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สารจาก 
ประธานกรรมการ 

เรียน ทำ่นผูถื้อหุน้ 

ปีท่ีผ่ำนมำเป็นช่วงจังหวะท่ีเศรษฐกิจในประเทศและต่ำงประเทศไม่สูดี้นัก ซึ่งมีผลกระทบ
โดยตรงกบัธุรกิจของบริษัทฯ นอกจำกนัน้กำรลงทนุของลกูคำ้ของบริษัทฯ ยงัไดร้บัผลกระทบจำกกำร
เปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศในประเทศไทย และค่ำเงินท่ีลดลงของกลุ่มลูกคำ้ในอำเซียน ซึ่งเป็น
ภมูิภำคหลกัท่ีบรษิัทฯ ก ำลงัขยำยธุรกิจ 

แตอ่ย่ำงไรก็ตำมระหว่ำงปีบริษัทไดป้รบัแผนงำนและปรบัปรุงองคก์รเพ่ือรองรบัสถำนะกำรณ์
ดงักล่ำว แมว้่ำผลลัพธ์บริษัทจะไม่ไดมี้ผลประกอบกำรท่ีดีเท่ำหลำยปีท่ีผ่ำนมำ แต่บริษัทย่อยก็ ยัง
สำมำรถท ำก ำไรได ้ ซึ่งทำงฝ่ำยจดักำรไดจ้ดัท ำแผนงำนและกลยทุธ ์น ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท
อันเป็นแผนกลยุทธ์ท่ีน่ำจะส่งผลให้บริษัทสำมำรถมีผลประกอบกำรท่ีดีขึน้ โดยคณะกรรมกำรได้
ตดิตำมกำรปฏิบตัติำมกลยทุธข์องผูบ้รหิำรในทกุๆไตรมำส 

ในนำมคณะกรรมกำรบรษิัท คณะผูบ้รหิำร และ พนกังำนทกุคน ขอขอบคณุท่ำนผูถื้อหุน้ทกุ
ทำ่นทำ่นท่ีไดต้ิดตำมและใหก้ ำลงัใจในกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ อยำ่งดีเสมอมำ 

นำยปีตพิงศ ์พึ่งบญุ ณ อยธุยำ 
 ประธำนกรรมกำร 
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สารจาก 
ประธานคณะเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

เรียน ทำ่นผูถื้อหุน้ 

ในปีท่ีผำ่นมำไดเ้กิดเหตกุำรณเ์รื่องกำรระบำดของโรคโควิด 19 ซึ่งกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจ และ
กำรใชชี้วิตของผูค้นทั่วโลก 

บริษัทฯเองก็ไดร้ับผลกระทบนีเ้ช่นกัน ท ำให้เรำตอ้งรีบจัดท ำแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน Business 
Continuity Plan (BCP) เพ่ือรบัมือกบัโรคระบำดท่ีเกิดขึน้ เพ่ือใหบ้รษิัทฯยงัคงสำมำรถด ำเนินธุรกิจตอ่ไปได ้
โดยมีมำตรกำรปอ้งกนัโรคระบำด และมำตรกำรท ำงำนตำ่งๆภำยใตภ้ำวะกำรระบำดของโรค กำรจดัระบบ
สำรสนเทศให้รองรับกำรท ำงำนในภำวะท่ีเกิดขึน้ ท ำกำรประชุม สั่งงำน และติดตำมงำน ผ่ำนระบบ
สำรสนเทศ ตลอดจนกำรท ำงำนจำกท่ีพกัอำศยั ( Work from home) และกำรปรบัโครงสรำ้งองคก์รต่อจำก
ปีก่อนท่ีไดท้  ำไป และต่อเน่ืองมำถึงปี 2563 และรวมถึงกำรปรบัวิธีกำรท ำใหมุ้่งเป้ำไปยงัผลลพัธ ์โดยวำง
วิธีกำรท ำงำนท่ีเหมำะสมมีผูร้บัผิดชอบแน่นอน จนระบบกำรท ำงำนท่ีถกูพฒันำในช่วงเวลำวิ กฤตโควิด19 
สำมำรถน ำมำใชใ้นภำวะปกติแบบใหม่ (New Normal) ซึ่งกำรท ำงำนจะไม่กลบัไปเป็นแบบเดิมอีกต่อไป 
ซึ่งจะช่วยใหเ้รำมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัสงูขึน้ และท ำงำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ สมัฤทธ์ิผลตำมท่ี
เรำตัง้ไวไ้ด ้ตลอดจนสำมำรถรบัมือกบัเหตกุำรณใ์นลกัษณะนีท่ี้จะเกิดขึน้อีกได ้

ซึ่งตอ้งขอบคณุคณะกรรมกำรในกำรใหข้อ้เสนอแนะ และฝ่ำยบรหิำรท่ีสำมำรถจดักำรเรื่องตำ่งๆได้
ในเวลำท่ีเหมำะสม ตลอดจนพนกังำนทกุคนท่ีใหค้วำมสนบัสนนุมำตรกำร และนโยบำยตำ่งๆท่ีออกมำจน
ท ำใหเ้รำสำมำรถกลบัมำมีก ำไร ภำยใตภ้ำวะกำรณท่ี์ยำกล ำบำก 

ผมขอขอบคณุทกุทำ่นท่ีไดใ้หก้ำรสนบัสนนุ ไว ้ณ โอกำสนีอี้กครัง้ 

  นำยแสงชยั โชตชิว่งชชัวำล 
ประธำนคณะเจำ้หนำ้ท่ีบรหิำร 
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ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิและผลการด าเนินงาน 

 
1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 
 1.1  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
  1.1.1 วิสัยทศัน ์วัตถุประสงค ์เป้าหมาย หรือกลยุทธใ์นการด าเนินงานของบริษัท 
หรือกลุ่มบริษัทในภาพรวม 
 บริษัทมีวิสยัทศันใ์นกำรด ำเนินธุรกิจโดยมุง่มั่นท่ีจะเป็น ผูน้  ำในกลุม่ธุรกิจเครื่องจกัรอตุสำหกรรมอำหำรและ
เครื่องดื่ม กำรท ำควำมเย็น น ำ้แข็ง ดว้ยวิศวกรรมฉนัมิตร 
 1)  บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นท่ีจะพฒันำผลิตภณัฑ ์และสรำ้งเครื่องจกัรท ำควำมเย็น และเครื่องจกัรท่ีใชใ้นกำรแปร
รูปและกำรผลิตอำหำรประเภทตำ่งๆ เพ่ือใหต้อบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้เป้ำหมำยกลุม่ตำ่งๆ ไดต้ำมค ำมั่นสญัญำท่ี
มีต่อลกูคำ้ ดว้ยกำรน ำเสนอบริกำรอย่ำงฉนัทม์ิตร  และสรำ้งควำมพึงพอใจใหแ้ก่ลกูคำ้ ท ำใหบ้ริษัทฯ สำมำรถสรำ้งก ำไร
จำกกำรขำยไดม้ำกขึน้ เพ่ือก่อใหเ้กิดผลตอบแทนสงูสดุแก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 

2)  บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นท่ีจะตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้โดยกำรใหบ้ริกำรอย่ำงครบวงจร ครอบคลุม
ตัง้แต่กำรใหค้  ำปรกึษำ งำนออกแบบ งำนวิศวกรรม จนถึงงำนสรำ้ง และติดตัง้ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัลกูคำ้ และ
ท ำใหล้กูคำ้ไดร้บัประโยชนส์งูสดุ 

3) บริษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทนุในบริษัทย่อย และบริษัทรว่ม โดยใหค้วำมส ำคญักบัธุรกิจท่ีบริษัทฯ ช ำนำญ และ
อยู่ในสำยธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกับธุรกิจของบริษัทฯ และลงทุนในลกัษณะท่ี เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่โดยตรงหรือผ่ำนบริษัทย่อยท่ี
บริษัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนมำกกว่ำรอ้ยละ 80 และ/หรือมีอ  ำนำจควบคมุในบริษัทท่ีลงทุน  เวน้แต่สภำพเง่ือนไขของธุรกิจ 
กำรแข่งขัน ไม่เอือ้อ  ำนวย หรือ กำรด ำเนินธุรกิจตอ้งไดร้บักำรสนับสนุน ร่วมมือจำกผูร้่วมท ำธุรกิจอื่น    บริษัทฯ จึงจะ
ลงทนุในลกัษณะรว่มลงทนุในสถำนะเป็นบริษัทรว่ม  

4) บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรพฒันำบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง ทัง้ในดำ้นวิชำชีพและกำรบริกำร เพ่ือให ้บคุลำกรของ
บริษัทฯ ให้เป็นบุคลำกรท่ีมีควำมรูแ้ละควำมเช่ียวชำญในอุตสำหกรรมออกและสรำ้งเครื่องจักรท ำควำมเย็น และ
เครื่องจกัรท่ีใชใ้นกำรแปรรูปและกำรผลิตอำหำรประเภทตำ่งๆ  

5)  บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรสรำ้งนวตักรรมใหม่ และกำรพฒันำเทคโนโลยีเพ่ือยงัคงรกัษำไวซ้ึ่งควำมเป็น
ผูน้  ำในธุรกิจ รวมทัง้ใหค้วำมส ำคญักบัขอ้มลูสำรสนเทศ โดยมุง่พฒันำระบบงำนใหก้ระชบัและเตรียมขอ้มลูใหพ้รอ้ม เพ่ือ
กำรตดัสินใจท่ีรวดเรว็และถกูตอ้ง 

6)  บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรพฒันำระบบกำรท ำงำนใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลอยู่เสมอ โดยบริษัทฯ ไดร้บั
กำรรบัรองมำตรฐำน ISO 14001 และ BS OHSAS 18001 จำก Tuv Nord  

7)  บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใตห้ลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี โดยค ำนึงถึงประโยชนข์องสงัคม
และสิ่งแวดลอ้ม ควบคูไ่ปกบักำรท ำก ำไร เพ่ือกำรเติบโตและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

8) บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มและตอบแทนสู่สงัคม รวมทัง้กำรพัฒนำคณุภำพชีวิตของ
มวลมนษุยใ์หม้ีควำมเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ 



        
       บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน)  
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563                                                                    8 

9)  บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรเสริมสรำ้งคณุคำ่ใหแ้ก่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย โดยไดก้ ำหนดนโยบำยในกำรดแูลผูม้ีส่วน
ไดส้่วนเสีย รวมทัง้มำตรกำรชดเชยไว ้โดยบริษัทฯ ไดท้  ำกำรบ่งชีผู้ม้ีส่วนไดส้่วนเสียไวจ้  ำนวน  7 กลุ่ม ไดแ้ก่ พนักงำน, 
ลกูคำ้,  ผูถื้อหุน้, คูค่ำ้ (รวมทัง้ท่ีปรกึษำ และ Contractor), เจำ้หนี,้ หน่วยงำนรำชกำร และชมุชนรอบโรงงำน  
 
  1.1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ  
 กำรเปลี่ยนแปลงและพฒันำกำรที่ส  ำคญั  ในช่วง 3 ปีท่ีผ่ำนมำของบริษัท มีดงันี ้

 2561  2562 2563 

- ควำมคืบหนำ้กำรจดัตัง้บริษัทย่อยใน
ตำ่งประเทศ 
ประเทศพมำ่ 
บริษัท พฒันก์ล เมียนมำ่ จ ำกดั  จดัตัง้ 
เม่ือวนัท่ี 9 มกรำคม 2561  ทนุจด
ทะเบียน 50,000 เหรียญสหรฐั 
(1,584,560.05 บำท)  ซึง่บริษัทฯ ถือหุน้
รอ้ยละ 99 โดยมีวตัถปุระสงค ์ประกอบ
ธุรกิจบริกำรท่ีปรกึษ งำนติดตัง้ งำนซอ่ม
บ ำรุง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครื่องท ำน ำ้แข็ง 
เครื่องท ำควำมเย็น เครื่องจกัรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัระบบเครื่องดื่มและอำหำร 
- ควำมคืบหนำ้กำรจดัตัง้บริษัทย่อยใน
ประเทศ 
บริษัท ไทจีนิค จ ำกดั จดัตัง้เมื่อวนัท่ี 8 
มกรำคม 2561 ทนุจดทะเบียน 
65,000,000 บำท ซึง่บริษัทฯ ถือหุน้รอ้ย
ละ 99 โดยมีวตัถปุระสงค ์เพ่ือประกอบ
ธุรกิจรบัออกแบบ ผลิต ติดตัง้ ซอ่มบ ำรุง 
และ จ ำหน่ำยถงัไมม่ีแรงดนั  ถงัมีแรงดนั 
เครื่องแลกเปลี่ยนควำมรอ้น หอกลั่น 
ปลอ่งระบำย 
ควำมรอ้น ถงักรอง ใบกวนเครื่องจกัรและ
อปุกรณป์ระกอบถงัอ่ืนๆ 
- ขยำยธุรกิจในประเทศ     

- ในปี 2562 บริษัทฯ เนน้กำรพฒันำ
องคแ์ละกำรปรบัเปลี่ยนโครงสรำ้งและ
กำรบริหำรภำยในองคก์รใหม้ีควำม
ชดัเจนและตอบรบักบักลยทุธท์ำง
ธุรกิจ รวำมถงึเพ่ือใหก้ำรด ำเนินธุรกิจ
สอดคลอ้งกบักำรเปลี่ยนแปลงท่ีส  ำคญั
ทำงธุรกิจใน 2 ปีท่ีผ่ำนมำ  
- บริษัทฯจงึไดม้ีกำรปรบัโครงสรำ้งกำร
บริหำรภำยในใหต้อบรบักบักำรขยำย
บริษัทในตำ่งประเทศมำกขึน้ และให้
ควำมส ำคญักบักำรบริหำรคำ่ใชจ้่ำยท่ี
เพ่ิมขึน้จำกกำรเปิดบริษัทใน
ตำ่งประเทศ โดยเนน้กำรจดัหำ
พนกังำนทอ้งถ่ินมำท ำงำน      
- มีกำรเพ่ิมและลดสินคำ้บำงกลุม่
ธุรกิจในกำรขยำยงำนในตำ่งประเทศ 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบับริบททำง 
เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันะธรรมของ
แตล่ะประเทศ  
- กำรบริหำรจดักำรศนูยก์ำรเรยีนรู ้
สรำ้งงำนคืนถ่ิน จงัหวดัขอนแกน่เป็น
ศนูยฝึ์กช่ำงมืออำชีพ โดยพนกังำน
ต ำแหน่งช่ำงเทคนิคจำกในประเทศ
และตำ่งประเทศตอ้งเขำ้รบักำร
ฝึกอบรมทัง้ภำคทฤษฎีและภำคปฏิบตัิ 

- ตลอดปี 2563 บริษัทฯ ตอ้งด ำเนิน
ธุรกิจภำยใตก้ำรไดร้บัผลกระทบจำก
สถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรค 
COVID-19 ซึง่ท ำใหเ้กิดกำร
เปลี่ยนแปลงวิธีกำรท ำงำนจำกรูปแบบ
ปกติ ดงันี ้
1. ประกำศใช ้Business Continuity 
Plan หรือ BCP ซึง่คือแผนในกำรรบัมือ
กบัสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรค 
COVID-19 โดยวำงแผนอย่ำง
ครอบคลมุเพ่ือรองรบัผลกระทบท่ีจะเกิด
ขึน้กบัผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียกบับรษัิท ทัง้
ดำ้นลกูคำ้ ผูถื้อหุน้ พนกังำน รวมถงึ
ชมุชนโดยรอบ 
2. กำรจดัแบ่งพนกังำนเป็น 3 กลุม่ สว่น
เพ่ือลดกำรแพรร่ะบำดของโรค COVID-
19 ไดแ้ก่ 
กลุม่ท่ี 1: พนกังำนท่ียงัจ ำเป็นตอ้งเขำ้
ออฟฟิศทกุวนั  
กลุม่ท่ี 2: พนกังำนท่ี Work From 
Home 
กลุม่ท่ี 3: พนกังำนท่ีตอ้งท ำงำน ณ 
สถำนประกอบกำรของลกูคำ้ 
- จดัตัง้บริษัท PT Indonesia Patkol 
Refrigeration เพ่ือรองรบักำรขำยของ
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จดัตัง้ศนูยก์ำรเรียนรูแ้ละศนูยบ์ริกำรแห่ง
ใหม ่ในจงัหวดัขอนแก่น  ภำยใตช่ื้อ 
“ศนูยก์ำรเรียนรู ้สรำ้งงำนคืนถ่ิน” โดยมี
วตัถปุระสงค ์เพ่ือใหเ้ป็นศนูยก์ำรเรียนรู ้
และฝึกฝนทกัษะกำรท ำงำนของพนกังำน 
รวมทัง้เปิดโอกำสใหบ้คุคลท่ีอยู่ในพืน้ท่ี
นัน้เขำ้มำรว่มท ำงำนกบัเรำ   
- ขยำยโรงงำนในประเทศ 
ขยำยโรงงำนบริษัท ฮีทอะเวย ์จ ำกดั ใน
จงัหวดั ฉะเชิงเทรำ เพ่ือขยำยฐำนกำร
ผลิตเครื่อง Evaporative Condenser 
 

 กลุม่ธุรกิจเครื่องท ำควำมเย็นในประเทศ
อินโดนีเซีย 
- พฒันำสินคำ้และผลิตภณัฑอ์ย่ำง
ตอ่เน่ือง อนัไดแ้ก่ ธุรกิจเครื่องท ำน ำ้แข็ง 
เพ่ือยกระดบัมำตรฐำนกำรผลติน ำ้แข็ง
ใหส้ะอำดและปลอดภยั ใหเ้กิดขึน้ทัง้
อตุสำหกรรมกำรผลิตน ำ้แข็ง 
- ท ำบนัทกึควำมรว่มมือ (MOU) 
ระหวำ่ง บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั 
(มหำชน) และ คณะวิศวกรรมศำสตร ์
สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจำ้คณุ
ทหำรลำดกระบงั รว่มกนัพฒันำตน้แบบ
นวตักรรมอำหำรกำรแปรรูปอำหำรแช่
เยือกแข็ง และเครื่องดื่ม  ส  ำหรบั
ผูป้ระกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดเลก็ (SMEs) Total Solution for 
SME business ภำยใตแ้นวคิด BCG 
Model (Bio Circular Green Economy 
Model) เพ่ือใหเ้กิดกำรพฒันำทำงดำ้น
เศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน สอดคลอ้งกบั
นโยบำยรฐับำล 

 
 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
  1.2.1 โครงสร้างรายได้ 

• โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ  
บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย    

กลุ่มธุรกิจ ด าเนินการโดย %  รายได้รวม 2563  รายได้รวม 2562  รายได้รวม 2561 

  การถอืหุ้น ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

กลุ่มที ่1 เคร่ืองท าน า้แข็ง         

 - เครื่องท ำน ำ้แขง็ บมจ.พฒันก์ล 100.00% 968 32%      1,124  31%     1,053  28% 

 - เครื่องระบำยควำมรอ้น บจ.ฮีทอะเวย ์ 99.99% 95 3%           89  2%           67  2% 

   1,063 35%      1,213  33%      1,120  29% 
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กลุ่มที ่2 เคร่ืองจักรและระบบ
ส าหรับ 

        

อุตสาหกรรมเคร่ืองท าความเย็น         

 - หอ้งเย็น บมจ.พฒันก์ล 100.00% 454 15%        745  20%         771  20% 

 - แผ่นฉนวนท ำควำมเย็น หอ้งเย็น บจ.เอส พำเนล 
 

80.00% 423 14%        477  13%        344  9% 

   877 29%     1,222  34%       1,115  29% 

กลุ่มที ่3 เคร่ืองจักรและระบบ         

ส าหรับการผลิต ผลิตภัณฑ์
เหลว 

        

 - เครื่องจกัรอำหำรและนม บมจ.พฒันก์ล 100.00% 598 19%        529  15%        883  23% 

 - ถงัอตุสำหกรรม บจ ไทจีนิค 99.99% 173 6%           74  2%   

   771 25%        603  17%        883  23% 

กลุ่มที ่4 เคร่ืองจักรและระบบ         

ส าหรับการแปรรูปอาหาร         

 - เครื่องจกัรถนอมอำหำร บมจ.พฒันก์ล 100.00%               - 0%           78  2%         107  3% 

                 0 0%           78  2%         107  3% 

กลุ่มที ่5 โครงการครบวงจร         

 - ปิโตรเคมีคอล บมจ.พฒันก์ล 100.00% - 0%           -    0%           -    0% 

 - ปิโตรเคมีคอล บจ.พฒันก์ลแมนนแูฟคเจอริง่ 99.99% - 0%           -    0%           -    0% 

         

กลุ่มที ่6 งานบริการซ่อมบ ารุง 
และอืน่ๆ 

        

 - บรกิำร บมจ.พฒันก์ล 100.00% 274 9%        374  10%        470  12% 

 บจ.พฒันก์ล เทรดดิง้ 99.98% 60 2%           95  3%          111  3% 

 บจ.พฒันก์ล ฟิลปิปินส ์คอปอร์
เรชั่น 

60.00% 5 0%           45  1%           18  0% 

 บจ.อินโดนีเซีย พฒันก์ล เซอรว์ิส 99.99% 3 0%              1  0% - - 

 บจ.พฒันก์ล มำเลเซีย เซนิดเิรียน 
เบอรฮ์ดั 

100.00% 5 0%             4  0% - - 

 บจ.พฒันก์ล เมียนมำร ์ 
บจก. อินโดนีเซีย พฒันก์ล รีฟรเิจอ
เลชั่น 

100.00% 
67% 

1 

- 

0% 

0% 

             1  
- 

0% 
- 

- 
- 

- 
- 

   348 11%         521  14%        599  16% 

รวม   3,059 100%     3,637  100%     3,824  100% 
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• โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯแยกตามภูมิภาค (ในประเทศและต่างประเทศ)  
 

บริษัท พัฒนก์ล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
กลุ่มธุรกิจ 2563 2562 2561 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

กลุ่มที ่1 เคร่ืองท าน ้าแข็ง 1,063 35%           1,213  33%        1,120  29% 

             ในประเทศ 805 27%              845  23%           637  17% 

             ตำ่งประเทศ 258 8%              368  10%           483  13% 

กลุ่มที ่2 เคร่ืองจักรและระบบส าหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองท าความเย็น 877 29%           1,222  34%        1,115  29% 

             ในประเทศ 834 28%           1,170  32%        1,017  27% 

             ตำ่งประเทศ 43 1%               52  1%            98  3% 

กลุ่มที ่3 เคร่ืองจักรและระบบส าหรับการผลิต ผลิตภัณฑเ์หลว 771 25%              603  17%           883  23% 

             ในประเทศ 649 21%              500  14%           793  21% 

             ตำ่งประเทศ 122 4%              103  3%            90  2% 

กลุ่มที ่4 เคร่ืองจักรและระบบส าหรับการแปรรูปอาหาร - 0%               78  2%           107  3% 

             ในประเทศ - 0%               74  2%            47  1% 

             ตำ่งประเทศ - 0%                 4  0%            60  2% 

กลุ่มที ่5 งานบริการซ่อมบ ารุง และอ่ืนๆ 348 11%              521  14%           599  16% 

             ในประเทศ 331 11%              460  13%           573  15% 

             ตำ่งประเทศ 17 0%               61  2%            26  1% 

รายได้รวม 3,059 100%           3,637  100%        3,824  100% 

             ในประเทศ 2,619 86%           3,049  84%        3,067  80% 

             ตำ่งประเทศ 440 14%              588  16%           757  20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
       บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน)  
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  1.2.2 ข้อมูลเกีย่วกับผลิตภัณฑ ์
 (1) ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ และการตลาดและการแข่งขัน 
 พฒันก์ลมุง่พฒันำ 4 ธรุกิจหลกัรองรบัอตุสำหกรรมอำหำรและสง่ออกอำหำรที่มีแนวโนม้ขยำยตวัอย่ำงตอ่เน่ือง
ในปัจจบุนั ไดแ้ก่ 
 
 กลุ่มธุรกจิที ่1: กลุ่มธุรกจิเคร่ืองท าน า้แขง็ (Ice Machine Business Unit)      
 ดว้ยควำมท่ีพฒันก์ลคือผูบุ้กเบิกใหม้ีน ำ้แข็งหลอดขึน้ในประเทศไทย และเป็นผูผ้ลิตเครื่องท ำน ำ้แข็งหลอดรำย
แรกท่ีท ำใหค้นไทยมีน ำ้แข็งท่ีสะอำด ถูกสขุอนำมยัไวบ้ริโภคดว้ยกระบวนกำรผลิตท่ีเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล และเป็น
อนัดบัหนึ่งของโลก อีกทัง้ยังเป็นผูผ้ลิต ออกแบบ ติดตั้งและขำยอะไหล่ อุปกรณส์ ำหรบัเครื่องท ำน ำ้แข็งหลอด น ำ้แข็ง
เกลด็ และน ำ้แข็งซองมำยำวนำนกวำ่ 50 ปี  
 1.1) เครื่องท ำน ำ้แข็งหลอด (Tube Ice Machine) บริษัทฯ ผลิตเครื่องท ำน ำ้แข็งหลอดเพ่ือกำรบริโภคมีก ำลงักำร
ผลิตตัง้แต่ 10-120 ตนัต่อวนั ซึ่งเหมำะส ำหรบัธุรกิจผลิตน ำ้แข็งเพ่ือจ ำหน่ำย รวมถึงอตุสำหกรรมแปรรูปอำหำรท่ีตอ้งใช้
น ำ้แข็งหลอดในรูปของน ำ้แข็งป่นในกระบวนกำรผลิตและแปรรูปอำหำรเพ่ือรกัษำควำมสดของอำหำร 
 1.2) เครื่องท ำน ำ้แข็งเกล็ด (Scale Ice Machine) มีขนำดก ำลงัผลิตตัง้แต่ 2.5-5 ตนัต่อวนั โดยกลุ่มเป้ำหมำย
เป็นผูใ้ชน้  ำ้แข็งในโรงงำนผลิตอำหำร ไดแ้ก่ โรงงำนแปรรูปผลิตภณัฑเ์นือ้ไก่ โรงงำนแปรรูปปลำทนู่ำกระป๋อง และโรงงำน
กุง้ครบวงจร เป็นตน้ รวมถงึกำรแช่ปลำ และใชใ้นอตุสำหกรรมกำรประมง  
 1.3) เครื่องท ำน ำ้แข็งแผ่น (Plate Ice Machine) เป็นผลิตภณัฑผ์ลิตน ำ้แข็งแผ่นส ำหรบัอตุสำหกรรมผลิตอำหำร 
มีขนำดตัง้แต่ 5-80 ตนัต่อวนั ใชน้  ำ้แข็งในกระบวนกำรผลิตอำหำร  เพ่ือรกัษำควำมสดของผลิตภณัฑ ์ซึ่งตอ้งไดน้  ำ้แข็งท่ี
สะอำด ลดสำรปนเป้ือน จำกกำรขนยำ้ยน ำ้แข็ง  และถูกตอ้งตำมหลกั Good Manufacturing practice (GMP)  มีพืน้ท่ี
ติดตัง้เครื่องจกัรนอ้ย รวมถงึขนำดน ำ้แข็งท่ีเหมำะกบัอตุสำหกรรมอำหำร   
 1.4) โรงน ำ้แข็งซอง (Block Ice) บริษัทฯ รบัออกแบบและสรำ้งโรงน ำ้แข็งซอง ตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ มี
ก ำลงักำรผลิตตัง้แต่ 100-2,400 ซอง/วนั ซึ่งมีขนำดมำตรฐำนใหเ้ลือก คือ ขนำด 50, 135, 150, 165, 180, 200 กิโลกรมั
ตอ่ซอง กลุม่อตุสำหกรรมท่ีใชน้  ำ้แข็งซองเป็นอตุสำหกรรมกำรประมง โดยใชน้ ำ้แข็งซองเพ่ือรกัษำควำมสดของอำหำรหรือ
วตัถดุิบ ก่อนกระบวนกำรแปรรูป และผลิตเพ่ือกำรบริโภคซึง่ยงัเป็นท่ีนิยมอยู่ในปัจจบุนับริษัทฯ  
 1.5) ระบบบรรจแุละล ำเลียง และหอ้งเย็นเก็บน ำ้แข็ง (Ice Handling and Cold Room) เครื่องบรรจนุ ำ้แข็ง มีทัง้
ระบบกึ่งอตัโนมตัิ และระบบกำรบรรจุแบบอตัโนมตัิ ซึ่งไม่สมัผสัมือคนตลอดกระบวนกำร ขนำดถุงบรรจุน ำ้แข็งมีตัง้แต่ 
1.5 – 5 ก.ก. และ 10– 25ก.ก. หรือตำมท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร เป็นระบบท ำถุงอัตโนมัติ และบรรจุแบบ Form – Fill - Seal 
Packing Machines และหอ้งเย็นเก็บน ำ้แข็งท่ีสรำ้งตำมขนำดพืน้ท่ีท่ีลกูคำ้ตอ้งกำร  
 1.6) ระบบกำรควบคุมอตัโนมตัิ   พัฒนก์ลเป็นบริษัท ในประเทศไทย สำมำรถออกแบบและพัฒนำซอฟตแ์วร์
ส  ำหรบัเครื่องจักรอตัโนมตัิ พรอ้มระบบตรวจสอบออนไลนส์  ำหรบัควบคุมและตรวจสอบเครื่อง บริษัทฯออกแบบระบบ
ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมตัิ ท่ีจะท ำงำนแทนมนุษยซ์ึ่งสำมำรถควบคุมคุณภำพของผลิตภัณฑไ์ดอ้ย่ำงแน่นอน รวมถึง
สำมำรถใชง้ำนไดง้่ำย 
 



        
       บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน)  
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 ลกัษณะกำรแข่งขนัและช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 
 บริษัทฯ เป็นผูผ้ลิตเครื่องท ำน ำ้แข็งหลอดรำยแรกโดยฝีมือคนไทย และเป็นอนัดบั 1 ของโลก สง่ออกไปยงัประเทศ
ต่ำงๆ ทัง้ในทวีปเอชีย ตะวนัออกกลำง แอฟริกำ อเมริกำ ออสเตรเลีย  ยุโรป โดยมีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยโดยผ่ำนพนกังำน
ขำย ผ่ำนอินเตอรเ์น็ต  ผ่ำนงำนแสดงสินคำ้ และมีฐำนลกูคำ้เดิมท่ีติดต่อซือ้สินคำ้เพ่ิม และขยำยตลำดไปยงัลกูคำ้ใหม่ๆ 
ทัง้ในประเทศ  
 ภำวะกำรแข่งขนั 
 แมว้่ำสถำนกำรณก์ำรแข่งขนัในตลำดท่ีสงูท ำขึน้อย่ำงต่อเน่ืองทกุปี อนัเน่ืองมำจำกตลำดเครื่องท ำน ำ้แข็งหลอด
ทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศมีผูผ้ลิตหลำยรำย แตล่กูคำ้กลุม่โรงงำนน ำ้แข็งมีกำรขยำยสำขำอย่ำงตอ่เน่ือง อีกทัง้บริษัทฯ 
มีขอ้ไดเ้ปรียบในเรื่องของเครื่องจักรท่ีมีคุณภำพและมีมำตรฐำนสูง  เครื่องท ำน ำ้แข็งของบริษัทฯ ผลิตตำมมำตรฐำน 
ASME (American Society of Mechanical Engineer) ซึ่งเป็นมำตรฐำนกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ตำมหลักกำรด้ำน
วิศวกรรมเครื่องกล ท่ีมีผูผ้ลิตตำมมำตรฐำนดังกล่ำวนอ้ยรำย ซึ่งตรงกับควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ส่วนมำกท่ีตอ้ งกำร
ผลิตภณัฑท่ี์มีคณุภำพ  
 ประกอบกบั บริษัทฯ มีทีมวิศวกรและช่ำง ท่ีมีควำมช ำนำญ ในกำรควบคมุดแูลออกแบบและติดตัง้ทัง้ในประเทศ
และต่ำงประเทศ ตัง้แต่กำรผลิตเครื่องท ำน ำ้แข็ง เครื่องจักรและอุปกรณร์ะบบท ำควำมเย็น เครื่องบรรจุน ำ้แข็ง ระบบ
ล ำเลียง และหอ้งเย็นเก็บน ำ้แข็ง รวมถึงจัดหำระบบ Water treatment โดยออกแบบระบบใหผ้ลิตภัณฑส์ำมำรถผลิต
น ำ้แข็งท่ีสะอำดเหมำะส ำหรบักำรบริโภค สอดคลอ้งกบัประกำศกระทรวงสำรธำรณสขุในเรื่องหลกัเกณฑก์ำรผลิตอำหำรท่ี
สะอำดและปลอดภัย (Good Manufacturing Practice : GMP) รวมทัง้มีศูนยบ์ริกำรแบบครบวงจรอยู่ในทุกภูมิภำค ทัง้
ภำคเหนือ ภำคอีสำน ภำคกลำง และภำคใต ้รวมถึงศูนยบ์ริกำรในอีกหลำยประเทศในอำเซียน พัฒนก์ลจึงสำมำรถส่ง
มอบกำรส่งมอบเครื่องจกัร รวมทัง้กำรบริกำรหลงักำรขำยใหล้กูคำ้อย่ำงครบวงจร เป็นท่ียอมรบัของลกูคำ้ทัง้ในประเทศ
และต่ำงประเทศ พรอ้มมีกำรรบัประกนัคุณภำพสินคำ้เป็นเวลำ 1 ปี และท่ีมำกกว่ำนัน้มีหน่วยงำนใหบ้ริกำรหลงักำรขำย
ท ำหน้ำท่ีซ่อม บ ำรุงเครื่องจักร และมีโปรแกรมบ ำรุงรักษำเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ท ำให้สำมำรถ
บ ำรุงรกัษำเครื่องจกัรก่อนเครื่องเสีย หรือก่อนเกิดปัญหำ ซึง่ท ำใหล้กูคำ้ใชง้ำนเครื่องจักรไดอ้ย่ำงตอ่เน่ือง  
 ทัง้นี ้บริษัทฯยงัมีกำรพฒันำผลิตภัณฑ ์และพฒันำเครื่องจกัรใหม้ีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเน่ือง  โดยมีเป้ำหมำย
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพของเครื่องจักรโดยกำรเพ่ิมก ำลงักำรผลิต และประหยัดพลงังำน รวมทัง้ออกแบบผลิตภัณฑใ์หม้ี
คณุภำพท่ีดี   มีควำมทนทำนและใชง้ำนไดง้่ำย บริษัทฯจึงสำมำรถรกัษำฐำนลกูคำ้ปัจจุบนัและขยำยตลำดใหม่ไดอ้ย่ำง
ตอ่เน่ือง 
 กลุม่ลกูคำ้ 
 บริษัทฯ มีกลุม่ลกูคำ้ทัง้ในและตำ่งประเทศ ไดแ้ก่  
  • ผูป้ระกอบกำรผลิตน ำ้แข็งเพ่ือกำรบริโภค ทัง้รำยย่อยและรำยใหญ่  
  • ผูป้ระกอบกำรผลิตน ำ้แข็งเพ่ือกำรประมง ทัง้รำยย่อยและรำยใหญ่ 
  • โรงงำนแปรรูปอำหำรทัง้ขนำดเลก็ ขนำดกลำงและขนำดใหญ่ 
ในสว่นตลำดโรงน ำ้แข็งซอง บริษัทฯ ไดเ้นน้ขยำยตลำดไปยงัประเทศแถบอำเซียน ซึง่เป็นน ำ้แข็งเพ่ือกำรประมง  



        
       บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน)  
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 ปัจจุบันบริษัทฯ  มีสดัส่วนกำรจดัจ ำหน่ำยเครื่องท ำน ำ้แข็งหลอดในประเทศแถบภูมิภำคเอเชียสงูสดุ และยังมี
กำรสง่ออกผลิตภณัฑไ์ปแลว้  5 ทวีป กวำ่ 50 ประเทศ  
 ภำวะอตุสำหกรรม 
 จำกสถำนกำรณภ์ยัแลง้อย่ำงหนกัท่ีเกิดขึน้ในประเทศในปี 2562 และมีควำมต่อเน่ืองในปี 2563 นัน้ เกิดผลประ
ทบกบัอตุสำหกรรมกำรผลิตน ำ้แข็งอยู่บำ้ง เน่ืองจำกน ำ้เป็นวตัถดุิบหลกัในกำรผลิตน ำ้แข็ง แตปั่จจบุนัยงัสำมำรถรบัมืออยู่
ได ้ 
 กลุ่มธุรกิจรำ้นอำหำร และคำ้ส่ง คำ้ปลีก ยงัคงรอดแูนวโนม้กำรเติบโตของเศรษฐกิจ ในประเทศเป็นหลกั รวมถึง
กำรลดลงของจ ำนวนนกัท่องเท่ียวจำกต่ำงชำติ ส่งผลต่อกำรบริโภคน ำ้แข็งท่ีลดปริมำณลง ท ำใหส้่งผลโดยตรงต่อธุรกิจ
แมว้่ำส  ำหรบัภำวะอุตสำหกรรมประเทศในอำเซียนนัน้พบว่ำตวัเลขเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆในอำเซียนดีกว่ำประเทศ
ไทย และคนหนัมำใชน้ ำ้แข็งหลอดในกำรบริโภคแทนน ำ้แข็งซอง แต่ดว้ยปี 2563 เกิดสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรค 
COVID-19 ทัว้โลก จงึท ำใหต้ลำดสง่ออกเครื่องท ำน ำ้แข็งเกิดกำรชลอตวั 
 
 กลุ่มธุรกจิที ่2 : กลุ่มธุรกจิเคร่ืองท าความเยน็        
 บริษัทฯ ถือเป็นผูป้ระกอบกำรไทยรำยใหญ่ในแถบภูมิภำคอำเซียน ท่ีท ำงำนดำ้นวิศวกรรม ทัง้ในดำ้นกำรผลิต 
ออกแบบ ติดตัง้ และขำยอะไหล่ อปุกรณ ์ระบบท ำควำมเย็นเพ่ือใชใ้นโรงงำนแปรรูปผลิตภณัฑเ์นือ้สตัว ์สตัวปี์ก ปลำ กุง้ 
ผกัและผลไม โดยมีระบบท ำน ำ้เย็นเพ่ือลดอณุหภมูิ และระบบลมเย็นเพ่ือใหผ้ลิตภณัฑส์ดเสมอระหวำ่งกำรแปรรูปและตดั
แต่ง เริ่มตัง้แต่แช่แข็งและเก็บ เพ่ือรอกำรส่งออกและจ ำหน่ำยต่อไป โดยใชเ้ครื่องจักรท่ีทันสมยัและประหยัดพลังงำน 
บริษัทฯมีสว่นแบ่งกำรตลำดเป็นอนัดบัตน้ๆ ในประเทศไทย และมีกำรสง่ออกไปยงัตำ่งประเทศดว้ย 
บริษัทไดจ้ดัแบ่งสินคำ้ และบริกำรของกลุม่ธุรกิจเครื่องท ำควำมเย็น  ออกเป็น  2  กลุม่ ดงันี ้
 2.1) ระบบท ำควำมเย็นส ำหรบัลกูคำ้กลุม่อตุสำหกรรม (Industrial Refrigeration)  
บริษัทฯ รบัออกแบบ   ผลิต  และติดตัง้ระบบท ำควำมเย็น ส  ำหรบัอตุสำหกรรมขนำดใหญ่ และขนำดกลำง โดยใชน้ ำ้ยำ
แอมโมเนีย ซึ่งใชใ้นอตุสำหกรรมอำหำร กลุ่มลกูคำ้ท่ีใชร้ะบบท ำควำมเย็นในอตุสำหกรรมประกอบดว้ย ผูท่ี้ด  ำเนินธุรกิจ
แปรรูปอำหำร อำหำรส ำเร็จรูป อำหำรทะเล เนือ้สตัว ์ผกัและผลไม ้อตุสำหกรรมประมง และผูท่ี้ใหบ้ริกำรหอ้งเย็นรบัฝำก
ส ำหรบัแช่แข็งอำหำร เช่นไก่ อำหำรทะเล ผกัและผลไม ้ และกำรจดัเก็บผลิตภณัฑอ์ื่นๆ 
 2.2) ระบบท ำควำมเย็นเชิงพำณิชย ์(Commercial Refrigeration)  
 บริษัทฯ รบัออกแบบ   ผลิต  และติดตัง้ระบบท ำควำมเย็น ส  ำหรบัอตุสำหกรรมขนำดใหญ่ กลำง และขนำดเลก็ 
โดยใชน้ ำ้ยำฟรีออน ซึ่งใชใ้นอุตสำหกรรมอำหำร กลุ่มลูกคำ้ท่ีใชร้ะบบท ำควำมเย็นในอุตสำหกรรมประกอบดว้ย ผูท่ี้
ด  ำเนินธุรกิจแปรรูปอำหำร อำหำรส ำเรจ็รูป อำหำรทะเล เนือ้สตัว ์ผกัและผลไม ้   อตุสำหกรรมประมง     และผูท่ี้ใหบ้ริกำร
หอ้งเย็นรบัฝำกส ำหรบัแช่แข็งอำหำร เช่นไก่ อำหำรทะเล ผกัและผลไม ้ และกำรจดัเก็บผลิตภณัฑอ์ื่นๆ และส ำหรบัผูผ้ลิต
รำยย่อย  รำ้นคำ้ ภตัตำคำร เป็นตน้ 
 กลุม่ธุรกิจเครื่องท ำควำมเย็น  มีผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัในอตุสำหกรรมท่ีโดดเดน่ ไดแ้ก่   
1. หอ้งเย็น (Cold Room) ส ำหรบักำรเก็บรกัษำผลิตภณัฑ ์ทัง้ขนำดเลก็ ขนำดกลำง และขนำดใหญ่ 
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2. หอ้งแปรรูปผลิตภณัฑ ์(Processing Room) ใชส้  ำหรบัระหวำ่งกำรแปรรูปและตดัแตง่ผลิตภณัฑ ์
3. ระบบท ำน ำ้เย็น (Riple Plate Chiller) เป็นระบบท ำน ำ้เย็นเพ่ือลดอณุหภูมิอำหำร สำมำรถลดอณุหภูมิลงต ่ำไดถ้ึง 0.5 
องศำเซลเซียสโดยไมเ่ป็นน ำ้แข็ง 
4. ระบบแช่แข็งแบบลมแรง ( Air Blast Freezer) เป็นระบบท่ีแช่แข็งผลิตภณัฑเ์ป็นรอบๆ มีควำมแตกตำ่งกบัระบบแช่แข็ง
แบบเรว็ คือ ตอ้งรอใหผ้ลิตภณัฑค์รบจ ำนวนบรรจขุองขนำดตูแ้ช่แข็ง แลว้จงึท ำกำรแช่แข็งได ้
5. ตูแ้ช่ผลิตภณัฑแ์ละหอ้งเย็นสำหรบัซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต (Supermarket Showcase) บริษัทฯใหบ้ริกำรครบวงจร ในดำ้นตู้
แช่ผลิตภณัฑใ์นซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต และหำ้งสรรพสินคำ้คำ้ส่ง(Hypermarket) ลกัษณะของลูกคำ้ส่วนใหญ่จะเป็นซุปเปอร์
มำรเ์ก็ต และหำ้งสรรพสินคำ้คำ้สง่ (Hypermarket) ชัน้น ำทั่วไป  ทัง้ในกรุงเทพ และตำ่งจงัหวดั   
6. อปุกรณอ์ะไหล่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบท ำควำมเย็น เช่น คอมเพรสเซอร ์แผ่นริปเปิลเพลท  วำลว์   ฉนวนส ำหรบัหอ้งเย็น   
บริษัทฯ มี บริษัท  เอส พำเนล  จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทในเครือ เป็นผูจ้  ำหน่ำยผนงัหอ้งเย็น รวมถงึ บริษัท ฮีทอะเวย ์จ ำกดั เป็น
ผูน้  ำในกำรผลิตอีแวปโปเรทีฟ คอนเดนเซอร ์ (Evaporative Condenser) หรือชุดระบำยควำมรอ้น  ท ำดว้ยสเตนเลส ซึ่ง
ปัจจบุนัเป็นใชม้ำกในอตุสำหกรรมเครื่องเย็น เพรำะมีควำมทนทำนสงู ตูแ้ช่ผลิตภณัฑ ์  
 ลกัษณะกำรแข่งขนัและช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 
  บริษัทฯ มีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยโดยผ่ำนพนักงำนขำย  ผ่ำนอินเตอรเ์นต  ผ่ำนงำนแสดงสินคำ้ และมีฐำนลกูคำ้
เดิม ท่ีติดต่อซือ้สินคำ้เพ่ิม และขยำยไปยงัลกูคำ้ใหม่ๆ ทัง้ในประเทศ และต่ำงประเทศ รวมถึงกำรจดัตัง้ บริษัท ฮีทอะเวย ์
จ ำกดั ในกำรท ำกำรตลำด และกำรขำยชดุระบำยควำมรอ้น (Evaporative Condenser) เพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ลกูคำ้ไดอ้ย่ำงครบถว้น และทนัท่วงทีอีกดว้ย 
 ภำวะกำรแข่งขนั 
 ในส่วนกลุ่มลกูคำ้รำยใหญ่ และกลุ่มลกูคำ้หลกัของบริษัทฯ ยงัคงสำมำรถรกัษำสว่นแบ่งทำงกำรตลำดไวไ้ดด้ว้ย
จุดแข็งของเครื่องจกัรท่ีทนัสมยั และถูกออกแบบเพ่ือรองรบักระบวนกำรผลิต ท่ีตอ้งมีกำรควบคุมคณุภำพของสินคำ้สงู 
รวมถึงเครื่องจักรประหยัดพลงังำน และกำรบริกำรอย่ำงครบวงจร แต่อย่ำงไรก็ตำมสภำพเศรษฐกิจทัง้ในประเทศและ
ตำ่งประเทศชลอตวั ท ำใหล้กูคำ้เกิดกำรชะลอกำรลงทนุ ท ำใหบ้ริษัทฯยงัไมส่ำมำรถขยำยตลำดไดด้ี  
 แตบ่ริษัทฯยงัมีขอ้ไดเ้ปรียบในโรงงำนท่ีเป็นระบบ Manual ท่ีเริ่มทยอยพฒันำเครื่องจกัรใหเ้ป็นระบบ Automation 
และโรงงำนท่ีมีระบบ Automation มีกำรพฒันำดงึขอ้มลูขึน้สูร่ะบบ Online Monitoring มำกขึน้ในบริษัทใหญ่ ทดแทนกำร
ใชค้นในกำรควบคุม อนัเน่ืองมำจำกค่ำจำ้งงำนบุคลำกรท่ีมีแนวโนม้สูงขึน้อย่ำงต่อเน่ือง จึงเป็นโอกำสใหพ้ัฒนก์ลท่ีมี
ควำมสำมำรถในกำรใหค้  ำปรึกษำ ออกแบบ และติดตัง้เครื่องจักรระบบกำรควบคุมแบบอัตโนมัติ ไดท้ัดเทียมบริษัท
ต่ำงชำติ รวมถึงมีทีม Programmer ท่ีมีควำมเขำ้ใจในกระบวนกำรผลิต ออกแบบระบบใหเ้หมำะกบัสำยกำรผลิตต่ำงๆ 
สำมำรถขยำยงำนจำกลกูคำ้เดิมท่ีมีอยู่ไดเ้พ่ิมขึน้ไดใ้นกลุม่งำนนี ้
 รวมถงึกำรขยำยตวัของกลุม่ลกูคำ้รำยเลก็ ท่ีมีควำมตอ้งกำรขยบัมำเป็นขนำดกลำงในอตุสำหกรรมไก่สง่ออกเพ่ือ
รองรับกำรขยำยตัวของตลำดท่ีมีกำรคำดกำรณ์ว่ำจะเพ่ิมสูงขึน้ในปี 2564  ซึ่งเป็นโรงงำนท่ีมีควำมเขม้งวดเรื่องกำร
ตรวจสอบคณุภำพของโรงงำนอำหำรนัน้ ท ำใหล้กูคำ้ท่ีตอ้งกำรลงทุนขยำยโรงงำนท่ีใชร้ะบบท ำควำมเย็นขนำดเล็กท่ีจะ
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ปรับเป็นขนำดกลำง ตอ้งเลือกใชบ้ริษัทฯท่ีมีเครื่องจักรท่ีทันสมัย และถูกออกแบบเพ่ือรองรบักระบวนกำรผลิต มีกำร
ควบคมุคณุภำพของสินคำ้สงู และกำรบริกำรอย่ำงครบวงจรอย่ำงพฒันก์ล บริษัทฯจงึสำมำรถขยำยตลำดไดใ้นกลุม่นี  ้
 กลุม่ลกูคำ้ 
 • ผูท่ี้ด  ำเนินธุรกิจแปรรูปอำหำรแช่แข็งทัง้ส่งออกและขำยในประเทศ อำหำรส ำเร็จรูป อำหำรพรอ้มรบัประทำน
 อำหำรทะเล เนือ้สตัว ์เช่น หม ูไก่ เป็ด ผกัและผลไม ้ประมง 
 • ผูท่ี้ใหบ้ริกำรหอ้งเย็นรบัฝำก ส  ำหรบัแช่เย็น แช่แข็งอำหำร เช่น ไก่, อำหำรทะเล, ผกัและผลไม ้ 
 • ผูท่ี้ด  ำเนินธุรกิจนมสด ผลิตภณัฑน์ม, น ำ้อดัลม, ไอศกรีม, ชำเขียว และเครื่องดื่มอ่ืนๆ 
 • ผูท่ี้ด  ำเนินธุรกิจรำ้นอำหำร ภตัรคำร 
 • ผูท่ี้ด  ำเนินธุรกิจศนูยก์ระจำยสินคำ้อำหำรสด อำหำรแช่แข็ง 
 • ผูท่ี้ด  ำเนินธุรกิจคำ้ส่งและคำ้ปลีกขนำดใหญ่และขนำดกลำง (HYPERMARKET & SUPERMARKET) มี ตูแ้ช่
 อำหำรสด เครื่องดื่ม ผลิตภณัฑน์ม ผกัผลไม ้และตูแ้ช่อำหำรแช่แข็ง 
 • ผูด้  ำเนินธุรกิจ หอ้งเย็นขนำดกลำง และหอ้งเย็นพำณิชยข์นำดเลก็ 
 • ผู้ท่ีด  ำเนินธุรกิจท่ีไม่ใช่อำหำร และต้องกำรระบบท ำควำมเย็นในกระบวนกำรผลิต และกำรเก็บรักษำ  
 ผลิตภณัฑ ์
 ภำวะอตุสำหกรรม 
 จำกสภำวะเศรฐกิจชะลอตวัจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรค COVID-19 ก ำลงัซือ้ลดลงส่งผลใหเ้กิดกำร
ชลอกำรลงทนุในกลุม่ธุรกิจผูส้ง่ออก  
กลุม่ธุรกิจรำ้นอำหำร และคำ้สง่ คำ้ปลีก ยงัคงรอดแูนวโนม้กำรเติบโตของเศรษฐกิจ ในประเทศเป็นหลกั รวมถงึกำรลดลง
ของจ ำนวนนกัท่องเท่ียวจำกตำ่งชำติ สง่ผลตอ่กำรบริโภคท่ีลดปริมำณลง ท ำใหธุ้รกิจในกลุม่นีย้งัคงชลอตวั 
 
