใหกู้ย้มืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,004 - 
 รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ 921 4,005 
 ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 18 94 

     บริษทั เอส พาเนล จ ากดั 
 ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 83 

      รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ 541 569 
     บริษทั ฮีทอะเวย ์จ ากดั 

เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 39 
 รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ 1,094 - 
 ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 45 90 

บริษทั ไทจีนิค จ ากดั 
 ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21 - 
 รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ 806 - 
 ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 48 -
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พนับาท 
งบการเงินรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 2561 

บริษัท ไทจนีิค จ ำกดั 
 บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 
      ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,095 - 

 เงินใหกู้ย้มืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,007 - 
เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,840 - 
 รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ 13,106 - 
 ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 29,373 - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 16,791 - 

     บริษทั ฮีทอะเวย ์จ ากดั 
 ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,002 - 

        รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ 1,490 - 
บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั 

เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21 - 
 รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ 48 - 
 ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 806 - 

28. จ่ำยเงนิปันผล

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัจดัสรรเงินก าไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลส าหรับ
ผลการด าเนินงานปี 2560 ดงัน้ี
28.1 จดัสรรเงินก าไรสุทธิจ านวน 1,757,163.22 บาท เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย (ซ่ึงบริษทัไดต้ั้งส ารองตามกฎหมายไม่น้อย

กวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนไวค้รบแลว้ตามกฎหมายทั้งหมดจ านวน 60,024,373.70 บาท) 
28.2 จ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ ดงัน้ี.- 
 หุน้บุริมสิทธิ อตัราหุน้ละ 0.0325 บาท
 หุน้สามญัอตัราหุน้ละ 0.12 บาท

 คิดเป็นจ่ายเงินปันผลรวม 52,336,276.04  บาท 
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29. ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทั ท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน
ไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงาน
ของส่วนงาน

บริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจประเภทวิศวกรรมท่ีด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางธุรกิจแบบครบวงจรในการออกแบบสร้าง
จดัหา  ผลิตและติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเคร่ืองท าความเยน็ อุตสาหกรรมผลิตน ้ าแขง็ตูแ้ช่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต
อุตสาหกรรมผลิต  -  แปรรูปนมและไอศกรีม รวมตลอดถึงอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารเกือบทุกประเภทในลกัษณะการ
ท างานแบบตามค าสัง่และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 และ 2561 มีดงัน้ี

ลา้นบาท 

งบการเงินรวม 

ส าหรับปี 

เคร่ืองท า เคร่ืองจกัรและ งานบริการ ส่วนกลาง รวม 

น ้าแขง็และระบบ ระบบผลิตภณัฑ ์ และอะไหล่ และอ่ืน ๆ 

อุตสาหกรรม เหลวและแปรรูป 

ความเยน็ อาหาร 

31 ธันวำคม 2562 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายไดจ้ากการขายและบริการ - ในประเทศ 1,984.84 600.28 439.68 - 3,024.80 

รายไดจ้ากการขายและบริการ - ต่างประเทศ 424.74 107.23 80.19 - 612.16

ตน้ทุนจากการขายและบริการ (2,173.54) (511.04) (256.76) - (2,941.34) 

ก าไรขั้นตน้ 236.04 196.47 263.11 - 695.62

รายไดอ่ื้น 90.62 16.61 7.28 - 114.51

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (248.89) (80.67) (29.34) - (358.90)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - - - (593.80) (593.80)
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงิน 77.77 132.41 241.05 (593.80) (142.57) 

ตน้ทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย - - - (48.59) (48.59) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 77.77 132.41 241.05 (642.39) (191.16) 

ภาษีเงินได ้ - - - 8.16 8.16 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 77.77 132.41 241.05 (634.23) (183.00) 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ - - - 1,514.56 1,514.56 
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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 2561 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายไดจ้ากการขายและบริการ - ในประเทศ 1,654.00 840.17 572.39 - 3,066.56 

รายไดจ้ากการขายและบริการ - ต่างประเทศ 580.74 150.29 26.23 - 757.26

ตน้ทุนจากการขายและบริการ (1,802.93) (674.57) (425.69) - (2,903.19) 

ก าไรขั้นตน้ 431.81 315.89 172.93 - 920.63

รายไดอ่ื้น 17.78 19.23 4.74 35.76 77.51

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (136.87) (83.11) (76.44) (14.79) (311.21) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - - - (650.41) (650.41) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงิน 312.72 252.01 101.23 (629.44) 36.52 

ตน้ทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย - - - (40.94) (40.94) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 312.72 252.01 101.23 (670.38) (4.42) 

ภาษีเงินได ้ - - - (9.95) (9.95) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 312.72 252.01 101.23 (680.33) (14.37) 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ - - - 1,350.53 1,350.53 
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ลา้นบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปี 

น เคร่ืองท า เคร่ืองจกัรและ งานบริการ ส่วนกลาง รวม 

น ้าแขง็และระบบ ระบบผลิตภณัฑ ์ และอะไหล่ และอ่ืน ๆ 

อุตสาหกรรม เหลวและแปรรูป 

ความเยน็ อาหาร 

31 ธันวำคม 2562 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายไดจ้ากการขายและบริการ - ในประเทศ 1,490.57 518.95 352.65 - 2,362.17 

รายไดจ้ากการขายและบริการ - ต่างประเทศ 385.50 99.80 3.97 - 489.27

ตน้ทุนจากการขายและบริการ (1,562.61) (498.66) (252.57) - (2,313.84) 

ก าไรขั้นตน้ 313.46 120.09 104.05 - 537.60 

รายไดอ่ื้น 56.62 27.61 4.00 - 88.23

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (221.90) (40.72) (13.42) - (276.04) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - - - (441.00) (441.00) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงิน 148.18 106.98 94.63 (441.00) (91.21) 

ตน้ทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย - - - (33.33) (33.33) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 148.18 106.98 94.63 (474.33) (124.54) 

ภาษีเงินได ้ - - - 9.90 9.90 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 148.18 106.98 94.63 (464.43) (114.64) 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ - - - 959.18 959.18 
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ลา้นบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปี 

น เคร่ืองท า เคร่ืองจกัรและ งานบริการ ส่วนกลาง รวม 

น ้าแขง็และระบบ ระบบผลิตภณัฑ ์ และอะไหล่ และอ่ืน ๆ 

อุตสาหกรรม เหลวและแปรรูป 

ความเยน็ อาหาร 

31 ธันวำคม 2561 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายไดจ้ากการขายและบริการ - ในประเทศ 1,276.52 840.18 476.26 - 2,592.96 

รายไดจ้ากการขายและบริการ - ต่างประเทศ 548.47 150.29 8.43 - 707.19

ตน้ทุนจากการขายและบริการ (1,557.88) (709.21) (341.44) - (2,608.53) 

ก าไรขั้นตน้ 267.11 281.26 143.25 - 691.62

รายไดอ่ื้น 17.78 19.21 0.65 66.17 103.81

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (105.92) (83.11) (63.68) (14.78) (267.49) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - - - (508.70) (508.70) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงิน 178.97 217.36 80.22 (457.31) 19.24 

ตน้ทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย - - - (28.41) (28.41) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 178.97 217.36 80.22 (485.72) (9.17) 

ภาษีเงินได ้ - - - (2.36) (2.36) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 178.97 217.36 80.22 (488.08) (11.53) 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ - - - 850.05 850.05 
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30. กำรเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ

30.1  นโยบายการบญัชี

รายละเอียดนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั วธีิการท่ีใชซ่ึ้งรวมถึงเกณฑใ์นการรับรู้และการวดัมูลค่าเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินแต่ละประเภท ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุขอ้ 3.3 

30.2  ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 

ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา เกิดจากการท่ีคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสญัญา ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเสียหาย
แก่บริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน ราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์
หลงัจากหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 

30.3  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงทางดา้นอตัราแลกเปล่ียนส าหรับรายการเงินฝากธนาคารลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนต่างประเทศโดยบริษทัและบริษทัยอ่ยไดล้ดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิด
จากการเปล่ียนแปลงโดยวธีิ Natural hedge  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561บริษทัและบริษทัย ่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
รายละเอียดดังน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการ สกุลเงิน 
ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2562 
ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2561 
ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2562 
ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2561 
เงินฝากธนาคาร พนัดอลลาร์  สหรัฐอเมริกา 542 2,099 542 2,099 

พนัรูเปีย 208,883 207,285 208,883 207,285 
พนัเปโซ 65 6 65 6 
พนัดอง 236,930 385,721 236,930 385,721 

ลูกหน้ีการคา้ / พนัดอลลาร์  สหรัฐอเมริกา 2,549 2,360 2,038 2,200 
เงินมดัจ า พนัยโูร 192 454 176 444 

พนัริงกิต 370 479 370 479 
พนัออสเตรเลีย 3 19 3 3 

พนัเยน - 23,692 - 23,692 
พนัเปโซ 533 - 533 - 

เจา้หน้ีการคา้ พนัดอลลาร์  สหรัฐอเมริกา 301 622 99 531 
พนัยโูร 573 1,021 321 450 