 กลุ่มธุรกจิที ่3 : ธุรกจิแปรรูปผลิตภัณฑเ์หลว      
 สรำ้งเครื่องจกัรและโรงงำนส ำหรบัผลิตภณัฑต์่ำงๆท่ีเป็นของเหลว ในกำรผสม ฆ่ำเชือ้ และท ำใหค้งตวั รวมถึง
กำรบรรจุ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑน์มพำสเจอรไ์รซ์, นม U H T, เครื่องดื่มชูก ำลงั, และเครื่องดื่มต่ำงๆ รวมถึงเครื่องจักรส ำหรบั
กระบวนกำรผลิตอำหำร เครื่องส ำอำงค,์ ยำ เคมีและปิโตรเคมี  
บริษัทไดแ้บ่งสินคำ้และบริกำรของกลุม่ธุรกิจแปรรูปผลิตภณัฑเ์หลว  ในดำ้นกำรสรำ้งระบบและเครื่องจกัรส ำหรบักำรผลิต
 สินคำ้ในอตุสำหกรรมกำร แบ่งเป็น  2 ประเภท  ดงันี ้
ประเภทท่ี 1 :  ระบบและเครื่องจกัรส ำหรบัอตุสำหกรรมนมและเครื่องดื่ม (Dairy & Beverage)  
 บริษัทฯ รบังำนออกแบบ ผลิตเครื่องจกัร   ติดตัง้  เดินระบบส ำหรบัโรงงำนนมและอตุสำหกรรมเครื่องดื่ มทัง้ท่ีมี
แอลกอฮอล ์และไมม่ีแอลกอฮอล ์ในกำรผสม ฆ่ำเชือ้ และท ำใหค้งตวั รวมถงึกำรบรรจ ุมีกำรใชร้ะบบควบคมุอตัโนมตัิและ
ระบบวดัคมุในกำรควบคมุเครื่องจักรและอปุกรณท์ุกชิน้ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภำพสงูสดุในสำยกำรผลิต ทัง้ในแง่ของกำร
ประหยดัพลงังำน ประหยดัเวลำ รวมถึงแกปั้ญหำควำมยุ่งยำกต่ำง ๆ ในกำรท ำงำนภำยในกระบวนกำรผลิตอำหำรไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑน์มพำสเจอรไ์รซ ์นมยูเอชที น ำ้ผลไม ้น ำ้ดื่มบรรจุขวด เครื่องดื่มชูก ำลงั เบียร ์และเครื่องดื่มต่ำงๆ รวมทัง้จดัหำ
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อะไหล่  และอุปกรณ ์ส  ำหรับเครื่องจักรในระบบ โดยมีกำรออกแบบผลิตภัณฑ ์กำรเลื อกใชอุ้ปกรณ ์ใหส้อดคลอ้งกับ
มำตรฐำนสำกล และมำตรฐำนตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ เรื่อง วิธีกำรผลิต เครื่องมือ เครื่องใชใ้นกำรผลิต และ
กำรเก็บรกัษำ (Good Manufacturing Practice : GMP)   ซึง่เป็นมำตรฐำนท่ีจะตอ้งปฏิบตัิเพ่ือใหก้ระบวนกำรผลิตอำหำร
มีควำมสะอำด   
ประเภทท่ี 2  : ระบบและเครื่องจกัรส ำหรบัอตุสำหกรรมของเหลวอื่นๆ (Liquid Food Processing) 
 2.1) อุตสำหกรรมกำรผลิตเครื่องปรุงรส   บริษัทฯ รบังำนออกแบบ ผลิตเครื่องจักร   ติดตัง้  เดินระบบส ำหรบั
โรงงำนผลิตเครื่องปรุงรส ไดแ้ก่ ซอสปรุงรส ซอสถั่วเหลือ ซีอิว้ น ำ้ปลำ เตำ้เจีย้ว น ำ้จิม้ต่ำงๆ โดยสำมำรถออกแบบระบบ 
และผลิตเครื่องจกัรใหเ้หมำะสมกบักระบวนกำรผลิตแต่ละขัน้ตอนไดต้ำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ และถูกตอ้งตำมก ำลงั
กำรผลิตท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร ตั้งแต่กำรสรำ้งระบบกำรท ำควำมสะอำดและปรับเปลี่ยนสภำพวัตถุดิบ ระบบกำรเตรียม
สว่นผสม หมกั กรอง กำรฆ่ำเชือ้ ตลอดจนถงึกำรบรรจ ุรวมทัง้ถงั และอปุกรณใ์นระบบ ซึง่ถงัสเเตนเลสท่ีใชใ้นอตุสำหกรรม
นี ้จะตอ้งถกูออกแบบใหถ้กูสขุลกัษณะ (Hygienic Design) มีผิวดำ้นในท่ีมีควำมเรียบ ซึง่มีลกัษณะแตกตำ่งจำกถงัสเเตน
เลสท่ีใช้ในกิจกรรมอื่นๆ โดยมีกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ กำรเ ลือกใช้อุปกรณ์ และระบบต่ำงๆให้สอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล ถูกสขุลกัษณะ ท ำควำมสะอำดไดง้่ำย ไม่มีจุดอบัท่ีลำ้งไม่ได ้สำมำรถลำ้งท ำควำมสะอำดได ้ดว้ยระบบ 
CIP (Cleaning In Place : คือ กำรท ำควำมสะอำดโดยไมต่อ้งถอดชิน้สว่นของอปุกรณอ์อก)  
 2.2) ระบบและเครื่องจกัรส ำหรบัอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำงค ์และยำ บริษัทฯ มีควำมสำมำรถในกำรออกแบบ 
ผลิต และติดตั้งระบบและเครื่องจักรส ำหรับอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำงค ์และยำ  เช่น ครีมบ ำรุงผิว  น ำ้ยำสระผม 
อตุสำหกรรมยำ ซึง่อปุกรณแ์ละเครื่องจกัรท่ีใชใ้นอตุสำหกรรมนี ้จะตอ้งถกูออกแบบใหม้ีมำตรฐำนตรงตำมหลกัเกณฑท่ี์ใช้
ส  ำหรบัโรงงำนยำโดยเฉพำะ สรำ้งระบบกำรควบคมุกำรผสมและวดัตวงท่ีมีควำมถูกตอ้ง แม่นย ำ และสรำ้งระบบควบคมุ
แบบอตัโนมตัิอย่ำงตอ่เน่ือง ซึง่ระบบอตัโนมตัินีจ้ะช่วยลดปัญหำควำมยุ่งยำกต่ำงๆ ในกำรท ำงำนภำยในกระบวนกำรผลิต
ไดเ้ป็นอย่ำงดี ซึ่งหวัใจหลกัของกำรออกแบบระบบกำรท ำงำนโดยอตัโนมตัินัน้ คือขัน้ตอนของกระบวนกำรผลิต คณุภำพ
ของสินคำ้ ท่ีไดค้ณุภำพและมำตรฐำน รวมถึงควำมปลอดภัยสงูสุดในกำรผลิต พฒันก์ลจึงใหค้วำมส ำคญักับระบบกำร
ควบคมุ เฝำ้ระวงั กำรรำยงำนผล และกำรวิเครำะหผ์ลเป็นอย่ำงมำก    
 2.3) ระบบและเครื่องจกัรส ำหรบัอตุสำหกรรมสีและเคมีภณัฑ ์ งำนดำ้น เคมี , สี และ ปิโตรเคมีคอล โดยบริษัทฯ
รบัออกแบบ ผลิต และติดตัง้ Pressure Vessel, Storage Tank, Heat Exchanger (Shell and Tube), Stack งำนเดินท่อ 
และงำนติดตัง้ โดย ออกแบบตำม มำตรฐำน ASME (American Society of Mechanical Engineer) ซึง่เป็นกำรออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์และกำรผลิต ตำมหลกักำรดำ้น วิศวกรรมเครื่องกล ของสมำคมวิศวกรรมเครื่องกล แห่งประเทศสหรฐัอเมริกำ
ส ำหรบัควำมแข็งแรงและควำมปลอดภยัของอปุกรณ ์
 ลกัษณะกำรขำยและช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 
ในประเทศ 
• กำรขำยผลิตภณัฑห์ลกั โดยวิศวกรขำยใหด้แูลงำนเฉพำะรำยผลิตภณัฑ ์โดยมีเป้ำหมำยท่ีชดัเจน เรื่องกำรท ำยอดขำย
ในแตแ่ละผลิตภณัฑ ์
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• เพ่ิมช่องทำงกำรขำยจำกงำนบริกำร ซึ่งนบัวนัจะมีมำกขึน้เรื่อยๆ เน่ืองจำกงำนขำยผลิตภณัฑท่ี์บริษัทฯ ไดด้  ำเนินกำรไว้
ในอดีต 
• ด ำเนินกำรต่อเน่ืองเรื่องกำรจดัแสดงสินคำ้ กำรขำยผ่ำนสื่อโฆษณำ สื่อออนไลนต์่ำงๆ ซึ่งไดผ้ลค่อนขำ้งเป็นท่ีน่ำพอใจ
จำกผลงำนท่ีไดท้  ำมำโดยตลอด และคงควำมตอ่เน่ืองในสื่อทกุๆดำ้น 
ตำ่งประเทศ 
• กำรขำยผลิตภณัฑห์ลกั โดยวิศวกรขำยใหด้แูลงำนเฉพำะรำยผลิตภณัฑ ์ในแตล่ะประเทศ 
• ด ำเนินกำรต่อเน่ืองเรื่องกำรจดัแสดงสินคำ้ กำรขำยผ่ำนโฆษณำ สื่อออนไลนต์่ำงๆ ซึ่งไดผ้ลค่อนขำ้งเป็นท่ีน่ำพอใจจำก
ผลงำนท่ีไดท้  ำมำโดยตลอดและคงควำมตอ่เน่ืองในสื่อทกุๆดำ้น 
• เนน้กำรขำยเฉพำะประเทศท่ีมีแนวโนม้กำรขยำยกำรผลิต และมีวตัถดุิบภำยในประเทศ ใชช้่องทำงขำยจำกลกูคำ้เดิม ท่ี
บริษัทฯ เคยท ำผลงำนมำแลว้ 
• สรำ้งคูค้ำ่รว่ม โดยพิจำรณำคูค่ำ้ท่ีมีศกัยำพในกำรขยำยงำนและสำมำรถปรบัตวัเขำ้กบัธุรกิจของบริษัทฯ ได  ้
 ภำวะกำรแข่งขนั 
 บริษัทฯ สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ในอตุสำหกรรมทุกดำ้นดว้ยบริกำรแบบ One-stop Service 
ตัง้แต่ กำรใหค้  ำปรึกษำ กำรวำงแผน กำรออกแบบ และออกแบบพืน้ท่ีกำรติดตัง้ กระบนกำรผลิต และเครื่องจักรใน
กระบวนกำรผลิต และกำรปฏิบัติกำร สำมำรถออกแบบระบบ Customize เพ่ือตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของลูกคำ้ได ้
รวมถึงบริษัทฯ มีเครื่องจกัรท่ีเป็น Brand ของตวัเองดว้ย เช่น CIP Unit, Pasteurization Unit, UHT Machine เป็นตน้ ซึ่ง
ท ำใหเ้ป็นท่ีเช่ือมั่นในกลุม่ลกูคำ้ชัน้น ำทัง้ในดำ้นคณุภำพเครื่องจกัร และกำรบริกำร 
  และกำรท่ีโรงงำนเครื่องดื่ม เดินหนำ้สู่กำรเป็นโรงงำนท่ีใชร้ะบบกำรควบคมุแบบอตัโนมตัิ Online monitoring 
มำกขึน้ในบริษัทใหญ่ อนัเน่ืองมำจำกค่ำจำ้งงำนบคุลำกรที่มีแนวโนม้สงูขึน้อย่ำงต่อเน่ือง จึงเป็นโอกำสใหพ้ฒันก์ลที่เป็น
บริษัทสญัชำติไทยรำยแรก และรำยเดียวในประเทศท่ีใหค้  ำปรกึษำ ออกแบบ และติดตัง้เครื่องจกัรระบบกำรควบคมุแบบ
อตัโนมตัิ (Online monitoring) ไดท้ดัเทียมบริษัทต่ำงชำติ รวมถึงมีทีม Programmer ท่ีมีควำมเขำ้ใจในกระบวนกำรผลิต 
ออกแบบระบบใหเ้หมำะกบัสำยกำรผลิตตำ่งๆ สำมำรถขยำยงำนจำกลกูคำ้เดิมท่ีมีอยู่ไดเ้พ่ิมขึน้ 
 อีกทัง้โรงงำนท่ีใชเ้ครื่องจกัรระบบกำรควบคุมแบบอตัโนมตัิ ยังสำมำรถลดควำมผิดพลำดจำกกำรท ำงำนของ
บคุคล จงึเป็นทำงเลือกท่ีดีในกำรจดักำรปัญหำ และง่ำยตอ่กำรปรบัเปลี่ยนเพ่ือเพ่ิมก ำลงักำรผลิตในอนำคตดว้ย  
บริษัทฯ ยังมีข้อไดเ้ปรียบคู่แข่งจำกกำรมีบริษัทในเครือ คือ บริษัท ไทจีนิค จ ำกัด ท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรท ำถังใน
กระบวนกำรผลิตตำมมำตรฐำนโรงงำมอำหำรมำนำน ซึ่งมีมำตรฐำนกำรผลิต และมีระบบควบคมุคณุภำพท่ีมีมำตรฐำน 
รวมทั้งมีกำรออกแบบทำงวิศวกรรม ไดร้ับกำรรับรองให้สำมำรถผลิตถังแรงดันท่ีได้รับกำรรับรอง U-STAMP ตำม
มำตรฐำน ASME (American Society of Mechanical Engineer) ท ำใหลู้กคำ้มีควำมเช่ือมั่นในคุณภำพถังแรงดันของ
บริษัท แตด่ว้ยตน้ทนุคำ่ด ำเนินกำรดงักลำ่วใหไ้ดต้ำมมำตรฐำนท่ีสงูกวำ่ ท ำใหเ้กิดกำรเสียเปรียบคูแ่ข่งในดำ้นรำคำ  
 กลุม่ลกูคำ้ 
 กลุม่ลกูคำ้ของบริษัทจะเป็นผูป้ระกอบกำรโรงงำนนม นมเปรีย้ว โยเกิรต์  โรงงำนไอศครีมโรงงำนผลิตเครื่องดื่มท่ี
มีและไม่มีแอลกอฮอล ์เช่น เบียร ์ไวน ์น ำ้ดื่ม ชำเขียว น ำ้อดัลม น ำ้ผลไม ้เครื่องดื่มชูก ำลงั เครื่องดื่มบ ำรุงสขุภำพ ซุปสกดั 
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โรงงำนน ำ้ตำล (ผลิตภัณฑน์ ำ้เช่ือม)  และจะเป็นผูป้ระกอบกำรดำ้นอุตสำหกรรมกำรผลิตเครื่องปรุงรส เช่น ซอส  ซีอิว้ 
กะทิ อตุสำหกรรมเครื่องส ำอำง และอตุสำหกรรมยำ  อตุสำหกรรมสีและเคมีภัณฑ ์และอตุสำหกรรมปิโตรเคมี 
 ภำวะอตุสำหกรรม 
 ภำวะอุตสำหกรรมเครื่องดื่มในประเทศท่ีส ำคญัของไทย อนัประกอบดว้ย น ำ้ดื่มบรรจุขวด น ำ้อดัลม เครื่องดื่ม
บ ำรุงก ำลงั เครื่องดื่มแอลกอฮอลล ์พบกำรขยำยตวัสงูในกลุม่เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ์ซึ่งมีปัจจยัหนุนจำกกำรขยำยตวั
ของชมุชนเมือง (Urbanization) และกำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผูบ้ริโภค และควำมนิยมรบัประทำนอำหำรนอกบำ้นมำก
ขึน้ ซึง่ภำพรวมของตลำดในประเทศท ำใหย้งับริษัทฯ ยงัสำมำรถขยำยตวัไดอ้ย่ำงตอ่เน่ือง 
 ตลำดเครื่องดื่มรูปแบบใหม่ๆ  เครื่องดื่มท่ีมีควำมหลำกหลำยมำกขึน้ มีแนวโนม้เกิดขึน้ตลอดเวลำ เพ่ือตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรผูบ้ริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไว และต่ำงเพศต่ำงวยั รวมถึงเครื่องดื่มเพ่ือกำรดูแลสขุภำพ จึงท ำใหลู้กคำ้มีกำร
ลงทนุเครื่องจกัรเพ่ิมขึน้ในตลำดสว่นนี ้ 
 กลุม่อตุสำหกรรมนมพรอ้มดื่มท่ีมีทัง้ขนำดใหญ่ และขนำดกลำงท่ีมีกำรขยำยก ำลงักำรผลิต รวมทัง้มีกำรปรบัปรุง
กระบวนกำรผลิตใหเ้ป็นระบบอตัโนมตัิ รวมถึงในปัจจุบนัมีกฎระเบียบท่ีเขม้งวดมำกขึน้ในเรื่องมำตรฐำนโรงงำนกำรผลิต
ใหถู้กตอ้งตำมสุขลกัษณะ ถือเป็นโอกำสของบริษัทท่ีมีควำมรูแ้ละควำมเช่ียวชำญในอุตสำหกรรมนีอ้ยู่แลว้เข้ ำไปช่วย
ลกูคำ้ในกำรพฒันำและปรบัปรุงโรงงำน จงึท ำใหบ้ริษัทฯยงัคงสำมำรถรกัษำยอดขำยลกูคำ้ในกลุม่นีเ้อำไวไ้ด  ้
 จำกสถำนกำรณต์ลำดเครื่องปรุงรสท่ีเพ่ิมขึน้ทกุปี ท ำใหป้ระสบกำรณใ์นกำรสรำ้งและออกแบบกระบวนกำรผลิต
ซอสแบบครบวงจรใหก้บัลกูคำ้ชัน้น ำ ท ำใหบ้ริษัทฯสำมำรถขยำยตลำดไดใ้นสว่นนี ้
 กำรขยำยตวัของกำรผลิต และบริโภคนมในประเทศในอำเซียนท่ีสงูขึน้ ประกอบกับบริษัทฯมีควำมสำมำรถใน
กำรสรำ้งเครื่องจักรและโรงงำนท่ีเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของ FDA ตำมระดบัควำมสำมำรถในกำรลงทุนของลูกคำ้ และ
บริกำรหลงักำรขำยท่ีมีประสิทธิภำพ ท ำใหบ้ริษัทฯสำมำรถขยำยตวัในตลำดตำ่งประเทศ 
 
กลุ่มธุรกจิที ่4 : กลุ่มธุรกจิบริการ อะไหล่ และอืน่ๆ 
 จำกแนวทำงกำรด ำเนินงำนท่ียึดมั่นอยู่บนรำกฐำนกำรสรำ้งสินคำ้ท่ีเต็มเป่ียม ดว้ยคุณภำพ พรอ้มบริกำร ท่ี
ครบถว้นและฉบัไว พฒันก์ลสำมำรถท ำใหผ้ลิตภณัฑ ์และงำนวิศวกรรมของบริษัทฯ เป็นท่ียอมรบัจำกลกูคำ้ในวงกวำ้ง 
 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละกำรบริกำร 
 กลุ่มธุรกิจบริกำร  ใหบ้ริกำรงำนในกำรจดัหำอะไหล่และซอ่มบ ำรุงหลงักำรขำย   ทัง้เครื่องจกัรอยู่ในประกนัของ
บริษัทฯ และท่ีหมดประกนัแลว้ ใหบ้ริกำรงำนในกำรจดัหำอะไหล ่และซอ่มบ ำรุงเครื่องจกัรหลกั  กำรโอเวอรฮ์อลเ์ครื่องจกัร 
เพ่ือสนับสนุนงำนของหน่วยธุรกิจอื่นๆ   ในบริษัทฯ เช่น ใหบ้ริกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องท ำน ำ้แข็งหลอด  โรงงำนน ำ้แข็งซอง  
เครื่องจกัรในระบบอตุสำหกรรมเครื่องท ำควำมเย็นทุกขนำด  อปุกรณร์ะบบท ำควำมเย็นทุกชนิดในโรงงำน อตุสำหกรรม
แปรรูปนมและเครื่องดื่มต่ำงๆ รวมถึงโปรแกรมบ ำรุงรกัษำเชิงป้องกัน หรืองำนบริกำรสญัญำบริกำรรำยปี (Preventive 
Maintenance) ใหก้บัโรงงำนน ำ้แข็ง กลุม่คำ้สง่ คำ้ปลีกขนำดใหญ่ เช่น บิ๊กซี ซูเปอรเ์ซน็เตอร ์และ เอก-ชยั ดิสทริบิวชั่น ซิส
เท็ม   
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 ลกัษณะกำรขำยและช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย  
 ส่วนใหญ่จะเป็นลกูคำ้เดิมของบริษัทท่ีซือ้สินคำ้ในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ของบริษัท  และสำมำรถขำยตรงกบัโครงงำน
ตำ่งๆ  
 ภำวะกำรแข่งขนั 
 ขอ้ไดเ้ปรียบของบริษัทฯ ในงำนบริกำรและซ่อมบ ำรุง คือ ประสบกำรณท่ี์ยำวนำน มีบุคลำกรท่ีคอยใหบ้ริกำรที่มี
ควำมรู ้ควำมช ำนำญ และมีควำมสำมำรถสูง ซึ่งเนน้กำรใหบ้ริกำรลูกคำ้ท่ีซือ้เครื่องจกัรและผลิตภัณฑข์องบริษัทฯ แต่
ขณะเดียวกนับริษัทฯ ก็มีควำมพรอ้มในใหบ้ริกำรลกูคำ้ทั่วไปอีกดว้ย 
 บริษัทฯยงัเสนอระบบกำรบ ำรุงรกัษำเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) เพ่ือจดักำรดแูละรกัษำระบบ และ
เครื่องจักรก่อนเกิดควำมเสียหำย  ท ำใหลู้กคำ้ไม่ตอ้งหยุดกำรผลิต ลดควำมสูญเสีย และรกัษำคุณภำพของสินคำ้ของ
ลกูคำ้ใหค้งท่ี โดยบริษัทจะไปท ำงำนบ ำรุงรกัษำเครื่องจกัรใหล้กูคำ้ตัง้แตส่ง่มอบงำน และเม่ือสิน้สดุกำรรบัประกนังำนของ
บริษัทฯ ลูกคำ้ก็จะท ำสญัญำงำนใหบ้ริกำรระบบกำรบ ำรุงรกัษำเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) ต่อ จึงเป็นกำร
ขยำยรำยได ้และขยำยกลุม่ลกูคำ้  
 กำรใหบ้ริกำรท่ีมีควำมซื่อสัตยก์ับลูกคำ้ จำกผูช้  ำนำญกำรดว้ยเง่ือนไขกำรรับประกันท่ีเหมำะสม ท ำงำนได้
รวดเร็ว ทนัก ำหนดเวลำ  กำรบริกำรของพฒันก์ลจึงแตกต่ำงกบักำรใหบ้ริกำรทั่ วไป ท ำใหเ้กิดควำมสมัพนัธท่ี์ดีกบัลูกคำ้
เพ่ิมขึน้ดว้ย  
 กลุม่ลกูคำ้ 
• กลุม่ลกูคำ้เดิมของธุรกิจของบริษัทฯ 
 ภำวะอตุสำหกรรม 
 อตุสำหกรรมเครื่องท ำน ำ้แข็ง และระบบท ำควำมเย็น เป็นธุรกิจท่ีมีมำนำนแลว้ กำรขยำยตวัอย่ำงต่อเน่ืองทุกปี 
ท ำใหม้ีควำมตอ้งกำรกำรบริกำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณต์ำมอำยุกำรใชง้ำน หรือเปลี่ยนคอมเพรสเซอรต์วัใหม่เสมอ รวมถึง
ควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ท่ีตอ้งกำรควำมรวดเรว็ และฉบัไว บริษัทฯจงึใหค้วำมส ำคญักบักำรใหบ้ริกำรโดยจดัตัง้ศนูยบ์ริกำร
ในภมูิภำค ซึง่ไดม้ีกำรจดัตัง้ไปแลว้ครบทกุภูมิภำค รวมถงึในหลำยๆประเทศในอำเซียน ท ำใหบ้ริษัทฯเกิดกำรไดเ้ปรียบใน
กำรแข่งขนัดว้ย 
 
 (2) การจัดหาผลิตภัณฑแ์ละบริการ 
 วตัถุดิบหลกัท่ีส  ำคญัในกำรผลิตของบริษัทฯ ไดแ้ก่ เหล็ก สแตนเลส และทองแดง ซึ่งวตัถุดิบดงักล่ำวเป็นสินคำ้
โภคภณัฑ ์(Commodities) ซึง่มีรำคำเปลี่ยนแปลงไปตำมรำคำของตลำดโลก และเป็นปัจจยัภำยนอกท่ีไมส่ำมำรถควบคมุ
ได ้ 
 บริษัทฯ มีกำรก ำหนดคณะท ำงำนวำงแผนกำรใชว้ตัถุดิบ (Planning Team) เพ่ือใหก้ำรบริหำรสินคำ้คงคลังมี
ประสิทธิภำพมำกขึน้ มีนโยบำยกำรสั่งซือ้สินคำ้ตำม Demand โดยจะไม่เก็งรำคำตลำด และไม่กกัตนุปริมำณสินคำ้ โดย
จะท ำกำรสั่งซือ้และควบคมุเป็นแตล่ะไตรมำส, มีกำรสง่หนงัสือเวียนภำยในเพ่ือแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบัรำคำวตัถุดิบหลกัใหก้บั
ผูบ้ริหำรทรำบเพ่ือเป็นขอ้มลูเดียวกนัในกำรวำงแผนกำรสั่งซือ้วตัถุดิบเพ่ือกำรผลิต และมีกำรติดตำมขอ้มลูข่ำวสำรตำ่งๆ 
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อย่ำงสม ่ำเสมอ และเปรียบเทียบรำคำวตัถุดิบ เพ่ือใหก้ำรสั่งซือ้สินคำ้ไม่สงูกว่ำรำคำตลำด และมีกำรเสำะหำแผล่งผลิต
และผู้ขำยรำยใหม่ จำกทั้งในและนอกประเทศ เพ่ือกระจำยควำมเสี่ยงและเพ่ือให้เกิดกำรแข่งขันรำคำของผู้ขำย 
นอกจำกนัน้ยงัมีกำรเจรจำกบัลกูคำ้ และระบลุงในสญัญำวำ่หำกรำคำวตัถุดิบมีกำรเปลี่ยนแปลงไปเกินกว่ำ % ท่ีไดต้กลง
กนัไว ้บริษัทจะขอปรบัรำคำงำนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทนุวตัถดุิบท่ีเพ่ิมสงูขึน้ เพ่ือเป็นกำรปิดควำมเสี่ยงดงักลำ่ว 
 

(3) ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 บริษัทฯมีลกัษณะส ำคัญของทรพัยส์ินถำวรหลกัและทรัพยส์ินไม่มีตวัตนท่ีส  ำคญัไวใ้ชใ้นกำรด ำเนินประกอบ
ธุรกิจทัง้บริษัทและบริษัทย่อยรวม 1,511.55  ลำ้นบำท จดัแบ่งเป็นกลุม่ทรพัยส์ิน  กลุม่ท่ีดิน  อำคำรและอปุกรณ ์ จ ำนวน 
1,420.87 ลำ้นบำท  ทรพัยส์ินในกลุม่สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน จ ำนวน 76.42 ลำ้นบำท  และกลุม่สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้จ ำนวน  
14.26 ลำ้นบำท  
 
กลุม่ท่ีดิน  อำคำรและอปุกรณ ์
 

ล าดับที ่ รายการทรัพยส์ิน มูลค่ารวม (พันบาท) 
1 ท่ีดิน 744,855 
2 อำคำรและสว่นปรบัปรุง 499,596 
3. เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ 126,825 
4 เครื่องจกัรใหเ้ช่ำ 270 
5 เครื่องใชส้  ำนกังำน 19,196 
6 ยำนพำหนะ 12,670 
7 สินทรพัยร์ะหวำ่งก่อสรำ้ง 17,455 

ยอดทรพัยส์ินถำวรกลุม่ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณส์ทุธิ 1,420,868 
 

ท่ีดินพรอ้มสิ่งปลกูสรำ้งและเครื่องจกัร  รำคำทนุจ ำนวน 1,332.64 ลำ้นบำท  บริษัทไดน้ ำไปค ำ้ประกนัเงินเบิกเกิน
บญัชีและเงินกูร้ะยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินรวม 2,182 ลำ้นบำท ดงันี ้
   ประเภทสนิเช่ือ     (ลำ้นบำท) 
 วงเงินเบิกเกินบญัชี                 94   
 วงเงินกูร้ะยะสัน้                300 
 วงเงินกูร้ะยะยำว              758 
 วงเงินหนีส้ินภำยใตส้ญัญำทรสัตร์ีซีทส/์เพ่ือเตรียมสง่ออก       142.54 
 วงเงินหนงัสือค ำ้ประกนั           432.89 
 วงเงินสญัญำกำรซือ้ขำยลว่งหนำ้          455  
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      กลุม่สินทรพัยไ์มม่ีตวัตน 
 

ล ำดบัท่ี รำยกำรทรพัยส์นิ มลูคำ่รวม (พนับำท) 
1 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 172,292 
2 สินทรพัยท์ำงปัญญำ 25,537 
3. โปรแกรมระหวำ่งติดตัง้ 8,378 

หกั คำ่ตดัจ ำหน่ำยและคำ่เผ่ือดอ้ยคำ่ (129,788) 
ยอดทรพัยส์ินถำวรกลุม่สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนสทุธิ 76,419 

 
      กลุม่สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้   

ล ำดบัท่ี รำยกำรทรพัยส์นิ มลูคำ่รวม (พนับำท) 
1 ยำนพำหนะ               11,688 
2 เครื่องจกัรและอปุกรณ ์                 2,575 

ยอดทรพัยส์ินถำวรกลุม่สทิธิกำรใชส้ทุธิ               14,263 
 

(4) งานทีย่ังไม่ได้ส่งมอบ 
 บริษัทฯ มีงำนท่ียงัไมไ่ดส้ง่มอบ (Back log) ประมำณ 2,000 ลำ้นบำท  มำจำกหลำยโครงกำรโดยไมม่ีโครงกำรใดท่ี
มีมลูคำ่ตัง้แต ่10% ของรำยไดร้วม 
 
 1.3 โครงสร้างการถอืหุน้ของกลุ่มบริษัท    
โครงสรำ้งกำรถือหุน้บริษัททัง้ทำงตรงและทำงออ้ม โดยเรียงตำมล ำดบัปีท่ีก่อตัง้ 
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นอกจำกนี ้เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและลดตน้ทุนกำรผลิตของบริษัทฯ  บริษัทฯ จึงไดเ้ขำ้ลงทุนในบริษัท
ย่อย โดยมีสดัสว่นกำรถือหุน้ของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและประเภทธุรกิจท่ีเขำ้ลงทนุ ณ ปี 2563, 2562 และ 2561 ดงันี.้- 

บริษัทยอ่ย 
กลุ่มบริษัทถอืหุน้ร้อย

ละ ประเภทธุรกิจ 

2563 2562 2561 
บริษัทยอ่ยทางตรง     
บรษัิท พฒันก์ล เทรดดิง้ จ ำกดั 99.99 99.99 99.99 จ ำหน่ำยอะไหล ่วสัด ุอปุกรณส์ ำหรบัเครื่องท ำน ำ้แข็ง 

และเครือ่งท ำควำมเย็น 
บรษัิท เอส พำเนล จ ำกดั 80.00 80.00 80.00 ผลิตและน ำเขำ้แผ่นโฟมและอุปกรณ์ส ำหรบักิจกำร

หอ้งเย็น 
บรษัิท พฒันก์ล แมนแูฟคเจอริง่ จ ำกดั 
 

99.99 99.99 99.99 ผลิตและจ ำหน่ำยเครื่องจักรและอุปกรณ์ส ำหรับ
อตุสำหกรรมอำหำรและเครือ่งท ำควำมเย็น 

บรษัิท ฮีทอะเวย ์จ ำกดั 99.99 99.99 99.99 จ ำหน่ำยเครื่องระบำยควำมรอ้น อะไหล ่และอปุกรณ์
เครือ่งระบำยควำมรอ้น 

บรษัิท พฒันก์ล ฟิลปิปินส ์  
คอปอรเ์รชั่น จ ำกดั 
 

60.00 60.00 60.00 ตวัแทนจ ำหน่ำยเครื่องจกัร และงำนโครงกำร รวมถึง
ติดตัง้และซอ่มบ ำรุงเครื่องจกัรของบริษัทฯ ในประเทศ
ฟิลปิปินส ์

บริษัท อินโดนีเซีย พัฒน์กล เซอร์วิส 
จ ำกดั 

99.99 99.99 99.99 ประกอบธุรกิจใหบ้รกิำรซอ่มบ ำรุงเครือ่งจกัร 

บริษัท พัฒน์กล มำเลเซีย เซินดิเรียน 
เบอรฮ์ดั  

100 100 100 ประกอบธุรกิจเป็นตวัแทนจดัจ ำหน่ำยเครื่องจกัร และ
งำนโครงกำร รวมถึงซอ่มบ ำรุง 

บรษัิท ไทจีนิค จ ำกดั 99.99 99.99 99.99 ประกอบธุรกิจรบัออกแบบ ผลติ ติดตัง้  
ซอ่มบ ำรุง และจ ำหนำ่ยถงัไมม่ีแรงดนั 
ถงัมีแรงดนั เครือ่งแลกเปลีย่นควำมรอ้น 

บรษัิท พฒันก์ล เมียนมำร ์จ ำกดั 100 100 100 ประกอบธุรกิจใหบ้รกิำรดำ้น Service 
ส ำหรบักลุม่ธุรกิจระบบท ำควำมเย็น, 
กระบวนกำรท ำอำหำร และกำรแปรรูป 
อำหำรเหลว 

บริษัท อินโดนีเซีย พัฒน์กล รีฟริเจอ
เลชั่น จ ำกดั 

67% - - ประกอบธุรกิจเป็นตวัแทนจดัจ ำหน่ำยเครื่องจกัร และ
งำนโครงกำร  รวมถึ ง งำนติดตั้ง และซ่อมบ ำ รุง
เครือ่งจกัรในธุรกิจเครือ่งท ำควำมเย็น  
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ควำมสมัพนัธก์บักลุม่ธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่ 
กำรด ำเนินธุรกิจหลกัของบริษัทฯ มิไดม้ีควำมสมัพันธ์หรือเก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินธุรกิจอื่นของผูถื้อหุน้รำยใหญ่

อย่ำงมีนยัส  ำคญั หรือมีควำมสมัพนัธก์นัแตเ่พียงครัง้ครำวเฉพำะธุรกรรม 
ผูถื้อหุน้    

ผูถื้อหุน้ใหญ่ 10 รำยแรกของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 9 มีนำคม 2564 (ปิดสมดุทะเบียนลำ่สดุ) 

ล าดับ รายชือ่ผู้ถอืหุ้น จ านวนหุน้ 
ร้อยละของทุนจด
ทะเบยีนช าระแล้ว 

1. ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 49,307,800 9.98 
2. นำงสำวรชันี  จงวฒันำ  45,970,942 9.30 
3. นำยแสงชยั  โชติช่วงชชัวำล2 45,841,303 9.28 
4. นำยปเนต  จงวฒันำ1 31,618,586 6.40 
5. นำงนพวรรณ จงวฒันำ 30,824,151 6.24 
6. นำงสำวนงลกัษณ ์ ศกัดำไกร 29,985,080 6.07 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

นำงสำวฐิติกำญจน ์ จงวฒันำ  
นำงสรุสำ ปนุอภิรตัน ์
นำยจำมร  จลุชำต3 

นำยภรำดร  จลุชำต 
ผูถื้อหุน้อื่นๆ 

14,374,371 
11,516,673 
11,432,500 
11,080,000 

212,143,831 

2.91 
2.33 
2.31 
2.24 

42.94 

 รวม 494,095,237       100 
 

1 กลุม่ครอบครวัจงวฒันำ ประกอบดว้ย 

(1) นำยปเนต  จงวฒันำ      6.40%  (31,618,586 หุน้) 
(2) นำงนพวรรณ จงวฒันำ      6.24%    (30,824,080 หุน้) 
(3) นำงสำวฐิติกำญจน ์ จงวฒันำ      2.91%    (14,374,371 หุน้) 
 (4) นำงศิรนิชุ จงวฒันำ        0.10%        (500,000 หุน้) 

2 กลุม่ครอบครวัโชตชิ่วงชชัวำล ประกอบดว้ย 

(1) นำยแสงชยั โชติช่วงชชัวำล        9.28%  (45,841,303 หุน้) 
(2) นำงฉนัทิภำ โชติช่วงชชัวำล        0.81%    (4,000,000 หุน้) 

3 กลุม่ครอบครวัจลุชำต ประกอบดว้ย 

(1) นำยจำมร จลุชำต     2.31%  (11,432,500 หุน้) 
(2) นำยภรำดร จลุชำต     2.24%  (11,080,500 หุน้) 
(3) นำยกรนภ จลุชำต     2.19%  (10,844,000 หุน้) 
(4) นำงสรุสำ  ปนุอภิรตัน ์(นำมสลุเดมิ จลุชำต)  2.33%  (11,516,673 หุน้) 
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กำรถือครองหุน้บริษัทของกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูโดยเปรียบเทียบปี 2562-2563 
 

ล าดับ รายชือ่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง  
จ านวนหุน้ 
ปี 2562 

จ านวนหุน้ 
ปี 2563 

1. นำยแสงชยั  โชติช่วงชชัวำล 45,841,303 45,841,303 
2. นำยปเนต  จงวฒันำ 31,618,586 31,618,586 
3. นำงสำวนงลกัษณ ์ ศกัดำไกร         29,985,080     29,985,080 
4. นำยภรำดร  จลุชำต         11,080,500      11,080,500 
5. นำยสเุมธ   เจียมบตุร 977,442  977,442  

 รวม 119,502,911 119,502,911 
 
ในระหวำ่งปี 2563 ไมม่ีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหุน้บริษัทของกรรมกำร และผูบ้ริหำรระดบัสงู 
 
 1.4  จ านวนทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแล้ว  

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 600,243,737 บำท เรียกช ำระแล้วจ ำนวน 
494,095,237 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 414,607,781 หุน้ และหุน้บุริมสิทธิจ ำนวน 79,487,456 หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไว้
หุน้ละ 1 บำท 

สิทธิของหุน้บรุิมสิทธิ 
ก. หุน้บรุิมสิทธิ 100 หุน้ มีสิทธิออกเสียงได ้1 เสียง 
ข. ใหผู้ถื้อหุน้บุริมสิทธิ ไดร้บัเงินปันผลจำกผลกำรประกอบกิจกำรของลกูหนีใ้นปีท่ีลกูหนีม้ีมติใหจ้่ำยเงินปันผล

ก่อนผูถื้อหุน้สำมญั โดยใหไ้ดร้บัในอตัรำผลตอบแทนรอ้ยละเท่ำกับเงินฝำกประจ ำ 12 เดือน ของธนำคำร
กรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) + 2 ต่อปี แต่รวมแลว้ไม่เกินอัตรำรอ้ยละ 4 ต่อปี ของรำคำท่ีแปลงหนีเ้ป็นหุน้
บุริมสิทธิ โดยเมื่อจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวแลว้จะไม่มีกำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิอีกเงินปันผล
สว่นท่ีเหลือ (ถำ้มี) ใหแ้บ่งแก่ผูถื้อหุน้สำมญั 

ค. ผูถื้อหุน้บรุิมสิทธิไมม่ีสิทธิแปลงหุน้เป็นหุน้สำมญั 
ง. ในกรณีท่ีมีกำรเลิกบริษัทไมว่ำ่ดว้ยเหตใุดๆ หุน้บรุิมสิทธิไดร้บัเงินคืนก่อนหุน้สำมญั 
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 1.5  การออกหลักทรัพยอ์ืน่ 
บริษัทฯ ไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญั(“PK-W”) ภำยใตก้ำรด ำเนินกำรตำมแผนฟ้ืนฟูกิจกำร

ตำมค ำสั่งของศำลลม้ละลำยกลำงเมื่อวนัท่ี 30 มีนำคม 2554  ใหแ้ก่เจำ้หนีส้ถำบันกำรเงินแห่งหนึ่งท่ีใหก้ำรสนับสนุน
วงเงินสินเช่ือใหมแ่ก่บริษัทฯ  ในฐำนะเจำ้หนี ้(แปลงหนีเ้ป็นทนุ) โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

 
ใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุน้สามัญ(“PK-W”)  
วันออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 21 กนัยำยน 2554  
ประเภท ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญั 
 (เป็นหลกัทรพัยป์ระเภทท่ีไมไ่ดจ้ดทะเบียนซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์) 
จ านวน 106,148,500 หน่วย 

อายุ 10 ปี 

ก าหนดการใช้สิทธิ  ทกุวนัท่ี 1 ของเดือนมีนำคม มิถนุำยน กนัยำยน และธนัวำคม 

ก าหนดการใช้สิทธิคร้ังแรก 1 ธนัวำคม 2554 
ก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดทา้ย 1 สิงหำคม 2564 
อัตราการใช้สิทธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ตอ่ 1 หุน้สำมญัใหม ่