พนัออสเตรเลีย - 46 - - 
พนันอร์เวยโ์ค - 2 - 2
พนัริงกิต - 5 - 5 
พนัดอง 8,208 22,049 8,208 22,049 
พนัรูเปีย 256,644 - 256,644 -
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการ สกุลเงิน 
ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2562 
ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2561 
ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2562 
ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2561 
เจา้หน้ีการคา้ พนัเปโซ 138 - 138 - 

พนัปอนด์ 7 - 7 - 
พนัจา๊ด 1,600 - 1,600 - 
พนัเยน 240 - 240 - 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท พนัดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา 294 63 231 - 

30.4  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต การเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน  และกระแสเงินสด  บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย
เน่ืองจากมีเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั
การเงิน เงินกูย้ืมระยะยาว และหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว  บริษทัและบริษทัยอ่ยมิไดใ้ชอ้นุพนัธ์ทางการเงิน 
เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และ
ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนด
อตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี           
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พนับาท 
งบการเงินรวม 

2562 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี อตัรา 

ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง อตัรา ดอกเบ้ีย 
1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

(ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 117,585 16,985 134,570 0.25 - 0.625 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - - - - 1,168,449 1,168,449 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 27,195 - - 6,341 - 33,536 0.25 - 1.00
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน - - 275,754 - - 275,754 6.00 

27,195 - 275,754 123,926 1,185,434 1,612,309 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ 

เงินเบิกเกินบญัชี - - - 39,426 - 39,426 6.875 
เงินกูย้มืระยะสั้น - - - 258,693 - 258,693 4.00 - 6.25
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 1,016,589 1,016,589 - 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 1,914 - - 7,865 - 9,779 4.402 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - 743,778 - 743,778 4.00 - 5.50

1,914 - - 1,049,762 1,016,589 2,068,265
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พนับาท 
งบการเงินรวม 

2561 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี อตัรา 

ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง อตัรา ดอกเบ้ีย 
1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

(ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 219,965 53,606 273,571 0.25 - 0.625 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - - - - 899,214 899,214 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 19,237 - - 2,019 - 21,256 0.25 - 1.00
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน - - 246,472 - - 246,472 5.85 

19,237 - 246,472 221,984 952,820 1,440,513 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ 

เงินเบิกเกินบญัชี - - - 3,990 - 3,990 7.125 
เงินกูย้มืระยะสั้น - - - 214,054 - 214,054 5.25 - 6.25
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 894,863 894,863 - 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 2,071 - - - - 2,071 4.68 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - 796,025 - 796,025 5.25 - 6.25

2,071 - - 1,014,069 894,863 1,911,003 
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พนับาท 
งบเฉพาะกิจการ 

2562 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี อตัรา 

ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง อตัรา ดอกเบ้ีย 
1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

(ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 71,866 6,653 78,519 0.25 - 0.625 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - - - - 1,019,161 1,019,161 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ - - - 147,046 - 147,046 6.875 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - - 6,341 - 6,341 0.250 - 1.00
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน - - 275,754 - - 275,754 6.00 

- - 275,754 225,253 1,025,814 1,526,821 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ 

เงินเบิกเกินบญัชี - - - 12,960 - 12,960 6.875
เงินกูย้มืระยะสั้น - - - 100,000 - 100,000 5.250 - 6.250
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 804,170 804,170 - 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - 491,829 - 491,829 5.250 - 5.500
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท - - - 7,865 - 7,865 4.402

- - - 612,654 804,170 1,416,824 
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พนับาท 
งบเฉพาะกิจการ 

2561 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี อตัรา 

ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง อตัรา ดอกเบ้ีย 
1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

(ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 133,420 27,994 161,414 0.25 -0.625 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - - - - 776,550 776,550 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - - - 335,930 - 335,930 7.125
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 4,272 - - 2,019 - 6,291 0.25 - 1.00
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน - - 246,472 - - 246,472 5.85 

4,272 - 246,472 471,369 804,544 1,526,657 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ 

เงินเบิกเกินบญัชี - - - 3,480 - 3,480 7.125
เงินกูย้มืระยะสั้น - - - 66,786 - 66,786 6.25 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 824,183 824,183 - 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - 575,352 - 575,352 5.25 

- - - 645,618 824,183 1,469,801 

30.5  มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตาม
บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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31. กำรก ำหนดมูลค่ำยุตธิรรม

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทัก าหนดให้มีการก าหนดมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินและ
ไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมหมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนใน
สภาพปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมถูกก าหนดโดย
วธีิต่อไปน้ี

มูลค่ายติุธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระ
ค ้าประกนั เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้น เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และเงินกูย้ืมระยะยาวเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ี
บนัทึกไวใ้นบญัชี