ราคาการใช้สิทธิ  0.01 บำท ตอ่หน่วย 

ใบส าคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 106,148,500 หน่วย 
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 1.6  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่เกินกว่ำรอ้ยละ 70 ของก ำไรสุทธิ หลงัหักภำษีแลว้ของงบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร  เวน้แตจ่ะมีควำมจ ำเป็นหรือเหตอุนัสมควรที่ไมส่ำมำรถจ่ำยเงินปันผลได ้  
สว่นในกรณีของบริษัทย่อยนัน้ บริษัทฯ ไมไ่ดก้ ำหนดนโยบำยจ่ำยเงินปันผลไว ้

 
ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ ย้อนหลัง 3 ปี ตัง้แต่ปี 2560 – 2563 

รายการ  
2563 2562 

 
2561 

 
1. ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิ (บำท) (114,458,962) (114,646,227) (11,528,850) 

2.จ ำนวนหุน้    

2.1หุน้บรุิมสิทธิ (หุน้) 79,487,456 79,487,456 79,487,456 

2.2หุน้สำมญั (หุน้) 414,607,781 414,607,781 414,607,781 

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

3.เงินปันผลตอ่หุน้    

3.1 หุน้บรุิมสิทธิ (บำท/หุน้) 0 0 0 

3.2 หุน้สำมญั (บำท/หุน้) 0 0 0 

รวมเงินปันผลจ่ำยทัง้สิน้ (บำท) 0 0 0 

4. อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (รอ้ยละ) 
ของก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 หมำยเหต ุ:   * ปี 2557-2558 บริษัทฯ งดจ่ำยเงินปันผล เน่ืองจำกบริษัทฯ ตอ้งใชก้ระแสเงินสดเพ่ือรองรบั 
                           กำรขยำยงำนและส ำรองไวใ้ชใ้นกำรด ำเนินกิจกำร  

* ปี 2559 งบกำรเงินปรบัปรุงใหม ่ 
* ปี 2561 งดจ่ำยเงินปันผล 
* ปี 2562 งดจ่ำยเงินปันผล 
* ปี 2563 สิทธิในกำรรบัเงินปันผลดงักล่ำวยังมีควำมไม่แน่นอน เน่ืองจำกตอ้งรออนุมัติจำกท่ีประชุม

สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ในวนัท่ี 22 เมษำยน 2564 ก่อน 
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2. การบริหารจัดการความเส่ียง 
 
 2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 
  บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมรบัผิดชอบในกำรดูแลใหม้ีกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี (Good Governance) 
เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ จึงไดม้ีกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือท ำหนำ้ท่ีในกำร
ก ำหนดนโยบำย วำงระบบ และประเมินควำมเสี่ยงตำ่งๆ รวมทัง้ก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรและจดักำรควำมเสี่ยงใหอ้ยู่
ในระดบัท่ียอมรบัได ้
 
 2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
  จำกกำรประเมินควำมเสี่ยงระดบัองคก์ร ปัจจยัควำมเสี่ยงท่ีอำจท ำใหเ้กิดผลกระทบอย่ำงมีนยัส  ำคญัตอ่
กำรบรรลเุป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท มีดงันี ้
 2.2.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรผนัผวนของรำคำวตัถดุิบ   
 วตัถุดิบหลกัท่ีส  ำคญัในกำรผลิตของบริษัทฯ ไดแ้ก่ เหล็ก สแตนเลส และทองแดง ซึ่งวตัถุดิบดงักล่ำวเป็นสินคำ้
โภคภณัฑ ์(Commodities) ซึง่มีรำคำเปลี่ยนแปลงไปตำมรำคำของตลำดโลก และเป็นปัจจยัภำยนอกท่ีไมส่ำมำรถควบคมุ
ได ้ท ำใหบ้ริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรผนัผวนของรำคำวตัถดุิบดงักลำ่ว และสินคำ้ขำดตลำดในบำงช่วง 
 กำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง : 
 บริษัทฯ มีกำรก ำหนดคณะท ำงำนวำงแผนกำรใชว้ตัถุดิบ (Planning Team) เพ่ือใหก้ำรบริหำรสินคำ้คงคลังมี
ประสิทธิภำพมำกขึน้ มีนโยบำยกำรสั่งซือ้สินคำ้ตำม Demand โดยจะไม่เก็งรำคำตลำด และไม่กกัตนุปริมำณสินคำ้ โดย
จะท ำกำรสั่งซือ้และควบคมุเป็นแตล่ะไตรมำส, มีกำรสง่หนงัสือเวียนภำยในเพ่ือแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบัรำคำวตัถุดิบหลกัใหก้บั
ผูบ้ริหำรทรำบเพ่ือเป็นขอ้มลูเดียวกนัในกำรวำงแผนกำรสั่งซือ้วตัถุดิบเพ่ือกำรผลิต และมีกำรติดตำมขอ้มลูข่ำวสำรตำ่งๆ 
อย่ำงสม ่ำเสมอ และเปรียบเทียบรำคำวตัถุดิบ เพ่ือใหก้ำรสั่งซือ้สินคำ้ไม่สงูกว่ำรำคำตลำด และมีกำรเสำะหำแผล่งผลิต
และผู้ขำยรำยใหม่ จำกทั้งในและนอกประเทศ เพ่ือกระจำยควำมเสี่ยงและเพ่ือให้เกิดกำรแข่งขันรำคำของผู้ขำย
 นอกจำกนัน้ยงัมีกำรเจรจำกบัลกูคำ้ และระบลุงในสญัญำวำ่หำกรำคำวตัถดุิบมีกำรเปลี่ยนแปลงไปเกินกวำ่ % ท่ี
ไดต้กลงกนัไว ้บริษัทจะขอปรบัรำคำงำนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทนุวตัถดุิบท่ีเพ่ิมสงูขึน้ เพ่ือเป็นกำรปิดควำมเสี่ยงดงักลำ่ว 
 2.2.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนบคุลำกรท่ีมีควำมสำมำรถ 
 เน่ืองจำกลักษณะกำรท ำงำนหลักของบริษัทฯ เป็นงำนวิศวกรรม ซึ่งเป็นงำนท่ีตอ้งอำศัยผูท่ี้มีควำมรู ้ควำม
เช่ียวชำญและประสบกำรณ ์ทัง้ดำ้นงำนออกแบบ วำงแผน และด ำเนินกำรก่อสรำ้งตำมแผนท่ีวำงไว ้ซึง่หมำยถงึวิศวกรใน
ระดับต่ำงๆ ทั้งในระดับผู้จัดกำรโครงกำร (Project Manager) และวิศวกรผู้ควบคุมงำน (Project Engineer หรือ 
Foreman) รวมถึงช่ำงฝีมือแรงงำนเฉพำะทำงต่ำงๆ ซึ่งเป็นท่ีตอ้งกำรของตลำด  ท ำใหม้ีภำวะกำรแข่งขนักนัสงูเพ่ือใหไ้ด้
แรงงำนท่ีมีฝีมือเขำ้มำท ำงำน หำกบริษัทไมส่ำมำรถสรรหำและ/หรือรกัษำบุคลำกรท่ีมีคณุภำพเอำไวไ้ด ้อำจสง่ผลกระทบ
ต่อควำมสำมำรถในกำรรบังำน หรือขำดควำมต่อเน่ืองในกำรปฏิบตัิงำน ตลอดจนกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท
ในอนำคตได ้
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 กำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง : 
 บริษัทฯ ไดก้ ำหนดกรอบกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงในเรื่องกำรขำดแคลนแรงงำนไว ้โดยบริษัทฯ มี
แผนกำรสรรหำบุคลำกรเชิงรุก (Proactive Recruitment) โดยไดจ้ัดกิจกรรมแนะน ำบริษัทฯ ไปยังสถำบันอำชีวะและ
มหำวิทยำลยัต่ำงๆ และเปิดรบันักศึกษำเขำ้มำฝึกงำนท่ีบริษัทฯ เพ่ือจะไดค้ดัสรรนักศึกษำเหล่ำนัน้เขำ้ร่วมท ำงำนกับ
บริษัทฯ  
 รวมทัง้มีนโยบำยสง่เสริมควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพ  โดยมีมำตรกำรจงูใจต่ำงๆ ท่ีสำมำรถแข่งขนักบัตลำดได ้ ดแูล
ดำ้นรำยได ้ ควำมปลอดภัย รวมถึงกำรจัดสวัสดิกำรท่ีเหมำะสมตำมอำยุงำนท่ีท ำงำนต่อเน่ืองใหบ้ริษัทฯ  เสนอสิทธิ
ประโยชนต์่ำงๆ เพ่ือจงูใจใหบ้คุลำกรท ำงำนใหก้บับริษัทในระยะยำว สนบัสนุนใหพ้นกังำนไดร้บักำรเขำ้อบรมพฒันำฝีมือ
และควำมรูเ้ฉพำะดำ้นในกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ี เพ่ือใหพ้นกังำนมีควำมรูส้กึผกูพนัและมั่นคงกบังำนท่ีท ำ รวมถึงผลกัดนั/สรำ้ง
แรงจงูใจใหพ้นกังำนท่ีมีศกัยภำพภำยในองคก์ร มีโอกำสและสำมำรถเติบโตได ้
 อีกทัง้ยงัมีกำรจดัตัง้ศนูยก์ำรเรียนรูแ้ละฝึกอบรมท่ีจงัหวดัขอนแก่น โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหเ้ป็นสถำนท่ีฝึกอบรม
ช่ำงฝีมือแรงงำน และใหพ้นกังำนไดอ้ยู่ใกลภู้มิล  ำเนำและครอบครวั เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมขวญัและก ำลงัใจในกำรท ำงำนอีก
ดว้ย 
 นอกจำกนัน้ยงัมีกำรเพ่ิมสดัสว่นกำรวำ่จำ้งผูร้บัเหมำช่วงใหเ้พียงพอต่อปริมำณงำนท่ีมีอยู่ เพ่ือใหก้ำรด ำเนินงำน
มีควำมตอ่เน่ืองไมต่ิดขดั  
 2.2.3 ควำมเสี่ยงในกำรพึ่งพำผูบ้ริหำร 
 เน่ืองจำกกลุม่ผูบ้ริหำรปัจจบุนัซึง่เป็นผูก้่อตัง้บริษัทฯ เป็นผูท่ี้มีประสบกำรณใ์นธุรกิจและเป็นท่ีรูจ้กัและไดร้บักำร
ยอมรบัอย่ำงกวำ้งขวำงในเรื่องกำรสรำ้ง Know How ของบริษัทฯ ซึง่คณุสมบตัิดงักลำ่วมีส่วนส ำคญัท่ีท ำใหบ้ริษัทฯ ไดร้ับ
กำรไวว้ำงใจจำกลกูคำ้ ดงันัน้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหำรดงักลำ่ว อำจท ำใหบ้ริษัทฯ ประสบปัญหำในกำรด ำเนิน
ธุรกิจในอนำคต 
 กำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง : 
 บริษัทฯ มีนโยบำยกำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรงำน โดยมีคณะกรรมกำรบริหำร และผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตำ่งๆ 
ท่ีมีควำมรูค้วำมสำมำรถท่ีเหมำะสมเพ่ือดแูลในสำยงำนต่ำงๆ ท ำใหล้ดควำมเสี่ยงในกำรพึ่งพำผูบ้ริหำรลงได ้นอกจำกนัน้
ยังมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำผูส้ืบทอดควำมส ำเร็จ (Successor) โดยจัดใหม้ีกำรฝึกอบรมผูบ้ริหำรใหม่ๆ ท่ีมีคุณสมบัติ
เหมำะสม เพ่ือใหผู้บ้ริหำรใหม่ๆ สำมำรถขึน้มำรองรบังำนของผูบ้ริหำรระดบัสงูได ้รวมทัง้มีกำรวำงแผนระยะยำวในกำร
พฒันำและสรำ้งผูบ้ริหำรรุน่ตอ่ไปในอนำคต เพ่ือใหอ้งคก์รเติบโตอย่ำงมั่นคง 
 โดยในรอบปีท่ีผ่ำนมำ บริษัทฯ ไดม้ีกำรปรบัโครงสรำ้งองคก์รใหม่เพ่ือใหม้ีควำมชดัเจนในสำยกำรบังคบับัญชำ 
และควำมกำ้วหนำ้เชิงวิชำชีพ (Career Path) รวมถงึเพ่ือกำรปฏิบตัิงำนท่ีคลอ่งตวัขึน้อีกดว้ย 
 2.2.4 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพำผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยใหญ่ 
 ในกำรจดัหำวตัถุดิบเพ่ือใชใ้นกำรผลิต บริษัทฯ สำมำรถจดัหำวตัถดุิบไดจ้ำกทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ และ
มีผูจ้ดัจ ำหน่ำยอยู่หลำยรำย รวมทัง้มีกำรบริหำรจัดกำรเรื่องกำรจดัซือ้อยู่อย่ำงตอ่เน่ือง ดัง้นัน้ ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพำผู้
จดัจ ำหน่ำยรำยใหญ่จงึมีอยู่นอ้ยมำก 
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 กำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง : 
 บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจดัหำวตัถดุิบจำกทัง้ในและตำ่งประเทศ โดยพยำยำมหำแหลง่ผูผ้ลิตหรือผูจ้  ำหน่ำยส ำรอง
ไว ้เพ่ือเป็นทำงเลือกและป้องกนัไมใ่หก้ำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ขึน้อยู่กบัผูผ้ลิตหรือผูจ้  ำหน่ำยรำยใดรำยหนึ่ง 
 2.2.5 ควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
 บริษัทฯ มีกำรน ำเขำ้วตัถดุิบบำงสว่นจำกตำ่งประเทศ ท ำใหม้ีหนีส้ินเป็นเงินตรำตำ่งประเทศ และในขณะเดียวกนั
บริษัทฯ ก็มีรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ในต่ำงประเทศในรูปเงินตรำต่ำงประเทศเช่นกัน บริษัทฯ จึงอำจมีควำมเสี่ยงจำก
ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยน 
 กำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง : 
 เน่ืองจำกบริษัทฯ มีทัง้รำยกำรซือ้และขำยท่ีเป็นเงินตรำตำ่งประเทศ บริษัทจงึบริหำรควำมเสี่ยงโดยใชวิ้ธี Natural 
Hedge ไดส้่วนหนึ่ง แต่อย่ำงไรก็ตำมยังคงมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนท่ีเกิดจำกผลต่ำงระหว่ำงยอดซือ้และ
ยอดขำย จงึอำจเกิดผลกระทบทัง้ดำ้นบวกและดำ้นลบต่อบริษัทฯ เพ่ือเป็นกำรลดควำมเสี่ยง บริษัทฯ จงึมีนโยบำยซือ้ขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (Forward contract) และเครื่องมือทำงกำรเงินดำ้นอื่นๆ ซึ่งช่วยใหบ้ริษัทสำมำรถควบคุม
ระดบัควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยน และจ ำกดัขอบเขตของผลกระทบท่ีอำจเกิดขึน้ 
 รวมทัง้มีกำรส่งหนงัสือเวียนภำยในเพ่ือแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบัอตัรำแลกเปลี่ยนภำยในกลุม่บริษัทพฒันก์ล (Internal 
Exchange Rate) เป็นประจ ำทกุเดือน เพ่ือใหผู้บ้ริหำรใชเ้ป็นขอ้มลูเดียวกนัส ำหรบัประมำณกำรตน้ทนุและเสนอรำคำขำย
อีกดว้ย 
  2.2.6 ควำมเสี่ยงดำ้นเงินทนุหมนุเวียน 
 เน่ืองจำกบริษัทฯ มีงำนโครงกำรสรำ้งกระบวนกำรผลิตอำหำรต่ำงๆ ซึ่งจะตอ้งมีเงินทุนหมนุเวียน เพ่ือใชใ้นกำร
จดัซือ้วตัถดุิบในกำรท ำงำนและเป็นคำ่จำ้งแรงงำน  ซึง่ในสว่นของเงินทนุหมนุเวียนนีจ้ะมำจำกเงินทนุหมนุเวียนท่ีมีอยู่ของ
บริษัทฯ และกำรสนบัสนุนจำกธนำคำรและสถำบนักำรเงินในรูปแบบของเงินกูร้ะยะสัน้หมนุเวียน  และหนงัสือค ำ้ประกนั
ต่ำงๆ เป็นตน้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรช ำระเงินจำกลกูคำ้ท่ีมีมลูค่ำงำนขำยรวมสงูมำก  ก็อำจจะส่งผลกระทบต่อกำร
บริหำรเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ ได ้ 
 กำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง : 
 บริษัทฯ มีขัน้ตอนกำรจดัท ำและตรวจสญัญำจำกลกูคำ้ โดยพิจำรณำเง่ือนไขกำรช ำระเงินแต่ละรำยอย่ำงรดักมุ 
เช่น กำรตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงินของคู่คำ้ประกอบกำรพิจำรณำรบังำน เป็นตน้ และก ำหนดใหม้ีกำรบริหำรสภำพ
คล่องอย่ำงระมดัระวงัโดยใชอ้ตัรำส่วนทำงกำรเงินมำเป็นตวับ่งชี ้และมีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพมำกขึน้โดยไดก้ ำหนดวงจร
เงินสด (Cash Cycle day) เป็น KPI ร่วม ระหว่ำงฝ่ำยบริหำรโครงกำร และฝ่ำยกำรเงิน  และในดำ้นกำรจัดซือ้ไดม้ีกำร
ก ำหนด KPI เพ่ือจัดหำ Supplier ท่ีใหร้ำคำและเทอมกำรช ำระเงินท่ีดีดว้ยเช่นกัน  รวมทัง้มีกำรสรรหำเงินทุนหมนุเวียน
จำกสถำบนักำรเงินตำ่งๆ ส  ำรองไวก้รณีจ ำเป็นตอ้งใชก้ระแสเงินสดเพ่ิมเติม 
 2.2.7 ควำมเสี่ยงจำกลงทนุและกำรด ำเนินงำนในตำ่งประเทศ 
 บริษัทฯ มีกำรขยำยธุรกิจไปยงัตำ่งประเทศ เพ่ือตอบสนองกบันโยบำยกำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงตอ่เน่ือง อย่ำงไร
ก็ตำมกำรลงทุนในตำ่งประเทศมีปัจจยัเสี่ยงภำยนอกท่ีอำจกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนในแตล่ะประเทศ ไดแ้ก่ กฏหมำย 
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มำตรกำรทำงกำรคำ้ นโยบำยทำงกำรเมือง ภยัธรรมชำติ กำรจำ้งแรงงำน ภำษำและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เป็นตน้ ผลกระทบ
เหลำ่นีอ้ำจท ำใหผ้ลกำรด ำเนินงำนไมเ่ป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีตัง้ไว ้
  กำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง : 
 บริษัทฯ มีขัน้ตอนกำรศกึษำและวิเครำะหค์วำมเป็นไปไดจ้ำกกำรลงทนุในแตล่ะประเทศอย่ำงรอบคอบ พรอ้มกบั
ว่ำจำ้งท่ีปรกึษำในต่ำงประเทศเพ่ือใหค้  ำแนะน ำและด ำเนินกำรต่ำงๆ ทำงกฎหมำยและอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศนัน้ๆ  
โดยเริ่มแรกบริษัทฯ จะตัง้เป็นตวัส ำนักงำนตัวแทนขำย (Representative Office) ในต่ำงประเทศก่อนเพ่ือศึกษำควำม
เป็นไปได ้และเม่ือพิจำรณำจำกผลควำมเป็นไปไดข้องกำรลงทนุแลว้วำ่มีผลตอบแทนคุม้คำ่  จงึตดัสินใจจดทะเบียนจดัตัง้
เป็นบริษัทย่อยขึน้ในตำ่งประเทศ   
 ปัจจบุนับริษัทฯ มีส  ำนกังำนตวัแทนขำยในเวียดนำม และจดัตัง้บริษัทย่อยใน อินโดนีเซีย (PT. Indonesia Patkol 
Service), ฟิลิปปินส์ (Patkol Philippines Corporation), มำเลเซีย (Patkol Malaysia Sdn. Bhd.) และพม่ำ (Patkol 
Myanmar Co., Ltd.) และอินโดนีเซีย (PT Indonesia Patkol Refrigeration) 
 2.2.8 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปิดเสรีกำรคำ้และกำรกำ้วสู่กำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ท่ีอำจมี
 ผลกระทบตอ่ยอดขำยและตน้ทนุกำรผลิต 

กำรก้ำวสู่กำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน  (AEC) อย่ำงเต็มรูปแบบนั้น จะส่งผลให้มีกำรเปิดเสรีกำร
เคลื่อนยำ้ยทรพัยำกร เงินทนุ แรงงำน และกำรคำ้ขำยระหวำ่งกนัในตลำดอำเซียน ซึง่ท ำใหม้ีสินคำ้/บริกำรจำกประเทศใน
กลุ่มอำเซียนเขำ้มำแข่งขันในไทยมำกขึน้ หรือลูกคำ้ของบริษัทฯ อำจยำ้ยฐำนกำรผลิตไปยังประเทศอื่นในอำเซียนท่ีมี
ตน้ทุนวตัถุดิบหรือตน้ทุนแรงงำนท่ีถูกกว่ำ บริษัทฯ จึงอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรเปิดเสรีกำรคำ้ใน AEC ท่ีอำจกระทบต่อ
ยอดขำยและตน้ทนุกำรผลิต 
 กำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง : 

บริษัทฯ มีเทคโนโลยีกำรผลิตเครื่องจักรแปรรูปและผลิตอำหำรท่ีมีประสิทธิภำพสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งใน AEC 
และบริษัทฯ มีกำรปรบัปรุงและพัฒนำนวัตกรรมกำรใหม่ๆ อยู่เสมอ และมีกำรขยำยธุรกิจโดยจัดตัง้เป็นตวัส ำนักงำน
ตัวแทนขำย (Representative Office) และจดทะเบียนจัดตัง้บริษัทย่อยในกลุ่มประเทศ AEC  รวมทั้งมีนโยบำยขยำย
ธุรกิจไปในกลุม่ประเทศ AEC อย่ำงตอ่เน่ือง เพ่ือรองรบักำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจในกลุม่อำเซียน 

2.2.9 ควำมเสี่ยงจำกปัจจยัเศรษฐกิจและกำรเมือง 
จำกสภำพเศรษฐกิจโลกท่ีมีควำมไม่แน่นอน อนัเน่ืองมำจำกผลของสงครำมกำรคำ้ระหว่ำงสหรฐัอเมริกำและจีน 

และควำมผันผวนของเศรษฐกิจในประเทศชัน้น ำต่ำงๆ ซึ่งส่งผลใหส้ภำพเศรษฐกิจทัง้ในและต่ำงประเทศอำจไม่เติบโต
ตำมท่ีคำดหมำยไว ้ประกอบกับกำรขำดเสถียรภำพทำงกำรเมืองภำยในประเทศเอง เป็นสิ่งท่ีตอ้งติดตำมอย่ำงใกลชิ้ด 
เน่ืองจำกจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและควำมเช่ือมั่นของภำคเอกชน  ซึ่งจะมีผลกระทบ
โดยตรงต่อบรรยำกำศกำรลงทุนในประเทศและต่ำงประเทศ  ซึ่งเป็นปัจจยัส ำคญัต่อกำรตดัสินใจของผูล้งทุน โดยเฉพำะ
กำรลงทนุขยำยโรงงำนหรือก ำลงักำรผลิต บริษัทฯ จงึขยำยธุรกิจไปยงัตำ่งประเทศ เพ่ือแสวงหำโอกำสทำงธุรกิจเพ่ิมขึน้ 
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 กำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง : 
บริษัทฯ จัดใหม้ีกำรประชุมภำยในองคก์ร เรื่องกำรวิเครำะหแ์ละตำมติดผลกระทบจำกปัจจัยเศรษฐกิจและ

กำรเมืองในท่ีประชุม Management Committee เป็นประจ ำทุกเดือน พรอ้มหำแนวทำงปรับกลยุทธ์ให ้   สอดรับกำร
สถำนกำรณท่ี์เกิดขึน้ และมีกำรจดัสมันำเชิงกลยทุธ ์เพ่ือพฒันำกำรบริหำรกำรลงทนุใหม่ๆ  และกำรเติบโตในตำ่งประเทศ 

2.2.10  ควำมเสี่ยงในกำรตอบสนองตอ่สภำวะวิกฤต 
 เน่ืองจำกกำรด ำเนินธุรกิจในปัจจุบนัมีปัจจัยเสี่ยงหลำยอย่ำงจำกทัง้ภำยในและภำยนอกองคก์ร ซึ่งรวมถึงภัย
ธรรมชำติต่ำงๆ และภัยจำกกำรกระท ำของมนุษย ์แนวทำงกำรบริหำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ (Business Continuity 
Management : BCM) และกำรจดัท ำแผนรองรบักำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงตอ่เน่ือง หรือแผนส ำรองกำรท ำงำนในภำวะฉกุเฉิน 
(Business Continuity Planning : BCP) คือกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ เพ่ือใหส้ำมำรถด ำเนินธุรกิจไดอ้ย่ำง
ต่อเน่ืองในเหตุกำรณ์ท่ีไม่คำดคิดต่ำงๆ จึงเขำ้มำมีบทบำทท่ีส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจ เน่ืองจำกจะช่วยป้องกันหรือ
บรรเทำควำมเสียหำยต่อทรพัยส์ิน ขอ้มลูภำยในองคก์ร โอกำสในกำรสรำ้งรำยได ้และผลกระทบต่ำงๆต่อองคก์ร ท ำให้
ธุรกิจสำมำรถด ำเนินไดอ้ย่ำงต่อเน่ืองพรอ้มทัง้สำมำรถบ่งบอกถึงสำเหตขุองผลกระทบและควำมเสียหำย ท ำใหส้ำมำรถ
แกไ้ขปัญหำไดถ้กูตอ้งและรวดเรว็ เหมำะสมกบัสถำนกำรณ ์
 ในปี 2563 นี ้ทั่วโลกรวมทัง้ประเทศไทยเอง ตอ้งเผชิญกบัสภำวะวิกฤตจำกสถำนกำรณค์วำมรุนแรงของกำรแพร่
ระบำดโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้ำงไปในทุกภำคส่วน และจำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวนี ้ ท ำให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ทัง้ในแง่กำรด ำรงชีวิตและกำรด ำเนินธุรกิจ ท่ีเรียกกนัวำ่ New Normal  
  ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ เช่น กำรจ ำกดักำรเดินทำง กำรรกัษำระยะห่ำง (Social Distancing) กำรขนส่งสินคำ้ท่ีอำจ
ลำ่ชำ้ รวมถงึผลกระทบทำงเศรษฐกิจในภำพรวม ท่ีท ำใหก้ ำลงัซือ้ของผูบ้ริโภคลดลง รวมถงึกำรชะงกังนัของธุรกิจในหลำย
กลุ่มอุตสำหกรรม ซึ่งส่งผลใหย้อดขำยของบริษัทไดร้บัผลกระทบไปบำงส่วนดว้ยเช่นกัน ซึ่งหำกขำดกำรจัดกำร หรือ
วำงแผนรบัมือกบัสภำวะวิกฤตตำ่งๆใหด้ี อำจสง่ผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯได ้
 กำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง :         
 บริษัทไดม้ีกำรจดัท ำแผนบริหำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือวำงแผน ป้องกนั ปรบัเปลี่ยนวิธีกำรท ำงำน และแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจ เพ่ือรองรบักำรเปลี่ยนแปลงรวมถงึเหตกุำรณ์
ท่ีไม่คำดคิดต่ำงๆ เช่น กำรเตรียมระบบเพ่ือรองรบักำรท ำงำนหรือกำรประชุมแบบออนไลน ์กำรปรบัปรุงโครงสรำ้งกำร
ท ำงำนตำมฟังกช์นังำน เพ่ือใหก้ำรท ำงำนมีควำมยืดหยุ่น รวมถึงกำรเตรียมควำมพรอ้มทำงดำ้นระบบสำรสนเทศต่ำงๆ 
และกำรจดัเก็บขอ้มลูในฐำนขอ้มลูที่มีกำร back up อยู่เป็นประจ ำ      
 จำกสถำนกำรณโ์ควิดท่ีเกิดขึน้ในปี 2563 นัน้ บริษัทจึงไดม้ีกำรน ำแผน BCP ออกมำใชอ้ย่ำงจริงจัง ท ำใหก้ำร
ด ำเนินงำนของบริษัทสำมำรถเดินไปไดอ้ย่ำงไม่ติดขัด และมีกำรประชุมพิจำรณำผลลัพธ์และปรับเปลี่ยน BCP ให้
สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณท่ี์เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงสม ่ำเสมอ เช่น กำรแบ่งกลุ่มกำรท ำงำนของพนกังำน เพ่ือลดควำมเสี่ยง
ในกำรแพร่ระบำดของเชือ้โรค เปลี่ยนวิธีกำรประชุมงำนเป็นแบบออนไลน ์เพ่ือลดกำรเดินทำงหรือกำรติดต่อกันแบบ
เผชิญหนำ้ รวมถึงเปลี่ยนวิธีกำรติดต่อกบัลูกคำ้ โดยใชวิ้ธี Video Conference ทัง้ในเรื่องกำรประชุม และกำรแกปั้ญหำ
เบือ้งตน้ของงำนท่ีไซตง์ำน เป็นตน้          

https://www.investopedia.com/terms/b/business-continuity-planning.asp
https://www.investopedia.com/terms/b/business-continuity-planning.asp
https://www.investopedia.com/terms/b/business-continuity-planning.asp
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 อีกทัง้ไดม้ีกำรจดัโครงสรำ้งกำรประชมุตำมสำยบงัคบับญัชำ โดยใหม้ีกำรประชุมภำยในองคก์รเพ่ือติดตำมและ
อัพเดทสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เป็นประจ ำทุกวัน รวมถึงฝ่ำยบริหำรท่ีมีกำรประชุมกันทุกเชำ้ เพ่ือใหส้ำมำรถปรับเปลี่ยน
นโยบำยหรือวิธีกำรท ำงำนใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลี่ยนแปลงไดอ้ย่ำงทนัท่วงที  

 ในส่วนของกำรแกปั้ญหำระยะสัน้เก่ียวกับผลกำรด ำเนินงำนท่ีอำจมีผลกระทบมำจำกสภำวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนั บริษัทฯ ไดม้ีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงดำ้นเงินทุนหมนุเวียนและสภำพคล่องของบริษัทหลำยขอ้ดว้ยกัน 
เช่น กำรติดตำมหนีท่ี้เกินก ำหนดช ำระ กำรขออนุมตัิจำ้งงำนผูร้บัเหมำทัง้ภำยนอกและภำยใน กำรงดจ่ำยค่ำเบีย้ประชุม
กรรมกำร กำรควบคมุสินคำ้คงคลงัระงบักำรท ำงำนลว่งเวลำ เป็นตน้ 
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3.  การขับเคล่ือนธุรกิจเพือ่ความย่ังยนื 
 
 3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยนื 
 บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจเพ่ือใหเ้กิดควำมยั่งยืน ดว้ยกำรสรำ้งสมดลุ ดำ้นสงัคมท่ีมั่นคง และ
สิ่งแวดลอ้มท่ีดี ไปพรอ้มๆ กบักำรเติบโตทำงธุรกิจ ควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมเป็นสว่นหนึ่งในกำรด ำเนินธุรกิจของพฒันก์ล 
ซึ่งมีแนวทำงในกำรพัฒนำ ยึดมั่นในควำมรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยเพ่ือประโยชนร์่วมกันอย่ำงยั่งยืน จึงได ้
ก ำหนดกรอบกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนของพฒันก์ล อำ้งอิงกบัแนวทำงกำรด ำเนินกำรในระดบัสำกล ซึ่งครอบคลมุทัง้ดำ้น
เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม  เพ่ือใหเ้กิดกำรด ำเนินงำนท่ีสมดลุและสอดคลอ้งกนั โดยบริษัทฯ แต่งตัง้คณะกรรมกำร 
Sustainable Development (SD) ขึน้เมื่อปี 2562 เพ่ือใหก้ำรด ำเนินงำนดำ้นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  ไม่ว่ำจะเป็นดำ้น
สงัคมและสิ่งแวดลอ้มใหเ้กิดควำมสมดลุกบักำรเติบโตทำงธุรกิจ เพ่ือใหเ้กิดเป็นนโยบำยท่ีชดัเจน อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
ต่อเน่ือง โดยยึดหลกับรรษัทภิบำลเป็นพืน้ฐำนส ำคญัสงูสดุ อีกทัง้ยงัมุ่งมั่นพฒันำเพ่ิมคณุค่ำอย่ำงยั่งยืนตลอดทัง้ห่วงโซ่
คุณค่ำ และดูแลผูม้ีส่วนไดเ้สียใหส้ำมำรถเติบโตอย่ำงยั่งยืนไปพรอ้มๆ กับพัฒนก์ล  มีหนำ้ท่ีก ำกับกำรด ำเนินงำนดำ้น
ควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมตำมโยบำยหลกั 3 ขอ้ ดงันี ้

1. ด ำเนินธุรกิจโดยเป้ำหมำยสูงสุดไม่ใช่เพียงแค่กำรท ำก ำไร แต่เป็นกำรสรำ้งประโยชนร์่วมกันของผูม้ีส่วนได้
สว่นเสียทกุฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำงยั่งยืน 

2. พฒันำชุมชนและดแูลรกัษำสภำพแวดลอ้มและกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงรูค้ณุค่ำ มีส่วนร่วมในกำรช่วยผลกัดนั
และพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้คนในชุมชนใหด้ีย่ิงขึน้ในทุกท่ีท่ีพัฒนก์ลเขำ้ไปด ำเนินธุรกิจ  บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่ำ
อุตสำหกรรมท่ีดีจะตอ้งควบคู่ไปกับกำรพัฒนำสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือควำมยั่งยืนของบริษัทฯ โดยใหก้ำรสนบัสนุน
กิจกรรมท่ีมีสว่นสรำ้งสรรคส์งัคมอย่ำงสม ่ำเสมอ และไดจ้ดัสรรงบประมำณสว่นหนึ่งจำกรำยไดข้องบริษัทฯ เพ่ือใชด้  ำเนิน
กิจกรรมควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

3. กำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนใหเ้กิดเป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท พัฒนำและ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่ำนมลูคำ่จำกผลประกอบกำร 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัส่งเสริมใหก้ำรปฎิบตัิงำนของกรรมกำร  ผูบ้ริหำร  และพนกังำนของบริษัทฯ โดยยึดหลกั 
“คณุภำพพรอ้มบริกำร ดว้ยควำมจริงจงัและจริงใจ”  มีควำมมุ่งมั่นต่อควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม  รวมทัง้
กำรปลกูฝังจิตส ำนกึของพนกังำนของบริษัทฯ ใหม้ีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมอย่ำงจริงจงัและต่อเน่ือง เพ่ือใหด้  ำรงอยู่เป็น
วฒันธรรมองคก์รท่ีดีตลอดไป  
 
 3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในหว่งโซ่คุณค่าของธุรกจิ 

บริษัทฯด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรบัผิดชอบและค ำนงึถงึผูม้ีสว่นไดเ้สียท่ีส  ำคญั  โดยบริษัทฯมุง่มั่นท่ีจะสรำ้งคณุคำ่
ใหแ้ก่สินคำ้และบริกำรเพ่ือตอบสนองควำมคำดหวงัของผูม้ีสว่นไดเ้สีย ดงันี ้
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1.) กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 

 บริษัทฯ มีควำมมุง่มั่นท่ีจะบริหำรงำนโดยยึดหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) ซึง่
เป็นขอ้พึงปฏิบตัิท่ีดีส  ำหรบักรรมกำรบริษัทจดทะเบียนและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวขอ้งของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เพ่ือยกระดบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรไปสูแ่นวปฏิบตัิท่ีมีคณุธรรม มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้และมีมำตรฐำนกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีในระดบัสำกล บริษัทฯ จึงไดจ้ดัท ำ  “คูม่ือนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี”  ของ
บริษัทฯ ขึน้ และประกำศใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนรบัทรำบและยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิ  ซึ่งครอบคลมุ
ถงึแนวปฏิบตัิตำ่งๆ และสอดคลอ้งกบัควำมคำดหวงัของผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย 
 โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะใชค้วำมพยำยำมท่ีจะดแูลใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยและแนวปฏิบตัิกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีดีนีไ้วอ้ย่ำงเครง่ครดั และมุง่มั่นท่ีจะพฒันำกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทฯ อย่ำงตอ่เน่ือง เพ่ือบรรลเุป้ำหมำยใน
กำรสรำ้งควำมมั่นคงและควำมเจริญเติบโตอย่ำงตอ่เน่ือง และยั่งยืนใหก้บับริษัทฯ และผูถื้อหุน้ตลอดไป 
 2.)  กำรตอ่ตำ้นกำรทจุริตคอรปัชั่น 
 บริษัทฯ ไดม้ีนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี มีคณุธรรม จริยธรรม และด ำเนิน
ธุรกิจดว้ยควำมซื่อสัตยแ์ละโปร่งใส อีกทั้งไดต้ระหนักถึงปัญหำกำรทุจริตและกำรคอรร์ัปชั่นซึ่งทวีควำมรุนแรงและ
ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกำรพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมเป็นอย่ำงมำก เป็นผลใหภ้ำคเอกชนไทย ประกอบดว้ย สมำคม
ส่งเสริมกรรมกำรบริษัทไทย, หอกำรคำ้ไทย, สมำคมบริษัทจดทะเบียน, สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นตน้ ได้
ก่อตั้ง “โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ” (Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption, “CAC”)  ซึ่งสอดคลอ้งกับนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดั้งนั้น ท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 29 กุมภำพันธ์ 2559 จึงได้มีมติให้    บริษัทฯ เข้ำร่วมลงนำมแสดง
เจตนำรมณท่ี์จะไม่มีส่วนร่วมในกำรคอรร์ปัชั่น และน ำบริษัทฯ เขำ้สู่กระบวนกำรรบัรองกำรเป็นสมำชิก CAC เพ่ือร่วม
ต่อตำ้นกำรคอรร์ัปชั่น  และเพ่ือใหก้ำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจท่ีอำจมีควำมเสี่ยงดำ้นกำรทุจริตและคอรร์ปัชั่นไดร้บักำร
พิจำรณำ     และปฏิบตัิอย่ำงรอบคอบ  บริษัทฯ   จึงไดแ้ต่งตัง้ “คณะกรรมกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่น” (Anti-Corruption 
Committee) ขึน้เมื่อวนัท่ี 11 สิงหำคม 2559 เพ่ือด ำเนินงำนดำ้นกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอรร์ปัชั่นของบริษัทฯ และ
บริษัทในกลุ่ม โดยจัดท ำ “คู่มือนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติต่อตำ้นกำรทุจริตและคอรร์ปัชั่น” ขึน้   มีควำมมุ่งหมำยให ้
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนในบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ไดม้ีควำมรูค้วำมเขำ้ใจ รบัรูถ้ึงบทบำทหนำ้ท่ีและ
ควำมรบัผิดชอบ และยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบตัิเก่ียวกบักำรคอรร์ปัชั่นในรูปแบบต่ำงๆ ผ่ำนกำรเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงกำร
สื่อสำรของบริษัทฯ  รวมทัง้มีกำรฝึกอบรมใหค้วำมรู ้ตลอดจนประกำศเจตนำรมณนี์ไ้ปยงับุคคลภำยนอก พรอ้มทัง้ไดจ้ดั
ใหม้ีช่องทำงในกำรรบัเรื่องรอ้งเรียน (Whistleblower) และมำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส  ทัง้นี ้เพ่ือเป็นกำรยกระดบักำร
พฒันำประเทศโดยลดกำรคอรร์ปัชั่นท่ีเกิดขึน้ตอ่ไป 
 3.)  กำรเคำรพสิทธิมนษุยชน 
 บริษัทฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของสิทธิมนษุยชน และมีนโยบำยในกำรปฏิบตัิตอ่พนกังำนดว้ยควำมเคำรพตอ่
ควำมเป็นปัจเจกชนและศกัดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย ์โดยก ำหนดใหพ้นกังำนทุกคน มีสิทธิ เสรีภำพ และควำมเสมอภำค
เท่ำเทียมกนั ในกำรปฏิบตัิงำน ตลอดจนควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพกำรงำน โดยไมเ่ลือกว่ำพนกังำน   ผูน้ัน้จะมี ต  ำแหน่ง ถ่ิน
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ก ำเนิด  เชือ้ชำติ  ภำษำ  ศำสนำ  อำย ุเพศ สภำพทำงรำ่งกำย หรือสขุภำพ ฐำนะทำงเศรษฐกิจหรือสงัคม คณุวฒิุทำงกำร
ศกึษำ หรือควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง  แตกต่ำงกนัแตอ่ย่ำงใด อีกทัง้บริษัทฯ ยงัไดป้ฎิบตัิตำมขอ้ตกลงดำ้นสิทธิมนษุยชน 
ขอ้กฎหมำยว่ำดว้ยเรื่องของกำรใชแ้รงงำนกบัสมำคม องคก์รต่ำงๆ ทัง้ในระดบัประเทศ และระดบัสำกลระหว่ำงประเทศ
ดว้ย  โดยไม่มีกำรจำ้งแรงงำนเดก็ท่ีอำยนุอ้ยกว่ำ 18 ปี รวมทัง้ไม่มีกำรแจง้แรงงำนต่ำงดำ้วท่ีผิดกฎหมำย ส ำหรบัระหวำ่ง
ประเทศท่ีบริษัทฯ เขำ้ไปด ำเนินงำน บริษัทฯ ไดก้ ำหนดคุณสมบัติดำ้นอำยุของพนักงำนตำมขอ้ระเบียบบังคบักำรจำ้ง
แรงงำนในประเทศนัน้ๆ  
 4.)  กำรปฏิบตัิตอ่แรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่ำพนักงำนทุกคนเป็นทรัพยำกรท่ีทรงคุณค่ำท่ีสุดของบริษัทฯ เป็นปัจจัยแห่ง
ควำมส ำเร็จของพันธกิจและเป้ำหมำยต่ำงๆ  บริษัทฯ จึงให้กำรดูแลและกำรปฏิบัติท่ีเป็นธรรมทั้งในด้ำนโอกำส 
ผลตอบแทน กำรแตง่ตัง้ โยกยำ้ย และสวสัดิกำรท่ีเหมำะสม และเป็นธรรม ในดำ้นตำ่งๆ เช่น 

-  ดำ้นกำรบริหำรคำ่จำ้ง ผลตอบแทนและสวสัดิกำรตำ่งๆ บริหำรโดยค ำนงึถงึหลกักำรจงูใจพนกังำน ใหพ้นกังำน
ปฏิบตัิงำนเต็มควำมสำมำรถ มีควำมเป็นธรรม เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและมีระบบแบบแผนในกำรปฏิบัติท่ี
เป็นมำตรฐำนเดียวกนั เหมำะสมกบัระดบัหนำ้ท่ีควำมรบัผิดชอบสอดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจ และอยู่ในระดบัท่ีสำมำรถ
แข่งขนัไดห้รือเทียบเท่ำกบัอตัรำคำ่ตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจเดียวกนั 

-  ดำ้นกำรพฒันำศกัยภำพของพนกังำน บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรพฒันำควำมรู ้ควำมสำมำรถ และทกัษะ
กำรบริหำร โดยผ่ำนระบวนกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรดูงำน และยังมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนำบุคลำกร เพ่ือเ พ่ิมขีด
ควำมสำมำรถของพนกังำนทกุระดบัและเป็นไปอย่ำงตอ่เน่ือง 

-  ดำ้นกำรจำ้งงำน กำรปฏิบัติงำน ควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพกำรงำน บริษัทฯ ไดก้ ำหนดแนวปฏิบัติท่ีชดัเจนเป็น
มำตรฐำน ตัง้อยู่บนหลกักำรท่ีไม่เลือกปฏิบตัิและสอดคลอ้งกบักฎหมำยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใหโ้อกำสทุกคนอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน ทัง้ในดำ้นสดัส่วนของหญิง ชำย เชือ้ชำติ ศำสนำ ภูมิล  ำเนำเดิม อำยุ สภำพควำมพิกำร ฐำนะทำงเศรษฐกิจ
สงัคม หรือ คณุวฒิุกำรศกึษำ 

- ดำ้นควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัในท่ีท ำงำน บริษัทฯ ไดห้่วงใยในชีวิต และสขุภำพของพนกังำนทุกคน ดงันัน้ 
กำรบริหำรกำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน นอกจำกจะเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีกฎหมำย
ก ำหนดแลว้ บริษัทฯ ยงัสนบัสนนุและสง่เสริมใหม้ีกำรจดักิจกรรมควำมปลอดภยัอย่ำงตอ่เน่ืองอีกดว้ย 

นอกจำกนี ้ดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั  บริษัทฯ ไดด้  ำเนินธุรกิจท่ีค ำนึงถึงควำมปลอดภยั อำชีว-  อนำมยั 
โดยไดพ้ฒันำระบบมำตรฐำนกำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั (OHSAS18001) ใหเ้ขำ้กบักำรด ำเนินงำนใน
ทุกขัน้ตอน โดยใหอ้ยู่บนพืน้ฐำนของควำมปลอดภัยต่อชีวิต และสุขภำพของพนกังำน ผูร้บัเหมำ อย่ำงเป็นธรรมโดยไม่
เลือกปฏิบตัิ รวมถงึสง่ตอ่ไปควำมรบัผิดชอบสูช่มุชนรอบขำ้ง อำทิเช่น กำรจดัหำอปุกรณป์้องกนัควำมปลอดภยัสว่นบคุคล
ใหก้บัพนกังำนทุกระดบั กำรฝึกอบรมดำ้นควำมปลอดภยัใหก้บัพนักงำนและผูร้บัเหมำ กำรก ำหนดมำตรกำรดำ้นควำม
ปลอดภัยส ำหรบัผูเ้ขำ้มำติดต่อ กำรจัดท ำสื่อดำ้นควำมปลอดภัย “เก่ียวกับกำรขบัข่ียำนพำหนะอย่ำงปลอดภยั” ใหก้บั
หน่วยงำนรำชกำรส ำหรบัแจกจ่ำยใหก้บัประชำชนทั่วไป  
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5.)  ควำมรบัผิดชอบตอ่ผูบ้ริโภค 
บริษัทฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของลูกคำ้ท่ีมีต่อควำมส ำเร็จของธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีเจตจ ำนงท่ีจะแสวงหำ