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารทุนเผื่อขายพิจารณาโดยอา้งอิงกบัราคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาวเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชีเน่ืองจากส่วนใหญ่ของเคร่ืองมือทางการเงิน
เหล่าน้ีมีดอกเบ้ียในอตัราตลาด

ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้มีมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมดงัต่อไปน้ี
พนับาท 

งบการเงินรวม 
ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - - 1,514,564 1,350,527 - - 1,514,564 1,350,527 
* ระดบั 2 ใชสิ้นทรัพยอ่ื์นท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม

พนับาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - - 959,184 850,054 - - 959,184 850,054
* ระดบั 2 ใชสิ้นทรัพยอ่ื์นท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม
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32. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ในภำยหน้ำ

32.1 ภาระผกูพนั

ลา้นบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ภำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
- ขอ้ตกลงซ้ือสินคา้ 199.14 296.17 64.70 80.31 
- สญัญาจา้งผูรั้บเหมา 98.43 51.93 80.33 49.55 
- สญัญาก่อสร้าง - 22.83 - - 

รวม 297.57 370.93 145.03 129.86 

ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 10.97 12.82 10.97 12.82 
ระยะเวลามากกวา่หน่ึงปีถึงหา้ปี 13.82 17.30 13.82 17.30 

รวม 24.79 30.12 24.79 30.12 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาเช่าอาคารในต่างประเทศ ท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ รายละเอียดดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

อาคารและส านกังาน 
 

ระยะเวลามากกวา่ 
ในประเทศและต่างประเทศ สุกลเงิน ภายในระยะเวลาหน่ึงปี หน่ึงปีถึงสองปี 

- เวยีดนาม ดอง 300,300,000 -
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32.2 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกบัธนาคารพาณิชย ์ดงัน้ี 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
หนงัสือค ้าประกนัธนาคาร 
- เงินตราในประเทศ (ลา้นบาท) 303.48 240.03 
- เงินตราต่างประเทศ

  (พนัยโูร) 81.10 81.10 
  (พนัดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 1,291.00 1,291.00 

32.3  คดีฟ้องร้อง 
บริษทัยอ่ย 

เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 และวนัท่ี 11 มกราคม 2562 บริษทัย่อยถูกฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งและคดีผูบ้ริโภคของศาลแพ่ง
ตามล าดบั รวมสองคดีเรียกค่าเสียหายจากเหตุเพลิงไหมโ้กดงัเช่าของบริษทัแห่งหนึ่ง ซึ่งบริษทัยอ่ยเป็นผูติ้ดต้งัแผงก้นัและ
ชุดท าความเยน็ รวมมูลหนี้ที่ถูกฟ้องร้องจ านวนเงิน 389.54 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ช้ันตน้ ฝ่ายบริหารและที่ปรึกษาทางกฏหมายของบริษทัมีความเห็นว่า ผลของคดีความยงัมีความไม่แน่นอนและไม่
สามารถสรุปไดใ้นขณะนี้ จึงยงัไม่ต้งัประมาณการค่าความเสียหาย 

33. กำรจดัประเภทรำยกำรในงบกำรเงนิ

บริษทัไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ใหม่ เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั

34. กำรบริหำรจดักำรทุน

วตัถุประสงคข์องบริษทั ในการบริหารทางการเงิน คือ การด ารงไวซึ่้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และด ารงไว้

ซึ่งโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 1.77 : 1 และ 1.50 : 1 ตามล าดับ (งบ

การเงินเฉพาะกิจการแสดงอตัราส่วนหนี้สินต่อทุน เป็น 1.13 : 1 และ 1.09 : 1 ตามล าดบั)

35. กำรอนุมตังิบกำรเงนิ

งบการเงินนี้ไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2563
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ภาคผนวก 1 

1.1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร (ตามค านิยามของส านักงาน ก.ล.ต) เลขานุการ
บริษัทและสมุห์บัญชี 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
 

อาย ุ
(ปี) 

 

คุณวุฒสิูงสุดทาง
การศึกษา 

 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง / ชื่อ

หน่วยงาน 

1.นายปิติพงศ์  พึง่บญุ ณ อยธุยา 

 ประธานกรรมการ 

 กรรมการอิสระ 
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-  ปริญญาโท Master of 
Public Administration 
(MPA) California State 
University (East Bay) 
 
การอบรมหลกัสตูร
กรรมการ IOD 
-Director Accreditation 
Program (DAP รุ่น 
149/2018) 
-  Risk Management 
Program for Corporate 
Leaders  (RCL รุ่น 
7/2017) 

-ไมมี่- 
 
 
 
 
 
 
 

 