วิธีกำรที่จะสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ใหม้ีประสิทธิภำพและประสิทธิผลย่ิงขึน้ตลอดเวลำ  และไดก้ ำหนดแนวปฏิบตัิไว ้
ดงัตอ่ไปนี ้

1) ท ำกำรผลิตสินคำ้ท่ีมีคณุภำพ  โดยค ำนงึถงึมำตรฐำนและควำมปลอดภยัในกำรใชง้ำน  

2) สง่มอบสินคำ้และใหบ้ริกำรที่มีคณุภำพดว้ยควำมจริงจงั และจริงใจ ในรำคำท่ีเป็นธรรม  

3) ใหข้อ้มลูข่ำวสำรท่ีถูกตอ้ง เพียงพอและทนัต่อเหตกุำรณแ์ก่ลูกคำ้ เพ่ือใหล้กูคำ้ทรำบเก่ียวกบัสินคำ้และบริกำร

โดยไม่มีกำรกล่ำวเกินควำมเป็นจริงท่ีเป็นเหตใุหล้กูคำ้เขำ้ใจผิดเก่ียวกบัคณุภำพ  ปริมำณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของ

สินคำ้หรือบริกำรนัน้ๆ 

4) รกัษำควำมลบัของลกูคำ้และไมน่ ำไปใชเ้พ่ือประโยชนข์องตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

5) ใหค้  ำแนะน ำเก่ียวกบัวิธีกำรใชส้ินคำ้และบริกำรของบริษัทฯ ใหม้ีประสิทธิภำพ เป็นประโยชนก์บัลกูคำ้สงูสดุ  

 

 3.3 การจัดการด้านความยั่งยนืในมิตสิิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ตระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรรกัษำสิ่งแวดลอ้มโดยไดน้ ำเอำระบบ ISO 14001 เขำ้มำใชเ้ป็นแนวทำง
ในกำรก ำกบักำรด ำเนินงำนขององคก์ร ในดำ้นผลิตภณัฑบ์ริษัทฯ มุง่มั่นท่ีจะผลิต และพฒันำเครื่องจกัรต่ำงๆ ใหป้ระหยดั
พลงังำน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม ในดำ้นกำรด ำเนินงำนก็ไดม้ีกำรรณรงคใ์หพ้นกังำนประหยดัพลงังำนผ่ำนกิจกรรม
ต่ำงๆ อำทิ เช่น กำรรณรงคใ์หปิ้ดไฟฟ้ำ เครื่องปรับอำกำศ และปิดหนำ้จอคอมพิวเตอร ์ช่วงพักกลำงวันระหว่ำงเวลำ 
12.00 – 13.00 น. เพ่ือประหยัดพลงังำนและสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงส่งเสริมใหพ้นักงำนทุกคนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษ ำ
ควำมสะอำดสถำนท่ีท ำงำน  กำรตัง้เป้ำหมำยในเรื่องลดปริมำณกำรใชก้ระดำษ ทัง้นีก้็เพ่ือใหพ้นกังำนเกิดจิตส ำนกึในกำร
ประหยดัพลงังำนและน ำไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ ำวนัตอ่ไป 

ในดำ้นของกำรจัดกำรปัญหำดำ้นสิ่งแวดลอ้มนั้น บริษัทฯมีระเบียบปฏิบัติ ท่ีจะน ำไปใชใ้นขั้นตอนกำรระบุ
ลกัษณะปัญหำสิ่งแวดลอ้ม (Environmental Aspects) อนัเกิดจำกกิจกรรมผลิตภณัฑ ์หรือกำรใหบ้ริกำร ท่ีส่งผลกระทบ
และ / หรือสำมำรถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม (Environmental Impacts) รวมประเมินลกัษณะปัญหำสิ่งแวดลอ้มท่ีมี
ระดับนัยส ำคัญ (Significant Environmental Aspects) เ พ่ือก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย (Environmental 
Objectives And Targets) จัดท ำเป็นแผนงำนสิ่งแวดลอ้ม (Environmental Management Program) และหรือจัดกำร
ตำมวิธีกำร 

 
 3.4 การจัดการความยั่งยนืในมิตสัิงคม 
 กำรด ำเนินงำนท่ีเป็นสว่นหนึ่งของกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ท่ีแสดงถงึควำมรบัผิดชอบ ตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียท่ี
เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ  ดว้ยควำมระมัดระวัง ภำยใตก้ฎหมำยท่ีก ำหนด โดยมีกิจกรรมกำรด ำเนินงำนเก่ียวกับ ควำม
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รบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility) ตำมคติพจนท่ี์บริษัทยึดมั่นเสมอมำ คือ “คณุภำพพรอ้มบริกำร 
ดว้ยควำมจริงจงัและจริงใจ ดงัตอ่ไปนี ้
 1. กำรผลิตแรงงำนฝีมือเพ่ือสง่ตอ่ใหภ้ำคอตุสำหกรรม และกำรบริกำรในประเทศไทย  
 อนัเน่ืองมำจำกแรงงำนฝีมือยังมีไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำรท่ีเพ่ิมสงูขึน้ และอำจส่งผลกระทบต่อกำรพฒันำ
ประเทศในระยะยำว โดยเฉพำะกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนก้ำวสู่กำรท ำงำนอย่ำงมืออำชีพจึงมีควำมส ำคัญและ
สอดคลอ้งกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศท่ีตอ้งกำรผูเ้รียนจบสำยอำชีพมำเป็นก ำลังส  ำคัญในกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศไทยในอนำคต โดยพัฒนก์ลไดร้่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับวิทยำลยัเทคนิคชยัภูมิ 
เมื่อวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2562 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมทำงดำ้นวิชำกำรในกำรจดักำรกำรศึกษำ 
ประเภทสำขำวิชำอุตสำหกรรม สำขำวิชำเทคนิคเครื่องท ำควำมเย็นและปรบัอำกำศ หลกัสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ชัน้สงู (ปวส.) โดยใหน้กัศกึษำฝึกปฏิบตัิงำนจริงในบริษัทและสง่เสริมสนบัสนนุใหน้กัศกึษำไดม้ีกำรเรียนรูด้ว้ยวิธีเรียนแบบ
บรูณำกำรจำกประสบกำรณก์ำรท ำงำนหรือจำกกำรฝึกอบรม เพ่ือใหเ้กิดทกัษะและควำมรูม้ีสมรรถนะคำมจดุประสงคข์อง
หลกัสตูร 
 2. ท ำบนัทึกควำมร่วมมือ (MOU) ระหว่ำง บริษัท พัฒนก์ล จ ำกดั (มหำชน) และ คณะวิศวกรรมศำสตร ์สถำบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจำ้คณุทหำรลำดกระบงั ร่วมกนัพฒันำตน้แบบนวตักรรมอำหำรกำรแปรรูปอำหำรแช่เยือกแข็ง 
และเครื่องดื่ม  ส  ำหรับผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดเล็ก (SMEs) Total Solution for SME business 
ภำยใตแ้นวคิด BCG Model (Bio Circular Green Economy Model) เพ่ือใหเ้กิดกำรพฒันำทำงดำ้นเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน 
สอดคลอ้งกบันโยบำยรฐับำล 
  3. โครงกำรสนบัสนุนทนุกำรศกึษำ DMC Scholarships for Undergraduate Study in the Major of Dairy and 
Beverage Engineering Program (International Program) at Mahidol University, Thailand อย่ำงต่อเ น่ือง ซึ่ ง เ ป็น
หลักสูตรกำรศึกษำท่ีตอบสนองต่อธุรกิจของบริษัทฯโดยตรง ตัง้แต่ปี 2561 -  ปัจจุบัน บริษัทฯใหก้ำรสนับสนุนกำรให้
ทนุกำรศกึษำใหก้บันกัศกึษำรวมทัง้หมด 4คน ดงันี ้ 
• นำยเอลียำ เอกตำ  
• นำยปิยวฒัน ์อทิุตสำร  
• นำงสำวปิยธิดำ วงับญุ 
• นำงสำวพีรญำ วิริยำนนท ์
4. กำรบริจำคและสนบัสนนุกิจกรรมเพ่ือสงัคมอื่นๆตำมท่ีบริษัทฯพิจำรณำ 
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4. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  
สรุปฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงานปี 2563 บริษัท พัฒนก์ล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

                   (หน่วย : ลำ้นบำท) 

งบดุล 2563 2562 2561 
สินทรพัย ์             

สินทรพัยห์มนุเวียน             

     เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด  396 11% 135 3% 274 7% 

     เงินลงทนุชั่วครำว - สทุธิ    0%   0% - 0% 

     ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน - สทุธิ  519 14% 773 19% 899 23% 

     สินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำ 263 7% 396 10% - 0% 

     สินคำ้คงเหลือ - สทุธิ  369 10% 574 14% 776 20% 

     สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 26 1% 28 1% 30 1% 

    สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนที่ถือไวเ้พ่ือขำย 11 0% - 0% - 0% 

       รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,583 44% 1,905 47% 1,979 51% 

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน              

    สินทรพัยท์ำงกำรเงินไมห่มนุเวียน 31 1% 34 1% - 0% 

     เงินลงทนุทั่วไป - 0% - 0% 6 0% 

     ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีไ้มห่มนุเวียนอ่ืน-สทุธิ 219 6% 276 7% 246 6% 

     อสงัหำรมิทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุ - สทุธิ 122 3% 137 3% 86 2% 

     ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์- สทุธิ 1,421 39% 1,477 36% 1,351 35% 

     สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ 14 0% - 0% - 0% 

     สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สทุธิ 76 2% 89 2% 92 2% 

     สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัช ี 133 4% 105 3% 84 2% 

     สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 27 1% 30 1% 30 1% 

     รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 2,044 56% 2,148 53% 1,894 49% 

รวมสินทรพัย ์ 3,626 100% 4,053 100% 3,873 100% 
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(หน่วย : ลำ้นบำท) 
งบดุล (ต่อ) 2563 2562 2561 

หนีส้ินและสว่นของผูถื้อหุน้ 

หนีส้ินหมนุเวียน 

     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 170 5% 308 8% 220 6% 

     เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวียนอ่ืน 431 12% 519 13% 899 23% 

     หนีส้ินที่เกิดจำกสญัญำ 416 11% 498 12% - 0%

     สว่นของหนีส้ินระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 282 8% 273 7% 144 4% 

    สว่นของหนีส้ินตำมสญัญำเชำ่ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 20 1% 15 0% - 0%

    หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 29 1% 43 1% 43 1% 

 รวมหนีส้ินหมนุเวียน 1,348 37% 1,656 41% 1,306 34% 

หนีส้ินไมห่มนุเวียน 

     เงินกูย้ืมระยะยำว - สทุธิ 286 8% 430 11% 652 17% 

    หนีส้ินตำมสญัญำเชำ่ 22 1% 26 1% - 0%

     หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัช ี 179 5% 174 4% 133 3% 

     ประมำณกำรหนีส้ินไมห่มนุเวียนส  ำหรบัผลประโยชนพ์นกังำน 240 7% 304 8% 235 6% 

     รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 727 20% 934 23% 1,020 26% 

 รวมหนีส้ิน 2,075 57% 2,590 64% 2,326 60% 

สว่นของผูถื้อหุน้ 

     หุน้บรุมิสิทธิ     76 2% 76 2% 76 2% 

     หุน้สำมญัที่ออกและเรยีกช ำระเต็มมลูคำ่แลว้ 415 11% 415 10% 415 11% 

     ใบส ำคญัแสดงสิทธ์ิซือ้หุน้ 111 3% 111 3% 111 3% 

     สว่นเกินมลูคำ่หุน้บรุมิสิทธิ 5 0% 5 0% 5 0% 

     สว่นเกินมลูคำ่หุน้สำมญั 9 0% 9 0% 9 0% 

     สว่นต ่ำกวำ่มลูคำ่หุน้สำมญั -22 -1% -22 -1% -22 -1%

     องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผุถื้อหุน้ 621 17% 623 15% 483 12% 

     ก ำไรสะสมสว่นที่จดัสรรเป็นทนุส  ำรอง 60 2% 60 1% 60 2% 

     ก ำไรสะสมที่ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 251 7% 164 4% 390 10% 

     รวมสว่นของบรษัิทใหญ่ 1,524 42% 1,440 36% 1,527 39% 

     สว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุ 27 1% 23 1% 20 1% 

     รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 1,551 43% 1,463 36% 1,547 40% 

รวมหนีส้ินและสว่นของผูถื้อหุน้ 3,626 100% 4,053 100% 3,873 100% 
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          (หน่วย : ลำ้นบำท) 

งบก าไรขาดทุน 2563 2562 2561 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 3,059 100% 3,637 100% 3,824 100% 

ตน้ทนุจำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร -2,304 -75% -2,941 -81% -2,903 -76% 

          ก ำไร(ขำดทนุ)ขัน้ตน้ 755 25% 696 19% 921 24% 

รำยไดอ่ื้น 67 2% 115 3% 78 2% 

ตน้ทนุในกำรจดัจ  ำหนำ่ย -314 -10% -359 -10% -311 -8% 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร                       -458 -15% -594 -16% -650 -17% 

ก ำไรก่อนตน้ทนุทำงกำรเงิน 49 2% -143 -4% 37 1% 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน -41 -1% -49 -1% -41 -1% 

          ก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบคุคล 8 0% -191 -5% -4 0% 

ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคล 16 1% 8 0% -10 0% 

ก ำไรส  ำหรบัปี 25 1% -183 -5% -14 0% 

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน  58 2% 97 3% -5 0% 

ก ำไร(ขำดทนุ)เบ็ดเสรจ็รวมส ำหรบัปี 83 3% -86 -2% -20 -1% 

สว่นแบง่ปันก ำไร(ขำดทนุ)             

         สว่นที่เป็นของบรษัิทใหญ่ 22 1% -186 -5% -17 0% 

         สว่นที่เป็นของสว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุ 2 0% 3 0% 3 0% 

  25 1% -183 -5% -14 0% 

สว่นแบง่ปันก ำไร(ขำดทนุ)เบ็ดเสรจ็รวม             

         สว่นที่เป็นของบรษัิทใหญ่ 81 3% -89 -2% -23 -1% 

         สว่นที่เป็นของสว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุ 2 0% 3 0% 3 0% 

  83 3% -86 -2% -20 -1% 
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     (หน่วย : ลำ้นบำท)

งบกระแสเงินสด 2563 2562 2561 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

   ก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบคุคล 8 -191 -4

   ปรบัรำยกำรที่กระทบก ำไรเป็นเงินสดรบั(จำ่ย) 

  คำ่เสื่อมรำคำ 68 81 66 

  คำ่ตดัจ  ำหน่ำยสินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 17 14 13 

 คำ่ตดัจ  ำหน่ำยสินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ 11 - - 

  หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู (กลบัรำยกำร) 24 20 4 

 ขำดทนุจำกกำรปรบัมลูคำ่สนิคำ้(กลบัรำยกำร) 5 

  ขำดทนุ(ก ำไร)จำกกำรจ ำหนำ่ยทรพัยส์ินถำวร -3

 ขำดทนุ(ก ำไร)จำกกำรเลิกใชส้ินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 0 - - 

  ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของทรพัยส์ิน - - 

 (ก ำไร)จำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุของบรษัิทยอ่ย - - 2 

  ขำดทนุ(ก ำไร)จำกอตัรำแลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กิดขึน้จรงิ -0 0 0 

  ประมำณกำรหนีส้ิน(กลบัรำยกำร) 8 -9 -3

  คำ่ใชจ้ำ่ยผลประโยชนพ์นกังำน 43 63 33 

 หนีส้ินภำยใตแ้ผนฟ้ืนฟกิูจกำร(กลบัรำยกำร) -9 0 0 

 หนีส้ินภำยใตส้ญัญำปรบัโครงสรำ้งหนี(้กลบัรำยกำร) -19 0 0 

  คำ่ตดัจ  ำหน่ำยภำษีเงินได ้ 0 1 3 

  ดอกเบีย้รบั -18 -18 -18

  ดอกเบีย้จำ่ย 41 49 41 
กำรเปลี่ยนแปลงในสว่นประกอบของสนิทรพัยด์  ำเนินงำน(เพ่ิมขึน้)
ลดลง  174 3 130 

  ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวยีนอ่ืน 231 -117 297 

  สินคำ้คงเหลือ 201 204 -9

  สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น -3 0 -6

  ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีไ้มห่มนุเวียนอื่น 57 -29 -50

  สินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำ(เพ่ิมขึน้)ลดลง 132 -177 - 

  สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 2 -11 -1

-3-3

-3-3 -3

- 
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(หน่วย : ลำ้นบำท) 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 2563 2562 2561

กำรเปลี่ยนแปลงในสว่นประกอบของหนีส้ินด  ำเนินงำนเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

  เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวยีนอ่ืน -85 45 -189

  เจำ้หนีก้ำรคำ้กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั - 

  เงินเรยีกเก็บเกินกวำ่งำนที่ท  ำเสรจ็ - 

 หนีส้ินที่เกิดจำกสญัญำเพิ่มขึน้(ลดลง) -82 73 - 

  หนีส้ินหมนุเวียนอื่น - - - 

เงินสดรบัจำกกำรด ำเนินงำน 627 -8 172 

   เงินสดรบัดอกเบีย้ 18 18 18 

   เงินสดจำ่ยดอกเบีย้ -44 -48 -38

   เงินสดจำ่ยภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน -67 -29 0 

   เงินสดรบัภำษีเงินไดนิ้ตบิคุคล 19 - 21 

   เงินสดจำ่ยภำษีเงินไดนิ้ติบคุคล -20 -22 -49

กระแสเงินสดสทุธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 532 -90 124 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ 

 เงินฝำกธนำคำรติดภำระค ำ้ประกนั(เพ่ิมขึน้)ลดลง 2 -6 -9

 เงินสดรบัจำกกำรขำยที่ดิน อำคำร และอปุกรณ ์ 3 6 4 

 เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ ์ -12 -76 -266

 เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน -0 -13 -21

 เงินสดรบัจำกกำรสญูเสียอ ำนำจกำรควบคมุในบรษัิทยอ่ย - 10 - 

 เงินสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรพัยไ์มมี่ตวัตน - 0 - 

เงินสดสทุธิไดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกิจกรรมลงทนุ -6 -77 -292
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      (หน่วย : ลำ้นบำท) 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 2563 2562 2561

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 
         รบั(จำ่ย)เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนั
กำรเงิน -138 88 28 

  เงินสดรบัคำ่หุน้จำกผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย 2 0 0 

  เงินสดรบัจำกกำรขำยหุน้ของบรษัิทยอ่ย 0 

 เงินสดจำ่ยเพ่ือช ำระหนีส้ินภำยใตแ้ผนกำรปรบัโครงสรำ้งหนี ้ -329 -51 -46

 เงินสดจำ่ยเพ่ือช ำระหนีส้ินภำยใตส้ญัญำปรบัโครงสรำ้งหนี ้ -16 -14 -16

 เงินสดรบัจำกเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 314 69 328 

 เงินสดจำ่ยเพ่ือช ำระเงินกูย้ืมระยะยำวสถำบนักำรเงิน -73 -72 -36

 เงินสดจำ่ยเพ่ือช ำระหนีต้ำมสญัญำเชำ่ซือ้ -26 -18 -11

 เงินสดจำ่ยรบัจำกสญัญำเชำ่กำรเงิน (ขำยแลว้เชำ่กลบั) - 28 - 

 เงินสดจำ่ยเงินปันผล - - -52

เงินสดสทุธิไดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกิจกรรมจดัหำเงิน -265 30 196 

ผลตำ่งจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงินที่เป็นเงินตรำตำ่งประเทศ 1 -2 -2

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ 261 -139 26 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัตน้ปี 135 274 258 

เงินสดลดลงจำกกำรสญูเสียอ ำนำจกำรควบคมุในบรษัิทยอ่ย - - -10

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัปลำยปี 396 135 274 

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท) 2563 2562 2561 
มลูคำ่ตำมบญัชตีอ่หุน้ 3.68 3.47 3.68 

ก ำไรสทุธิตอ่หุน้ 0.05 -0.45 -0.04

เงินสดปันผลตอ่หุน้ 0.00 0.00 0.13 

หุน้ปันผลตอ่หุน้ 0.00 0.00 0.00 

อัตราการเตบิโต (%) 2563 2562 2561 
สินทรพัยร์วม -11% 5% 1% 

หนีส้ินรวม -20% 11% 5% 

รำยไดจ้ำกกำรขำยหรอืบรกิำร -16% -5% -19%

ตน้ทนุและคำ่ใชจ้ำ่ยด ำเนินงำน -21% 1% -13%

ก ำไรสทุธิ -112% 961% -107%
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อัตราส่วนทางการเงนิ 2563 2562 2561 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง : 

   อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 1.17 1.15 1.51 

   อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเรว็ (เทำ่) 0.68 0.55 0.90 

   อตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสด (เทำ่) 0.35 -0.06 0.09 

   อตัรำสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ำรคำ้ (เทำ่) 3.43 3.31 3.02 

   ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 105.11 108.60 119.30 

   อตัรำสว่นหมนุเวียนสินคำ้คงเหลือ (เทำ่) 4.89 4.36 3.76 

   ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉลี่ย (วนั) 73.68 82.60 95.70 

   อตัรำสว่นหมนุเวียนเจำ้หนี ้(เทำ่) 4.85 4.15 2.92 

   ระยะเวลำช ำระหนี ้(วนั) 74.25 86.78 123.25 

   Cash Cycle (วนั) 104.54 104.42 91.76 

อตัรำสว่นแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร: 

   อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 25% 19% 24% 

   อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) 2% -4% 1% 

   อตัรำก ำไรอ่ืน (%) 2% 3% 2% 

   อตัรำสว่นเงินสดตอ่กำรท ำก ำไร (%) 1077% 63% 340% 

   อตัรำก ำไรสทุธิ (รอ้ยละ) 1% -5% -0.4%

   อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (รอ้ยละ) 2% -13% -1%

อตัรำสว่นแสดงประสิทธภำพในกำรด ำเนินงำน : 

   อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์(รอ้ยละ) 1% -5% 0% 

   อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัยถ์ำวร (%) 6% -7% 4% 

   อตัรำกำรหมนุของสินทรพัย ์(เทำ่) 1 1 1 

อตัรำสว่นวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน : 

   อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทำ่) 1.4 1.8 1.5 

   อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (เทำ่) 13 -1 4 

  อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั(Cash basis)  (เทำ่) -6 1 0 

  อตัรำกำรจำ่ยเงินปันผล (%) 0% 0% -299%
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ในกำรวิเครำะหฐ์ำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนต่อไปนี ้เป็นกำรวิเครำะหข์อ้มลูทำงกำรเงินตำมงบกำรเงิน
รวมของบริษัท ส  ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

          ในปี 2563 บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 3,059 ลำ้นบำท  ลดลง 578 ลำ้นบำท  คิดเป็น  16%
จำกปี 2562 ซึ่งเป็นผลมำจำกสถำนกำรณก์ำรระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID- 19) สถำนกำรณนี์ส้รำ้ง
ผลกระทบทั่วโลก ท ำใหร้ำยไดข้องบริษัทลดลง ทัง้ในประเทศ และต่ำงประเทศ แต่บริษัทสำมำรถปรบัตวักบัสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวไดอ้ย่ำงรวดเร็ว โดยฝ่ำยบริหำรไดอ้อกมำตรำกำรพิเศษเป็นกำรเร่งด่วนเพ่ือรบัมือกับสถำนกำรณ ์COVID-19 
ตัง้แตช่่วงตน้ปี 2563 ไดแ้ก่  

1. มำตรกำรงดจ่ำยคำ่เบีย้ประชมุกรรมกำร
2. มำตรกำรควบคมุกำรอนมุตัิจำ้งงำนผูร้บัเหมำ
3. มำตรกำรควบคมุสินคำ้คงคลงั
4. มำตรกำรควบคมุกำรท ำงำนลว่งเวลำ
5. มำตรกำรติดตำมหนีท่ี้เกินก ำหนดช ำระ
ทั้งหมดนีเ้พ่ือลดตน้ทุน และ ค่ำใชจ้่ำยของบริษัท และเพ่ือบริหำรกระแสเงินสดใหเ้พียงพอ หำกสถำนกำรณ์

ดงักลำ่วแย่ลงเรื่อยๆ สูวิ่กฤต เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรประเมินวำ่สถำนกำรณนี์อ้ำจมีระยะเวลำนำน และไดน้ ำแผนรองรบักำร
ด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเน่ือง BCP (Business Continuity Planning)มำใช ้ในกำรบริหำรงำนในช่วง COVID-19 กำรบริหำร
จดักำรทัง้หมดนี ้สง่ผลใหใ้นปี 2563 บริษัท มีก ำไรสทุธิ ท่ี 22 ลำ้นบำท เพ่ิมขึน้ 112% จำกปี 2562 ทัง้นีส้ำมำรถวิเครำะห์
ในรำยละเอียดไดด้งันี ้

งบการเงนิรวม 
จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

เคร่ืองท า
น ้าแข็ง 

และระบบ 
อุตสาหกรรม 
ความเยน็ 

เคร่ืองจักรและ 
ระบบ 

ผลิตภัณฑเ์หลว 
และแปรรูป 
อาหาร 

งานบริการ 
และอะไหล่ 

รวม 

2563 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร - ในประเทศ 1,639.3 649.3 331.0 2,619.5 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร - ตำ่งประเทศ 301.0 121.9 16.9 439.7 

รวม 1,940.3 771.1 347.8 3,059.2 

ตน้ทนุขำย (1,439.6) (588.7) (275.8) (2,304.1) 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยและบรกิำร 500.7 182.4 72.0 755.1 

% ก ำไรตอ่ยอดขำย 26% 24% 21% 25% 

% ยอดขำย ตอ่ยอดรวม 63% 25% 11% 100% 

การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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2562 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร - ในประเทศ 1,984.8 600.3 439.7 3,024.8 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร - ตำ่งประเทศ 424.7 107.2 80.2 612.2 

รวม 2,409.6 707.5 519.9 3,637.0 

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

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยและบรกิำร 236.0 196.5 263.1 695.6 

% ก ำไรตอ่ยอดขำย 10% 28% 51% 19% 

% ยอดขำย ตอ่ยอดรวม 66% 19% 14% 100% 

% กำรเติบโตของผลิตภณัฑ ์ -19% 9% -33% -16%

2561 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร - ในประเทศ 1,654.0 840.2 572.4 3,066.6 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร - ตำ่งประเทศ 580.7 150.3 26.2 757.3 

รวม 2,234.7 990.5 598.6 3,823.8 

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

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยและบรกิำร 431.8 315.9 172.9 920.6 

% ก ำไรตอ่ยอดขำย 19% 32% 29% 24% 

% ยอดขำย ตอ่ยอดรวม 58% 26% 16% 100% 

% กำรเติบโตของผลิตภณัฑ ์ 8% -29% -13% 5% 
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1. รายได้จากการขายและบริการ
รำยไดข้องบริษัทฯ ในปี 2563 มำจำกกลุ่มธุรกิจเครื่องท ำน ำ้แข็งและระบบอตุสำหกรรมควำมเย็นมีสดัสว่นสงูท่ีสดุ

คิดเป็น 63% จำกรำยไดร้วม  กลุม่ธุรกิจเครื่องจกัรและระบบส ำหรบัผลิตภณัฑเ์หลวและแปรรูปอำหำรท ำรำยไดใ้หบ้รษัิทฯ 
คิดเป็น 25% และกลุม่งำนบริกำรคิดเป็น 11% จำกรำยไดร้วม  โดยวิเครำะหอ์ตัรำกำรเติบโตในแตล่ะกลุม่ธุรกิจ ไดด้งันี ้ 

กลุ่มธุรกิจเครื่องท ำน ำ้แข็งและระบบอตุสำหกรรมควำมเย็น มีอตัรำกำรเติบโตลดลง  19%  เป็นผลมำจำกลูกคำ้
ชะลอกำรลงทนุอนัเน่ืองมำจำกสถำนกำรณ ์COVID -19  

กลุ่มธุรกิจเครื่องจกัรและระบบส ำหรบัผลิตภณัฑเ์หลวและแปรรูปอำหำรมีอตัรำกำรเติบโตเพ่ิมขึน้ 9% เน่ืองมำมี
งำนโครงกำรซึง่รบัไวใ้นปีก่อน แตม่ำรบัรูร้ำยไดใ้นปี 2563  

กลุ่มธุรกิจงำนบริกำรและอะไหล่ มีอัตรำเติบโตลดลง  33% เน่ืองจำกสภำพเศรษฐกิจ ท่ีไดร้ับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ ์COVID -19 

2. รายได้อื่น
รำยไดอ้ื่นของบริษัทฯ 67ลำ้นบำท คิดเป็น 2.2% ของรำยไดร้วมในปี 2563 ประกอบดว้ย รำยไดท่ี้เกิดจำกกำร

ด ำเนินธุรกิจอื่นๆของบริษัทฯ เช่น ก ำไรจำกอตัรำแลกปลี่ยน, ดอกเบีย้รบั ,  หนีส้ญูท่ีไดร้บัเงินคืนในภำยหลงั เป็นตน้  ซึ่ง
รำยไดอ้ื่นของบริษัทจะอยู่ในอตัรำนี ้ปกติทกุปีเป็นปกติ แตเ่ม่ือพิจำรณำเปรียบเทียบกบัปี 2562 จะพบตำ่กนัคอ่นขำ้งมำก 
เน่ืองจำกในปี 2562 บริษัทฯ มีรำยไดอ้ื่นสงูกว่ำปกติ เป็นผลมำจำกกำรโอนยำ้ยพนกังำน และผลประโยชนพ์นักงำนเมื่อ
ครบเกษียณอำยุจำกบริษัทย่อยแห่งหนึ่งไปยังบริษัทย่อยอื่นๆ ท ำให้บริษัทย่อยดังกล่ำวไม่ตอ้งรับภำระค่ำใช้จ่ำย
ผลประโยชนพ์นกังำนอีกต่อไป ในขณะท่ีบริษัทย่อยท่ีรบัพนกังำนดงักล่ำว ตอ้งรบัภำระค่ำใชจ้่ำยของพนักงำนท่ีโอนมำ 
และบนัทกึเป็นคำ่ใชจ้่ำยในบริษัทนัน้ 

3. ต้นทุนขายและก าไรข้ันต้น
ในปี 2563 บริษัทฯ มีอตัรำก ำไรขัน้ตน้คิดเป็น 25% ของรำยได ้ในขณะท่ีปี 2562 บริษัทฯ มีอตัรำก ำไรขัน้ตน้คิด

เป็น 19% ของรำยได ้ทัง้นีใ้นปี 2563 บริษัทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำรลดลงถึง  578 ลำ้นบำท คิดเป็น -
16% จำกปี 2562 แต่สำมำรถมีก ำไรขัน้ตน้เพ่ิมขึน้จำกปีก่อน จ ำนวน  59 ลำ้นบำท คิดเป็น  8.5% จำกปี 2562 เน่ืองจำก
บริษัทไดม้ีมำตรกำรพิเศษควบคมุตน้ทนุอย่ำงเขม้งวดในสถำนกำรณนี์ ้ตำมท่ีกลำ่วไปแลว้ขำ้งตน้ ท ำใหส้ำมำรถรบัมือกบั
สถำนกำรณไ์ดท้นั  

4. ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ปี 2563 ตน้ทุนในกำรจัดจ ำหน่ำยและค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรรวมกัน 772 ลำ้นบำท คิดเป็น 25% ของรำยได้
ในขณะท่ีในปี 2562 บริษัทฯ มีตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยและค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรรวมกนั 953 ลำ้นบำท คิดเป็น 26% 
ของรำยได ้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ บริษัทฯ มีตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยและค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรลดลง 180 ลำ้น
บำท ส่วนใหญ่มำจำก ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกับพนักงำน ค่ำเดินทำง เน่ืองจำกบริษัทมีกำรปรับโครงสรำ้งองคก์ร เพ่ือเพ่ิมขีด
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ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และ มีกำรปรบักำรบริหำรแบบ  New normal กล่ำวคือ สรำ้งเครื่องมือในกำรบริหำรงำน และ
ก ำหนดวิธีกำรควบคมุงำนแบบระยะไกลอย่ำงเป็นระบบ โดยมีหลกัคิดวำ่ทกุคนสำมำรถท ำงำนไดจ้ำกทกุท่ี 

  
5. ก าไรสุทธิ  

ในปี 2563 บริษัทมีก ำไรสิทธิ 22 ลำ้นบำท คิดเป็น 0.7% ของรำยได ้ ในขณะท่ีปี 2562 บริษัทฯ มีขำดทนุสทุธิ 186 
ลำ้นบำท คิดเป็น –4.9% ของรำยได ้ซึง่ในปี 2563 บริษัทไดบ้นัทกึผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทนุในต่ำงประเทศ 
จ ำนวน 24 ลำ้นบำท เขำ้ไปแลว้ดว้ย 

 
6. สินทรัพย ์และหนีสิ้น  

สินทรพัย ์  
ณ สิน้ปี 2563 บริษัทฯ มีสินทรพัย ์ 3,626 ลำ้นบำท และเมื่อสิน้ปี 2562 มีสินทรพัย ์4,053 ลำ้นบำท ซึ่งบริษัทฯ มี

สินทรพัยล์ดลง 420 ลำ้นบำท คิดเป็น -11%  
ในส่วนของสินทรพัยท่ี์ลดลง โดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนีก้ำรคำ้และลูกหนีไ้ม่หมุนเวียนอื่น และสินคำ้คงคลงั  เมื่อ

วิเครำะหร์ะยะเวลำเก็บหนี ้พบวำ่ ในปี 2563 บริษัทฯ มีระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ยอยู่ท่ี 105 วนั ซึง่ในปี 2562 เฉลี่ยอยู่ท่ี 109 
วนั สว่นระยะเวลำในกำรขำยสินคำ้เฉลี่ยลดลงโดยปี 2563 เท่ำกบั 73 วนั และปี 2562 เท่ำกบั 82 วนั  

หนีส้ิน   
จำก ณ สิน้ปี 2563 บริษัทฯ มีหนีส้ิน  2,075 ลำ้นบำท และเมื่อสิน้ปี 2562 มีหนีส้ิน 2,590 ลำ้นบำท พบว่ำบริษัทฯ 

มีอตัรำกำรเติบโตของหนีส้ินลดลง 515 ลำ้นบำท คิดเป็น  -20%  
หนีส้ินท่ีลดลง มำจำกเจำ้หนีก้ำรคำ้ และเงินกูยื้มเป็นหลกั เมื่อวิเครำะหร์ะยะเวลำช ำระหนี ้ของปี 2563 อยู่ท่ี 74 

วนั ในขณะท่ี ปี 2562 มีระยะเวลำ 87 วนั สว่นเงินกูยื้มท่ีลดลงนัน้ เกิดจำกมีกำรคืนเงินกูใ้หก้บัสถำบนักำรเงิน  
จำกขอ้มูลดงักล่ำวแสดงใหเ้ห็นว่ำในปี 2563 อตัรำกำรเติบโตของสินทรพัยร์วมลดลง -11% ในขณะท่ีอตัรำกำร

เติบโตของหนีส้ินรวม ลดลง -20% แสดงใหเ้ห็นวำ่หนีส้ินลดมำกกวำ่ทรพัยส์ิน ซึ่งเป็นเรื่องท่ีดี   
 

7. สัดส่วนของผู้ถอืหุ้น  
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่ 1,551 ลำ้นบำท ในขณะท่ี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 

2562 บริษัทฯ มีสว่นของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่ 1,463 ลำ้นบำท  
เมื่อพิจำรณำสดัส่วนหนีส้ินต่อสว่นของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่ พบว่ำ ณ 31 ธันวำคม 2563 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 

2562 อยู่ท่ี 1.4 และ 1.8 เท่ำ ตำมล ำดับ ซึ่งยังไม่เกินนโยบำยของบริษัทฯ ท่ีก ำหนดสดัส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้
บริษัทใหญ่ไวไ้มเ่กิน 2 เท่ำ แสดงใหเ้ห็นถงึประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน และเสถียรภำพทำงกำรเงินของบริษัทฯ 

  
8. การวิเคราะหส์ภาพคล่อง 

บริษัทฯ มีอตัรำส่วนสภำพคล่อง ณ สิน้ปี 2563 และ สิน้ปี 2562 อยู่ท่ี 1.17 เท่ำ และ1.15 เท่ำ ตำมล ำดบั โดยมี
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเรว็ ณ สิน้ปี 2563 และ สิน้ปี 2562 อยู่ท่ี 0.68 เท่ำ และ 0.55 เท่ำ  
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เมื่อพิจำรณำระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย ณ สิน้ปี 2563 และ สิน้ปี 2562 อยู่ ท่ี 105 วัน และ 109 วัน ตำมล ำดับ  
ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉลี่ยสิน้ปี 2563 และ สิน้ปี 2562 อยู่ท่ี 74 วนั และ 83  วนั ตำมล ำดบั  ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉลี่ยสิน้ปี 
2563 และสิน้ปี 2562 อยู่ท่ี 74 วนั และ 87 วนั ตำมล ำดบั  ดงันัน้วงจรเงินสดของบริษัทฯ สิน้ปี 2562 และสิน้ปี 2561 อยู่ท่ี 
105 วนั และ 104 วนั ตำมล ำดบั  บริษัทฯ มีวงจรเงินสดยำวขึน้เล็กนอ้ย เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดพบว่ำระยะเวลำใน
กำรเก็บหนีล้ดลง เน่ืองจำกบริษัทฯ ไดม้ีมำตรำกำรเก็บหนีท่ี้เขม้งวดขึน้ แมว้่ำจะมีลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำระยะยำวอยู่ดว้ย
แลว้ และมีระยะเวลำขำยสินคำ้ท่ีลดลง จำกมำตรำกำรกำรควบคุมสินคำ้คงคลงัในช่วงสถำนกำรณ ์ COVID-19 แมว้่ำ
ระยะเวลำในกำรช ำระหนีจ้ะลดลง จำกกำรจดัท ำกลยุทธก์ำรจดัซือ้ใหม่ ซึ่งในบำงกรณีอำจตอ้งจดัหำผูจ้  ำหน่ำยรำยใหม่ 
ซึง่ในเบือ้งตน้อำจเริ่มตน้ท่ีเครดิตเทอมสัน้ก่อน 

เมื่อพิจำรณำงบกระแสเงินสด พบว่ำ สิน้ปี 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมขึน้ 261 ลำ้นบำท จำกสิน้ปี 
2562 โดยกระแสเงินสดสทุธิดงักลำ่วประกอบดว้ย กระแสเงินสดสทุธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 532ลำ้นบำท มีกระแส
เงินสดใชไ้ปจำกกิจกรรมลงทนุ 6 ลำ้นบำท และมีกระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกำรช ำระคืนเงินกู ้265 ลำ้นบำท  

  
9. ภาระหนีส้ินนอกงบดุล 

ณ สิน้ปี 2563 บริษัทฯ มีภำระหนงัสือค ำ้ประกนัธนำคำร (Bank Guarantee)  192.54 ลำ้นบำท ,  0.0037ลำ้นยโูร 
และ 0.38 ลำ้นเหรียญสหรฐัอเมริกำ แบ่งเป็น 

 
1. หนงัสือค ำ้ประกนัธนำคำรกบักำรไฟฟ้ำ กรมศลุกำกร และบตัรน ำ้มนั จ ำนวน  4.29 ลำ้นบำท  
2. หนงัสือค ำ้ประกนัธนำคำรเพ่ือกำรท ำงำนโครงกำร  จ ำนวน 188.25 ลำ้นบำท , 0.0037 ลำ้นยโูร และ 

0.38 ลำ้นเหรียญสหรฐัอเมริกำ ประกอบไปดว้ยกำรค ำ้ประกนัตำ่งๆ ดงันี ้
ค ำ้ประกนัซอง : เพ่ือกำรย่ืนประมลูซอง ซึง่จะไดค้ืนเมื่อมีกำรประกำศผลกำรย่ืนซองแลว้  

• ค ำ้ประกนัเงินรบัลว่งหนำ้ :  เพ่ือเป็นหลกัประกนักำรรบัเงินมดัจ ำลว่งหนำ้จำกลกูคำ้  
• ค ำ้ประกนัสญัญำ: เพ่ือค ำ้ประกนัระหวำ่งกำรท ำงำนตำมสญัญำท่ีท ำกบัลกูคำ้  

ค ำ้ประกนัผลงำน : เพ่ือเป็นหลกัประกนัผลงำนแทนเงินค ำ้ประกนัท่ีลกูคำ้หกัไวจ้ำกคำ่จำ้ง และจะคืนใหบ้ริษัทฯ เมื่อครบ 
ระยะเวลำค ำ้ประกนั  กำรค ำ้ประกนันีช้่วยท ำใหบ้ริษัทฯ ไดก้ระแสเงินสดรบัเรว็ขึน้ 
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5.   ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอื่น  
 5.1 ข้อมูลทั่วไป 
บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน) 
ท่ีตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ : 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 
โทรศพัท ์: +66 (0) 2328-1035-49   โทรสำร : +66 (0) 2328-1245 
เวบ็ไซต ์http://www.patkol.com  เลขทะเบียนนิตบิคุคล 0107536000587  
วนัท่ีก่อตัง้บริษัท 28 พฤศจิกำยน 2508 
ประเภทธุรกิจ :  บริษัทวิศวกรรมสรำ้งเครื่องจกัรท ำควำมเย็นและเครื่องจกัรท่ีใชใ้นกำรแปรรูปและกำรผลิตอำหำรประเภท
ตำ่งๆ เช่น เครื่องท ำน ำ้แข็งหลอด หอ้งเย็น สรำ้งเครื่องจกัรและโรงงำนส ำหรบัผลิตผลิตภณัฑต์ำ่งๆท่ีเป็นของเหลว เช่น 
ผลิตภณัฑน์มพำสเจอรไ์รส ์นมยเูอสที น ำ้ผลไม ้น ำ้ดื่มบรรจขุวด ฯลฯ  
ขอ้มลูหลกัทรพัย ์: หุน้สำมญัของ บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน) เขำ้จดทะเบียนและท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ 2536 โดยใชช่ื้อย่อหลกัทรพัย ์“PK” 
ทนุจดทะเบียนจ ำนวน  600,243,737  บำท   ทนุช ำระแลว้จ ำนวน  494,095,237  บำท 
แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 414,697,781  หุน้  แบ่งออกเป็นหุน้บรุิมสทิธ์ิจ ำนวน 79,487,456  หุน้ 
มลูคำ่ท่ีตรำไว ้(พำร)์ หุน้ละ  1 บำท 
 
บคุคลอำ้งอิงอ่ืนๆ 
นำยทะเบียนหุน้สำมญั : บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 93 ถนนรชัดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์+66 (0) 2009-9000   
 
ผูส้อบบญัชี : บริษัท กรินทร ์ออดิท จ ำกดั  138 อำคำรบญุมิตร  ชัน้ 6 หอ้งบี 1 ถนนสลีม  แขวงสรุิยวงศ ์ เขตบำงรกั  
กรุงเทพฯ โทรศพัท ์+66 (0) 2634-2484-6   
 
 5.2 ข้อมูลส าคัญอืน่ 
ขอ้มลูนิติบคุคลท่ีบริษัทฯ ถือหุน้ตัง้แตร่อ้ยละ 10 ขึน้ไป  

1. บริษัท พฒันก์ล แมนนแูฟคเจอริ่ง จ ำกดั (PKM) 

เลขท่ี 129 หมูท่ี่ 3 ถนนเพชรเกษม ต ำบลหว้ยโรง อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวดัเพชรบรุี 
โทรศพัท ์+66(032) 447-920-27    
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ ำหน่ำยเครื่องจกัรและอปุกรณส์ ำหรบัอตุสำหกรรมอำหำรและเครื่องท ำควำมเย็น 
ทนุจดทะเบียน :  100,000,000 บำท    สดัสว่นกำรถือหุน้ 99.99 % 
 
 

http://www.patkol.com/
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2. บริษัท พฒันก์ล เทรดดิง้ จ ำกดั (PKT) 

เลขท่ี 79/1 หมูท่ี่ 14 ถนนก่ิงแกว้-ลำดกระบงั ต ำบลรำชำเทวะ อ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมทุรปรำกำร 
โทรศพัท ์+66 (0)-2328-1035-49  
ประเภทธุรกิจ : จ ำหน่ำยอะไหล ่วสัด ุอปุกรณส์  ำหรบัเครื่องท ำน ำ้แข็งและเครื่องท ำควำมเย็น 
ทนุจดทะเบียน : 30,000,000 บำท    สดัสว่นกำรถือหุน้ 99.99% 
 

3. บริษัท เอส พำเนล จ ำกดั (SPN) 

เลขท่ี 89/64 หมูท่ี่ 2 ต  ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมทุรสำคร จงัหวดัสมทุรสำคร         
โทรศพัท ์ +66 (034)-885-090-91   
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและน ำเขำ้แผ่นโฟมและอปุกรณส์ ำหรบักิจกำรหอ้งเย็น 
ทนุจดทะเบียน : 40,000,000 บำท    สดัสว่นกำรถือหุน้ 80% 
 

4. บริษัท ฮีทอะเวย ์จ ำกดั (HA) 

เลขท่ี 135 หมู ่7 ต  ำบลคลองเปรง อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 
โทรศพัท ์+66(038)-088-708 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ ำหน่ำยเครื่องระบำยควำมรอ้น อะไหล ่และอปุกรณเ์ครื่องระบำยควำมรอ้น 
ทนุจดทะเบียน : 10,000,000 บำท   สดัสว่นกำรถือหุน้ 99.99% 
 

5. บริษัท ไทจีนิค จ ำกดั (TG) 

เลขท่ี 348 ถนนเฉลิมพระเกรียติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 
โทรศพัท ์+66 (0) -238-1035  
ประเภทธุรกิจ : ออกแบบและผลิต ถงัมีแรงดนั ถงัไมม่ีแรงดนั รวมถงึอปุกรณป์ระกอบถงัอ่ืนๆ ส  ำหรบัใชใ้นอตุสำหกรรม
อำหำร  อตุสำหกรรมเครื่องดื่ม อตุสำหกรรมเครื่องส ำอำง อตุสำหกรรมยำและปิโตรเคมี   
ทนุจดทะเบียน 65,000,000 บำท   สดัสว่นกำรถือหุน้ 99 %    
 