-ไมมี่- 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจการอ่ืน 
- นายกสมาคม
เศรษฐศาสตร์เกษตรแหง่
ประเทศไทยในพระบรม
ราชปูถมัภ์ 
- ประธานคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านสงัคม  
- กรรมการกฤษฎีกา 
 

2. นางสาวณฐิยา  จงวฒันา    

  กรรมการ 
 
 

51  
 
 
 

- M.A. Business 
Administration, 
Johnson and Wales 
University 
 
การอบรมหลกัสตูร
กรรมการ IOD 
- Director Certification 
Program (DCP รุ่น 
259/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกูพ่ีลกูน้องของ 
นายปเนต จงวฒันา 
กรรมการ 

ปัจจบุนั 
 
 
 

กิจการอ่ืน 
- ผู้ จดัการฝ่ายขาย บจก. 
พรีแพค ประเทศไทย  
- ผู้จดัการฝ่ายขาย บจก. 
สารากร  
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ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
 

อาย ุ
(ปี) 

 

คุณวุฒสิูงสุดทาง
การศึกษา 

 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง / ชื่อ

หน่วยงาน 

3. นายแสงชยั  โชติชว่งชชัวาล 

 กรรมการ 

 รองประธานกรรมการ 

 ประธานคณะกรรมการบริหาร 

 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 

 
 
 
 
 

64 ปริญญาดษุฎีบณัฑิต
กิตติมศกัดิ์ สาขาวศิวกรรม
อตุสาหการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 
 
การอบรมหลกัสตูร
กรรมการ IOD 
- Director Accreditation 
Program (DAP รุ่น 
5/2003) 
-  Director Certification 
Program (DCP รุ่น 
237/2017) 
 

9.27% -ไมมี่- ปัจจบุนั - บริษัทยอ่ย 
กรรมการ  
 - บจก. พฒัน์กล เทรดดิง้  
-- บจก. สยามพฒัน์กล 
- บจก. เอส พาเนล 
- บจก. พฒัน์กล แมนู
แฟคเจอร่ิง 
- บจก. ฮีทอะเวย์  
-  บจก. ไทจีนิค 
- บจก. พฒัน์กล 
ฟิลิปปินส์ คอร์ปอเรชัน่   
- บจก. อินโดนีเซีย พฒัน์
กล เซอร์วิส   
- บจก. พฒัน์กล มาเลเซีย 
-บจก. พฒัน์กล เมียนมา่ 
กิจการอ่ืน 
- กรรมการมลูนิธิ ดร. ปิ
ยะ จงวฒันา 
- กรรมการสภา
มหาวิทยาลยั
ผู้ทรงคณุวฒิุ    
มหาวิทยาลยัสถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

4. นายไพโรจน์  สญัญะเดชากลุ 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการอิสระ 
 

71 
 
 
 

ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมหลกัสตูร
กรรมการ IOD 
-  Director Certification 
Program (DCP รุ่น 
258/2018) 
-  Advanced Audit 
Committee Program ( 
AACP รุ่น 30/2018) 
 

-ไมมี่- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ไมมี่- ปัจจบุนั 
 
 
 

กิจการอ่ืน 
-กรรมการอสุาหกรรม
พฒันามลูนิธิ 
-กรรมการมลูนิธิเพ่ิม
ผลผลิตแหง่ประเทศไทย 
- ประธานกรรมการ
สถาบนัไฟฟา้และ
อิเล็กทรอนิกส์  
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ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
 

อาย ุ
(ปี) 

 

คุณวุฒสิูงสุดทาง
การศึกษา 

 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง / ชื่อ

หน่วยงาน 

5. นายวีระชยั  ศรีขจร 

 กรรมการตรวจสอบ 

 ประธานคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

 กรรมการอิสระ 

65 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
South Eastern 
University, 
Washington  DC, USA 
อบรมหลกัสตูรกรรมการ 
(IOD) 
- Directors 
Accreditation Program 
(DAP รุ่น 9/2004)  
-  Directors Certification 
Program (DCP รุ่น 
102/2008)  
- Advanced Audit 
Committee Program 
(AACP รุ่น 30/2018) 
- Risk Management 
Program for Corporate 
Leaders (RCL 14/2018) 
- Board Nomination and 
Compensation Program 
(BNCP4/2018) 
 

-ไมมี่- -ไมมี่- ปัจจบุนั 
 
 
 
2539-2562 

กิจการอ่ืน 
กรรมการ 
- บมจ.  ธนบรีุ เฮลท์แคร์ 
กรุ๊ป  
- บมจ. ที.เค.เอส. 
เทคโนโลยี 
 
 
 