6. บริษัท พฒันก์ล ฟิลิปปินส ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (PK-PH) 

Unit 12G IBM Plaza Building, E, Rodriguez Jr., Eastwood Quezon city 1110 Philippines 
ประเภทธุรกิจ : ตวัแทนจ ำหน่ำยเครื่องจกัร และงำนโครงกำรรวมถงึติดตัง้และซอ่มบ ำรุงเครื่องจกัรของบริษัทฯ ในประเทศ
ฟิลิปปินส ์
ทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ : 11,750,000  เปโซฟิลิปปินส ์ สดัสว่นกำรถือหุน้ 60%    
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7.  บริษัท อินโดนีเซีย พฒันก์ล เซอรวิ์ส จ ำกดั (PK-ID Service) 

Rukan Bisnis Blok KJA 12 A-14 Perum Daan Mogot Baru,Daan Mogot KM16-Kalideres, Jakarta Barat 11840 
ประเภทธุรกิจ : ใหบ้ริกำรซอ่มบ ำรุงเครื่องจกัรของบริษัทฯ ในประเทศอินโดนีเซีย 
ทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ : 2,737,400,000 รูเปียอินโดนีเซีย  สดัสว่นกำรถือหุน้ 99.99%  
 

8. บริษัท พฒันก์ล มำเลเซีย เซินดิเรียน เบอรฮ์ดั (PK-MY) 

S-01-09 Impian Meridian Commerzshop Jalan Subang1, Usj,47600 Subang Jaya, Selangor, Malaysia  
ประเภทธุรกิจ : ตวัแทนจดัจ ำหน่ำยเครื่องจกัร และงำนโครงกำร รวมถงึซอ่มบ ำรุงเครื่องจกัร 
ทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ :1,000,000 มำเลยร์ิงกิต   สดัสว่นกำรถือหุน้ 100 % 
 

9. บริษัท พฒันก์ล เมียนมำ่ จ ำกดั (PK-MM) 

No.19, Nwe Aye Ward, Minadar Road, Dawbon Township, Yangon Region, The Republic of the Union of 
Myanmar 11241 
ประเภทธุรกิจ : ตวัแทนจดัจ ำหน่ำยเครื่องจกัรและงำนโครงกำรรวมถงึซอ่มในเครื่องจกัรของบริษัทฯในประเทศมำเลเซีย   
ทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ : 50,000 USD    สดัสว่นกำรถือหุน้ 99 % 
 

10. บริษัท อินโดนีเซีย พฒันก์ล รีฟริเจอเลชั่น จ ำกดั (PK-ID RF) 

Rukan Bisnis Blok KJA 12 A-14 Perum Daan Mogot Baru, Daan Mogot KM16-Kalideres, Jakarta Barat 11840 
ประเภทธุรกิจ : ตวัแทนจดัจ ำหน่ำยเครื่องจกัร และงำนโครงกำร รวมถงึ งำนติดตัง้และซอ่มบ ำรุงเครื่องจกัรในธุรกิจเครื่อง
ท ำควำมเย็นประเทศอินโดนีเซีย 
ทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ : 10,000,000,000 รูเปียอินโดนีเซีย  สดัสว่นกำรถือหุน้ 67%  

 
5.3 ข้อพพิาททางกฎหมาย   

 บริษัท เอส พำเนล จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีข้อพิพำททำงกฎหมำยเป็นคดีแพ่งในศำล โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้
 1.คดีศำลแพ่ง ระหว่ำง บริษัท ชบับส์ำมคัคีประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) ท่ี 1 กบัพวกรวม 3 คน โจทก ์กบั บริษัท 
เอส พำเนล จ ำกดั ท่ี 1 กบัพวกรวม 2 คน จ ำเลย ซึง่โจทกท์ัง้สำมฟ้องจ ำเลยทัง้สองเป็นคดีแพ่งตอ่ศำล เรื่องละเมิด, รบัช่วง
สิทธิ, เรียดค่ำเสียหำย, สินคำ้ท่ีไม่ปลอดภยั จ ำนวนทุนทรพัย ์143 ลำ้นบำท เมื่อวนัท่ี 11 มกรำคม 2562 มลูคดีสืบเน่ือง
จำกเหตุกำรณ์ไฟไหมอ้ำคำรเก็บสินคำ้ซึ่งโจทกท์ั้งสำมเป็นผู้รับประกันภัย ซึ่งคดีนีศ้ำลชั้นตน้พิจำรณำคดีแลว้มีค  ำ
พิพำกษำยกฟ้องจ ำเลยทัง้สอง โดยคดีอยู่ระหวำ่งกำรย่ืนอทุธรณค์ ำพิพำกษำของโจทกท์ัง้สำม 



        
       บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน)  
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 2.คดีศำลจงัหวดัสมทุรปรำกำร ระหว่ำง บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส ์จ ำกดั โจทก ์กบับริษัท ดบับลิวเอชเอ ไดวะ 
โลจิสติกส ์พร็อพเพอรต์ี ้จ  ำกดั ท่ี 1, บริษัท เอส พำเนล จ ำกดั ท่ี 2 จ ำเลย ซึ่งโจทกฟ์้องจ ำเลยทัง้สองเป็นคดีแพ่งต่อศำล 
เรื่องละเมิด, เรียกคำ่เสียหำย จ ำนวนทนุทรพัย ์246 ลำ้นบำท เม่ือวนัท่ี 14 มกรำคม 2562 มลูคดีสืบเน่ืองจำกเหตกุำรณไ์ฟ
ไหมอ้ำคำรเก็บสินคำ้ซึ่งโจทกเ์ป็นผูเ้ช่ำอำคำรเก็บสินคำ้ดงักล่ำว คดีอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำค ำสั่งของศำลอุทธรณ์ 
เน่ืองจำกมีผูร้อ้งขอเขำ้มำเป็นโจทกร์ว่ม 
 ปัจจุบนัคดีดงักลำ่วอยู่ในระหวำ่งกำรพิจำรณำของศำล ทำงฝ่ำยบริหำรและท่ีปรกึษำทำงกฏหมำยของบริษัทมี
ควำมเห็นว่ำ ผลของคดีควำมยงัมีควำมไม่แน่นอนและยังไม่สำมำรถสรุปไดใ้นขณะนี ้จึงยงัไม่ตัง้ประมำณกำรค่ำควำม
เสียหำย  ในส่วนบริษัทฯ และบริษัทย่อยอื่นไม่มีขอ้พิพำททำงกฎหมำยอื่นใดท่ีอำจมีผลกระทบในทำงลบตอ่สินทรพัยข์อง
บริษัทและบริษัทย่อยท่ีมีจ ำนวนสูงกว่ำรอ้ยละ 5  ของส่วนของผูถื้อหุน้ และ/หรือ ไม่มีผลต่อกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมี
นยัส  ำคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
       บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน)  
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ส่วนที ่2 
การก ากับดูแลกจิการ 

 
6.  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
 6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏบิัตกิารก ากับดูแลกจิการ 
  6.1.1 นโยบำยและแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร และพนกังำน 
  1. คณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนมุ่งมั่นท่ีจะน ำเอำหลกัส ำคญัในกำรก ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ ทัง้ 6 ประกำร ยดึถือเป็นหลกัในกำรปฏิบตัิงำน คือ 

   1.1) มีควำมรบัผิดชอบตอ่กำรตดัสินใจและกำรกระท ำของตนเอง (Accountability)  
   1.2) มีควำมรบัผิดชอบตอ่กำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีดว้ยขีดควำมสำมำรถท่ีมี และมี  
  ประสิทธิภำพเพียงพอ (Responsibility) 
   1.3) มีควำมโปรง่ใสในกำรปฏิบตัิงำนท่ีสำมำรถตรวจสอบได ้(Transparency) 
   1.4) มีควำมเป็นธรรมและปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียอย่ำงเท่ำเทียมกนั (Fairness) 
   1.5) มีวิสยัทศันใ์นกำรสรำ้งมลูคำ่เพ่ิมแก่บริษัทฯ ในระยะยำว (Vision to Create Long  

  Term Value) 
   1.6) มีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ (Ethics)  

  2. คณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน มุ่งมั่นท่ีจะน ำแนวปฏิบตัิของหลกักำรก ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ และจรรยำบรรณกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน มำเป็นแนวทำงใน
กำรปฏิบตัิงำน 
  3. คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมรบัผิดชอบในกำรดแูลใหร้ำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มลูต่ำงๆ 
มีควำมถกูตอ้งและเพียงพอ ซึง่เป็นไปตำมแนวปฏิบตัิท่ีดีและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
  4. คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมและก ำหนดช่องทำงท่ีสำมำรถสื่อสำรกับผูถื้อหุน้ นัก
ลงทนุ หน่วยงำนก ำกบัดแูล ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย รวมถงึกำรใหข้อ้มลูสำรสนเทศทั่วไปแก่ผูส้นใจ 
  5. คณะกรรมกำรบริษัทจดัใหม้ีกำรด ำเนินกำรใหโ้ครงสรำ้งกำรจดักำรของบริษัทฯ โดยก ำหนดอ ำนำจ
หนำ้ท่ีและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรแตล่ะชดุและผูบ้ริหำรอย่ำงชดัเจน 
  6. คณะกรรมกำรบริษัทด ำเนินกำรใหม้ีระบบกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคมุภำยในใหอ้ยู่ใน
ระดบัท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ รวมถงึมีระบบบญัชีและรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีควำมถกูตอ้งเช่ือถือได  ้
 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1.  องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1.1 คณะกรรมกำรบริษัทตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรที่มีคณุสมบตัิหลำกหลำย ทัง้ในดำ้นทกัษะ ประสบกำรณ ์
ควำมสำมำรถเฉพำะดำ้นท่ีเป็นประโยชนก์บับริษัท 

1.2 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบดว้ยกรรมกำรไมน่อ้ยกวำ่ 5 คน และไมเ่กิน 12 คน 



        
       บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน)  
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1.3 คณะกรรมกำรบริษัทตอ้งมกีรรมกำรท่ีไมไ่ดเ้ป็นกรรมกำรบริหำรอย่ำงนอ้ย 1 คน ท่ีมีประสบกำรณใ์นธุรกิจหรือ
อตุสำหกรรมหลกัของบริษัทฯ 

1.4 คณะกรรมกำรบริษัทมีกรรมกำรอิสระอย่ำงนอ้ย 4 คน หรอื 1 ใน 3 ของคณะกรรมกำรบริษัท ซึง่สำมำรถให้
ควำมเห็นเก่ียวกบักำรท ำงำนของฝ่ำยจดักำรไดอ้ย่ำงอิสระ 

1.5 คณะกรรมกำรบริษัทมีวำระด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรครำวละ 3 ปี ในกรณีท่ีจะแต่งตัง้กรรมกำรนัน้ใหด้  ำรง
ต ำแหน่งตอ่ไป จะน ำเสนอตอ่ท่ีประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีเพ่ือพิจำรณำอนมุตัิ 

1.6 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูค้ดัเลือก ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรควรเป็นกรรมกำรอิสระ 
1.7 คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรใหก้รรมกำรอิสระด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจด

ทะเบียนอื่นไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง โดยพิจำรณำถึงประสิทธิภำพกำรท ำงำนของกรรมกำรท่ีด ำรงต ำแหน่งหลำยบริษัทเพ่ือให้
มั่นใจวำ่กรรมกำรสำมำรถอทิุศเวลำในกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีใหแ้ก่บริษัทไดอ้ย่ำงเพียงพอ 

1.8 กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรสำมำรถไปด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นไมเ่กิน 2 แห่ง 
1.9 กรรมกำรมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด และ

พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมท่ีจะไดร้บัควำม
ไวว้ำงใจใหบ้ริหำรจดักำรกิจกำร 
 
2. คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริษัท 

2.1 มีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 หรือกฎหมำยอื่นท่ี
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ และส ำนกังำน ก.ล.ต.  

2.2 เป็นผูท้รงคณุวฒิุ มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณท่ี์เป็นประโยชนต์อ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
2.3 มีภำวะผูน้  ำ วิสยัทศัน ์และมีควำมอิสระในกำรตดัสินใจ เพ่ือประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม 
2.4 มีควำมรบัผิดชอบท่ีจะปฏิบตัิหนำ้ท่ีกรรมกำร และสำมำรถอทิุศเวลำในกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีกรรมกำรไดอ้ย่ำงเตม็ท่ี 

ตลอดจนมีควำมรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้ และตดัสินใจดว้ยควำมระมดัระวงั รกัษำผลประโยชนข์องบริษัทฯ 
2.5 ปฏิบตัิหนำ้ท่ีดว้ยควำมซื่อสตัย ์สจุริต มีจริยธรรม คณุธรรม ภำยใตก้รอบของกฎหมำย ตลอดจนแนวทำงกำร

ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจ 
 
3.  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 
 วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 
2535 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี กรรมกำรบริษัทตอ้งหมนุเวียนออกจำกต ำแหน่งเป็น
จ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรบริษัททัง้หมด โดยใหก้รรมกำรท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสดุเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่งก่อน 
ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะออกไม่อำจแบ่งใหต้รงเป็น 3 ส่วนได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 และ
กรรมกำรซึ่งพน้จำกต ำแหน่งแลว้อำจไดร้บัเลือกเขำ้รบัต ำแหน่งอีกก็ได ้โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน
จะคดัเลือกและเสนอรำยช่ือบคุคลท่ีเหมำะสมตอ่คณะกรรมกำรบริษัท และตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิตอ่ไป 
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4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
4.1 คณะกรรมกำรบริษัทจะจัดใหม้ีกำรประชุมคณะกรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำปีละ 4 ครัง้ และด ำเนินกำรประชุมให้

เป็นไปตำมขอ้บังคบัของบริษัท พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
โดยประธำนกรรมกำรในฐำนะประธำนในท่ีประชุมจะส่งเสริมใหม้ีกำรใชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบ และจัดสรรเวลำอย่ำง
เพียงพอท่ีฝ่ำยบริหำรจะเสนอเรื่อง และมำกพอท่ีกรรมกำรจะอภิปรำยปัญหำส ำคญักนัอย่ำงรอบคอบ รวมทัง้จดัใหม้ีกำร
จดบนัทึกรำยงำนกำรประชุมทุกครัง้เพ่ือใหก้รรมกำรและผูเ้ก่ียวขอ้งสำมำรถตรวจสอบได ้กรรมกำรมีหนำ้ท่ีตอ้งเขำ้ร่วม
ประชมุคณะกรรมกำรทกุครัง้ยกเวน้กรณีท่ีมีเหตผุลพิเศษ   

4.2 ก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในแต่ละปี เลขำนุกำรบริษัทไดจ้ดัท ำก ำหนดกำรประชุมประจ ำปีเพ่ือให้
คณะกรรมกำรบริษัทรบัทรำบก ำหนดกำรประชุมล่วงหนำ้ตลอดทัง้ปี ทัง้นีเ้พ่ือใหก้รรมกำรสำมำรถวำงแผนล่วงหนำ้และ
จดัเวลำในกำรเขำ้รว่มประชมุได ้

4.3 ในกำรก ำหนดจ ำนวนครัง้ของกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทไดพิ้จำรณำถึงควำมเหมำะสมกบัภำระหนำ้ท่ี
และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท โดยเลขำนุกำรบริษัทไดจ้ดัท ำก ำหนดกำรประชมุประจ ำปีพรอ้มระบเุรื่องท่ี
ตอ้งพิจำรณำในกำรประชุมแต่ละครัง้  เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรบริษัทไดร้บัทรำบถึงรำยละเอียดตำ่งๆ ท่ีตอ้งพิจำรณำในกำร
ประชุมแต่ละครัง้ล่วงหนำ้ เช่น กำรประชุมในเดือนกุมภำพันธจ์ะมีกำรพิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงินประจ ำปี และก ำหนด
วำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี รวมถึงก ำหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนหุน้ของบริษัท  กำรประชุมในเดือน
พฤษภำคม สิงหำคม และธนัวำคม จะมีกำรพิจำรณำอนมุตัิงบกำรเงินสอบทำนรำยไตรมำสที่ 1, 2 และ 3 เป็นตน้ 

4.4 ในกำรจัดประชุมแต่ละครั้ง เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทไดจ้ัดส่งเอกสำรกำรประชุมให้แก่กรรมกำร
พิจำรณำลว่งหนำ้ไมน่อ้ยกวำ่ 7 วนัก่อนกำรประชมุ และไดม้ีกำรจดัท ำเอกสำรและสำรสนเทศประกอบกำรประชมุ  

4.5 กำรจัดประชุมเป็นไปตำมขอ้บังคับของบริษัทและพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 อย่ำง
เคร่งครดั โดยเปิดโอกำสใหก้รรมกำรอภิปรำยปัญหำส ำคญักนัอย่ำงรอบคอบโดยทั่วกนั และมีเลขำนุกำรบริษัทเขำ้ร่วม
กำรประชุมและจดบนัทึกรำยงำนกำรประชุม ขอ้ซกัถำม และข้อเสนอแนะต่ำงๆ ของกรรมกำรดว้ย เพ่ือใหก้รรมกำรและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งสำมำรถติดตำมและตรวจสอบได ้ 

4.6 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแต่ละครัง้ประธำนกรรมกำรจะใชเ้วลำในกำรประชุมประมำณ 1-2 ชั่วโมง 
ซึ่งเป็นเวลำเพียงพอท่ีฝ่ำยจดักำรจะน ำเสนอเรื่องเพ่ือพิจำรณำ และกรรมกำรสำมำรถอภิปรำยปัญหำส ำคญักนัไดอ้ย่ำง
รอบคอบโดยทั่วกัน ทั้งนีป้ระธำนกรรมกำรไดส้่งเสริมใหก้รรมกำรในท่ีประชุมใชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบ และสอบถำมท่ี
ประชมุวำ่จะมีผูใ้ดสอบถำมเพ่ิมเติมหรือมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไมใ่นกำรประชมุแตล่ะวำระทกุครัง้ 

4.7 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทตอ้งมีจ ำนวนองคป์ระชุมขัน้ต  ่ำ ขณะท่ีลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท
แตล่ะครัง้ โดยมีกรรมกำรอยู่ไมน่อ้ยกวำ่2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 

 
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
 เลขำนกุำรบริษัทจะพิจำรณำถงึควำมเหมำะสมในกำรจดัท ำ “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำร” (CG Self-
Assessment) น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทท ำกำรพิจำรณำเป็นรำยบุคคล เพ่ือพิจำรณำผลงำนและแกไ้ขปัญหำต่ำงๆ 
ตลอดจนปรบัปรุงประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรท ำงำนใหด้ีขึน้  
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6. ความเป็นอสิระของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ 
 คณะกรรมกำรบริษัทส่งเสริมกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี โดยคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให ้“ประธำนกรรมกำร
บริษัท” ไม่เป็นคนเดียวกันกับ “ประธำนคณะเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร” ตลอดจนมีกำรแบ่งแยกอ ำนำจหนำ้ท่ีไวอ้ย่ำงชัดเจน 
เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรบริษัทถ่วงดลุกำรท ำงำนกบัฝ่ำยจดักำรไดอ้ย่ำงเป็นอิสระ 
 
7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

7.1 คณะกรรมกำรบริษัทไดส้่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำและให้ควำมรู ้แก่
กรรมกำรท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถงึกรรมกำรในคณะอนกุรรมกำรตำ่งๆ เพ่ือใหม้ีกำรปรบัปรุงกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงตอ่เน่ือง   

7.2 เลขำนุกำรบริษัทไดจ้ัดใหม้ีเอกสำรคู่มือกรรมกำร และหลักเกณฑก์ำรเปิดเผยขอ้มูล ประวัติ กำรถือครอง
หลกัทรพัย ์กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรพัย ์เป็นตน้ โดยจะจดัสง่ใหท้กุครัง้ท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรใหม ่  

7.3 คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดใหป้ระธำนคณะเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรจดัท ำรำยงำนเพ่ือทรำบเป็นประจ ำถงึแผนกำร
พฒันำและสืบทอดงำน เพ่ือเตรียมควำมพรอ้มในเรื่องผูส้ืบทอดงำนในกรณีท่ีตนไมส่ำมำรถปฏิบตัิหนำ้ท่ีได  ้

7.4 คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดโครงสรำ้งส ำหรบักำรพฒันำผูบ้ริหำร โดยมอบหมำยใหป้ระธำนคณะเจำ้หนำ้ท่ี
บริหำรรำยงำนเป็นประจ ำทกุปีถงึสิ่งท่ีไดด้  ำเนินกำรไปในระหวำ่งปี และพิจำรณำควบคูก่บัแผนกำรสืบทอดงำน 

 
  6.1.2 นโยบำยและแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ และผูท่ี้มีสว่นไดส้ว่นเสีย 

 คณะกรรมกำรบริษัทก ำกบัดแูลใหก้ำรจดัประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง
อย่ำงเคร่งครดั พรอ้มทัง้สนบัสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกกลุ่ม รวมถึงนกัลงทุนสถำบนัในกำรเขำ้ร่วม
ประชุมผูถื้อหุน้ นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทยงัไดก้ ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรดแูลสิทธิของผูถื้อหุน้ขึน้ เพ่ือเป็นกำร
ปกป้อง สง่เสริม สนบัสนนุ และไมล่ิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยมีระเอียดดงันี ้
 

1. การประชุมผู้ถือหุน้ 

1.1) การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี: คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดใหม้ีกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ปีละครัง้

ภำยในเวลำไมเ่กิน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัทฯ และหำกมีควำมจ ำเป็นเรง่ด่วนตอ้งเสนอ

วำระเป็นกรณีพิเศษซึง่เป็นเรื่องท่ีกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ หรือเก่ียวกบัเง่ือนไขหรือ

กฎเกณฑก์ฎหมำยท่ีใชบ้งัคบัท่ีตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิจำกผูถื้อหุน้แลว้ 

1.2) การเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ จะเผยแพร่ขอ้มูลประกอบวำระกำร

ประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนำ้ประมำณ 1 เดือนก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ในเว็บไซตข์องบริษัท (www.patkol.com) 

นอกจำกนี ้ยงัไดชี้แ้จงสิทธิของผูถื้อหุน้ในกำรเขำ้ประชมุและสิทธิออกเสียงลงมติของผูถื้อหุน้ไวด้ว้ย 

1.3) การอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน: บริษัทฯ จะอ ำนวยควำม

สะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และนกัลงทนุสถำบนัเพ่ือใหใ้ชส้ิทธิโดยสะดวก เช่น จดัสถำนท่ีประชมุผูถื้อหุน้ท่ีสะดวก

ต่อกำรเดินทำง พรอ้มทั้งเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้และนักลงทุนสถำบันส่งค ำถำมท่ีเก่ียวขอ้งกับวำระกำร
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ประชุมผูถื้อหุน้ถึงคณะกรรมกำรบริษัทล่วงหนำ้ก่อนวันประชุมผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ำ 90 วัน โดยผ่ำนทำง

เว็บไซตข์องบริษัทฯ หรือโทรสำรหมำยเลข 0-2328-1245 โดยแจง้ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยพรอ้มกบักำรแจง้เผยแพรข่อ้มลูหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ประจ ำปี  

1.4) การมอบฉันทะ:   ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีไม่สำมำรถมำเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตวัเองได ้คณะกรรมกำรจดัเตรียม

หนงัสือกำรมอบฉันทะท่ีมีรูปแบบท่ีง่ำยต่อกำรกรอกขอ้มลูที่ผูถื้อหุน้สำมำรถเลือกกรรมกำรดว้ยตนเองหรือ

ใชท้ำงเลือกโดยกำรเสนอช่ือกรรมกำรอิสระหรือบุคคล อื่นในกำรมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ โดยใหใ้ชห้นงัสือ

มอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดท่ีบริษัทไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนงัสือนดัประชุม นอกจำกนี ้    ผูถื้อหุน้สำมำรถ 

Download หนงัสือมอบฉนัทะผ่ำนทำงหนำ้เวบ็ไซตข์องบริษัทฯ ไดอ้ีกทำงหนึ่งดว้ย ส  ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนกั

ลงทุนสถำบนัหรือผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให ้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝำกและดูแลหุน้บริษัทฯ   ไดป้ระสำนงำนเรื่องเอกสำรและหลกัฐำนท่ีจะตอ้งแสดงก่อนเข้ำร่วม

ประชมุเป็นกำรลว่งหนำ้ เพ่ือใหก้ำรลงทะเบียนในวนัประชมุเป็นไปอย่ำงสะดวกและรวดเรว็ย่ิงขึน้ 

 

2. การด าเนินการในวันประชุมผู้ถอืหุน้  
2.1) คณะกรรมกำรบริษัทส่งเสริมใหน้ ำเทคโนโลยีมำใชก้บักำรประชุมผูถื้อหุน้ทัง้กำรลงทะเบียนผูถื้อหุน้กำรนบั

คะแนนและแสดงผล เพ่ือใหก้ำรด ำเนินกำรประชุมสำมำรถกระท ำไดร้วดเร็ว ถกูตอ้ง แมน่ย ำ พรอ้มทัง้ยงัใช้
กำรลงคะแนนเสียงโดยวิธีชมูือเพ่ือควำมแมน่ย ำถกูตอ้งมำกย่ิงขึน้  

2.2) บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมกำรทุกคนเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถซักถำมประธำน
คณะกรรมกำรชดุย่อยตำ่งๆ ในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งได ้ 

2.3) ในกำรประชุมผูถื้อหุน้จะจัดใหม้ีกำรลงมติแยกเป็นแต่ละรำยกำร ในกรณีท่ีวำระนัน้มีหลำยรำยกำร เช่น 
วำระกำรแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล เป็นตน้ 

2.4) คณะกรรมกำรบริษัทสง่เสริมใหม้ีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบั หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในกำรประชุม
สำมญัและวิสำมญัผูถื้อหุน้ และเปิดเผยใหท่ี้ประชมุทรำบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรำยงำนกำรประชมุ 

2.5) คณะกรรมกำรบริษัทสนบัสนนุใหม้ีกำรใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวำระท่ีส  ำคญั เช่น กำรท ำรำยกำรเก่ียวโยง 
กำรท ำรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์เป็นตน้ เพ่ือควำมโปร่งใสและตรวจสอบได ้ในกรณีมีขอ้
โตแ้ยง้ในภำยหลงั  

2.6) ประธำนในท่ีประชุมจะจดัสรรเวลำใหเ้หมำะสม และส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีโอกำสในกำรแสดงควำมเห็น และ
ตัง้ค  ำถำมตอ่ท่ีประชมุในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัทได ้ 

2.7) บริษัทฯ ไดจ้ัดท ำวีดิทัศนบ์ันทึกภำพกำรประชุมผูถื้อหุน้ตลอดระยะเวลำกำรประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีขอ้
สงสยัสำมำรถติดตำมเหตกุำรณใ์นระหวำ่งกำรประชมุผูถื้อหุน้ได ้ 

 
 



        
       บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน)  
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3. การจัดท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถือหุน้ 
3.1) รำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้จะบนัทึกกำรชีแ้จงขัน้ตอนกำรลงคะแนน และวิธีกำรแสดงผลคะแนนใหท่ี้ประชมุ

ทรำบก่อนด ำเนินกำรประชุม รวมทัง้กำรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ตัง้ประเด็นหรือซกัถำม นอกจำกนีจ้ะบนัทึก
ค ำถำมค ำตอบและผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระว่ำมีผูถื้อหุ้นเห็นดว้ย คัดคำ้นและงดออกเสียงเป็น
อย่ำงไร รวมถงึบนัทกึรำยช่ือกรรมกำรผูเ้ขำ้รว่มประชมุและกรรมกำรท่ีลำประชมุดว้ย  

3.2) เพ่ือควำมสะดวกของผูถื้อหุน้ไดจ้ดัใหม้ีกำรลงทะเบียนโดยใชร้ะบบบำรโ์คด้ท่ีแสดงถงึเลขทะเบียนของผูถื้อหุน้
แตล่ะรำยท่ีไวบ้นหนงัสือมอบฉนัทะ ท ำใหข้ัน้ตอนกำรลงทะเบียนเป็นไปอย่ำงรวดเรว็  

3.3) กำรใชส้ิทธิออกเสียงในแต่ละวำระไดใ้ชวิ้ธีเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออก
เสียง โดยเมื่อจบกำรประชมุผูถื้อหุน้สำมำรถขอตรวจสอบควำมถกูตอ้งได ้ 

3.4) บริษัทฯ เปิดเผยใหส้ำธำรณชนทรำบถงึผลกำรลงคะแนนของแตล่ะวำระในกำรประชมุสำมญัและวิสำมญัผูถื้อ
หุน้ในวนัท ำกำรถดัไปบนเวบ็ไซตข์องบริษัทฯ 

3.5) บริษัทฯ มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมภำยใน 14 วันนับแต่วันประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ ซึ่งไดส้่งให้ตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพำณิชยภ์ำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 

  
การปฏบิัตต่ิอผู้ถอืหุน้อย่างเทา่เทยีมกัน 
 คณะกรรมกำรบริษัทค ำนงึถงึกำรปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อย่ำงเท่ำเทียมกนั  จงึไดก้ ำหนดนโยบำยดงัตอ่ไปนี.้- 
 
นโยบายในการปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุน้อย่างเทา่เทยีมกัน 
 คณะกรรมกำรบริษัทมีหนำ้ท่ีในกำรเคำรพถึงสิทธิของผูถื้อหุน้และปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่ำงเท่ำเทียมกนัโดยไม่ว่ำ
จะเป็นผูถื้อหุน้สว่นใหญ่ ผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย หรือผูถื้อหุน้สญัชำติต่ำงประเทศ โดยหุน้ประเภทเดียวกนัมีสิทธิออกเสียงท่ีเท่ำ
เทียมกนั ประกอบดว้ย หุน้สำมญั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง และหุน้บุริมสิทธิ 100 หุน้ต่อ 1 เสียง นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรบริษัท
ยังมีหนำ้ท่ีในกำรส่งเสริมและสนับสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ิทธิในเรื่องต่ำงๆ ส  ำหรบักำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี และ
อ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเรื่องตำ่งๆ อีกดว้ย 
 
1. การใหข้้อมูลก่อนการประชุมผู้ถอืหุน้ 

1.1) คณะกรรมกำรบริษัทดูแลใหบ้ริษัทแจง้ก ำหนดกำรประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มระเบียบวำระ และควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรบริษัทตอ่ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพรผ่่ำนทำงเวบ็ไซตข์องบริษัทฯ ประมำณ 1 เดือนก่อน
วนันดัประชมุผูถื้อหุน้ 

1.2) คณะกรรมกำรบริษัทดูแลใหบ้ริษัทแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบกฎเกณฑต์่ำงๆ ท่ีใชใ้นกำรประชุม ขัน้ตอนกำรออก
เสียงลงมติ รวมทัง้สิทธิกำรออกเสียงลงคะแนนตำมแตล่ะประเภทของหุน้ 

1.3) คณะกรรมกำรบริษัทดแูลใหบ้ริษัทฯ จดัท ำหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้เป็นภำษำองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพร่
พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ฉบบัภำษำไทย  

 



        
       บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน)  
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2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถอืหุน้ส่วนน้อย 
2.1) คณะกรรมกำรบริษัทจะอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย โดยก ำหนดหลกัเกณฑวิ์ธีกำรใหส้ิทธิ   ผู ้

ถือหุน้เสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี เป็นกำรล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุม    ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ย
กวำ่ 90 วนั โดยผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์อง หรือโทรสำรหมำยเลข 0-2328-1245 โดยแจง้ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

2.2) คณะกรรมกำรบริษัทจะอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย โดยก ำหนดหลกัเกณฑวิ์ธีกำรใหส้ิทธิผูถื้อ
หุน้ส่วนนอ้ยเสนอรำยช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี เป็น
กำรล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ำ 90 วนั โดยผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัทฯ หรือโทรสำรหมำยเลข 0-2328-
1245 โดยแจง้ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

2.3) บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยท่ีจะเพ่ิมระเบียบวำระกำรประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้เป็นกำรล่วงหนำ้โดยไม่จ ำเป็น โดยเฉพำะ
วำระส ำคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลำในกำรศกึษำขอ้มลูก่อนกำรตดัสินใจ 

2.4) คณะกรรมกำรบริษัทเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิกำรแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล  
 
การมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ 
 บริษัทฯ ไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัในเรื่องกำรจดักำรเก่ียวกบัควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนข์องผูเ้ก่ียวขอ้งซึ่ง
หมำยถึง คณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร และพนกังำน อย่ำงรอบคอบเป็นธรรมและโปร่งใส   โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้
ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตัิตำ่งๆ ในเรื่องควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ดงันี ้
 
นโยบายและแนวปฏบิัตเิร่ีองความขัดแย้งทางผลประโยชน ์  
 1. ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูง (ตัง้แต่ E16 ขึน้ไป และผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน) ตอ้ง
รำยงำนกำรมีส่วนไดส้่วนเสียของตนเองและบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งซึ่งเป็นส่วนไดส้่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรบริหำร
จดักำรกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เมื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรระดบัสงูเป็นครัง้แรก และรำยงำน
ทุกครัง้เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงขอ้มลูกำรมีสว่นไดส้ว่นเสีย รวมถึงรำยงำนเป็นประจ ำทกุสิน้ปี ทัง้นีเ้ลขำนกุำรบริษัทจะตอ้ง
จดัสง่ส  ำเนำรำยงำนกำรมีสว่นไดส้ว่นเสียดงักลำ่วใหแ้ก่ ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 
วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีบริษัทฯไดร้บัรำยงำน เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
และเพ่ือใชข้อ้มลูดงักลำ่วในกำรตรวจสอบและป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
 2. มีกำรเปิดเผยโครงสรำ้งกำรถือหุน้ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจกำรท่ีมีอ  ำนำจควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่น
อย่ำงชดัเจน รวมทัง้ผูถื้อหุน้ท่ีมีอ  ำนำจ เพ่ือใหม้ั่นใจว่ำบริษัทฯ มีโครงสรำ้งกำรถือหุน้ท่ีชดัเจน โปร่งใส ไม่มีกำรถือหุน้ไขว้
กบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ จงึไมท่  ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนแ์ก่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง  
 3. ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท หำกกรรมกำรบริษัทคนหนึ่งคนใดมีสว่นไดส้ว่นเสียกบัผลประโยชนใ์นเรื่อง
ท่ีก ำลงัมีกำรพิจำรณำ กรรมกำรที่มีสว่นไดส้ว่นเสียจะตอ้งไมม่ีสว่นรว่มในกำรตดัสินใจในเรื่องนัน้ โดยอำจไมเ่ขำ้รว่ม
ประชมุ หรืองดออกเสียงเพ่ือใหก้ำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นไปอย่ำงยตุิธรรม เพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหุน้อย่ำง
แทจ้ริง 
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 คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียต่ำงๆ และจะดูแลใหม้ั่นใจว่ำสิทธิดังกล่ำว ทั้งท่ี
ก ำหนดเป็นกฎหมำยหรือโดยกำรตกลงรว่มกนัจะไดร้บักำรคุม้ครอง และถือปฏิบตัิอย่ำงเคร่งครดัตลอดจนจะชดเชยอย่ำง
เหมำะสมหำกผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียดงักลำ่วถกูละเมิด  
 
1. นโยบายและแนวปฏบิัตเิกีย่วกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
บริษัทฯ ไดพิ้จำรณำก ำหนดผูม้สีว่นไดส้ว่นเสียขึน้ใหม ่พรอ้มกบัก ำหนดเป็นนโยบำยและมำตรกำรในกำรดแูลผูม้ีสว่นได้
สว่นเสียเพ่ิมเติม โดยผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 7 กลุม่ ดงันี ้

 1. พนกังำน 
 2. ลกูคำ้  
 3. ผูถื้อหุน้  
 4. คูค่ำ้ (รวมทัง้ท่ีปรกึษำ และ Subcontractor) 
 5. เจำ้หนี ้
 6. หน่วยงำนรำชกำร 
 7. ชมุชนรอบโรงงำน 

 
คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรดแูลผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียดงัตอ่ไปนี.้- 
1. พนักงาน 
นโยบายเกีย่วกับการดูแลพนักงาน 
1. บริษัทฯ ใหผ้ลตอบแทนแก่พนกังำนโดยยึดหลกัพิจำรณำผลงำนดว้ยควำมเป็นธรรมและสำมำรถวดัผลได ้อำทิ รำยได้
ค่ำตอบแทนรำยเดือน รำยไดจ้ำกกำรท ำงำนล่วงเวลำ ค่ำคอมมิชชั่น โบนสัประจ ำปี กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ สหกรณอ์อม
ทรพัย ์กำรประกนัชีวิตและประกนัสขุภำพ เป็นตน้ 
2. บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรใหม้ีควำมรูค้วำมสำมำรถอย่ำงต่อเน่ือง อำทิ จัดใหม้ีกำรอบรมและสมัมนำ
ผูบ้ริหำรและพนกังำนทกุระดบัตลอดทัง้ปี เป็นตน้ 
3. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนดว้ยควำมเป็นธรรมและควำมเท่ำเทียมกัน อำทิ กำรประเมินผลงำนพนกังำน กำร
รกัษำควำมลบัประวตัิกำรท ำงำน และกำรใชส้ิทธิตำ่งๆ ของพนกังำน เป็นตน้ 
4. บริษัทฯ ค ำนงึถงึสิทธิของพนกังำนเป็นส ำคญั และเปิดโอกำสใหพ้นกังำนรอ้งเรียนกรณีพนกังำนไมไ่ดร้บัควำมเป็นธรรม
ผ่ำนช่องทำงตำ่งๆ เช่น ตูร้บัควำมคิดเห็น หน่วยงำนฝ่ำยทรพัยำกรบคุคลท่ีรบัเรื่อง เป็นตน้  
5. บริษัทฯ มีหนำ้ท่ีดแูลจดัสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหม้ีควำมปลอดภยั ถูกสขุลกัษณะ และเอือ้ต่อกำรท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิผล อำทิ บริษัทจดัใหม้ีกำรด ำเนินกำร 5 ส. จดัตัง้หน่วยงำนดำ้นควำมปลอดภยัขึน้ เพ่ือควบคมุและดแูลเรื่องอำชี
วอนำมยัและควำมปลอดภยัของพนกังำน เป็นตน้ 
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2. ลูกค้า  
  นโยบายเกีย่วกับการดูแลลูกค้า 
1. บริษัทฯ มีหนำ้ท่ีในกำรสรำ้งควำมสมัพันธแ์ละควำมร่วมมือในระยะยำวกับลูกคำ้ โดยยึดหลกัควำมซื่อสตัยส์ุจริต มี
ควำมจริงใจตอ่ลกูคำ้ มีควำมเช่ือถือและไวว้ำงใจซึง่กนัและกนั 
2. บริษัทฯ มีหนำ้ท่ีในกำรสรำ้งควำมพึงพอใจสงูสุดใหก้ับลกูคำ้ของบริษัทฯ ดว้ยกำรรบัผิดชอบ เอำใจใส่ ดูแลกำรขำย
สินคำ้และบริกำรอย่ำงฉนัทม์ิตร และใหค้วำมส ำคญัตอ่ปัญหำและควำมตอ้งกำรของลกูคำ้เป็นอนัดบัแรก โดยใหผู้บ้ริหำร
และพนกังำนทกุคนปฏิบตัิตำมมำตรกำรดงัตอ่ไปนี ้

• ยดึมั่นในกำรน ำเสนอและสง่มอบผลิตภณัฑท่ี์ไดม้ำตรฐำนคณุภำพตรงกับควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ 

• ยดึถือปฏิบตัิตำมเง่ือนไขตำ่งๆ ท่ีไดท้  ำขอ้ตกลงไวก้บัลกูคำ้อยำ่งดีท่ีสดุ 

• กำรเสนอรำคำและเง่ือนไขกำรคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้ท่ีจดัอยู่ในกลุม่เดียวกนั  ตอ้งมีควำม เท่ำเทียมกนั 

 
3. ผู้ถอืหุน้ 
นโยบายเกีย่วกับการดูแลผู้ถอืหุน้ 
1. บริษัทฯ มีหนำ้ท่ีปกป้องและเคำรพสิทธิของผูถื้อหุน้ขัน้พืน้ฐำน ไดแ้ก่ สิทธิกำรซือ้ขำยหรือโอนหุน้ สิทธิในกำรมีสว่นแบ่ง
ในก ำไรของกิจกำร สิทธิในกำรไดร้บัข่ำวสำรขอ้มลูกิจกำรอย่ำงเพียงพอ สิทธิในกำรเขำ้รว่มประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือแต่งตัง้หรือ
ถอดถอนกรรมกำร กำรแต่งตัง้ผู ้สอบบญัชี กำรจดัสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัหรือหนงัสือบริคณหส์นธิ 
กำรลดทนุหรือเพ่ิมทนุ กำรอนมุตัิรำยกำรพิเศษ เป็นตน้  
2. บริษัทฯ มีหนำ้ท่ีส่งเสริมและสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ิทธิในเรื่องตำ่งๆ ในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี ไดแ้ก่ สิทธิ
ในกำรเสนอวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนำ้ สิทธิในกำรเสนอบุคคลเพ่ือคดัเลือกเป็นกรรมกำรล่วงหนำ้  สิทธิในกำรส่ง
ค ำถำมตอ่ท่ีประชมุลว่งหนำ้ก่อนกำรประชมุ สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นและตัง้ค  ำถำมตอ่ท่ีประชมุ เป็นตน้  
 3. บริษัทฯ ตอ้งไมก่ระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมิดหรือจ ำกดัสิทธิของผูถื้อหุน้ 
 
4. คู่ค้า (รวมทัง้ทีป่รึกษา และ Subcontractor) นโยบายเกีย่วกับการดูแลคู่ค้า (รวมทัง้ทีป่รึกษาและ 
Subcontractor) 
1. บริษัทฯ มีหนำ้ท่ีสรำ้งควำมสมัพนัธท่ี์ดีกบัคูค่ำ้ทกุรำย  
2. บริษัทฯ มีหนำ้ท่ีเปิดโอกำสใหคู้ค่ำ้ทกุรำยน ำเสนอสินคำ้หรอืบริกำรไดโ้ดยเท่ำเทียมกนั โดยใหผู้บ้ริหำรและพนกังำนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัคูค่ำ้ตอ้งปฏิบตัิตำมมำตรกำรดงัตอ่ไปนี ้
• ตอ้งปฏิบตัิงำนตอ่คูค่ำ้ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุริต และมีควำมเท่ำเทียมกนั 

• กำรพิจำรณำและตัดสินใจตอ้งอยู่บนพื้นฐำนของกำรเปรียบเทียบคุณภำพ และเง่ือนไขต่ำงๆ โดยค ำนึงถึง

ผลประโยชนข์องบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยำว 

• ตอ้งรกัษำควำมลบัของคู่คำ้ โดยหำ้มมิใหม้ีกำรรบัสินบนหรือค่ำนำยหนำ้ใดๆ จำกคูค่ำ้ รวมถงึหำ้มเปิดเผยขอ้มลู

หรือขอ้เสนอของคูค่ำ้รำยหนึ่งหรือหลำยรำยใหก้บัคูค่ำ้รำยอื่นๆ รบัทรำบทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม 



        
       บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน)  
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563                                                                    64 

5.  เจ้าหนี ้
นโยบายเกีย่วกับการดูแลเจ้าหนี ้
1. บริษัทฯ มีหนำ้ท่ีสรำ้งควำมสมัพนัธแ์ละปฏิบตัิต่อเจำ้หนี ้โดยยึดหลกัควำมซื่อสตัยส์จุริต ควำมเช่ือถือและไวว้ำงใจซึ่ง
กนัและกนั 
2. บริษัทฯ มีหนำ้ท่ีรบัผิดชอบ เอำใจใส ่และใหค้วำมส ำคญัตอ่เง่ือนไขตำ่งๆ ท่ีไดท้  ำขอ้ตกลงไวก้บัเจำ้หนีอ้ย่ำงดีท่ีสดุ 
 
6. หน่วยงานราชการ  
นโยบายเกีย่วกับการดูแลหน่วยงานราชการ 
1. บริษัทฯ มีหนำ้ท่ีปฏิบัติใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้บังคับต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดก้ ำหนดไว ้ทั้งยังส่งเสริมใหม้ีกำร
ปฏิบตัิใหด้ีย่ิงขึน้ และ/หรือมำกกวำ่ท่ีกฎหมำยและขอ้บงัคบัตำ่งๆ ก ำหนดไว ้
2. บริษัทฯ จะสนบัสนนุกิจกรรมในโอกำสตำ่งๆ ของหน่วยงำนรำชกำรตำมควำมเหมำะสม 
3. บริษัทฯ มีนโยบำยหำ้มใหห้รือรบัสินบนแก่เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ ซึ่งก ำหนดไวใ้นนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติต่อตำ้นกำร
ทจุริตและคอรร์ปัชั่นของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่พฒันก์ล 
 
7.  ชุมชนรอบโรงงาน  
นโยบายเกีย่วกับการดูแลชุมชนรอบโรงงาน 
1. บริษัทฯ และพนกังำนตอ้งยดึมั่นประพฤติปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองท่ีดี และเป็นประโยชนแ์ก่สงัคมและชมุชน 
2. บริษัทฯ และพนักงำนมีหนำ้ท่ีประพฤติปฏิบตัิต่อชุมชนท่ีอำศยัอยู่ใกลเ้คียงกับบริเวณท่ีตัง้โรงงำนดว้ยควำมเป็นมิตร 
และใหค้วำมช่วยเหลือ สนับสนุนชุมชนใหม้ีควำมเป็นอยู่ท่ีดี ตลอดจนรบัผิดชอบด ำเนินกำรแกไ้ขในกรณีท่ีเกิดปัญหำ
ตำ่งๆ ท่ีไดร้บัผลมำจำกกำรด ำเนินกำรของบริษัทอย่ำงเป็นธรรม และมีควำมเท่ำเทียมกนั 
3. บริษัทฯ และพนกังำนมีหนำ้ท่ีดแูลและสนบัสนุนกิจกรรมท่ีมีคณุประโยชนต์่อสงัคม และใหค้วำมรว่มมือกบัภำครฐัและ
หน่วยงำนตำ่งๆ ดว้ยควำมเตม็ใจ และเสียสละเพ่ือประโยชนต์อ่สว่นรวม  
 