6. นายปรีชา  จนัทรางกรู 

 กรรมการตรวจสอบ 

  ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

 กรรมการอิสระ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

77 

 
ปริญญาตรี
พาณิชยศาสตร์บณัฑิต  
สาขาการบริหาร  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
อบรมหลกัสตูรกรรมการ 
(IOD)  
-Directors 
Accreditation Program 
(DAP รุ่น 2/2003) 
- Finance for Non-
Finance Director (FND 
รุ่น 11/2004) 

-ไมมี่- 
 
 

-ไมมี่- 
 

ปัจจบุนั 
 
 

กิจการอ่ืน 
-ไมมี่- 
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ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
 

อาย ุ
(ปี) 

 

คุณวุฒสิูงสุดทาง
การศึกษา 

 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง / ชื่อ

หน่วยงาน 

7. นายภราดร  จลุชาต 

 กรรมการ 

 ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

 

54 
 
 
 

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
สาขาการเงิน  
Eastern Michigan 
University, USA 
 
อบรมหลกัสตูรกรรมการ 
(IOD)  
-Directors 
Accreditation Program 
(DAP รุ่น 2/2003) 
-  Directors 
Certification Program 
(DCP รุ่น 38/2003)   
- Refresher Course 
DCP 
(DCP Re รุ่น 4/2007) 
- Advanced Audit 
Committee Program 
(AACP รุ่น 21/2015) 

2.24% 
 
 
 

-ไมมี่- ปัจจบุนั 
 
 
 

กิจการอ่ืน 
- กรรมการผู้จดัการ  
  บจก. พรีแพค ประเทศ
ไทย 
 -ประธานกลุม่
อตุสาหกรรมพลาสติก ,
สภาอตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 
-กรรมการ 
คณะอนกุรรมการบริหาร
จดัการขยะพลาสติก 
คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ 
-กรรมการบริหารและ
ผู้ทรงคณุวฒิุศนูย์ความ
เป็นเลิศด้านเทคโนโลยี 
ปิโตรเคมี และ วสัด ุ
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-ประธานคณะท างาน
โครงการความร่วมมือ
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาค
ประชาสงัคม เพื่อการ
ก าจดัขยะและพลาสติก
อยา่งยัง่ยืน 

8. นางสาวนงลกัษณ์  ศกัดาไกร 

 กรรมการ 

 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 
 

46 ปริญญาโทสาขา Project 
Management, 
George Washington 
University 
 
อบรมหลกัสตูรกรรมการ 
(IOD)  
-  Directors 
Certification Program 
(DCP รุ่น 19/2002)   
- Refresher Course 
DCP 
(DCP Re รุ่น 3/2006) 

6.06% -ไมมี่ ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
2543-2562 
 
2543-2562 

กิจการอ่ืน 
- กรรมการผู้จดัการ 
  บจก. ไทยน า้แข็งหลอด 
- กรรมการผู้จดัการ 
   บจก. วชัรพลน า้แข็ง
หลอด 
- รองกรรมการผู้จดัการ 
  บจก. ไทยน า้แข็งหลอด  
- รองกรรมการผู้จดัการ 
  บจก. วชัรพลน า้แข็ง
หลอด 
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ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
 

อาย ุ
(ปี) 

 

คุณวุฒสิูงสุดทาง
การศึกษา 

 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง / ชื่อ

หน่วยงาน 

  -  Board Nomination 
and Compensation  
Program Class  (BNCP 
รุ่น 3/2018) 

    

9. นางอนงค์ศิริ  ไชยะกลุ 

 กรรมการ 
 

76 ปริญญาตรี
พาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี สาขาการบญัชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
อบรมหลกัสตูรกรรมการ 
(IOD)  
-  Directors 
Accreditation Program 
(DAP รุ่น 50/2006)   

-ไมมี่- -ไมมี่- ปัจจบุนั บริษัทยอ่ย 
 กรรมการ  
 - บจก. พฒัน์กล แมนู
แฟคเจอร่ิง  
-  บจก. พฒัน์กล เทรด
ดิง้   
-  บจก. สยามพฒัน์กล  

10. นายสเุมธ  เจียมบตุร 

 กรรมการ 

 กรรมการบริหาร 

 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารสายงานผลิต  

65 ปริญญาตรี วศิวกรรม
ศาสตร สาขาเคร่ืองกล 
สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
 
 

0.20% -ไมมี่- ปัจจบุนั บริษัทยอ่ย 
กรรมการ 
 - บจก. พฒัน์กล เทรด
ดิง้ 
- บจก. สยามพฒัน์กล  
-  บจก. พฒัน์กล แมนู
แฟคเจอร่ิง 
-  บจก. เอส พาเนล  
-  บจก. ฮีทอะเวย์  
- บจก. ไทจีนิค 