กลไกการมีส่วนร่วมของผู้ส่วนได้ส่วนเสีย 
 บริษัทฯ ไดเ้ปิดช่องทำงใหผู้ม้ีส่วนไดส้่วนเสียแสดงควำมคิดเห็น/ ขอ้เสนอแนะ/ ขอ้รอ้งเรียน กับคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และ/หรือ เลขำนุกำรบริษัท เก่ียวกับเรื่องท่ีเป็นประโยชน ์รวมถึงเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
ไดแ้ก่ กฎหมำยหรือจรรยำบรรณ รำยงำนทำงกำรเงิน หรือระบบควบคุมภำยในบกพร่อง ผ่ำนทำงช่องทำงกำรรบัเรื่อง
รอ้งเรียนและค ำแนะน ำท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นนโยบำยฉบบันี ้ 
โดยผูร้อ้งเรียนจะตอ้งระบุรำยละเอียดของเรื่องท่ีจะแสดงควำมคิดเห็น/ ขอ้เสนอแนะ /ขอ้รอ้งเรียน พรอ้มหลกัฐำน หรือ
ขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อกำรตรวจสอบ และแจง้ช่ือ ท่ีอยู่ และหมำยเลขโทรศพัทท่ี์สำมำรถติดต่อไดส้่งมำยังช่องทำงรบัเรื่อง
ดงันี.้- 
(1)  แจง้ผ่ำน โทรศพัท ์0-2328-1035 
(2)  แจง้ผ่ำนช่องทำงอีเมล companysecretary@patkol.com 
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(3)  สง่จดหมำยในกลอ่งแสดงควำมคิดเห็นภำยในบริษัท บริเวณโรงอำหำรทกุแห่ง 
(4)  ส่งจดหมำยทำงไปรษณียถ์ึงบริษัทท่ี เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน) 348 
ถ.เฉลิมพระเกรียติ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250   
 
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษัทฯ ไดดู้แลใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคัญท่ีเก่ียวข้อง ทั้งขอ้มูลทำงกำรเงินและขอ้มูลอื่นๆ อย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น 
โปรง่ใส ทั่วถงึ และทนัเวลำ ตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำน ก.ล.ต. และขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่
ช่วยใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทนุ ลกูคำ้ และผูท่ี้สนใจ สำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูไดโ้ดยง่ำย มีควำมเท่ำเทียมกนัและเช่ือถือได ้โดยมีกำร
เปิดเผยขอ้มลู ดงันี ้
 
 1. การเปิดเผยข้อมูล 

1.1 คณะกรรมกำรบริษัทมีระบบท่ีดูแลตรวจสอบว่ำขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อนกัลงทุนถูกตอ้ง ไม่ท ำใหส้  ำคญัผิด และ
เพียงพอตอ่กำรตดัสินในของนกัลงทนุ  

1.2 คณะกรรมกำรบริษัทจดัใหม้ีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี จรรยำบรรณธุรกิจ 
นโยบำยดำ้นกำรบริหำรควำมเสี่ยง และนโยบำยเก่ียวกบักำรดแูลสงัคมและสิ่งแวดลอ้มท่ีไดใ้หค้วำมเห็นชอบไวโ้ดยสรุป 
และผลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักล่วำ รวมทัง้กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบัติตำมนโยบำยดงักล่ำวไดพ้รอ้มดว้ยเหตผุล โดย
รำยงำนผ่ำนช่องทำงตำ่งๆ เช่น รำยงำนประจ ำปี และ website ของบริษัท  

1.3 คณะกรรมกำรบริษัทจดัใหม้ีกำรรำยงำนควำมรบัผิดของคณะกรรมกำรบริษัทตอ่รำยงำนทำงกำรเงินแสดง
ควบคูไ่ปกบัรำยงำนของผูส้อบบญัชีในรำยงำนประจ ำปี 

1.4 คณะกรรมกำรบริษัทจดัใหม้ีกำรเปิดเผยค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำร (Management 
Discussion and Analysis หรอื MD&A) เพ่ือประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงินทกุไตรมำส 

1.5 คณะกรรมกำรบริษัทจดัใหม้ีกำรเปิดเผยคำ่สอบบญัชีและคำ่บริกำรอื่นท่ีผูส้อบบญัชีใหบ้ริกำร 
1.6 คณะกรรมกำรบริษัทจดัใหม้ีกำรเปิดเผยบทบำทและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชดุ

ย่อย จ ำนวนครัง้ของกำรประชมุและจ ำนวนครัง้ท่ีกรรมกำรเขำ้รว่มประชมุในปีท่ีผ่ำนมำ รวมถงึกำรฝึกอบรมและพฒันำ
ควำมรูด้ำ้นวิชำชีพอย่ำงตอ่เน่ืองของคณะกรรมกำรบริษัทในรำยงำนประจ ำปี 

1.7 คณะกรรมกำรบริษัทจดัใหม้ีกำรเปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูท่ีสะทอ้น
ถงึภำระหนำ้ท่ีและควำมรบัผิดชอบของแตล่ะคน รวมถงึคำ่ตอบแทนท่ีกรรมกำรแตล่ะคนไดร้บัจำกกำรเป็นกรรมกำรของ
บริษัทย่อย  
 
2. การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ 
คณะกรรมกำรบริษัทจดัใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูบนเวบ็ไซตข์องบริษัทฯ www.patkol.com ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 
โดยปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ  
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6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ  

 บริษัท พัฒนก์ล จ ำกัด (มหำชน) และ บริษัทย่อย (บริษัท) ก ำหนดแนวปฏิบัติท่ีดีในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน (บุคลำกร) ใชเ้ป็นแนวทำงในกำรบรรลเุป้ำหมำยทำงธุรกิจควบคู่ไปกบัมำตรฐำน
ทำงจริยธรรม รวมถึงกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ท่ี 2/2562 เมื่อ
วนัท่ี 22 กมุภำพนัธ ์2562 ไดม้ีมติอนมุตัิปรบัปรุงจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทโดยมีหลกัเกณฑด์งันี ้   

1. จรรยำบรรณตอ่บริษัท 

1) บคุลำกรของบริษัทตอ้งปฏิบตัิงำนภำยใตแ้นวคิด “คณุภำพพรอ้มบริกำรดว้ยควำมจริงจงั และ จริงใจ โดย
วิศวกรรมฉนัทม์ิตร”  

2) บคุลำกรของบริษัทตอ้งรกัษำคณุภำพของสินคำ้ของบริษัท วำงแผนกำรท ำงำนตำมคูม่ือในกำรท ำงำนเพ่ือ
กำรควบคมุกำรตรวจสอบในทกุขัน้ตอนกำรผลิต  

3) บคุลำกรของบริษัทตอ้งจริงจงัในกำรท ำงำนดว้ยควำมมุง่มั่นและทุ่มเท มีวินยัในกำรท ำงำน ติดตำมควำม
คืบหนำ้ของงำนอย่ำงสม ่ำเสมอจนกวำ่งำนจะส ำเรจ็ตรงตำมเวลำท่ีก ำหนดโดยไมย่่อทอ้ตอ่อปุสรรค 

4) บคุลำกรของบริษัทตอ้งปฏิบตัิตำมกฎระเบียบขอ้บงัคบั/วินยัของบริษัท และไมก่ระท ำกำรใดๆอนัฝ่ำฝืน
กฎหมำย และ/หรือ ขดัตอ่ศีลธรรม  

5) บคุลำกรของบริษัทตอ้งใชท้รพัยส์ินของบริษัทใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ ไมส่ิน้เปลืองสญูเปลำ่ ไมใ่หเ้สื่อมเสีย
เรว็กวำ่ก ำหนดหรือสญูหำย  

6) บคุลำกรของบริษัทตอ้งไมป่ระกอบกิจกำรหรือลงทนุใดๆ อนัเป็นกำรแข่งขนั หรือเป็นเหตใุหเ้กิดกำรขดั
ผลประโยชนก์บับริษัท หรือเป็นพนกังำนประจ ำ หรือพนกังำนชั่วครำวองคก์รอื่นท่ีด ำเนินกิจกำรในลกัษณะเดียวกนักบั
บริษัท หรือมีผลประโยชนข์ดัแยง้กบับริษัท  

7) บคุลำกรของบริษัทตอ้งรกัษำควำมลบัของบริษัทโดยละเวน้กำรน ำขอ้มลู ข่ำวสำร และเทคโนโลยีท่ีเป็น
ควำมลบัหรือมีผลกระทบกบับริษัท ไปเปิดเผยตอ่บคุคลภำยนอก  

8) บคุลำกรของบริษัทตอ้งรกัษำควำมปลอดภยัและสภำพแวดลอ้มท่ีดีในกำรท ำงำน 

9) บคุลำกรของบริษัทตอ้งใหค้วำมรว่มมือและปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดขีองบริษัทและ
ปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรตอ่ตำ้นคอรปัชั่นของบริษัท 

2. จรรยำบรรณตอ่ลกูคำ้ 

1) บริษัทมีหนำ้ท่ีในกำรสรำ้งสมัพนัธแ์ละควำมรว่มมือในระยะยำวกบัลกูคำ้ ภำยใตแ้นวคิดคณุภำพพรอ้ม
บริกำร ดว้ยควำมจริงจงั และ จริงใจโดยวิศวกรรมฉนัทม์ิตร  
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2) บริษัทมีหนำ้ท่ีสรำ้งควำมพงึพอใจสงูสดุใหก้บัลกูคำ้ดว้ยสินคำ้ท่ีมีคณุภำพมีควำมน่ำเช่ือถือ กำรออกแบบ
เป็นไปอย่ำงถกูตอ้งเลือกใชว้ตัถดุิบเหมำะสมตรงตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ มีกำรวำงแผนและมีคูม่ือในกำรท ำงำน
ควบคมุกำรตรวจสอบในทกุขัน้ตอนกำรผลิต ปรบัปรุงสินคำ้ใหด้ีขึน้เสมอ  

3) บคุลำกรของบริษัท ตอ้งบรกิำรลกูคำ้ดว้ยควำมถกูตอ้งและรวดเรว็ พดูจำสภุำพแตง่กำยเรียบรอ้ย นดัหมำย
ตรงเวลำ มีควำมพรอ้มใหบ้ริกำรและแกไ้ขปัญหำใหต้รงจดุโดยไมเ่กิดปัญหำแบบเดิมซ ำ้อีก   

4) บคุลำกรของบริษัทตอ้งจริงจงัในกำรท ำงำน มีควำมมุง่มั่นและทุ่มเท ติดตำมควำมคืบหนำ้ของงำนอย่ำง
สม ่ำเสมอจนกวำ่งำนนัน้ๆจะส ำเรจ็ มีควำมรบัผิดชอบเพ่ือใหง้ำนเสรจ็ตำมเวลำท่ีก ำหนด 

5) บคุลำกรของบริษัทตอ้งปฏิบตัิงำนดว้ยควำมจริงใจซื่อสตัย ์ใหข้อ้มลูที่เป็นประโยชนแ์กล่กูคำ้อย่ำง
ตรงไปตรงมำ สง่มอบงำน/สินคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้ตรงตำมรำยละเอียดท่ีตกลงกนัไว ้โดยใหค้วำมรว่มมือในกำรปฏิบตัิงำนอย่ำง
เตม็ท่ีเพ่ือบรรลเุป้ำหมำยรว่มกนั  

6) บคุลำกรของบริษัทตอ้งยดึมั่นในหลกัวิศวกรรมฉนัทม์ิตร กลำ่วคือ สง่มอบสินคำ้และบรกิำรตำมหลกั
วิศวกรรม พรอ้มใหค้  ำแนะน ำเหมือนเพ่ือนคูค่ิดในกำรด ำเนินธุรกิจกบัลกูคำ้ ตอบสนองลกูคำ้ดว้ยเทคโนโลยีท่ีเหมำะสม
กบัลกูคำ้และสิ่งแวดลอ้ม  

3. จรรยำบรรณตอ่ถือหุน้  

1) บริษัทจะปกป้องและเคำรพสิทธิของผูถื้อหุน้ขัน้พืน้ฐำนดว้ยควำมจริงจงัและจริงใจ สนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้
สำมำรถใชส้ิทธิไดโ้ดยง่ำย โดยเฉพำะสิทธิในกำรประชมุผูถื้อหุน้ 

2) บคุลำกรของบริษัทตอ้งปฏิบตัิงำนดว้ยควำมจริงจงัและจรงิใจ ดแูลรกัษำผลประโยชนบ์รษัิทเหมือน
ผลประโยชนต์นเองใชค้วำมรูค้วำมสำมำรถ และทกัษะกำรบรหิำรจดักำรอย่ำงเตม็ควำมสำมำรถเพ่ือใหบ้ริษัทเจริญเติบโต 
ก่อใหเ้กิดผลตอบแทนท่ีเหมำะสมตอ่ผูถื้อหุน้  

3) บริษัทจะสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัข่ำวสำรตำ่งๆ เช่น งบกำรเงิน รำยละเอียดเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินใดๆ 
อย่ำงครบถว้น เพียงพอดว้ยควำมจริงจงั จริงใจ และ ถกูตอ้งตำมกฎเกณฑข์องหน่วยงำนก ำกบัดแูลอย่ำงเครง่ครดัเพ่ือให้
ผูถื้อหุน้ไดร้บัทรำบขอ้มลูอย่ำงถกูตอ้ง โปรง่ใส ชดัเจน และเป็นธรรม  

4. จรรยำบรรณตอ่พนกังำน  

1) บริษัทจะใหผ้ลตอบแทนแกพ่นกังำนโดยยดึหลกัพิจำรณำจำกผลงำนดว้ยควำมเป็นธรรม อย่ำงจริงจงัและ
จริงใจ สำมำรถวดัผลได ้อำทิ คำ่ตอบแทนรำยเดือน รำยไดจ้ำกกำรท ำงำนลว่งเวลำ คำ่คอมมิชชั่น โบนสัประจ ำปี กองทนุ
ส ำรองเลีย้งชีพ สหกรณอ์อกทรพัย ์กำรประกนัชีวิต ประกนัสขุภำพ เป็นตน้ 

2) บริษัทมุง่สง่เสริมและพฒันำบคุลำกรอย่ำงจริงจงัและจริงใจ เพ่ือใหพ้นกังำนมีควำมรูค้วำมสำมำรถอย่ำง
ตอ่เน่ือง อำทิ จดัใหม้ีกำรอบรมสมันำบคุลำกรของบริษัทตลอดทัง้ปี 
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3) บริษัทจะปฏิบตัิตอ่พนกังำนทกุคนดว้ยควำมเป็นธรรม เท่ำเทียมกนั อย่ำงจริงจงัและจริงใจ อำทิกำร
ประเมินผลงำน กำรรกัษำควำมลบัประวตัิกำรท ำงำน และ กำรใชส้ิทธิตำ่งๆของพนกังำน 

4) บริษัทจะค ำนงึถงึสทิธิของพนกังำนดว้ยควำมจริงจงัและจริงใจเป็นส ำคญั รวมถงึเปิดโอกำสใหพ้นกังำน
รอ้งเรียนกรณีไมไ่ดร้บัควำมเป็นธรรมได ้

5) บริษัทมีควำมจริงจงัและจรงิใจท่ีจะเป็นมิตรกบัพนกังำนดว้ยกำรสรำ้งสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหม้ี
ควำมปลอดภยั ถกูสขุลกัษณะ และเอือ้ตอ่กำรท ำงำน 

5. จรรยำบรรณตอ่คูค่ำ้  

1) บคุลำกรของบริษัทตอ้งใหค้วำมรว่มมือในกำรแลกเปลี่ยนขอ้มลูที่เป็นประโยชนใ์นกำรด ำเนินธุรกิจรว่มกนั
ดว้ยควำมจริงจงัและจริงใจ ปฏิบตัิตำมสญัญำและเง่ือนไขตำ่งๆท่ีตกลงกนัไว ้หำกเกิดเหตแุทรกแซงอนัสง่ผลใหไ้ม่
สำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไขขอ้ตกลงใดๆได ้ใหร้ีบแจง้คูค่ำ้ทรำบโดยเรว็ เพ่ือรว่มกนัพิจำรณำหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำ 

2) บคุลำกรของบริษัทตอ้งมีควำมจริงจงัและจริงใจ ในกำรรบัฟังควำมคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ พรอ้มชีแ้จงขอ้มลูที่
ถกูตอ้งแก่คูค่ำ้  

3) กำรด ำเนินกำรจดัซือ้ จดัหำ หรือจดัจำ้งกบัคูค่ำ้ ตอ้งปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรจดัซือ้จดัจำ้ง ซึง่มีกระบวนกำร
และหลกัเกณฑก์ำรคดัเลือกคูค่ำ้อย่ำงเป็นธรรม โปรง่ใส และตรวจสอบได ้รวมถงึสนบัสนนุกำรท ำธุรกิจกบัคูค่ำ้ท่ีด  ำเนิน
กิจกำรอย่ำงถกูตอ้งตำมกฎหมำยดว้ยควำมจริงจงัและจริงใจ 

4) บคุลำกรของบริษัทตอ้งจริงจงัและจริงใจท่ีจะไมเ่รียก ไมร่บั หรือจ่ำยผลประโยชนใ์ดๆ อนัสอ่ถงึกำรกระท ำท่ี
ไมส่จุริตกบัคูค่ำ้ 

6. จรรยำบรรณตอ่เจำ้หนี ้

1) บริษัทจะใชค้วำมจริงจงัและจริงใจในกำรสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดีและปฏิบตัิตอ่เจำ้หนีโ้ดยยดึหลกัควำม
ซื่อสตัยส์จุริต ควำมเช่ือถือไดแ้ละไวว้ำงใจซึง่กนัและกนั  

2) บริษัทจะรบัผิดชอบ เอำใจใส ่และ ใหค้วำมส ำคญัตอ่เง่ือนไขตำ่งๆท่ีไดท้  ำขอ้ตกลงไวก้บัเจำ้หนีด้ว้ยควำม
จริงจงัและจริงใจอย่ำงดีท่ีสดุ หำกเกิดเหตแุทรกแซงอนัสง่ผลใหไ้มส่ำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไขขอ้ตกลงใดๆได ้ใหร้ีบแจง้
เจำ้หนีท้รำบโดยเรว็ เพ่ือรว่มกนัพิจำรณำหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำ 

7. จรรยำบรรณตอ่สงัคม สิ่งแวดลอ้มและชมุชนรอบโรงงำน 

1) บริษัทจะใหค้วำมรว่มมือ และสนบัสนนุโยบำย กิจกำรงำนตำ่งๆของภำครฐับำลและเอกชนตำมสมควรแก่
กรณีท่ีเป็นประโยชนต์อ่ชมุชนและสงัคมสว่นรวมดว้ยควำมจริงจงัและจริงใจ  

2) บริษัทมีควำมจริงจงัและจรงิใจ ในกำรด ำเนินธรุกิจภำยใตก้รอบของกฎหมำย หลีกเลี่ยงธรุกิจอนัมิชอบดว้ย
กฎหมำยและจะไมใ่หค้วำมรว่มมือหรือสนบัสนนุ ตอ่บคุคลใดๆ ท่ีท ำธุรกรรมท่ีเป็นภยัตอ่สงัคมและควำมมั่นคงของชำติ  
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3) บริษัทจะท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงท่ีเก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้ม ผลกระทบท่ีอำจเกิดขึน้ รวมถงึกำรควบคมุดแูล
ควำมเสี่ยงดำ้นสิ่งแวดลอ้มนัน้ๆใหเ้หมำะสมอย่ำงจริงจงัและจริงใจ โดยบริษัทจะปฏิบตัิตอ่ชมุชนท่ีอำศยัอยู่ใกลเ้คียงกบั
บริเวณท่ีตัง้โรงงำนดว้ยควำมเป็นมิตร ใหค้วำมช่วยเหลือสนบัสนนุใหช้มุชนมีควำมเป็นอยู่ท่ีดี กรณีท่ีเกิดปัญหำตำ่งๆท่ี
ไดร้บัผลกระทบจำกกำรด ำเนินกำรของบริษัท บริษัทจะจดักำรแกไ้ขอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม     

4) บริษัทมุง่มั่นรกัษำสิ่งแวดลอ้มดว้ยควำมจริงจงัและจริงใจ เช่น กำรสง่เสริมกำรใชท้รพัยำกรและพลงังำน
อย่ำงประหยดั คุม้คำ่ เป็นมิตรตอ่โลก สงัคม ชมุชน และ สิ่งแวดลอ้ม 

5) บริษัทจริงจงัและจริงใจ ท่ีจะจดัพืน้ท่ีปฏิบตัิงำนใหป้ลอดภยั ถกูหลกัอำชีวอนำมยัใหก้บัพนกังำนและ
ผูร้บัเหมำตำมมำตรฐำนระบบกำรจดักำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั เช่น กำรอบรมใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจเก่ียวกบั
ควำมปลอดภยั กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรวิเครำะหส์ถิติอบุตัิเหต ุกำรก ำกบัดแูล กำรเตรียมควำมพรอ้มเม่ือเกิดอบุตัิเหต ุ
กำรควบคมุอบุตัิเหตแุละแนวทำงป้องกนัแกไ้ขอบุตัิเหตนุัน้ 

6) บริษัทมีควำมจริงจงัและจรงิใจในกำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ใหค้รอบคลมุกำร
ท ำงำนเพ่ือบริหำรจดักำรกำรใชท้รพัยำกรใหม้ีประสิทธิภำพ 

8. จรรยำบรรณวำ่ดว้ยทรพัยส์นิทำงปัญญำ  

1) บริษัทจะใชค้วำมจริงจงัและจริงใจในกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีถกูตอ้งตำมพระรำชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 
2537 และพระรำชบญัญตัิวำ่ดว้ยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2550 รวมถงึกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) บริษัทมีควำมจริงจงัและจรงิใจท่ีจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยทรพัยส์ินทำงปัญญำ โดยบริษัทจะไมล่ะเมิด
ทรพัยส์นิทำงปัญญำของผูอ่ื้น รวมถงึบริษัทจะปกป้องทรพัยส์นิทำงปัญญำของบริษัทจำกกำรละเมิดสิทธ์ิโดยบคุคลอ่ืน
เช่นกนั  

3) ทรพัยส์ินทำงปัญญำท่ีเกิดจำกกำรปฏิบตัิงำนตำมหนำ้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัท หรืองำนท่ีใชส้  ำหรบั
บริษัท ผลงำนเหลำ่นัน้ถือเป็นของบริษัท บคุลำกรของบริษัทตอ้งสง่มอบใหก้บับริษัท ไมว่ำ่ขอ้มลู ผลงำนหรือลิขสิทธ์ิท่ีเกบ็
ไวจ้ะอยู่ในรูปแบบใดๆ  

 9. จรรยำบรรณวำ่ดว้ยกำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนแ์ละกำรรกัษำขอ้มลูที่เป็นควำมลบั 

1) บคุลำกรของบริษัทตอ้งมีควำมจริงจงัและจริงใจท่ีจะไมก่ระท ำกำรใดๆอนัเป็นกำรขดัแยง้ตอ่ผลประโยชน์
ของบริษัท เช่น กำรท ำใหบ้ริษัทเสียผลประโยชน ์หรือ ไดร้บัประโยชนน์อ้ยกวำ่ท่ีควรไดร้บั 

2) บริษัทจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยรวมถงึกฎ/เกณฑ ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัของตลำดหลกัทรพัย์
ฯ และ ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยด์ว้ยควำมจริงจงัและจริงใจ 

3) กรณีมีรำยกำรที่เก่ียวโยงกนับริษัทจะใหท้ ำรำยกำรนัน้เสมอืนกำรท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก ทัง้นี ้
กรรมกำร และผูบ้รหิำรที่มีสว่นไดส้ว่นเสียในรำยกำรนัน้จะตอ้งไมม่ีสว่นในกำรพิจำรณำอนมุตัิ 
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4) บคุลำกรของบริษัทเก็บรกัษำขอ้มลูควำมลบัของบริษัทดว้ยควำมจริงจงัและจริงใจ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงขอ้มลู
ภำยในท่ียงัไมเ่ปิดเผยตอ่สำธำรณะ หรือขอ้มลูที่มผีลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจหรือรำคำหุน้  

5) บคุลำกรของบริษัทตอ้งมีควำมจริงจงัและจริงใจในกำรเก็บรกัษำขอ้มลูภำยใน   ไมใ่ชข้อ้มลูภำยในเพ่ือ
ประโยชนข์องตนเองในกำรซือ้ขำยหุน้ของบริษัท หรือใหข้อ้มลูภำยในแก่บคุคลอื่นเพ่ือผลประโยชนใ์นกำรซือ้ขำยหุน้ของ
บริษัทและบริษัทย่อย 

6) บคุลำกรของบริษัทตอ้งมีควำมจริงจงัและจริงใจในกำรเก็บรกัษำขอ้มลูที่เป็นควำมลบัของบริษัท โดยไม่
เปิดเผยขอ้มลูควำมลบัทำงกำรธุรกิจของบริษัทตอ่คูแ่ข่งหรือบคุคลภำยนอก แมห้ลงัพน้สภำพกำรเป็นบคุลำกรของบริษัท
ไปแลว้ 

10. จรรยำบรรณวำ่ดว้ยกำรปฏิบตัิตอ่หน่วยงำนก ำกบัดแูล หน่วยงำนของรฐั และ ควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง 

1) บริษัทจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยควำมจริงจงัและจริงใจ ตอ่หนว่ยงำนก ำกบัดแูล
และหน่วยงำนของรฐั เพ่ือใหส้ำมำรถด ำเนินธุรกิจไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง  

2) บริษัทมีควำมจริงจงัและจรงิใจในกำรเป็นกลำงทำงกำรเมือง ไมช่่วยเหลือ สนบัสนนุพรรคกำรเมือง กลุม่
กำรเมืองหรือ นกักำรเมือง กลุม่ใดกลุม่หนึ่งไมว่ำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม  

3) บคุลำกรของบริษัทมีสทิธิเสรีภำพท่ีจะมีสว่นรว่มในกิจกรรมทำงกำรเมืองภำยใตบ้ทบญัญตัิแห่งกฎหมำย 
โดยกระท ำนอกเวลำท ำกำรและไมใ่สช่ดุยนิูฟอรม์ของบริษัทหรือใชท้รพัยส์ินของบริษัทฯ ในกำรกระท ำดงักลำ่ว 

11. จรรยำบรรณวำ่ดว้ยคูแ่ข่งทำงกำรคำ้ 

1) บริษัทมีควำมจริงจงัและจรงิใจท่ีจะปฏิบตัิภำยใตก้รอบกติกำของกำรแข่งขนัท่ีดีเป็นธรรมและเสมอภำค  

2) บริษัทจะไมแ่สวงหำขอ้มลูที่เป็นควำมลบัของคูแ่ข่งทำงกำรคำ้ 

3) บริษัทจะไมท่ ำลำยช่ือเสียงของคูแ่ข่งทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกลำ่วหำในทำงรำ้ย 

 

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญของนโยบาย แนวปฏบิัต ิและระบบการก ากับดูแล
กจิการในรอบปีทีผ่่านมา 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 3/2561 เมื่อวนัท่ี 10 สิงหำคม 2561 ไดร้บัทรำบกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี
ส  ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017)  ตำมแนวทำงของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย ์ท่ีก ำหนดไว ้8 หมวด โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 
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Corporate Governance Code 2560 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ตระหนกัถงึบทบำท และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรในฐำนะผูน้  ำท่ีสรำ้งคณุคำ่ใหแ้ก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน  

2. ก ำหนดวตัถปุระสงค ์เป้ำหมำยหลกัของกิจกำรท่ีเป็นไปเพ่ือควำมยั่งยืน  

3. เสริมสรำ้งคณะกรรมกำรที่มปีระสิทธิผล  

4. สรรหำและพฒันำผูบ้ริหำรระดบัสงูและกำรบริหำรบคุลำกร  

5. สง่เสริมนวตักรรม และกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรบัผิดชอบ  

6. ดแูลใหม้ีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสม  

7. รกัษำควำมน่ำเช่ือถือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มลู  

8. สนบัสนนุกำรมีสว่นรว่มและกำรสื่อสำรกบัผูถื้อหุน้  
 จำกกำรพิจำรณำหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีส  ำหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ทัง้ 8 หวัขอ้แลว้
พบวำ่ คณะกรรมกำรฯไดถื้อปฏิบตัิตำมหลกักำรดงักลำ่วมำโดยตลอด อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2564 บริษัทฯมีแผนท่ีจะท ำกำร
พิจำรณำและทบทวนหลกักำรดงักลำ่ว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรก ำกบัดแูลและเพ่ือแสดงใหเ้ห็นวำ่บริษัทฯไดย้กระดบั
มำตรฐำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีส  ำหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 
(CG Code) มำกย่ิงขึน้ 
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7.  โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 
ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ 
  7.1 โครงสร้างการก ากับดูแลกจิการ 

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

7.2 ข้อมูลเกีย่วกับคณะกรรมการ 

 โครงสรำ้งกำรจดักำรของบริษัทฯ ณ ปัจจุบนั ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย 4 

คณะ ซึ่งแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือสนับสนุนและเอือ้อ  ำนวยกำรท ำงำนใหก้ับคณะกรรมกำรบริษัท  ใหก้ำร

ปฏิบตัิหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ประกอบดว้ย (1) คณะกรรมกำรบริหำร 

(2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ (3) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน และ (4) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 

คณะกรรมการบริษัท 

ตำมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบริษัทมีไมน่อ้ยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไมน่อ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน

กรรมกำรทัง้หมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบดว้ยกรรมกำรรวมทัง้สิน้ 12 คน ซึ่งเป็นบุคคลผูท้รงคณุวฒิุท่ีมี

ควำมหลำกหลำยในดำ้นทกัษะ ควำมรู ้และประสบกำรณท่ี์เป็นประโยชนต์อ่กำรปฏิบตัิงำนดงันี  ้

(1) กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร จ ำนวน 8 คน 

(2) กรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหำร จ ำนวน 4 คน ประกอบดว้ย 

กรรมกำรอิสระ จ ำนวน 4 คน คิดเป็นสดัสว่น 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ  
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รายชือ่คณะกรรมการบริษัทมีดังนี ้

รายชือ่ ต าแหน่ง 

1. นำยปีติพงษ์ พึง่บญุ ณ อยธุยำ ประธำนกรรมกำร (กรรมกำรอิสระ) 

2. นำยแสงชยั โชติช่วงชชัวำล รองประธำนกรรมกำร, ประธำนกรรมกำรบรหิำร, และประธำนคณะเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

3. นำยไพโรจน ์สญัญะเดชำกลุ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอิสระ)  

4. นำยปรชีำ  จนัทรำงกรู กรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอิสระ) ,ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  

5. นำยวีระชยั ศรขีจร กรรมกำรตรวจสอบ และ ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (กรรมกำรอิสระ) 

6. นำยภรำดร  จลุชำต กรรมกำร, ท่ีปรกึษำคณะกรรมกำรตรวจสอบ, กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  
และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

7. นำงสำวนงลกัษณ ์ศกัดำไกร กรรมกำร และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
8. นำงอนงคศ์ิร ิ ไชยะกลุ กรรมกำร 
9. นำยสเุมธ  เจียมบตุร กรรมกำร และ กรรมกำรบรหิำร 
10. นำยรงัสรรค ์ธรรมมณีวงศ ์ กรรมกำร, กรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
11. นำยปเนต จงวฒันำ กรรมกำร, รองประธำนกรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
12. นำงสำวณฐิัยำ จงวฒันำ กรรมกำร 

 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชือ่ผูกพันบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน 

  คือ  “นำยแสงชัย โชติช่วงชัชวำล และ นำยปเนต จงวัฒนำ  กรรมกำรสองคนลงลำยมือช่ือร่วมกันและ

ประทบัตรำส ำคญัของบริษัท หรือ นำยแสงชยั  โชติช่วงชชัวำล หรือ  นำยปเนต  จงวฒันำ  ลงลำยมือช่ือรว่มกบั นำงอนงค์

ศิริ  ไชยะกลุ หรือ  นำยภรำดร จลุชำต หรือ นำยสเุมธ เจียมบตุร หรือ นำงสำวณฐิยำ จงวฒันำ คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสอง

คน และประทบัตรำส ำคญัของบริษัทฯ” 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมรบัผิดชอบหลกัต่อผูถื้อหุน้เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีบทบำทและ

ควำมรับผิดชอบในกำรก ำกับดูแลกำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงคแ์ละข้อบังคับของบริษัทฯ 

กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง และมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ตลอดจนดแูลระมดัระวงัรกัษำผลประโยชนข์องผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำ

เทียมกนั ภำยใตก้ำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุริต ระมดัระวงั และรอบคอบ โดยค ำนงึถงึประโยชนส์งูสดุของบริษัท

ฯ และควำมเป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้ทกุคน 
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท มีดังนี ้ 

1) จดักำรกิจกำรของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตำมกรอบของกฎหมำย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุริต และระมดัระวงัรกัษำผลประโยชนข์องบริษัทฯ 

2) มีควำมรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้โดยสม ่ำเสมอ และด ำเนินงำนโดยรกัษำผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ ตลอดจนมี

กำรเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูล้งทนุอย่ำงถกูตอ้ง ครบถว้น มีมำตรฐำน และโปรง่ใส 

3) ก ำหนดและแกไ้ขเปลี่ยนแปลงรำยช่ือกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทฯ ได ้

4) แตง่ตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อย เพ่ือท ำหนำ้ท่ีช่วยดแูล ติดตำม และควบคมุกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ ในเรื่องท่ีเป็น

สำระส ำคญั  

5) คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยใหป้ระธำนคณะเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรเป็นผูร้บัผิดชอบด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และให้

ฝ่ำยบริหำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำทกุครัง้ท่ีมีกำรประชมุ 

6) คณะกรรมกำรบริษัทอำจมอบอ ำนำจเพ่ือให้บุคคลหนึ่งหรือหลำยบุคคลมีอ  ำนำจกระท ำกำรใดๆ แทน

คณะกรรมกำรตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร และภำยในระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึง่คณะกรรมกำร

อำจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขอ ำนำจนัน้ๆ ได ้

7) จัดท ำรำยงำนคณะกรรมกำรประจ ำปี และรบัผิดชอบต่อกำรจดัท ำและกำรเปิดเผยงบกำรเงินเพ่ือแสดงถึงฐำนะ

กำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีท่ีผ่ำนมำ เพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

8) ประชุมกันอย่ำงนอ้ย 3 เดือนต่อครั้ง กำรวินิจฉัยชีข้ำดของท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทใหถื้อเสียงข้ำงมำก 

กรรมกำรซึง่มีสว่นไดส้ว่นเสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ และประชมุสำมญัผูถื้อหุน้

ประจ ำปีภำยใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ 

9) จดัใหม้ีแผนสืบทอดต ำแหน่งผูบ้ริหำรสงูสดุ เพ่ือเป็นกำรเตรียมพรอ้มในกรณีผูบ้ริหำรสงูสดุ ไม่สำมำรถปฏิบตัิงำน

ได ้

10) จดัใหม้ีช่องทำงในกำรสื่อสำรกบัผูถื้อหุน้แตล่ะกลุม่อย่ำงเหมำะสมและมีกำรประเมินผลในดำ้นกำรเปิดเผยขอ้มลู

เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้ำ่มีควำมถกูตอ้งชดัเจน โปรง่ใส น่ำเช่ือถือ  

11) เป็นผูน้  ำและเป็นแบบอย่ำงในกำรปฏิบัติงำนท่ีดีสอดคลอ้งกับแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี และแนวทำง

ควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัทฯ 

12) สนบัสนุนใหบ้ริษัทฯ มีกำรด ำเนินงำนเพ่ือต่อตำ้นกำรทุจริตและคอรร์ปัชั่นทุกรูปแบบ เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ

ตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย 

13) จดัใหม้ีคูม่ือจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจส ำหรบักรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน 
ทัง้นี ้ ในกรณีที่การด าเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ส านกังาน ก.ล.ต.) และ/หรือตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  มีสว่นไดส้ว่นสว่นเสียหรือความขดัแยง้ทาง



        
       บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน)  
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ผลประโยชน ์บริษทัฯ ก าหนดใหก้รรมการท่านนัน้   ไม่มีอ านาจอนมุตัิการด าเนินการในเรือ่งดงักล่าว ทัง้นีเ้พือ่ผลประโยชนข์องบริษทัฯ และ

ผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็นส าคญั  

 

 7.3 ข้อมูลเกีย่วกับคณะกรรมการชุดย่อย 
 
คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมกำรชดุย่อยมีทัง้หมด 4 คณะ ซึง่แตง่ตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือสนบัสนนุและเอือ้อ ำนวยกำรท ำงำนใหก้บั
คณะกรรมกำรบริษัท ให้กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
ประกอบดว้ย (1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ (2) คณะกรรมกำรบริหำร (3) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
และ (4) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

• คณะกรรมการบริหาร 
องคป์ระกอบและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริหาร  

1) ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีจ ำนวนตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร ซึ่งจะประกอบดว้ย
กรรมกำรบริษัทจ ำนวนหนึ่งและอำจประกอบดว้ยผูบ้ริหำรของบริษัทฯ และ/หรือบคุคลภำยนอกอีกจ ำนวนหนึ่งก็ไ 

2) ประกอบดว้ยกรรมกำรบริหำรอย่ำงนอ้ย 3 คน            

3) คณะกรรมกำรบริษัทแตง่ตัง้ประธำนกรรมกำรบริหำร                   

4) กรรมกำรบริหำรจะตอ้งมีควำมรู  ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณท่ี์เหมำะสม สำมำรถอทิุศเวลำ มีควำมคิดเห็นอย่ำง
เพียงพอในกำรปฏิบตัิงำน มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจถึงคุณสมบตัิ หนำ้ท่ี และควำมรบัผิดชอบของตน รวมถึงตอ้งไม่มี
ลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย 

รายชือ่คณะกรรมการบริหารสรุปได้ดังนี ้
รายชือ่ ต าแหน่ง 

1. นำยแสงชยั   โชติช่วงชชัวำล ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
2. นำยรงัสรรค ์  ธรรมมณีวงศ ์ กรรมกำรบริหำร 
3. นำยปเนต     จงวฒันำ กรรมกำรบริหำร 
4. นำยสเุมธ     เจียมบตุร กรรมกำรบริหำร 

    

 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

1) ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย กลยุทธ์ แผนกำรด ำเนินงำน โครงกำรลงทุน งบประมำณประจ ำปี และอ ำนำจกำร
บริหำรงำนตำ่งๆ ของบริษัทฯ เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษัทอนมุตัิ 



        
       บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน)  
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2) ติดตำมและควบคมุดแูลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย เป้ำหมำย กลยทุธ ์แผนกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรลงทนุ และงบประมำณประจ ำปี ท่ีไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทใหเ้ป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เอือ้ต่อสภำพธุรกิจ พรอ้มให้ค  ำปรึกษำ แนะน ำ กำรบริหำรจัดกำรแก่ผู ้บริหำรระดับสูง และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือทรำบ 

3) ก ำหนดโครงสรำ้งองคก์รและกำรบริหำรจดักำรท่ีมีประสิทธิภำพ  โดยครอบคลมุทัง้เรื่องกำรคดัเลือก กำรฝึกอบรม 
กำรว่ำจำ้ง และกำรเลิกจำ้งพนกังำนของบริษัทฯ ท่ีเป็นคณะผูบ้ริหำร หรือผูบ้ริหำรระดบัสงู โดยอำจมอบหมำยให้
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรหรือประธำนคณะเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรของบริษัทฯ เป็นผูม้ีอ  ำนำจแทนบริษัทฯ ท่ีจะลง
นำมในสญัญำจำ้งแรงงำน 

4) ก ำกบัดแูลและอนมุตัิเรื่องท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ไดแ้ก่ 
 4.1) พิจำรณำอนมุตัิงำนขำยตัง้แต ่100-300 ลำ้นบำท 
 4.2) พิจำรณำอนมุตัิกำรซือ้ขำยทรพัยส์ิน รวมถงึกำรลงทนุ มลูคำ่ตัง้แต ่10-30 ลำ้นบำท 
 4.3) พิจำรณำตัดสินกรณีท่ีมีปัญหำในกำรส่งมอบงำนให้กับลูกค้ำ มูลค่ำรวมทั้งโครงกำรมำกกว่ำ 50 
 ลำ้นบำท และไมส่ำมำรถสง่มอบงำนเกินกวำ่ 180 วนั   
 4.4) พิจำรณำก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 
  - กรณีท่ีบริษัทฯ ตกเป็นโจทกห์รือจ ำเลยในคดีแพ่งท่ีมีทนุทรพัยเ์กินกวำ่ 10 ลำ้นบำท 
  - กรณีท่ีบริษัทฯ ตกเป็นโจทกห์รือจ ำเลยในคดีอำญำทกุคดี 
 4.5) พิจำรณำกำรยอมรบัช ำระคำ่ปรบั และ/หรือกำรคืนสินคำ้ มลูคำ่รวมทัง้โครกำรมำกกวำ่ 10 ลำ้นบำท 

5) พิจำรณำอนุมตัิกำรจดัท ำธุรกรรมทำงกำรเงินกับสถำบนักำรเงินเพ่ือกำรเปิดหรือปิดบญัชี กูยื้ม จ ำน ำ จ ำนอง ค ำ้
ประกนั และกำรอื่นใด รวมถงึกำรซือ้ขำย จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินเพ่ือกำรท ำธุรกรรมตำมปกติของบริษัทภำยใต้
อ  ำนำจวงเงินจ ำนวน 10 ลำ้นบำท 

6) พิจำรณำกลั่นกรองงำนทกุประเภทท่ีเสนอคณะกรรมกำรบริษัท ยกเวน้ งำนท่ีอยู่ภำยใตห้นำ้ท่ีควำมรบัผิดชอบ และ/
หรือเป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรชดุย่อยอื่นของบริษัทฯท่ีจะเป็นผูพิ้จำรณำกลั่นกรองเพ่ือน ำเสนอคณะกรรมกำร
บริษัทโดยตรง 

7) มีอ  ำนำจแต่งตัง้และควบคมุก ำกบัดแูลใหก้ำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนท่ีแต่งตัง้บรรลตุำมนโยบำยและเป้ำหมำย
ท่ีก ำหนดไว ้

8) อำจมอบหมำยใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะท ำงำนชุดใดชุดหนึ่งมีอ  ำนำจกระท ำกำรใดๆ  แทนคณะกรรมกำร
บริหำรตำมท่ีเห็นสมควร และอำจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขอ ำนำจนัน้ๆ ได ้

9) ปฏิบตัิหนำ้ท่ีอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
 
ทัง้นี ้ อ านาจของคณะกรรมการบรหิารจะไม่รวมถึงการอนมุตัริายการใดทีก่รรมการบรหิารท่านใดท่านหนึ่งหรือบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดส้่วน
เสีย หรือผลประโยชนใ์นลกัษณะอืน่ใดขดัแยง้กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ซ่ึงรายการอนุมตัิ
ดงักล่าวจะตอ้งเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิัท และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนมุตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 
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วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง  

1) กรรมกำรบริหำรท่ีเป็นกรรมกำรบริษัทมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ  3 ปี โดยครบรอบออกตำมวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งของกรรมกำรบริษัท และเม่ือครบก ำหนดตำมวำระอำจไดร้บักำรแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัทอีกก็ได ้

2) กรรมกำรบริหำรที่เป็นผูบ้ริหำรของบริษัทมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำท่ีด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรของบริษัท เวน้แต่
คณะกรรมกำรบริษัทจะมีมติเป็นอย่ำงอ่ืน 
3) กรรมกำรบริหำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอก ซึ่งมิไดด้  ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร หรือผูบ้ริหำรของบริษัท มีวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯจะเห็นสมควรก ำหนดไวแ้ละอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯ  
เห็นสมควร นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระดงักลำ่วขำ้งตน้ กรรมกำรบริหำรพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

 (1) ตำย 
 (2) ลำออก 
 (3) ขำดคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำร หรือมีลักษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด หรือมี
ลกัษณะท่ีแสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมท่ีจะไดร้บัควำมไวว้ำงใจใหบ้ริหำรจดักำรกิจกำรท่ีมีมหำชนเป็นผูถื้อหุน้ตำมท่ี
ก ำหนดไวใ้นมำตรำ 89/3 แห่งพ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 
 (4) ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทมีมติใหพ้น้จำกต ำแหน่ง 
 กรณีกรรมกำรบริหำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง  ให้ย่ืนใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริหำรในกรณีท่ี
ต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ  ใหค้ณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้บุคคลท่ีมี
คณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยเป็นกรรมกำรบริหำรแทน เวน้แตว่ำระของกรรมกำรบริหำรผูน้ัน้จะเหลือ
นอ้ยกวำ่ 2 เดือน คณะกรรมกำรบริษัทจะไมแ่ตง่ตัง้กรรมกำรบริหำรที่วำ่งลงทดแทนก็ไดก้รรมกำรบริหำรที่ไดร้บักำรแตง่ตัง้
ทดแทนจะอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำรบริหำรซึง่ตนแทน 
 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 
ค านิยามกรรมการตรวจสอบ   
กรรมกำรตรวจสอบ หมำยถึง ผูไ้ดร้ับกำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ใหเ้ป็นกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยกรรมกำรตรวจสอบจะตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
ใหต้ดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ี
อำจมีควำมขดัแยง้ และไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั  ตลอดจนมีคณุสมบตัิ
และหนำ้ท่ีในลกัษณะเดียวกบัท่ีก ำหนดไวใ้นประกำศของส ำนกังำน ก.ล.ต. และขอ้บังคบัตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย ว่ำดว้ยคณุสมบัติและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  และจะตอ้งมีควำมรูแ้ละประสบกำรณ์
เพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหนำ้ท่ีสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินได ้รวมทั้งกำรท ำหนำ้ท่ีอื่นในฐำนะกรรมกำร
ตรวจสอบ  
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563                                                                    78 

รายชือ่คณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี ้
 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นำยไพโรจน ์สญัญะเดชำกลุ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยวีระชยั   ศรขีจร กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยปรชีำ    จนัทรำงกรู กรรมกำรตรวจสอบ 

4. นำยภรำดร จลุชำต ท่ีปรกึษำคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทไดแ้ตง่ตัง้ให ้นำยภรำดร จลุชำต ด ำรงต ำแหน่งท่ีปรกึษำคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
องคป์ระกอบและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 

เช่นเดียวกบัคณุสมบตัิกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทำนใหบ้ริษัทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีก ำหนดโดยกฎหมำยอย่ำงถูกตอ้งและ

เพียงพอ 

2) สอบทำนใหบ้ริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน ( Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน ( Internal 

Audit) ท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล และควำมพอเพียงของกระบวนบริหำรควำมเสี่ยง 

3) สอบทำนใหบ้ริษัทฯ ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

4) พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและ

ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์  

5) สอบทำนและพิจำรณำรว่มกบัฝ่ำยจดักำรในเรื่องขอ้บกพรอ่งส ำคญัท่ีตรวจพบและกำรสนองตอบฝ่ำยจดักำร 

6) มีอ ำนำจในกำรตรวจสอบและสอบสวนผูเ้ก่ียวขอ้งภำยใตข้อบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมี

อ  ำนำจในกำรวำ่จำ้งหรือน ำเอำผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะดำ้นมำช่วยงำนตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบตัิตำมระเบียบ

จำกบริษัทฯ 

7) จดัท ำรำยงำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ ซึง่

รำยงำนดงักลำ่วตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

8) พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหนำ้ท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ

ค่ำตอบแทนของบคุคลดงักล่ำว รวมทัง้เขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้รว่มประชุมดว้ยอย่ำง

นอ้ยปีละ 1 ครัง้ 



        
       บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน)  
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9) พิจำรณำขอบเขตกำรตรวจสอบและแผนกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และส่วนงำนตรวจสอบภำยในใหม้ี

ควำมสมัพนัธแ์ละเกือ้กลูกนั และลดควำมซ ำ้ซอ้นในสว่นท่ีเก่ียวกบักำรตรวจสอบดำ้นกำรเงิน 

10) ใหค้วำมเห็นชอบ กฎบัตร แผนงำนตรวจสอบ งบประมำณ แผนกำรฝึกอบรม และอัตรำก ำลังของส่วนงำน

ตรวจสอบภำยใน 

11) พิจำรณำ แต่งตัง้ โยกยำ้ย และประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนประจ ำปีของหัวหนำ้แผนกตรวจสอบภำยใน รวมทัง้

พิจำรณำควำมเป็นอิสระของสว่นงำนตรวจสอบภำยใน 

12) สอบทำนควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรควบคมุภำยใน

และกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

13) ในกำรปฏิบัติหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีขอ้สงสยัว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำซึ่งอำจมี

ผลกระทบอย่ำงมีนยัส  ำคญัตอ่ฐำนทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ไดแ้ก่  

(1) รำยกำรที่เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

(2) กำรทจุริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพรอ่งท่ีส  ำคญัในระบบกำรควบคมุภำยใน 

(3) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยฯ์ ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรือ

กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำท่ี
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผูบ้ริหำรไม่ด  ำเนินกำรใหม้ีกำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยใน
เวลำท่ีสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดงักล่ำวต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. 
และ/หรือตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

14) ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 
วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง  

1) กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี รวมทัง้กำรแตง่ตัง้เพ่ิมและถอดถอนจำกกรรมกำรตรวจสอบ 

2) กรรมกำรตรวจสอบท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ อำจไดร้ับกำรแต่งตั้งใหม่ไดอ้ีกตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัท

เห็นสมควร 

3) กรรมกำรตรวจสอบพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(1) ครบก ำหนดตำมวำระ 

(2) ตำย 

(3) ลำออก 

(4) คณะกรรมกำรบริษัทมีมติใหพ้น้จำกต ำแหน่ง 



        
       บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน)  
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(5) ขำดคณุสมบตัิของกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือหลกัเกณฑ์

ขอ้ก ำหนดท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ตลำดหลกัทรพัยฯ์ และหน่วยงำนก ำกบัดแูลตำ่งๆ ก ำหนดขึน้ 

4) กรณีมีควำมประสงคจ์ะลำออกก่อนครบวำระ ควรแจง้ต่อคณะกรรมกำรบริษัทล่วงหนำ้  1 เดือน พรอ้มเหตุผล 

เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรบริษัทไดพิ้จำรณำแตง่ตัง้บคุคลอื่นท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นทดแทน 

5) เมื่อกรรมกำรตรวจสอบครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งหรือมีเหตใุดก็ตำม ท่ีกรรมกำรตรวจสอบไม่สำมำรถอยู่ไดจ้น

ครบวำระ มีผลใหจ้ ำนวนกรรมกำรตรวจสอบนอ้ยกว่ำจ ำนวนท่ีก ำหนด คือ 3 ท่ำน ใหค้ณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้

กรรมกำรตรวจสอบท่ำนใหมใ่หค้รบถว้นในทนัที หรือย่ำงชำ้ภำยใน 3 เดือน นบัแตว่นัท่ีจ ำนวนกรรมกำรไมค่รบถว้น 

เพ่ือใหเ้กิดควำมต่อเน่ืองในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยบุคคลท่ีเขำ้เป็นกรรมกำรตรวจสอบ

แทนจะอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำวำระท่ียงัเหลือของกรรมกำรตรวจสอบซึง่พน้จำกต ำแหน่งเท่ำนัน้ 

 

• คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
องคป์ระกอบและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย 3 คน และ

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนอย่ำงนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

2) สำมำรถอทิุศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

3) กรรมกำรอิสระท่ีเป็นประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  ตอ้งมีคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ

ครบถว้นตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุก ำหนด 
รายชือ่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีดังนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยปรีชำ   จนัทรำงกรู  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

2. นำยภรำดร   จลุชำต กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
3. นำงสำวนงลกัษณ ์ศกัดำไกร กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

 

ขอบเขตและอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1) ท ำหนำ้ท่ีคดัเลือกบคุคลท่ีสมควรไดร้บักำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรใหม่ หรือสรรหำประธำนคณะเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  

2) ก ำหนดวิธีกำรและหลกัเกณฑก์ำรสรรหำกรรมกำรบริษัท  หรือประธำนคณะเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร เพ่ือใหเ้กิดควำม

โปรง่ใส 

3) สรรหำและพิจำรณำคดัเลือกบุคคลท่ีสมควรไดร้บักำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรบริษัท และประธำนคณะเจำ้หนำ้ท่ี

บริหำร เพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิตอ่ไป 

4) พิจำรณำแนวทำงก ำหนดคำ่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมกำร และกรรมกำรท่ีท ำหนำ้ท่ีในคณะกรรมกำรชดุย่อย 



        
       บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน)  
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5) ก ำหนดวิธีกำรและหลกัเกณฑก์ำรก ำหนดค่ำตอบแทนใหแ้ก่กรรมกำร และกรรมกำรท่ีท ำหนำ้ท่ีในคณะกรรมกำร

ย่อยของบริษัทอย่ำงเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และน ำเสนอท่ีประชุม คณะกรรมกำร และท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

พิจำรณำอนมุตัิ 

6) ปฏิบตัิงำนอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯมอบหมำยอนัเก่ียวเน่ืองกบักำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของ

กรรมกำรและประธำนคณะเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

 

วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง  

1) กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ  3 ปี และเมื่อครบก ำหนดตำมวำระอำจ

ไดร้บักำรแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัทอีกก็ได ้

2) เมื่อกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน พน้วำระหรือมีเหตุใดท่ีกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนไม่

สำมำรถอยู่ไดจ้นครบวำระ คณะกรรมกำรบริษัทจะตอ้งแต่งตัง้กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนคนใหม่

แทนใหค้รบถว้นอย่ำงชำ้ภำยใน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีจ ำนวนกรรมกำรไมค่รบถว้น และใหผู้ท่ี้ไดร้บักำรแต่งตัง้มีวำระ

กำรด ำรงต ำแหน่งเพียงเท่ำวำระท่ีเหลืออยู่ของกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่ง  

3) กำรพน้ต ำแหน่งของกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน นอกจำกพน้ต ำแหน่งตำมวำระแลว้ อำจพน้จำก

ต ำแหน่งเมื่อ  

 (1) ตำย  
 (2) ลำออก  
 (3) ขำดคณุสมบตัิกรรมกำร หรือมีคณุสมบตัิและลกัษณะตอ้งหำ้มของกำรเป็นกรรมกำร 
 

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
องคป์ระกอบและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงประกอบดว้ยคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงนอ้ย  3 คน และคณะกรรมกำรบริหำรควำม

เสี่ยงอย่ำงนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

2) สำมำรถอทิุศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

3) กรรมกำรอิสระท่ีเป็นประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ตอ้งมีคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระครบถว้นตำม

ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุก ำหนด 

 
 
 
 



        
       บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน)  
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563                                                                    82 

รายชือ่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดังนี ้
รายชือ่ ต าแหน่ง 

1. นำยวีระชยั   ศรีขจร ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
2. นำยภรำดร   จลุชำต กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
3. นำยรงัสรรค ์  ธรรมมณีวงศ ์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
4. นำยปเนต     จงวฒันำ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 

ขอบเขตและอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1) ก ำหนดนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยครอบคลมุควำมเสี่ยง

หลกัของธุรกิจ เช่น  

➢ ควำมเสี่ยงดำ้นกลยทุธ ์(Strategic Risks) 

➢ ควำมเสี่ยงดำ้นกำรตลำด (Market Risk)  

➢ ควำมเสี่ยงดำ้นกำรเงิน (Financial Risks)  

➢ ควำมเสี่ยงดำ้นกำรด ำเนินงำน (Operational Risks)  

2)  ก ำหนดแผนจดักำรควำมเสี่ยงและกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทัง้องคก์ร 

3)  ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตัิตำมกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทัง้องคก์ร 

4)  ใหค้  ำปรกึษำแนะน ำในกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

5)  รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ เก่ียวกบัควำมเสี่ยง และกำรจดักำรควำมเสี่ยง 

6)  ปฏิบตัิหนำ้ท่ีอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

 
วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง  

1) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ  3 ปี โดยกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีพน้ต ำแหน่ง

ตำมวำระ อำจไดร้บักำรแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัทอีกได ้

2) กรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ตำมขอ้  1. ไดแ้ก่ กำร

พน้สภำพกำรเป็นกรรมกำรบริษัท หรือกำรลำออก หรือกำรถูกถอดถอน  ใหค้ณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้บุคคลท่ีมี

คุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ือให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีจ ำนวนครบตำมท่ี

คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดไว ้โดยบุคคลท่ีเขำ้เป็นกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงแทนอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำวำระ

ท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงคนท่ีเขำ้มำแทน 
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นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2563 วงเงนิไม่เกนิ 8,000,000 บาท ดังนี.้- 

ต ำแหนง่ 

 

คำ่บ ำเหน็จกรรมกำร  

(บำท/เดือน) 

คำ่เบีย้ประชมุ 

(บำท/ครัง้) 

ประธำนกรรมกำรบรษัิท 78,750    15,000  

กรรมกำรบรษัิท 34,650    10,000 

ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร -    10,000 

กรรมกำรบรหิำร -    5,000 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 23,100    10,000 

กรรมกำรตรวจสอบ 23,100    5,000 

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด

คำ่ตอบแทน 

-    10,000 

กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน -    5,000 

ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง -    10,000 

กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง -    5,000 

 
 ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 มีมติงดจ่ำยคำ่เบีย้ประชมุของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชดุย่อย 4 
คณะ ตัง้แตเ่ดือนพฤษภำคม ถงึเดือนธนัวำคม 2563  
 
 7.4 ข้อมูลเกีย่วกับผู้บริหาร 
รำยช่ือและต ำแหน่งของผูบ้ริหำรประกอบดว้ย 

1. นำยแสงชยั โชติช่วงชชัวำล  ประธำนคณะเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร     

2. นำยปเนต จงวฒันำ  ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรสำยกลยทุธ ์

   กรรมกำรผูจ้ดักำรกลุม่ธุรกิจเครื่องท ำน ำ้แข็ง 

3. นำงสำววรรณพร          ตฤณวิสทุธิกลุ  ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรสำยงำนบริหำร  

  ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน  
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  เลขำนกุำรบริษัท (พฤศจิกำยน 2561 – ปัจจบุนั) 

4. นำงศิวพร                   ด ำรงคเ์ลำหพนัธุ  กรรมกำรผูจ้ดักำรกลุม่ธุรกิจอำหำรและนม 

5. นำยจกัรพงศ ์             ชำวสวน  รกัษำกำรประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรสำยงำนธุรกิจ  

  ตำ่งประเทศ 

6. นำยสวุฒัน ์                กฤติยรงัสรรค ์  รกัษำกำรกรรมกำรผูจ้ดักำรธุรกิจเครื่องท ำควำมเย็น 

หมายเหต ุ: ผูบ้รหิาร ตามค านยิามของส านกังาน ก.ล.ต. หมายถงึ ผูด้  ารงต าแหนง่ระดบับรหิารสีร่ายแรกนบัต่อจากประธานคณะเจา้หนา้ทีบ่รหิารลงมา 
รวมถงึผูซ่ึ้งด ารงต าแหนง่เทยีบเท่ากบัระดบัทีส่ีท่กุราย และใหห้มายความรวมถงึผูด้ ารงต าแหนง่ระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิ 

 
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่องประธานคณะเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  
1) ก ำหนดแผนธุรกิจ แผนกำรลงทุน และแผนงบประมำณประจำปี เพ่ือเสนอขออนมุตัิต่อคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ
คณะกรรมกำรบริษัท  

2) รบัผิดชอบกำรบริหำรจดักำรโดยรวม และพิจำรณำนโยบำยกำรบริหำรงำนดำ้นต่ำงๆ ของบริษัทเพ่ือใหก้ำรด ำเนินงำน
ของบริษัทบรรลุเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้ภำยใตก้รอบนโยบำย แผนธุรกิจ และแผนงบประมำณท่ีไดร้ับกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษัท  

3) พิจำรณำอนุมตัิใหด้  ำเนินกำร หรืออนุมตัิกำรใชจ้่ำยเงินเพ่ือกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมระเบียบอ ำนำจอนุมตัิของบริษัท 
หรือตำมงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีท่ีคณะกรรมกำรบริษัทอนมุตัิไวแ้ลว้  
4) สรรหำ วำ่จำ้ง แตง่ตัง้ สบัเปลี่ยน โอนยำ้ย พกังำน และเลิกจำ้งผูบ้ริหำรและพนกังำนในทุกต ำแหน่ง รวมถงึกำรก ำหนด
ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ี และผลประโยชนต์อบแทนท่ีเหมำะสม ส ำหรบัตำแหน่งระดบัเทียบเท่ำตัง้แตผู่อ้ำนวยกำรอำวุโสขึน้
ไปใหร้ำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือรับทรำบ ส่วนต ำแหน่งระดับเทียบเท่ำผูบ้ริหำรส ำนักตรวจสอบภำยในให้
ด  ำเนินกำรภำยใตค้วำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

5) แต่งตัง้ผูม้ีอ  ำนำจลงนำมในเอกสำรต่ำงๆ ของบริษัททัง้ดำ้นบญัชี กำรเงิน กำรสั่งซือ้ กำรผลิต กำรขำย และกำรบริหำร
ทั่วไป รวมทัง้เอกสำรสำคญัอื่นๆ  

6) ก ำหนด เปลี่ยนแปลง แกไ้ข และยกเลิกกฎระเบียบ ค ำสั่ง ประกำศ ขอ้บงัคบั บทลงโทษ รวมทัง้ระบบควบคมุภำยใน 
เพ่ือใชเ้ป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของพนกังำนทุกคน และเพ่ือใหก้ำรบริหำรจดักำรภำยในองคก์รเป็นไปตำมนโยบำยท่ี
บริษัทกำหนด  

7) แต่งตั้งท่ีปรึกษำดำ้นต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนเพ่ือประโยชนต์่อบริษัท ทั้งนีร้วมถึงมีอ  ำนำจในกำรแต่งตัง้
ทนำยควำมเพ่ือฟ้องรอ้งด ำเนินคดี หรือเขำ้สูค้ดีท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัท  

8) มอบหมำยเพ่ือใหบุ้คคลอื่นปฏิบตัิงำนหรือกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนตนตำมท่ีเห็นสมควร และสำมำรถยกเลิก
เพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขอ ำนำจนัน้ๆ ได ้ 



        
       บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน)  
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563                                                                    85 

9) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ควำมคืบหนำ้ของโครงกำรตำ่งๆ ตลอดจนสถำนะทำงกำรเงินต่อคณะกรรมกำรบริหำร และ
คณะกรรมกำรบริษัท  

10) ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริหำร หรือคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย  
ทัง้นี ้ในกรณีที่การดาเนินการเรื่องใดที่ประธานคณะเจ้าหนา้ที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนไดส้่วนเสียหรือความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์ประธานคณะเจา้หนา้ทีบ่รหิารไม่มอีานาจอนมุตักิารดาเนนิการในเรือ่งดงักล่าว 

 

คำ่ตอบแทนคณะผูบ้ริหำร (E14-E17) 

บริษัทก ำหนดจ่ำยคำ่ตอบแทนคณะผูบ้ริหำรตำมนโยบำยโครงสรำ้งกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนพนกังำน  

โดยคำ่ตอบแทนรวมคณะผูบ้ริหำรของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่เป็นจ ำนวนเงินรวม 60.67  ลำ้นบำท 

 
7.5  ข้อมูลเกีย่วกับพนักงาน 

บคุลำกร   

จ ำนวนพนกังำนบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีจ ำนวน 1,105 คน แบ่งออกเป็น 

กลุ่ม Executive 
(E14-E17) 

Management 
(M12-M13) 

Operation 
(S11-D1) 

รวม 

ICE Machine Group 4 9 212 225 
Refrigeration Group 1 6 135 142 
Food & Diary Group 3 9 96 108 
International Business Officer 3 4 60 67 
Strategy Group 2 4 51 57 
Administrative Officer 4 6 105 115 
MG 1 5 14 20 
PATKOL Manufacturing Co., Ltd. 1 1 70 72 
S Panel Co., Ltd 1 1 77 79 
Heataway Co., Ltd 1 0 69 70 
Patkol Trading Co., Ltd 1 1 17 19 
Tygienic Co., Ltd 0 4 127 131 
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ค่าตอบแทนของพนักงาน 

คำ่ตอบแทนรวมของพนกังำนบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีผลตอบแทนรวม 568,071,874 

บำท  

ประเภทผลตอบแทน 
จ านวนเงนิรวม 

(บาท) 
คำ่แรง/คำ่จำ้ง 534,954,840 
เงินรำงวลัจำกผลก ำไร 12,681,992 
เงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 11,679,316 
เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม 8,755,726 

 

7.6 ข้อมูลส าคัญอืน่ๆ 

 
เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมกำรบริษัทมีมติแตง่ตัง้ให ้นำงสำววรรณพร ตฤณวิสทุธิกลุ ด ำรงต ำแหน่ง เลขำนุกำรบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 
9 พฤศจิกำยน 2561 ถึงปัจจุบัน ซึ่งบุคคลดงักล่ำวเป็นผูม้ีควำมรูค้วำมสำมำรถ  มีประสบกำรณท่ี์เป็นประโยชนใ์นกำร
ปฏิบตัิหนำ้ท่ี โดยไดผ้่ำนกำรฝึกอบรมสมัมนำหลกัสตูรท่ีจ ำเป็นและเก่ียวขอ้งในกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีเลขำนุกำรบริษัทไดเ้ป็น
อย่ำงดี  เพ่ือใหค้  ำแนะน ำดำ้นกฎหมำยและกฎเกณฑต์่ำงๆ ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทจะตอ้งทรำบ และปฏิบตัิหนำ้ท่ีในกำร
ดแูลกิจกำรของคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้ประสำนงำนและติดตำมใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัท 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องเลขานุการบริษัท 

1) ปฏิบตัิหนำ้ท่ีจดักำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชดุย่อย รวมทัง้กำรประชุมผูถื้อหุน้ ใหเ้ป็นไปตำม

ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) ท ำหนำ้ท่ีก ำกับดูแลใหบ้ริษัทฯ และคณะกรรมกำรมีกำรปฏิบัติท่ีสอดคลอ้ง และเป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บังคับท่ี

เก่ียวขอ้งตลอดจนมติท่ีประชมุคณะกรรมกำร/ ผูถื้อหุน้ และหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ตลอดจนนโยบำยตำ่งๆ และ

จรรยำบรรณธุรกิจ 

3) สนับสนุนกำรจัดใหก้รรมกำร/ผูบ้ริหำรไดร้ับควำมรูแ้ละเข้ำอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรปฏิบัติหน้ำท่ี

กรรมกำรและกรรมกำรเฉพำะเรื่อง 

4) จดัอบรม/ปฐมนิเทศตลอดจนใหข้อ้มลูที่จ  ำเป็นตอ่กำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีแก่กรรมกำรปัจจบุนัและท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ใหม่ 

5) ใหค้  ำแนะน ำเก่ียวกบัขอ้ก ำหนดกฎเกณฑต์ำ่งๆ ท่ีคณะกรรมกำรบริษัท และผูบ้ริหำรควรรบัทรำบ 

6) จดัใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 

7) จดัท ำและเก็บรกัษำเอกสำรส ำคญัของบริษัทฯ  ดงัตอ่ไปนี ้



        
       บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน)  
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 (ก)ทะเบียนกรรมกำร 
 (ข)หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ 
 (ค)หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ 

 (ง)เก็บรกัษำรำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร 
8) ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย และปฏิบตัิตำมกฎระเบียบท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนมี

ประกำศหรือก ำหนด 

 
หวัหน้าตรวจสอบภายใน 
 บริษัทแต่งตั้งให้ นำงสำวปำริฉัตร ท ำนำนอก ด ำรงต ำแหน่ง ผู้จัดกำรส่วนตรวจสอบภำยใน ตั้งแต่วันท่ี 1 
กนัยำยน 2559 ถึงปัจจุบนั ซึ่งบุคคลดงักล่ำวเป็นผูม้ีควำมรูค้วำมสำมำรถ  มีประสบกำรณท่ี์เป็นประโยชนใ์นกำรปฏิบัติ
หนำ้ท่ี โดยไดผ้่ำนกำรฝึกอบรมสมัมนำหลกัสตูรท่ีจ ำเป็นและเก่ียวขอ้งในกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีกำรตรวจสอบภำยในเป็นอย่ำงดี 
เพ่ือใหค้  ำแนะน ำดำ้นกำรบริหำรควำมเสี่ยง ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทจะตอ้งทรำบ และปฏิบตัิหนำ้ท่ีในกำรดแูลกิจกำรของ
คณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้ประสำนงำนและติดตำมใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัท 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบของหวัหน้าตรวจสอบภายใน 
1) วำงแผนกำรปฏิบตัิงำน (Action Plan) ในงำนท่ีตนเองรบัผิดชอบใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยของบริษัท รวมทัง้น ำแผนกำร
ปฏิบตัิงำนไปสูก่ำรปฏิบตัิอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2) ปฏิบตัิงำนตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพตรวจสอบภำยใน 
3) ตรวจสอบวิเครำะหใ์หค้วำมเห็นในควำมถูกตอ้ง รวมทั้งประเมินควำมเพียงพอและประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของ
กระบวนกำรและกำรปฏิบตัิงำนของหน่วยงำน กำรควบคมุภำยใน กำรใชป้ระโยชนจ์ำกสำรสนเทศ กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
และกำรก ำกบัดแูล 
4) ตรวจสอบและเสนอแนะ วิธีป้องกนัเก่ียวกบักำรรั่วไหล หรือกำรทจุริตเงินและทรพัยส์ินของบริษัท 
5) ตรวจสอบกำรปฏิบตัิเก่ียวกบักำรชีแ้จง ขอ้ทกัทว้ง หรือขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชี  
6) สรุปผลกำรตรวจสอบขัน้ตน้ เพ่ือหำขอ้สรุป และก ำหนดค ำแนะน ำ ขอ้เสนอแนะ ก่อนท่ีจะปิดกำรตรวจสอบ 
7) ติดตำมผลกำรปฏิบตัิตำมขอ้เสนอแนะในรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชีของบริษัท เพ่ือให้
กำรปฏิบตัิงำนของทัง้สองฝ่ำยมีประสิทธิภำพ 

 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี    
1) คำ่ตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี (audit fee) ประจ ำปี 2563 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพิ้จำรณำคดัเลือกผูส้อบบญัชีตำมเกณฑก์ำรประเมินของบริษัทฯ ไดแ้ก่ ควำมเป็นอิสระในกำร
ปฏิบตัิงำน คณุภำพ มำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำน และผูส้อบบญัชีมีคณุสมบตัิถูกตอ้งตำมประกำศของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเลือก บริษัท กรินทร ์ออดิท จ ำกดั   
โดยมีรำยช่ือผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต ดงันี ้
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1. นำยเจฎำ  หงัสพฤกษ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต  ทะเบียนเลขท่ี  3759 หรือ 
2. นำยจิโรจ ศิริโรโรจน ์                   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต  ทะเบียนเลขท่ี  5113 หรือ 
3. นำงสำวกรรณิกำร ์ วิภำณรุตัน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต  ทะเบียนเลขท่ี  7305 หรือ 
4. นำงสำวนงลกัษณ ์ พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต  ทะเบียนเลขท่ี  4713 หรือ 
5. นำงสมุนำ เสนีวงศ ์ณ อยธุยำ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต  ทะเบียนเลขท่ี  5897  
 
ทัง้นีใ้หผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ  ำนำจในกำรตรวจสอบบญัชี และแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯ ได ้รวมทัง้

ก ำหนดค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส 1,035,000 บำท และค่ำตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปีจ ำนวน 700,000 บำท 

รวมเป็นคำ่สอบบญัชีส ำหรบัปี 2563 จ ำนวน 1,735,000 บำท 

2)  คำ่บริกำรอื่น (non-audit fee)  
-ไมม่ี- 
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8. รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ 

8.1  สรุปผลการปฏบิัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา 

 ในกำรแต่งตั้งกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 รำย จำกจ ำนวน

คณะกรรมกำรสรรหำทัง้หมด 3 รำย มีหนำ้ท่ีรบัผิดชอบในกำรพิจำรณำคดัเลือกและกลั่นกรอง บุคคลท่ีมีคุณสมบตัิ

เหมำะสมตำมขอ้บังคบัของบริษัท และ เป็นผูเ้สนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบัติเหมำะสม เพ่ือใหไ้ดก้รรมกำรมืออำชีพและมี

ควำมหลำกหลำยโดยพิจำรณำจำกโครงสรำ้ง ขนำด และองคป์ระกอบของคณะกรรมกำร โดยจ ำนวนท่ีเสนอจะเท่ำกบั

ของจ ำนวนกรรมกำรท่ีครบวำระ และเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกกรรมกำร 

จำกนัน้จะน ำเสนอรำยช่ือกรรมกำรดงักลำ่วตอ่ ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑต์อ่ไป 

 ทัง้นี ้คณะกรรมกำรสรรหำไดพิ้จำรณำลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ และแผนในอนำคตจงึไดก้ ำหนดคณุสมบตัิของ

กรรมกำร โดยตอ้งเป็นผูม้ีควำมรูแ้ละมีประสบกำรณใ์นเรื่องดงักล่ำวอย่ำงนอ้ย 5 ปี นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรสรรหำ

ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้มีสว่นรว่มในกำรเสนอช่ือกรรมกำรที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมดว้ย 

 กำรเปิดเผยกำรเลือกตัง้กรรมกำรผ่ำนท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในกำรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมกำร บริษัทใหผู้ถื้อหุน้

ใชบ้ตัรลงคะแนนเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคลโดยใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงทัง้หมดท่ีตนมีอยู่เลือกบุคคลท่ีไดร้บั

กำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรทีละคน 
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รายละเอยีดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการปี 2563  

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

การประชุม 

ประชุมคณะกรรมการ 
(การเข้าประชุม/ 

สิทธิในการประชุม) 

ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 
(การเข้าประชุม/ 

สิทธิในการประชุม) 

นำยปีตพิงษ ์พึ่งบญุ ณ อยธุยำ ประธำนกรรมกำร 8/8 1/1 

นำยแสงชยั โชตชิ่วงชชัวำล รองประธำนกรรมกำร 

ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

8/8 

12/12 

1/1 

นำยไพโรจน ์สญัญะเดชำกลุ กรรมกำร 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

8/8 

5/5 

1/1 

นำยปรีชำ  จนัทรำงกรู กรรมกำร  

กรรมกำรตรวจสอบ  

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

8/8 

5/5 

1/1 

1/1 

นำยวีระชยั ศรีขจร กรรมกำร 

กรรมกำรตรวจสอบ  

ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

8/8 

5/5 

4/4 

1/1 

นำยภรำดร  จลุชำต กรรมกำร 

กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง  

กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

ท่ีปรกึษำคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

8/8 

4/4 

1/1 

5/5 

1/1 

นำงสำวนงลกัษณ ์ศกัดำไกร กรรมกำร 

กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

8/8 

1/1 

1/1 

นำงอนงคศ์ริ ิ ไชยะกลุ กรรมกำร 8/8 1/1 

นำยสเุมธ  เจียมบตุร กรรมกำร 

กรรมกำรบรหิำร 

8/8 

12/12 

1/1 

นำยรงัสรรค ์ธรรมมณีวงศ ์ กรรมกำร  

กรรมกำรบรหิำร 

กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

8/8 

12/12 

4/4 

1/1 

นำยปเนต จงวฒันำ กรรมกำร 

รองประธำนกรรมกำรบรหิำร  

กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

7/8 

12/12 

4/4 

1/1 

นำงสำวณฐิัยำ จงวฒันำ กรรมกำร 8/8 1/1 
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการรวมปี 2563 แยกเป็นรายบุคคล 

  รายชือ่คณะกรรมการ 

 
 

บ าเหน็จ
กรรมการ 
 (บาท) 

บ าเหน็จ
กรรมการ
ตรวจสอ

บ 
 (บาท) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท) 

รวม
ค่าตอบแทน 

(บาท) 

คณะกก.
บริษัท 

คณะกก. 
ตรวจ 
สอบ 

คณะกก.
บริหาร 

 

คณะกก. 
สรรหา
และ

ก าหนด 
ค่าตอบ 
แทน 

คณะกก.
บริหาร 
ความ 
เสี่ยง 

1. นำยปีตพิงษ ์พึ่งบญุ ณ อยธุยำ 945,000 - 30,000 - - - - 
 

975,000 

2. นำยแสงชยั  โชตชิ่วงชชัวำล  
 

415,800 - 20,000 - 40,000 - - 
 

475,800 

3. นำยวีระชยั  ศรีขจร  
 

415,800 277,200 20,000 
 

10,000 - - 10,000 733,000 

4. นำยปรีชำ  จนัทรำงกรู 
 

415,800 277,200 20,000 
 

10,000 - 10,000 - 
 

733,000 

5. นำยภรำดร  จลุชำต 
 

415,800 277,200 20,000 10,000 - 5,000 5,000 733,000 

6. นำงสำวนงลกัษณ ์ ศกัดำไกร 415,800 - 20,000 - - 5,000 - 
 

440,800 

7. นำยไพโรจน ์สญัญะเดชำกลุ 415,800 277,200 20,000 - 
 

- - - 733,000 

8. นำงอนงคศ์ริ ิ ไชยะกลุ 415,800 - 20,000 - - - - 
 

435,800 

9. นำยสเุมธ  เจียมบุตร 415,800 - 20,000 - 20,000 - - 
 

455,800 

10. นำยรงัสรรค ์ ธรรมมณีวงศ ์ 
 

415,800 - 20,000 - 20,000 - 5,000 460,800 

11. นำยปเนต จงวฒันำ 
 

415,800 - 20,000 - - - 5,000 460,800 

12. นำงสำวณฐิยำ จงวฒันำ 
 

415,800 - 20,000 - - - - 445,800 

รวม 7,072,600 
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การก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 กรรมกำรของบริษัทฯ มีอ  ำนำจในกำรควบคุมดูแล  จัดกำร  และรบัผิดชอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย ซึ่ง
บริษัทฯมีกำรควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมใหม้ีนโยบำยและด ำเนินแผนงำนต่ำงๆ ใหส้อดคลอ้ง และสนบัสนุน
นโยบำยและแผนงำนหลกัของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ลงทุนและใหค้วำมส ำคญักบัธุรกิจท่ีบริษัทฯ ช ำนำญ และอยู่ในสำย
ธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกับธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น เพ่ือใหก้ำรดูแลกำรจัดกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ คณะผูบ้ริหำรจะ
ควบคุมดูแลโดยส่งทีมบริหำร เขำ้ไปร่วมก ำหนดนโยบำย งบประมำณ แผนกำรตลำดและกำรผลิต อย่ ำงใกลชิ้ด ทัง้นี ้
เพ่ือใหส้ำมำรถแบ่งขอ้มลู และใชท้รพัยำกรท่ีมีอยู่ของกลุม่บริษัทอนัจะเป็นประโยชน ์และเกือ้หนุนใหกิ้จกำรโดยรวมดีขึน้
ตอ่ไป 
 บริษัทไดพิ้จำรณำส่งกรรมกำรจ ำนวน 4 คน และผูบ้ริหำรจ ำนวน 4 คน เขำ้เป็นกรรมกำรในบริษัทย่อย 5 แห่ง 
ไดแ้ก่บริษัท พฒันก์ล แมนนแูฟคเจอริ่ง จ ำกดั, บริษัท พฒันก์ล เทรดดิง้ จ ำกดั, บริษัท เอสพำเนล จ ำกดั, บริษัทฮีทอะเวย ์
จ ำกดั, บริษัท ไทจีนิค จ ำกดั โดยกรรมกำรและผูบ้ริหำรดงักลำ่วไดผ้่ำนกำรอนมุตัิจำกกำรประชุมคณะกรรมกำร ทัง้นี ้หำก
กรรมกำรและผูบ้ริหำรรำยดงักล่ำวพน้สภำพกำรเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อย คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำกำรส่งคน
เขำ้ไปดแูลผลประโยชนเ์ป็นครัง้ๆไป  
 
การตดิตามใหม้ีการปฏบิัตติามนโยบายและแนวปฏบิัตใินการก ากับดูแลกจิการ 
 บริษัทใหค้วำมส ำคญัในเรื่องกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยไดก้ ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตัิ 
ท่ีเก่ียวขอ้งไวใ้นนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทและจรรยำบรรณธุรกิจ พรอ้มทัง้สง่เสริมใหเ้กิดกำรปฏิบตัิอย่ำง
แทจ้ริงเพ่ือสรำ้งควำมเช่ือมั่นต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ 
(1) กำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์  
 1. ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูง (ตัง้แต่ E16 ขึน้ไป และผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน) ตอ้ง
รำยงำนกำรมีส่วนไดส้่วนเสียของตนเองและบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งซึ่งเป็นส่วนไดส้่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรบริหำร
จดักำรกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เมื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรระดบัสงูเป็นครัง้แรก และรำยงำน
ทุกครัง้เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงขอ้มลูกำรมีสว่นไดส้ว่นเสีย รวมถึงรำยงำนเป็นประจ ำทกุสิน้ปี ทัง้นีเ้ลขำนกุำรบริษัทจะตอ้ง
จดัสง่ส  ำเนำรำยงำนกำรมีสว่นไดส้ว่นเสียดงักลำ่วใหแ้ก่ ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 
วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีบริษัทฯไดร้บัรำยงำน เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
และเพ่ือใชข้อ้มลูดงักลำ่วในกำรตรวจสอบและป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
 2. มีกำรเปิดเผยโครงสรำ้งกำรถือหุน้ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจกำรท่ีมีอ  ำนำจควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่น
อย่ำงชดัเจน รวมทัง้ผูถื้อหุน้ท่ีมีอ  ำนำจ เพ่ือใหม้ั่นใจว่ำบริษัทฯ มีโครงสรำ้งกำรถือหุน้ท่ีชดัเจน โปร่งใส ไม่มีกำรถือหุน้ไขว้
กบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ จงึไมท่  ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนแ์ก่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง  
 3. ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท หำกกรรมกำรบริษัทคนหนึ่งคนใดมีสว่นไดส้ว่นเสียกบัผลประโยชนใ์นเรื่อง
ท่ีก ำลงัมีกำรพิจำรณำ กรรมกำรที่มีสว่นไดส้ว่นเสียจะตอ้งไมม่ีสว่นรว่มในกำรตดัสินใจในเรื่องนัน้ โดยอำจไมเ่ขำ้รว่ม
ประชมุ หรืองดออกเสียงเพ่ือใหก้ำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นไปอย่ำงยตุิธรรม เพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหุน้อย่ำง
แทจ้ริง 
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(2) กำรใชข้อ้มลูภำยในเพ่ือแสวงหำผลประโยชน ์
 บริษัทฯ มีระบบควบคุมภำยในท่ีก ำหนดเป็นระเบียบ และวิธีปฏิบัติงำนในทุกระบบตลอดจนมีส่วนตรวจสอบ
ภำยในซึ่งท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำน เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่ำกำรปฏิบตัิงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเน่ือง
สม ่ำเสมอทกุระบบงำนตลอดปี โดยมีควำมเป็นอิสระและสอดคลอ้งกบัมำตรฐำนสำกล ขึน้ตรงตอ่ประธำนคณะเจำ้หนำ้ท่ี
บริหำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมนโยบำยเนน้เชิงป้องกัน รวมทัง้มีกำรปรบัปรุงระบบตรวจสอบภำยในให้เป็น
ปัจจุบัน ส  ำหรับกำรดูแลเรื่องกำรใชข้อ้มูลภำยในบริษัทฯ มีกำรทบทวนหลักเกณฑ ์และวิธีกำรใชข้อ้มูลภำยในอย่ำง
สม ่ำเสมอ เพ่ือป้องกนัขอ้มลูส ำคญัและสะสมมำนำนสญูหำย และ/หรือเพ่ือป้องกนับคุคลภำยใน/ภำยนอกน ำขอ้มลูไปใช้
เป็นกำรส่วนตวั  ในกรณีท่ีพนกังำนหรือผูบ้ริหำรน ำขอ้มลูส ำคญัไปเปิดเผย หรือน ำไปใชส้่วนตวั หรือกระท ำกำรท่ีอำจจะ
ท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์พนกังำนหรือผูบ้ริหำรนัน้จะถกูบทลงโทษตำมท่ีก ำหนดไวใ้นระเบียบบริษัทฯ 
กำรป้องกนักำรใชข้อ้มลูภำยใน 

คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรใชข้อ้มูลภำยในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งซึ่งหมำยถึงคณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษัทฯ และพนักงำนในหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลู 
(รวมทัง้คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภำวะของบคุคลดงักลำ่ว) ดงันี ้ 
มาตรการปอ้งกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

1)   หา้มบคุคลทีเ่กี่ยวขอ้งท าการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบริษัทฯ (PK) ภายใน 30 วนัก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงนิประจ าปีและภายใน 24 ชั่วโมง หลงัการเปิดเผยงบการเงนิดงักล่าว (Blackout Period)  

2)  ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตอ้งไม่ท าการซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ จนกว่าจะพน้ระยะเวลา 24 ชั่วโมง นบัแต่ไดม้ีการเปิดเผยขอ้มูลนัน้สูส่าธารณะทัง้หมดแลว้ รวมทัง้
หา้มมิใหผู้บ้ริหารหรือหน่วยงานทีไ่ดร้บัทราบขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บคุคลภายนอกหรือบคุคลทีไ่ม่มีหนา้ที่
เกีย่วขอ้ง ทัง้นี ้เพือ่เป็นการป้องกนัไม่ใหน้ าขอ้มูลภายในไปใชใ้นทางมิชอบ 

3)  ในกรณทีีก่รรมการบรษิัทและผูบ้รหิาร ซ่ึงหมายรวมถงึคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ เมือ่มีการเปลีย่นแปลงจ านวน
หุน้ทีถ่ืออยู่จะตอ้งแจง้รายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรพัย์ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยพ์.ศ. 2533 ภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัที่
ซือ้ ขาย โอนหรอืรบัโอน 

4)  บริษัทฯ ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง (ตัง้แต่ E15 ขึน้ไป และผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงนิ) แจง้การซือ้
ขายการหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ต่อคณะกรรมการบรษิัทเป็นประจ าทกุไตรมาส รวมทัง้ใหม้ีการเปิดเผยในรายงานประจ าปี  

 
(3)  กำรตอ่ตำ้นทจุริตคอรร์ปัชนั 
 บริษัทฯ ไดม้ีนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี มีคณุธรรม จริยธรรม และด ำเนิน
ธุรกิจดว้ยควำมซื่อสตัยแ์ละโปรง่ใส อีกทัง้ไดต้ระหนกัถงึปัญหำกำรทจุริตและกำรคอรร์ปัชั่นซึง่ทวีควำมรุนแรงและ
ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยตอ่กำรพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมเป็นอย่ำงมำก เป็นผลใหภ้ำคเอกชนไทย ประกอบดว้ย สมำคม
สง่เสริมกรรมกำรบริษัทไทย, หอกำรคำ้ไทย, สมำคมบริษัทจดทะเบียน, สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย เป็นตน้  
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ไดก้่อตั้ง “โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต ” (Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption, “CAC”)  ซึ่งสอดคลอ้งกับนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดั้งนั้น ท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 6/2562 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหำคม 2562 จงึไดม้ีมติใหบ้ริษัทฯ เขำ้รว่มลงนำมแสดงเจตนำรมณท่ี์จะ
ไม่มีส่วนร่วมในกำรคอรร์ัปชั่น และน ำบริษัทฯ เข้ำสู่กระบวนกำรรับรองกำรเป็นสมำชิก CAC เพ่ือร่วมต่อตำ้นกำร
คอรร์ปัชั่น  และเพ่ือใหก้ำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจท่ีอำจมีควำมเสี่ยงดำ้นกำรทุจริตและคอรร์ปัชั่นไดร้บักำรพิจำรณำ และ
ปฏิบตัิอย่ำงรอบคอบ   
ทำงบริษัทฯ ด ำเนินกำรประกำศเจตนำรมณเ์ขำ้ร่วมแนวร่วมต่อตำ้นคอรร์ปัชั่นของภำคเอกชนไทย เมื่อวนัท่ี 1 กนัยำยน 
2562 และไดแ้ตง่ตัง้ “คณะกรรมกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่น” (Anti-Corruption Committee) ขึน้เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวำคม 2562 
เพ่ือด ำเนินงำนดำ้นกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอรร์ปัชั่นของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม โดยจัดท ำ “คู่มือนโยบำยและ
แนวทำงปฏิบตัิตอ่ตำ้นกำรทจุริตและคอรร์ปัชั่น” ขึน้   มีควำมมุง่หมำยให ้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทกุคนในบริษัท
ฯ และบริษัทในกลุ่ม ไดม้ีควำมรูค้วำมเขำ้ใจ รบัรูถ้ึงบทบำทหนำ้ท่ีและควำมรบัผิดชอบ และยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติ
เก่ียวกับกำรคอรร์ปัชั่นในรูปแบบต่ำงๆ ผ่ำนกำรเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรของบริษัทฯ  รวมทัง้มีกำรฝึกอบรมให้
ควำมรู ้ ตลอดจนประกำศเจตนำรมณ์นีไ้ปยังบุคคลภำยนอก พร้อมทั้งได้จัดให้มีช่องทำงในกำรรับเรื่องรอ้งเรียน 
(Whistleblower) และมำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส  ทัง้นี ้เพ่ือเป็นกำรยกระดบักำรพฒันำประเทศโดยลดกำรคอรร์ปัชั่น
ท่ีเกิดขึน้ตอ่ไป  
ปัจจบุนั ผลกำรเขำ้รว่มแนวรว่มตอ่ตำ้นคอรร์ปัชั่นของภำคเอกชนไทยของบริษัทฯ อยู่ในช่วงคณะกรรมกำร CAC พิจำรณำ
เอกสำรประกอบกำรเขำ้รว่มโครงกำร ซึง่จะทรำบผลกำรเขำ้รว่มโครงกำรในเดือนมีนำคม 2564   
 
 8.2  รายงานผลการปฏบิัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีทีผ่่านมา 
• คณะกรรมการตรวจสอบ 

รายชือ่คณะกรรมการ และจ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม 

รายชื่อ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม 
(คร้ัง) 

1. นำยไพโรจน ์สญัญะเดชำกลุ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 5/5 
2. นำยวีระชยั   ศรขีจร กรรมกำรตรวจสอบ 5/5 
3. นำยปรชีำ    จนัทรำงกรู กรรมกำรตรวจสอบ 5/5 
4. นำยภรำดร จลุชำต ท่ีปรกึษำคณะกรรมกำรตรวจสอบ 5/5 

 

ผลการปฏบิัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการ 

ในปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนำ้ท่ีตำมท่ีไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ  ซึ่งสอดคลอ้งกบั
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มีกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบรวมทัง้สิน้ 5 ครัง้ โดยไดม้ีกำรหำรือ



        
       บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน)  
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รว่มกบัฝ่ำยจดักำร ผูต้รวจสอบภำยใน และผูส้อบบญัชีในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้ง ซึง่สำมำรถสรุปสำระส ำคญัในกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ี
ไดด้งันี ้
1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปีของบริษัท พัฒนก์ล จ ำกัด 
(มหำชน) รว่มกบัผูส้อบบญัชี ทกุไตรมำส โดยไดส้อบถำมผูส้อบบญัชี ถงึควำมเห็น และขอ้สงัเกตในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน 
เพ่ือใหม้ั่นใจวำ่กำรจดัท ำงบกำรเงินมีควำมถกูตอ้งเพียงพอ และไดป้ฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนด กฎหมำยและมำตรฐำนกำรบัญชี
ท่ีรบัรองทั่วไป ในกำรจดัท ำงบกำรเงินใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล และมีกำรเปิดเผยขอ้มลูในงบกำรเงินอย่ำงเพียงพอ
และทนัเวลำ เพ่ือเป็นประโยชนก์บันกัลงทนุหรือผูใ้ชง้บกำรเงิน 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบไดใ้หข้อ้คิดเห็นต่อกำรจดัท ำรำยงำนค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำรใน
กำรใหข้อ้มลูที่ชดัเจน มีกำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน และปัจจยัท่ีอำจมีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนอย่ำงรอบดำ้น  
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนใหบ้ริษัท พัฒนก์ล จ ำกัด (มหำชน) มีระบบกำรควบคุมภำยใน และระบบกำร
ตรวจสอบภำยในท่ีเพียงพอ เหมำะสม และมีประสิทธิผล พรอ้มทัง้สรุปประเดน็ท่ีมีนยัส  ำคญัเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ 
3. การสอบทานการปฏบิัตติามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง   