11. นายรังสรรค์  ธรรมมณีวงศ์ 

 กรรมการ 

 กรรมการบริหาร 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 

59 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปริญญาโท สาขา
บริหารธุรกิจ 
Joseph M.Katz, 
Graduate School of 
Business, University of 
Pittsburgh, Pittsburgh, 
Pennsylvania, USA. 
อบรมหลกัสตูรกรรมการ 
(IOD)  
-Directors 
Accreditation Program 
(DAP รุ่น 133/2017) 

-ไมมี่- 
 
 
 
 
 
 

-ไมมี่- 
 
 
 
 

ปัจจบุนั 
 
 
 

กิจการอ่ืน 
- ประธานกรรมการ 
  บจก. ที่ปรึกษาธุรกิจ 
พรูเดนท์  
- กรรมการ 
  บจก. เอสเอส เนชัน่
แนล โลจิสติกส์ 
- กรรมการ 
  บมจ. เสริมสขุ  
- สมาชิกก่อตัง้ Chartered, 
Society of   
Advancement for 
Consulting, USA 
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ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒสิูงสุดทาง
การศึกษา 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง / ชื่อ

หน่วยงาน

12. นายปเนต  จงวฒันา

 กรรมการ

 กรรมการบริหาร

 กรรมการบริหารความเสี่ยง

 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารสายกลยทุธ์

44 Master’s Degree of 
Science in Engineering 
Management 
Majoring in Project 
Management has 
Jersey Institute of 
Technology, USA. 
อบรมหลกัสตูรกรรมการ 
(IOD) 
-Directors Certification
Program (DCP รุ่น
228/2016)
-Financial Statement
For Director  (FSD รุ่น
2/2008)
- Company Secretary
Program (CSP รุ่น
67/2015)

6.39% ลกูพ่ีลกูน้องของ 
นางสาวณฐิยา จง

วฒันา 
กรรมการ 

ปัจจบุนั บริษัทยอ่ย 
 กรรมการ 
- บจก. พฒัน์กล เทรดดิง้ 
-- บจก. สยามพฒัน์กล
- บจก. เอส พาเนล
- บจก. พฒัน์กล แมนแูฟค
เจอร่ิง
- บจก. ฮีทอะเวย์
- บจก. ไทจีนิค
- บจก. พฒัน์กล ฟิลิปปินส์
คอร์ปอเรชัน่  
- บจก. อินโดนีเซีย พฒัน์กล
เซอร์วิส
- บจก. พฒัน์กล มาเลเซีย
-บจก. พฒัน์กล เมียนมา่

13. นายมงคล  มะเดื่อทอง

 กรรมการผู้จดัการธุรกิจเคร่ืองท า
น า้แข็ง

61 ปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

-ไมมี่- -ไมมี่- ปัจจบุนั บริษัทยอ่ย 
 กรรมการ 
-บจก. พฒัน์กล แมนแูฟค 

เจอร่ิง

-บจก. เอส พาเนล
- บจก. ฮีทอะเวย์

14. นางศิวพร ด ารงค์เลาหพนัธุ

 กรรมการผู้จดัการกลุม่ธุรกิจอาหาร
และนม

54 ปริญญาโทสาขา
วิศวกรรมเคมี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบรีุ 

-ไมมี่- -ไมมี่- ปัจจบุนั บริษัทยอ่ย 
กรรมการ 
- บจก. พฒัน์กล เทรดดิ ้ง
- บจก. ไทจีนิค
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ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒสิูงสุดทาง
การศึกษา 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง / ชื่อ

หน่วยงาน

15. นางสาววรรณพร ตฤณวิสทุธิกลุ

 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารสายงาน
บริหาร

 ผู้ รับผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชี
และ การเงิน (ตัง้แตปี่ 2554)

 เลขานกุารบริษัท (พฤศจิกายน 2561 –
ปัจจบุนั)

48 ปริญญาโทสาขา
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

การอบรมหลกัสตูร
กรรมการ (IOD) 
-Directors Certification
Program (DCP รุ่น
225/2016)
- How to Develop a Risk
Management Plan (HRP
รุ่น 17/2018)
- Company Secretary
Program (CSP รุ่น
95/2019)

การอบรมส าหรับ
ผู้ รับผิดชอบสงูสดุในสาย
งานบญัชี และ การเงิน 
- CFO Focus on
Financial Reporting รุ่น
5 โดยกลต. และ สภา
วิชาชีพบญัชี 16 ชัว่โมง

การอบรมของสายงาน
บริหาร 
- Company Secretary
Program (CSP)
16 ชัว่โมง
- คณะกรรมการความ
ปลอดภยัอาชีวอนามยั
และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน OSH&E
Committee Program
12 ชัว่โมง

-ไมมี่- -ไมมี่- ปัจจบุนั บริษัทยอ่ย 
กรรมการ 
- บจก. พฒัน์กล เทรดด ิง้
-บจก. พฒัน์กล แมนแูฟค 

เจอร่ิง

- บจก. ไทจีนิค
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ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
 

อาย ุ
(ปี) 

 

คุณวุฒสิูงสุดทาง
การศึกษา 

 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง / ชื่อ

หน่วยงาน 

16. นายจกัรพงศ์  ชาวสวน 

 รักษาการประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
สายงานธุรกิจตา่งประเทศ  

47 ปริญญาตรี
วิศวกรรมไฟฟา้ สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

-ไมมี่- -ไมมี่- ปัจจบุนั บริษัทยอ่ย 
กรรมการ  
- บจก. ฮีทอะเวย์ 
- บจก. พฒัน์กล ฟิลิปปินส์ 
คอร์ปอเรชัน่   
- บจก. อินโดนีเซีย พฒัน์กล 
เซอร์วิส   

17 .นางสาวนภาพร  พรอนวุงศ์ 

  ผู้จดัการสว่นบญัชี  
(สมห์ุบญัชี) (ตัง้แต ่22 พฤษภาคม 
2562) 

37 ปริญญาโท สาขา 
บริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 
 

-ไมมี่- -ไมมี่- ปัจจบุนั 
 
2555–
2562 
 

ผู้จดัการสว่นบญัชี /บริษัท 
พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) 
ผู้จดัการบญัชแีละการเงิน /
บริษัทแปซิฟิกไพพ์ จ ากดั 

)มหาชน (  
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ภาคผนวก 2 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เก่ียวข้อง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2562 

 

รายชื่อ PK 

บริษัทย่อย บริษัทที่เก่ียวข้อง 
(ตามค านิยาม 
ของ ก.ล.ต.) 

PKT SPK SPN PKM HA PK-PH PK-ID PK-MY PK-MM TG Prudent 

1. นายปิติพงศ์ พึง่บุญ ณ อยธุยา X, //            

2. นางสาวณฐิัยา จงวฒันา /            

3. นายแสงชยั  โชติช่วงชชัวาล /,V,IV VI / / / / X X X / /  

4. นายไพโรจน์ สญัญะเดชากลุ ///            

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. นายอดิศกัด์ิ  พลูศรี  /   /        

14. นางนพวรรณ จงวฒันา   /          

15. นางสาววรรณพร ตฤณวิสทุธิกลุ  /   /      /  

14. นายสวุชยั  จยัวฒัน์    /  /       

15. นายมงคล  มะเด่ือทอง    /  /       

16. นายจกัรพงศ์  ชาวสวน      / / /     

17. นางศิวพร ด ารงเลาหพนัธ์  /         /  

18. นายบุญยง  กลุกาญจนาชีวิน    /         

19. นายพิทกัษ์ ชมช่ืน  /           

20. นายเมธา ฉายอรุณ     /        

21. นายณรงค์ ฉายวิเศษ           /  
 

หมายเหต ุ:  สญัลกัษณ์ต าแหนง่ของกรรมการและผู้บริหาร 

  X ประธานกรรมการบริษัท   / กรรมการ 

 V รองประธานกรรมการบริษัท   // กรรมการอิสระ  

 IV ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร   /// กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

  VI กรรมการผู้จดัการ      

     

 



205 

 

 

 

 

 สญัลกัษณ์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง (ตามค านิยามของ ก.ล.ต.) 
PK  บริษัท พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) 

PKT  บริษัท พฒัน์กล เทรดดิง้ จ ากดั  

SPK  บริษัท สยามพฒัน์กล จ ากดั  

SPN  บริษัท เอส พาเนล จ ากดั 

PKM  บริษัท พฒัน์กล แมนนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั 

HA  บริษัท ฮีทอะเวย์ จ ากดั 

PK-PH  บริษัท พฒัน์กล ฟิลิปปินส์ คอร์ปอเรชัน่  จ ากดั 

PK-ID  บริษัท อินโดนีเซีย พฒัน์กล เซอร์วสิ จ ากดั 

PK-MY  บริษัท พฒัน์กล มาเลเซีย จ ากดั 

PK-MM  บริษัท พฒัน์กล เมียนม่า จ ากดั 

TG   บริษัท ไทจีนิค จ ากดั 

Prudent  บริษัท ท่ีปรึกษาธุรกิจ พรูเด้นท์ จ ากดั 
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