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนให้บริษัท พัฒน์กล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทฯย่อย มีกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือกฎหมำย ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัทรำบรำยงำนกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง
กับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท พัฒนก์ล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทฯย่อยจำกฝ่ำยจัดกำร รวมทัง้ผลกำรตรวจสอบกำร
ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวขอ้งจำกหน่วยงำนตรวจสอบดว้ย ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบไดใ้หข้อ้เสนอแนะท่ี
เป็นประโยชน์ เพ่ือให้มีกระบวนกำรในกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวข้องอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ สรำ้งควำมมั่นใจวำ่บริษัทฯ ในกลุม่บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน) มีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบ
ท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำงครบถว้น 
4. การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้อนุมัติแผนงำนตรวจสอบประจ ำปีของหน่วยงำนตรวจสอบโดยใชห้ลักเกณฑ์กำร
ตรวจสอบตำมผลกำรประเมินควำมเสี่ยง ซึ่งสอดคลอ้งกบัควำมเสี่ยงท่ีส  ำคญัและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัท พฒัน์
กล จ ำกดั (มหำชน)  รวมทัง้สอบทำนรำยงำนผลกำรตรวจสอบงำนโครงกำร (SITE AUDIT) กำรตรวจนบัสินคำ้คงเหลือ
ประจ ำปี กำรตรวจสอบลกูหนีค้งคำ้ง ซึ่งมีกำรพิจำรณำประเด็นกำรตรวจสอบท่ีส ำคญัอย่ำงต่อเน่ือง รวมถึงกำรติดตำม
กำรปรบัปรุงแกไ้ขอย่ำงสม ่ำเสมอ ทัง้นีส้่วนงำนตรวจสอบภำยในเป็นหน่วยงำนอิสระ มุ่งเนน้กำรตรวจสอบเชิงป้องกนัท่ีมี
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผลอย่ำงเพียงพอ เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล  

นอกจำกนีไ้ดม้ีกำรพิจำรณำทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุกปี รวมถึงพิจำรณำควำม
เพียงพอเหมำะสมของอตัรำก ำลงัคนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  
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5. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พัฒน์กล จ ากัด (มหาชน) และการประชุมร่วมกับ   
ผู้สอบบัญช ี
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพิ้จำรณำเสนอแตง่ตัง้บริษัท กรินทร ์ออดิท จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ                  บริษัท 

พัฒนก์ล จ ำกัด (มหำชน) รวมทัง้พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนในปี 2564 นอกจำกนี ้ไดร้่วมประชุมกับผูส้อบบัญชี และ
หน่วยงำนตรวจสอบ โดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเขำ้ร่วม เพ่ือรับทรำบแผนกำรตรวจสอบของผูส้อบบัญชี รวมทั้งปัญหำหรือ
อปุสรรคในกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบ เพ่ือแนะน ำแนวทำงในกำรแกไ้ขปรบัปรุง ซึง่ในปี 2563 ไดม้ีกำรประชมุรว่มกนั 4 ครัง้ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบตัิงำนดว้ยควำมรอบคอบไดใ้หข้อ้คิดเห็นและค ำแนะน ำ ซึง่ช่วยสง่เสริมกำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรท่ีดี และเพ่ือประโยชนต์่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ รวมถึงเพ่ือรกัษำผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนได้
เสียทกุฝ่ำย 

ทัง้นี ้ภำรกิจท่ีไดป้ฏิบตัิในปี 2563  ตำมท่ีกลำ่วขำ้งตน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ขอสรุปควำมเห็นดงันี ้

• ระบบบญัชีและรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ มีควำมถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และมีกำรเปิดเผยขอ้มลูท่ีส  ำคญั
ครบถว้น เพียงพอ และทนัเวลำ  

• ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ มีควำมเพียงพอและเหมำะสม มีกำรปรับปรุงระบบกำรควบคุม
ภำยในอย่ำงตอ่เน่ือง เพ่ือใหม้ีควำมเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจบุนัและอนำคต และ
สอดคลอ้งกบักฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 

• ผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ คือบริษัท กรินทร ์ออดิท จ ำกัด มีควำมเป็นอิสระและ มีประสบกำรณ ์ ในกำร
ตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ ใหม้ีควำมถูกตอ้ง เช่ือถือได้ และมีกำรเปิดเผยขอ้มลูท่ีส  ำคญั
ครบถว้น เพียงพอ และทนัเวลำ 

• จำกกำรสอบทำนรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรำยกำรท่ีอำจจะมีควำมขัดแย้ง  ทำงผลประโยชน์ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นวำ่บริษัทฯ ไดม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงถูกตอ้งครบถว้น และรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรท่ีมีเ ง่ือนไขและรำคำท่ียุติธรรมเหมำะสม ซึ่งได้ผ่ำนกำรอนุมัติจำกฝ่ำยจัดกำรหรื อ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก่อนท ำรำยกำรแลว้ 
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 8.3 สรุปผลการปฏบิัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ 

• คณะกรรมการบริหาร 
รายชือ่คณะกรรมการ และจ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม 

รายชือ่ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม 

(คร้ัง) 

1. นำยแสงชยั   โชติช่วงชชัวำล ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 12/12 

2. นำยรงัสรรค ์  ธรรมมณีวงศ ์ กรรมกำรบริหำร 12/12 

3. นำยปเนต     จงวฒันำ กรรมกำรบริหำร 12/12 

4. นำยสเุมธ     เจียมบตุร กรรมกำรบริหำร 12/12 

 

ผลการปฏบิัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการ 

 คณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย กลยุทธ์ แผนกำรด ำเนินงำน  โครงกำรลงทุน 
งบประมำณ และอ ำนำจกำรบริหำรงำนตำ่งๆ ของบริษัทฯ ประจ ำปี 2564 เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษัทอนุมตั ิและได้
ติดตำมและควบคุมดูแลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย  เป้ำหมำย กลยุทธ์ แผนกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรลงทนุ และงบประมำณประจ ำปี 2563 ท่ีไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทใหเ้ป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เอือ้ตอ่สภำพธุรกิจ พรอ้มใหค้  ำปรกึษำ แนะน ำ กำรบริหำรจดักำรแก่ผูบ้ริหำรระดบัสงู และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อท่ี
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือทรำบ 

 คณะกรรมกำรบริหำรก ำกบัดแูล และอนมุตัิเรื่องท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในปี 2563 ดงันี ้

 1.) พิจำรณำอนุมตัิงำนขำยตัง้แต่ 100-300 ลำ้นบำท ไปทัง้หมด 8 โครงกำร และพิจำรณำกำรอนุมตัิท ำสญัญำ
กบัทำงคูค่ำ้จ ำนวน 3 รำย 

 2.) พิจำรณำก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินคดีตำมกฎหมำยจ ำนวนทัง้หมด 4 ดคี  
  - กรณีท่ีบริษัทฯ ตกเป็นโจทกห์รือจ ำเลยในคดีแพ่งท่ีมีทนุทรพัยเ์กินกวำ่ 10 ลำ้นบำท 
  - กรณีท่ีบริษัทฯ ตกเป็นโจทกห์รือจ ำเลยในคดีอำญำทกุคดี 

3.) พิจำรณำกลั่นกรองงำนทกุประเภทท่ีเสนอคณะกรรมกำรบรษัิท ยกเวน้ งำนท่ีอยู่ภำยใตห้นำ้ท่ีควำมรบัผิดชอบ 
และ/หรือเป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นของบริษัทฯท่ีจะเป็นผู้พิจำรณำกลั่นกรองเพ่ือน ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง ดงันี ้

- พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบกำรเสนองำนโครงกำรท่ีมีมลูค่ำงำนมำกกว่ำ 300 ลำ้นบำทใหค้ณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำอนมุตัิตอ่ไป จ ำนวน 2 โครงกำร 
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- พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบกำรอนุมตัิจดัตัง้บริษัท พฒันก์ล อินโดนีเซีย ส  ำหรบัธุรกิจเครื่องท ำควำมเย็นเพ่ือให้
เรำสำมำรถแข่งขนัไดในตลำดอินโดนีเซีย 

 

• คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
รายชือ่คณะกรรมการ และจ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม 
 

รายชื่อ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม 
(คร้ัง) 

1. นำยปรีชำ   จนัทรำงกรู  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 1/1 
2. นำยภรำดร   จลุชำต กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 1/1 
3. นำงสำวนงลกัษณ ์ศกัดำไกร กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 1/1 

 

ผลการปฏบิัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนพิจำรณำคดัเลือกบคุคลท่ีสมควรไดร้บักำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรโดยเป็นไป
ตำมหลกัเกณฑก์ำรสรรหำกรรมกำรบริษัท  หรือประธำนคณะเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร เพ่ือใหเ้กิดควำมโปรง่ใส และพิจำรณำแนว
ก ำหนดค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำร และกรรมกำรท่ีท ำหน้ำท่ีในคณะกรรมกำรชุดย่อย และน ำเสนอท่ีประชุม 
คณะกรรมกำร และท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิ 
กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนก ำกบัดแูลในปี 2563 มีรำยละเอียดดงันี ้

1.) พิจำรณำเสนอกำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ตอ้งออกตำมวำระในปี 2564 ใหค้ณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 
8/2563 ใหค้วำมเห็นชอบ ตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และ ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 14 และ ขอ้ 
32 ก ำหนดว่ำในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ใหก้รรมกำรลำออกจำกต ำแหน่ง 1ใน 3 หรือใกลเ้คียง 1 ใน 3 ส  ำหรบั
กำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ปี 2564 มีกรรมกำรที่ครบวำระ 4 ท่ำนคือ 

1. นำยภำรดร จลุชำต  กรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำคำ่ตอบแทน  

2. นำยไพโรจน ์สญัญะเดชำกลุ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอิสระ) 

3. นำยปเนต จงวฒันำ  กรรมกำรควำมเสี่ยง 

4. นำยสเุมธ เจียมบตุร   กรรมกำร 

ซึ่งจะเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจำรณำอนุมตัิแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระในปี 2564 ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ประจ ำปี 2564 อนมุตัิตอ่ไป 

2.) พิจำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมกำร และกรรมกำรท่ีท ำหนำ้ท่ีในคณะกรรมกำรชดุย่อยของบริษัทอย่ำง

เป็นธรรมและสมเหตสุมผล และน ำเสนอท่ีประชุม คณะกรรมกำร และท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมตัิ  โดยเปรียบเทียบ
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 จำกขอ้มลูกำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรต่ำงๆ ของบริษัทท่ีอยู่ในอตุสำหกรรม

เดียวกับบริษัทฯ ซึ่งผลตอบแทนของคณะกรรมกำรของบริษัทฯใกลเ้คียงกับกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษัทท่ีอยู่ใน

อตุสำหกรรมเดียวกนั จงึขอเสนอกำรจ่ำยผลตอบแทนใหแ้ก่กรรมกำรโดยมีรำยละเอียดดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซึ่งจะเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจำรณำอัตรำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 
อนมุตัิตอ่ไป 

 

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
รายชือ่คณะกรรมการ และจ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม 
 

รายชือ่ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม 
(คร้ัง) 

1. นำยวีระชยั   ศรีขจร ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 

4/4 

2. นำยภรำดร   จลุชำต กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 4/4 
3. นำยรงัสรรค ์ธรรมมณีวงศ ์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 4/4 
4. นำยปเนต     จงวฒันำ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 4/4 

 

 

 



        
       บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน)  
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563                                                                    100 

ผลการปฏบิัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงไดท้  ำหนำ้ท่ีในกำรพิจำรณำกลั่นกรองนโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรควำม
เสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลมุถึงควำมเสี่ยงประเภทต่ำงๆ ท่ีส  ำคญั เช่น ควำมเสี่ยงดำ้นกำรเงิน ควำมเสี่ยงดำ้น
กำรด ำเนินงำน และควำมเสี่ยงทำงดำ้นกฎหมำยและคดีควำมต่ำงๆ เป็นตน้ เพ่ือน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ ใหค้วำม
เห็นชอบ รวมถงึก ำหนดยทุธศำสตรแ์ละแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง โดยสำมำรถประเมิน ติดตำม และดแูลปริมำณควำมเสี่ยงของบริษัทฯ ใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม และสำมำรถ
ปรบัเปลี่ยนมำตรกำรที่จะใชใ้นกำรจดักำรควำมเสี่ยงใหเ้หมำะสมตอ่สภำวกำรณ ์

รวมถึงมีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ อย่ำงสม ่ำเสมอเก่ียวกบักำรบริหำร กำรด ำเนินงำน และสถำนะ
ควำมเสี่ยงของบริษัทฯ และกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ รวมถึงสิ่งท่ีตอ้งด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบำย
และกลยทุธท่ี์ก ำหนด 

โดยสรุป คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีควำมเห็นวำ่ ในรอบปี 2563 ท่ีผ่ำนมำ บริษัทฯ ไดพ้ฒันำระบบบริหำร
ควำมเสี่ยงขององคก์รใหค้รอบคลมุปัจจยัเสี่ยงทกุดำ้น มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงตอ่เน่ืองและสอดคลอ้งกบัสภำวกำรณ์
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยมีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นประจ ำ เพ่ือพิจำรณำควำมเสี่ยงท่ีส  ำ คญัและ
เรง่ดว่นอย่ำงทนัท่วงที ซึง่ท ำใหเ้กิดประสิทธิผลของกำรบริหำรควำมควำมเสี่ยงของกลุม่บริษัทพฒันก์ล 
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 
9.1 การควบคุมภายใน 

 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2564  เมื่อวนัท่ี 17 กุมภำพันธ ์2564 ไดป้ระเมินควำมเพียงพอของ

ระบบควบคมุภำยในของบริษัทฯ โดยสรุปควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในเป็น 5 สว่น ดงันี ้

ส่วนที ่1 องคก์รและสภาพแวดล้อม 
 เป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ถูกก ำหนดขึน้อย่ำงชัดเจนมีควำมเป็นไปไดแ้ละวดัผลได ้โดยบริษัทฯ มี
กำรจัดโครงสรำ้งองคก์ร ท่ีช่วยให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยท่ีตั้งไว้ โดยมี
ขอ้ก ำหนดและบทลงโทษ หำ้มฝ่ำยบริหำรและพนกังำนปฏิบตัิตนในลกัษณะท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์
กบักิจกำร บริษัทฯ มีนโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบตัิงำนในธุรกรรมดำ้นกำรเงิน กำรจดัซือ้และกำรบริหำรจดักำรที่ค  ำนึงถึง
ควำมเป็นธรรมตอ่คูค่ำ้เพ่ือประโยชนข์องบริษัทฯ  
 
ส่วนที ่2 การบริหารความเสี่ยง 
 กำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ จดัท ำโดยกำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ ทัง้ท่ีเป็นปัจจยัภำยใน
และปัจจัยภำยนอกอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยวิเครำะหถ์ึงสำเหตุท่ีท ำใหเ้กิดปัจจยัควำมเสี่ยง ก ำหนดมำตรกำรบริหำรควำม
เสี่ยง รวมถงึติดตำมกำรปฏิบตัิตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 
ส่วนที ่3 การควบคุมการปฏบิัตงิานของฝ่ายบริหาร 
 กำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยบริหำร มีกำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีควำมรบัผิดชอบดำ้นกำรอนุมตัิรำยกำร กำรบนัทึกรำยกำร
บญัชี ขอ้มลูสำรสนเทศ และกำรดแูลจดัเก็บทรพัยส์ินออกจำกกนัโดยเดด็ขำด 
 กำรอนมุตัิกำรท ำธุรกรรมของบริษัทฯ กบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่ำว 
จะค ำนงึถงึประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ และพิจำรณำเสมือนหนึ่งเป็นรำยกำรที่กระท ำกบับคุคลทั่วไป 
 
ส่วนที ่4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
 บริษัทฯ จัดใหม้ีขอ้มูลท่ีส  ำคญัต่ำงๆ อย่ำงเพียงพอเพ่ือประกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำร โดยกรรมกำร
บริษัทฯ จะไดร้บัหนงัสือนดัประชมุหรือเอกสำรประกอบกำรประชมุท่ีระบขุอ้มลูที่จ  ำเป็นและเพียงพอ ตอ่กำรพิจำรณำก่อน
กำรประชุมล่วงหนำ้โดยเฉลี่ย 7 วนั เอกสำรประกอบกำรบนัทึกบญัชีต่ำงๆ จดัเก็บไวอ้ย่ำงเป็นหมวดหมู่ และจดัขึน้ตำม
นโยบำยบญัชีตำมหลกักำรบญัชีท่ีรบัรองทั่วไป และเหมำะสมกบัลกัษณะธุรกิจ 
 
ส่วนที ่5 ระบบการตดิตาม 
 บริษัทฯ จดัใหม้ีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนทั่วไป โดยเปรียบเทียบกบัเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ กำรตรวจสอบ
กำรปฏิบตัิตำมระบบกำรควบคมุภำยในท่ีมีขึน้อย่ำงสม ่ำเสมอ โดยผูต้รวจสอบภำยในตอ้งจดัท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
เสนอโดยตรงตอ่ผูบ้ริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และผูถ้กูตรวจสอบ หำกมีกำรตรวจพบขอ้บกพร่องอนัเป็นสำระส ำคญั
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จะตอ้งรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ และฝ่ำยบริหำรภำยในเวลำอนัสมควร รวมถงึกำรรำยงำนควำมคืบหนำ้ในกำร
ปรบัปรุงขอ้บกพรอ่งดงักลำ่วดว้ย 

 
9.2 รายการระหว่างกัน 

 

 
 
 
 
 

บุคคลทีอ่าจมีความ
ขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2563 ปี 2562 
 
นายรังสรรค์ ธรรมมณี
วงศ์ 
 
เป็นผูใ้หบ้รกิำรท่ีปรกึษำ
ทำงธุรกิจ  

 
รำยจ่ำยคำ่บรกิำร 
บรษัิทฯ ไดต้อ่สญัญำวำ่จำ้งรบั

บรกิำรในเรือ่งกำรวำงแผน     

กลยทุธ ์และท ำ Workshop 

ส  ำหรบัระดบับรหิำรในกำร

แกปั้ญหำตำ่งๆ ในองคก์รกบั 

บรษัิท ที่ปรกึษำธุรกิจ พรูเดน้ท ์

จ ำกดั (ตอ่เนื่องตัง้แตว่นัท่ี 1 

มกรำคม  2563  ถงึ 31 มีนำคม 

2563)  

และในนำม นำยรงัสรรค ์ธรรม

มณีวงศ ์(ตอ่เนื่องตัง้แตว่นัท่ี 1 

เมษำยน  2563  ถึง 31 

ธนัวำคม 2563)  

 

 
1.2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3 

 
4.8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
ท่ีประชมุคณะผูบ้รหิำรไดม้ีมติ
อนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำร
ระหวำ่งบรษัิทฯ กบั บรษัิท ที่
ปรกึษำธุรกิจ พรูเดน้ท ์จ ำกดั 
และนำยรงัสรรค ์ธรรมมณีวงศ ์
ในกำรตอ่สญัญำวำ่จำ้งรบั
บรกิำรฯ   
 
ซึง่รำยกำรคำ่บรกิำรดงักลำ่ว
เป็นไปเพื่อพฒันำกระบวนกำร
ท ำงำนและประโยชนใ์นกำร
ด ำเนินธุรกิจของบรษัิทฯ โดย
รำคำและเง่ือนไขกำรช ำระ
รำคำเป็นอตัรำทีเ่ป็นปกติธุรกิจ 
รำยกำรดงักลำ่วจึงมีควำม
จ ำเป็น และสมเหตสุมผล และ
เป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของ
บรษัิทฯ 
 
ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ไมม่ีควำมเห็นแตกตำ่งจำก
คณะผูบ้รหิำร 
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รำยกำรระหว่ำงกนัอื่นๆของบริษัทฯ กบับริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมทัง้นโยบำยกำร

ก ำหนดรำคำซือ้ขำย และอตัรำดอกเบีย้ โดยท่ีบริษัทฯมีรำยกำรระหว่ำงกนักีบบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ี
เก่ียวขอ้งกนั ไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินขอ้ 33 

 
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรำยกำรท่ีอำจจะมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ซึ่งบริษัทไดก้ ำหนดอ ำนำจใน

กำรอนุมัติรำยกำรไวอ้ย่ำงชัดเจน ซึ่งไดพิ้จำรณำใหเ้กิดควำมสมดุลระหว่ำงควำมคล่องตัวในกำรด ำเนินงำนท่ี
เป็นไปตำมกำรด ำเนินธุรกิจปกติ และกำรมีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดีพอ  โดยไดร้บักำรทบทวนระเบียบปฏิบัติ
อย่ำงสม ่ำเสมอโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ  นอกจำกนีใ้นกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั บริษัทฯไดพิ้จำรณำถึงกำร
ก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่กลุม่บริษัท 

บุคคลทีอ่าจมีความ
ขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2563 ปี 2562 
 
นายสุเมธ เจียมบุตร 
 
เป็นผูใ้หบ้รกิำรท่ีปรกึษำ
ทำงธุรกิจ  

 
รำยจ่ำยคำ่บรกิำร 
บรษัิทฯ ไดจ้ดัท ำสญัญำวำ่จำ้ง
รบับรกิำรในเรือ่งกำรให้
ค ำปรกึษำ แนะน ำองคค์วำมรู ้
พฒันำรูปแบบ วิธีกำร 
เครือ่งมือ และขอ้มลูอนั
เก่ียวกบักำรแกปั้ญหำ และกำร
พฒันำกระบวนกำรทำงธุรกิจ
ของกลุม่ธุรกิจสำยงำนผลติ กบั 
นำยสเุมธ เจียมบตุร (ตัง้แต่
วนัท่ี 1 มกรำคม  2563  ถึง 31 
ธนัวำคม 2563)  
 

 
3.5 

 
- 

 
ที่ประชมุคณะผูบ้รหิำรไดม้ีมติ
อนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำร
ระหวำ่งบรษัิทฯ กบันำยสเุมธ 
เจียมบตุรในกำรท ำสญัญำ
วำ่จำ้งรบับรกิำรฯ   
 
ซึง่รำยกำรคำ่บรกิำรดงักลำ่ว
เป็นไปเพื่อพฒันำกระบวนกำร
ท ำงำนและประโยชนใ์นกำร
ด ำเนินธุรกิจของบรษัิทฯ โดย
รำคำและเง่ือนไขกำรช ำระ
รำคำเป็นอตัรำทีเ่ป็นปกติธุรกิจ 
รำยกำรดงักลำ่วจึงมีควำม
จ ำเป็น และสมเหตสุมผล และ
เป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของ
บรษัิทฯ 
 
ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ไมม่ีควำมเห็นแตกตำ่งจำก
คณะผูบ้รหิำร 
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มาตารการหรือขัน้ตอนในการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

กรณีท่ีมีรำยกำรระหวำ่งกนัของบริษัทฯ กบับริษัทย่อย บริษัทรว่ม และบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั กบับคุคลท่ีอำจมี
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์นอนำคตคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นในกำร
เขำ้ท ำรำยกำรและควำมเหมำะสมทำงดำ้นรำคำของรำยกำรนัน้ๆ โดยพิจำรณำเง่ือนไขตำ่งๆใหเ้ป็นไปตำมลกัษณะ
กำรด ำเนินธุรกิจปกติในอุตสำหกรรมและมีกำรเปรียบเทียบกับรำคำของบุคคลภำยนอกหรือรำคำตลำดในกรณี
จ ำเป็น คณะกรรมกำรตรวจสอบจะจดัใหผู้เ้ช่ียวชำญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผูใ้หค้วำมเห็นเก่ียวกบั
รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวเพ่ือน ำไปใชป้ระกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผูเ้ช่ียวชำญดงักล่ำวจะถกูน ำไปใชป้ระกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษัทหรือ
ผูถื้อหุน้ตำมแต่กรณี โดยกรรมกำรผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรำยกำรดังกล่ำว อีกทั้งจะมีกำร
เปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนัในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ 
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ส่วนที ่3 
งบการเงนิ 

 
รายงานของผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหุน้ของบริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน) 

ความเหน็ 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินของ บริษัท พัฒนก์ล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐำนะ
กำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไร
ขำดทนุเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้เฉพำะ
กิจกำร งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร  ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดียวกันและหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงิน รวมถงึหมำยเหตสุรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส  ำคญั 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้นี ้แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของบริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผล 

กำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้ง
ตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำม
รบัผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่ม
บริษัทตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบัญชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
ตรวจสอบงบกำรเงินรวม และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนด
เหล่ำนี ้ข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีข้ำพเจ้ำไดร้ับเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ คือ เรื่องต่ำงๆท่ีมีนัยส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเย่ียงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ในกำร
ตรวจสอบ    งบกำรเงินรวมส ำหรบังวดปัจจุบัน ขำ้พเจำ้ไดน้  ำเรื่องเหล่ำนีม้ำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินรวมโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทัง้นีข้ำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรบัเรื่อง
เหลำ่นี ้



        
       บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน)  
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563                                                                    106 

สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
ความเสี่ยง 
ตำมท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินขอ้ 17 กลุม่บริษัทบนัทกึสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินรวม 133.25 ลำ้นบำท และจ ำนวน 82.61 ลำ้นบำทในงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ซึ่งกำรรับรู ้
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชีนีอ้ยู่บนพืน้ฐำนของโอกำสในกำรน ำไปใชจ้ริงท่ีตอ้งอำศยัใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำร 
ควำมคำดหวงัท่ีจะไดใ้ชป้ระโยชนจ์ำกสินทรพัยน์ัน้ขึน้อยู่กบัหลำยปัจจยัรวมถงึควำมเหมำะสมของผลแตกตำ่งชั่วครำวทำง
ภำษีและควำมเพียงพอของก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพ่ือรองรบักำรรบัรูด้งักลำ่ว 
การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบัญช ี
วิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ต่อเรื่องดงักลำ่ว ขำ้พเจำ้ใชวิ้ธีดงัตอ่ไปนี ้
• ประเมินกำรใชด้ลุยพินิจของผูบ้ริหำรถึงควำมเพียงพอของก ำไรทำงภำษีในอนำคตท่ีจะน ำผลขำดทนุทำงภำษีมำ
ใชโ้ดยประเมินมุ่งเนน้ท่ีควำมสมเหตสุมผลของประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตและกระบวนกำรจดัท ำประมำณกำร
กระแสเงินสด 
• ทดสอบควำมน่ำเช่ือถือของกำรค ำนวณและเปรียบเทียบกับงบประมำณประจ ำปีล่ำสุดท่ีไดร้ับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษัท 
• สอบถำมผูบ้ริหำรเก่ียวกับสมมติฐำนส ำคัญเรื่อง อตัรำกำรเจริญเติบโตระยะยำว และเปรียบเทียบกับผลกำร
ด ำเนินงำนในอดีต ภำวะเศรษฐกิจ และแนวโนม้ของอตุสำหกรรม 
จำกวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำพบว่ำข้อสมมติฐำนท่ีผู้บริหำรใช้ในกำรประมำณกำรมีควำม
สมเหตสุมผล 

 

การรับรู้รายได้ตามขัน้ความส าเร็จของงาน 

ความเสี่ยง 

บริษัทมีลกัษณะธุรกิจท่ีสะทอ้นควำมเสี่ยงของสญัญำซึ่งตอ้งใชด้ลุยพินิจท่ีส  ำคญัในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนดำ้น
กำรเงินทัง้ในปัจจุบนัและอนำคตของสญัญำต่ำงๆ รำยไดแ้ละก ำไรมีกำรรบัรูต้ำมขัน้ของงำนท่ีท ำเสร็จส ำหรบัสญัญำแต่
ละสัญญำ โดยค ำนวณตำมสัดส่วนของตน้ทุนทั้งหมดท่ีเกิดขึน้แลว้จนถึงวันท่ีในรำยงำนทำงกำรเงินเปรียบเทียบกับ
ประมำณกำรตน้ทุนทัง้หมดของสญัญำ สถำนะของสญัญำมีกำรประเมินและปรบัใหเ้ป็นปัจจบุนัอย่ำงสม ่ำเสมอ ในกำรนี ้
ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีส  ำคญัในกำรประเมินมูลค่ำของสญัญำ ควำมครบถว้นและควำมแม่นย ำของประมำณกำร
ตน้ทุนจนกว่ำงำนจะเสร็จ และควำมสำมำรถในกำรท ำงำนตำมสญัญำใหแ้ลว้เสร็จภำยในก ำหนดเวลำท่ีวำงแผนไว ้ผล
ก ำไรขำดทุนท่ีเป็นไปไดใ้นท่ีสดุของสญัญำอำจค ำนวณออกมำไดห้ลำยจ ำนวนโดยมีช่วงท่ีค่อนขำ้งกวำ้งและช่วงดงักลำ่ว
อำจมีสำระส ำคญั นอกจำกนีก้ำรเปลี่ยนแปลงในดุลยพินิจของผูบ้ริหำรและกำรเปลี่ยนแปลงของประมำณกำรต่ำงๆท่ี
เก่ียวขอ้ง ซึ่งเกิดขึน้เมื่อสญัญำมีควำมคืบหนำ้ไปเรื่อยๆ สำมำรถส่งผลใหม้ีกำรปรบัปรุงจ ำนวนรำยไดแ้ละก ำไรอย่ำงมี
สำระส ำคญัได ้ซึง่อำจเป็นทัง้กำรเพ่ิมหรือลดรำยไดแ้ละก ำไร 
การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบัญช ี
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วิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตอ่เรื่องดงักลำ่ว ขำ้พเจำ้ไดใ้ชวิ้ธีดงัตอ่ไปนี ้
• ประเมินและทดสอบกำรออกแบบระบบกำรควบคมุท่ีส  ำคญัและกำรน ำกำรควบคมุนัน้ไปใชส้  ำหรบักำรรบัรูร้ำยได้
และก ำไรจำกงำนตำมสญัญำ 
• ทดสอบกำรควบคมุท่ีส  ำคญั เพ่ือพิจำรณำวำ่กำรควบคมุมีประสิทธิภำพจริงในทำงปฏิบตัิตลอดปี 
• เลือกตวัอย่ำงสญัญำโดยกำรเพ่ือตรวจสอบควำมถูกตอ้งตำมควรของผลกำรด ำเนินงำนในปัจจบุนัและในอนำคต
ของสัญญำ โดยใชวิ้ธีกำรดังต่อไปนี ้ประเมินควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรตน้ทุนงำนจนถึงงำนเสร็จ ประเมิน
ควำมสำมำรถในกำรส่งมอบงำนไดท้นัตำมก ำหนดเวลำท่ีวำงแผน ประเมินกำรช ำระหนีข้องลกูหนีต้ำมสญัญำงำน สอบ
ทำนงำนท่ีเกิดกำรขำดทุนและตน้ทุนท่ีจะเกิดขึน้จนงำนเสร็จ รวมทัง้ประเมินควำมครบถว้นของส ำรองค่ำเผ่ือขำดทุนจำก
สญัญำงำน 
จำกกำรใชวิ้ธีกำรตรวจสอบดงัท่ีกล่ำวมำ ขำ้พเจำ้ไม่พบรำยกำรผลต่ำงท่ีมีสำระส ำคญัของกำรรบัรูร้ำยไดใ้นงำนโครงกำร
ใดท่ีไมเ่ป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบไุวใ้นสญัญำ 
ข้อมูลและเหตุการณท์ีเ่น้น  
1. ขำ้พเจำ้ขอใหส้งัเกตหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 2.1 เน่ืองดว้ยผลกระทบจำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 บริษัทและบริษัทย่อยไดจ้ดัท ำงบกำรเงินส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 โดยเลือกน ำ
แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เรื่อง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรบัทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบัญชีเพ่ือรองรบัผลกระทบจำก
สถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 ท่ีประกำศโดยสภำวิชำชีพบญัชี มำถือปฏิบตัิ ทัง้นี ้ขำ้พเจำ้
มิไดใ้หข้อ้สรุปอย่ำงมีเง่ือนไขตอ่กรณีนีแ้ตอ่ย่ำงใด 
2. ขำ้พเจำ้ขอใหส้งัเกตหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินขอ้ 36.3 คดีฟ้องรอ้ง 
2.1 เมื่อวนัท่ี 14 มกรำคม 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ ำเลยท่ี 2 ถูกฟ้องรอ้งเป็นคดีแพ่งของศำลจงัหวดัสมทุรปรำกำร 
เรียกค่ำเสียหำยจำกเหตุเพลิงไหมโ้กดงัเช่ำของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผูต้ิดตัง้อุปกรณท์ ำควำมเย็น ใหช้ดใช้
ค่ำเสียหำยจ ำนวน 246.42 ลำ้นบำท พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.5 ของตน้เงินจ ำนวนดงักล่ำว นับถัดจำกวนัฟ้อง 
ปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำล ฝ่ำยบริหำรและท่ีปรกึษำกฏหมำยของบริษัทมีควำมเห็นว่ำ ผลของคดีควำม
ยงัมีควำมไมแ่น่นอนและไมส่ำมำรถสรุปไดใ้นขณะนี ้จงึยงัไมต่ัง้ประมำณกำรคำ่ควำมเสียหำย 
2.2 เมื่อวนัท่ี 11 มกรำคม 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ ำเลยท่ี 1 ถูกฟ้องรอ้งเป็นคดีแพ่งของศำลแพ่ง เรียกค่ำเสียหำย
จำกเหตเุพลิงไหมโ้กดงัเช่ำของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผูต้ิดตัง้อปุกรณท์ ำควำมเย็น ใหช้ดใชค้่ำเสียหำยจ ำนวน 
143.12 ลำ้นบำท พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.5 ของตน้เงินจ ำนวนดงักล่ำว นับถัดจำกวนัฟ้อง โดยคดีดงักล่ำวไดม้ี
กำรสืบพยำนเสร็จสิน้แลว้ ศำลไดม้ีค  ำพิพำกษำคดีเมื่อวนัท่ี 8 มิถุนำยน 2563 ใหย้กฟ้องโจทก ์ทัง้นี ้โจทกไ์ดย่ื้นอทุธรณ์
แลว้ ซึ่งอยู่ในระหว่ำงจดัส่งค ำอทุธรณใ์หบ้ริษัทแกอ้ทุธรณต์่อไป ฝ่ำยบริหำรและท่ีปรกึษำกฏหมำยของบริษัทมีควำมเห็น
วำ่ ผลของคดีควำมยงัมีควำมไมแ่น่นอนและไมส่ำมำรถสรุปไดใ้นขณะนี ้จงึยงัไมต่ัง้ประมำณกำรคำ่ควำมเสียหำย 
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ข้อมูลอืน่ 

ผูบ้ริหำรเป็นผูร้บัผิดชอบตอ่ขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ยขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แตไ่มร่วมถงึงบกำรเงิน
รวมและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรำยงำนประจ ำปีนัน้ ขำ้พเจำ้คำดวำ่ขำ้พเจำ้จะไดร้บัรำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัท่ี
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชีนี ้ 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ตอ่งบกำรเงินรวมไมค่รอบคลมุถงึขอ้มลูอื่นและขำ้พเจำ้ไมไ่ดใ้หค้วำมเช่ือมั่นตอ่ขอ้มลูอื่น 

ควำมรบัผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มลูอื่นมีควำม
ขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินรวมหรือควำมรูท่ี้ได้รบัจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือปรำกฏว่ำขอ้มลูอื่นมีกำร
แสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม ่ 

เมื่อขำ้พเจ้ำไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้่ำมีกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญ 
ขำ้พเจำ้ตอ้งสื่อสำรเรื่องดงักล่ำวกบัผู้มีหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดแูลเพ่ือใหผู้ม้ีหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดแูลด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มลูที่
แสดงขดัตอ่ขอ้เท็จจริง 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากับดูแลต่องบการเงนิรวม 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมเหล่ำนี ้โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับกำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพ่ือใหส้ำมำรถจัดท ำงบ
กำรเงินรวมท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไมว่ำ่จะเกิดจำกกำรทจุริตหรือขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
เปิดเผยเรื่องท่ีเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรบักำรด ำเนินงำน
ตอ่เน่ืองเวน้แตผู่บ้ริหำรมีควำมตัง้ใจท่ีจะเลิกกลุม่บริษัทหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไมส่ำมำรถด ำเนินงำนตอ่เน่ืองตอ่ไปได ้

ผูม้ีหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดแูลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดสอ่งดแูลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุม่บริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวม 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงค ์เพ่ือใหไ้ดค้วำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำร
แสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม ่ไมว่ำ่จะเกิดจำกกำรทจุริตหรือขอ้ผิดพลำดและเสนอรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชี ซึ่งรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตสุมผลคือควำมเช่ือมั่นในระดบัสงูแตไ่มไ่ดเ้ป็น
กำรรบัประกนัว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทจุริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญั
เมื่อคำดกำรณไ์ดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำร
ตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินรวมจำกกำรใชง้บกำรเงินรวมเหลำ่นี ้



        
       บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน)  
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563                                                                    109 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชด้ลุยพินิจและกำรสงัเกตและสงสยัเย่ียงผูป้ระกอบ
วิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบตัิงำนของขำ้พเจำ้รวมถงึ 

• ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวม ไม่ว่ำจะเกิด
จำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตัิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนัน้ 
และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเสี่ยง
ท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงท่ีเกิดจำก
ขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรูร้่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำร
แสดงขอ้มลู กำรแสดงขอ้มลูที่ไมต่รงตำมขอ้เท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคมุภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบั
สถำนกำรณ ์แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคมุภำยในของกลุม่
บริษัท 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตสุมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและ 
กำรเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งซึง่จดัท ำขึน้โดยผูบ้ริหำร 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผู้บริหำรและจำกหลกัฐำน
กำรสอบบญัชีท่ีไดร้บั สรุปวำ่มีควำมไมแ่น่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตกุำรณห์รือสถำนกำรณท่ี์อำจเป็นเหตใุห้
เกิดขอ้สงสยัอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้
สรุปวำ่มีควำมไมแ่น่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกลำ่วไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้โดยใหข้อ้สงัเกต
ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินรวมท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้กำรเปิดเผยขอ้มูลดังกล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึน้อยู่กับหลกัฐำนกำรสอบบัญชีท่ีได้รบัจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อย่ำงไรก็ตำมเหตกุำรณห์รือสถำนกำรณใ์นอนำคตอำจเป็นเหตใุหก้ลุ่มบริษัทตอ้งหยุดกำร
ด ำเนินงำนตอ่เน่ือง 

• ประเมินกำรน ำเสนอโครงสรำ้งและเนือ้หำของงบกำรเงินรวมโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำงบกำรเงินรวม
แสดงรำยกำรและเหตกุำรณใ์นรูปแบบท่ีท ำใหม้ีกำรน ำเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

• ไดร้บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มลูทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุม่หรือกิจกรรม
ทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รบัผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำงกำร
ควบคุมดูแลและกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกลุ่มบริษัท ขำ้พเจำ้เป็นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส้ื่อสำรกบัผูม้ีหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดแูลในเรื่องต่ำงๆ ท่ีส  ำคญั ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส  ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส  ำคญัในระบบกำรควบคมุ
ภำยใน หำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
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ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรบัรองแก่ผูม้ีหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดแูลว่ำขำ้พเจ้ำไดป้ฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำม
เป็นอิสระและไดส้ื่อสำรกบัผูม้ีหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดแูลเก่ียวกบัควำมสมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขำ้พเจำ้เช่ือว่ำมี
เหตผุลท่ีบคุคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบตอ่ควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรที่ขำ้พเจำ้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้
ขำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเรื่องท่ีสื่อสำรกับผูม้ีหนำ้ท่ีในกำรก ำกับดูแลขำ้พเจำ้ไดพิ้จำรณำเรื่องต่ำงๆ ท่ีมีนัยส ำคญัท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินรวมในงวดปัจจบุนัและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเรื่องเหลำ่นีใ้นรำยงำนของผูส้อบ
บญัชีเวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเรื่องดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณท่ี์ยำกท่ีจะเกิดขึน้ 
ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณไ์ด้
อย่ำงสมเหตสุมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชนต์อ่สว่นไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดงักลำ่ว 

ผูส้อบบญัชีท่ีรบัผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบันีค้ือนำงสำวกรรณิกำร ์วิภำณรุตัน  ์

 
(นำงสำวกรรณิกำร ์วิภำณรุตัน)์ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต ทะเบียนเลขท่ี 7305 

บริษัท กรนิทร ์ออดิท จ ำกดั 
กรุงเทพมหำนคร 

วนัท่ี 19 กมุภำพนัธ ์2564 
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บริษัท พัฒนก์ล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบการเงนิ 

วันที ่31 ธันวาคม 2563 
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัท  พัฒนก์ล  จ ำกัด  (มหำชน)  และบริษัทยอ่ย                                                                                           

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ  

วันที่ 31 ธันวำคม 2563 
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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 บริษทัมีสถานประกอบการตั้งอยู่เลขท่ี 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
และโรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 79/1 หมู่ 14 ซอยก่ิงแกว้ 33 คลองราชาเทวะ เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540 

1.3 บริษัทประกอบธุรกิจประเภทวิศวกรรมท่ีด าเนินธุรกิจแบบครบวงจรในการออกแบบสร้าง จดัหา ผลิตและติดตั้ ง
เคร่ืองจกัรในอุตสาหกรรมเก่ียวกบัเคร่ืองท าความเยน็ผลิตน ้ าแข็งตูแ้ช่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต การผลิต - แปรรูปนมและ
ไอศกรีมรวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตท่ีเก่ียวกบัการแปรรูปอาหารและอ่ืนๆ เกือบทุกประเภท 

1.4 บริษทัมีส านกังานตวัแทนในต่างประเทศ จ านวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวยีดนาม และอินโดนีเซีย 2 แห่ง 
1.5 ปัจจุบนับริษทัมีสาขาในประเทศ จ านวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ สาขาขอนแก่น สาขาสุราษฎร์ธานี สาขาก่ิงแกว้ สาขาเจริญนคร 

และสาขาล าพนู 

2. เกณฑ์ในการจดัท างบการเงนิและการน าเสนองบการเงนิรวม 

2.1 การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการ
ชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่
แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของ
สถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2.2 เกณฑ์ในการจดัท างบการเงนิ 

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 
กิจการเปิดเผยเร่ืองการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซับซ้อน หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมี
นยัส าคญัต่องบการเงินในหมายเหตุ 3 
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งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมี
การตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2.3 เกณฑ์ในการน าเสนองบการเงนิรวม 

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

  สดัส่วนการลงทุน (ร้อยละ)   
  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31   
  ธนัวาคม 2563  ธนัวาคม 2562  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 
บริษทั พีที อินโดนีเซีย พฒัน์กล รีฟิเจเรชัน่ จ  ากดั  67.00  -  ประกอบธุรกิจเป็นตวัแทนจ าหน่ายเคร่ืองจกัร 
      และงานโครงการ รวมถึงงานติดตั้งและซ่อม 
      บ ารุงเคร่ืองจกัรในธุรกิจเคร่ืองท าความเยน็ 

รายการบญัชีกบับริษทัยอ่ยท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กหกัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 

งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเช่นเดียวกบัท่ีใชส้ าหรับรายการบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือเหตุการณ์
ทางบญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนัส าหรับการจดัท างบการเงินเฉพาะของบริษทั 



บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัท  พัฒนก์ล  จ ำกัด  (มหำชน)  และบริษัทยอ่ย                                                                                           

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ  

วันที่ 31 ธันวำคม 2563 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563                                115 
 

2.4 สกลุเงนิทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงนิ 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการ
เงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลกัพนับาทและหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุ
ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่  

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งปี บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่งบ
การเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลง
หลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐาน
และการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
  ฉบบัท่ี  7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี  9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี  32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี  16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี  19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวธีิการค านวณ
การดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการ
เก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน  
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การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การจดัประเภทและวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - บริษทั
และบริษัทย่อยวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และจัด
ประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยผูบ้ริหารของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินและพิจารณาแลว้ว่า ราคาทุนของเงินลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวไดส้ะทอ้น
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนแลว้ ดังนั้ น การวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวจึงไม่มี
ผลกระทบต่อการปรับปรุงก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อ
สินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัและบริษทัยอ่ย
จะใชว้ธีิการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้ โดยผูบ้ริหาร
ของบริษทัและบริษทัย่อยพิจารณาแลว้ว่าการรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิตขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัใหมี้การปรับปรุงก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

บริษทัและบริษทัยอ่ยน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการ
น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดย ปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลของสญัญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมี
ระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคง
ตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

บริษทัและบริษทัย่อยน ามาตรฐานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัใชค้ร้ังแรกโดยการปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่
ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
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ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที ่
1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและ
การใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐาน
กลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2.6 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทาง
บัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพ่ือใหเ้กิด
ความชดัเจนในวธีิปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ
การจดัท างบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 
2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

บริษทัและบริษทัยอ่ยเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วดัมูลค่าของผล
ขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีบริษทัและบริษทัย่อยใช้วิธีการอย่างง่ายในการวดัมูลค่าของผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
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3. นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

การรับรู้รายได ้

-  รายไดจ้ากการขายสินคา้ บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดเ้ม่ือโอนอ านาจการควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ โดยกิจการจะ
รับรู้รายได ้ในจ านวนท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้ รายไดจ้ากการขาย
แสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากบัสินคา้ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

-  รายไดจ้ากการขายผ่อนช าระ บริษทัรับรู้รายไดด้อกผลตามจ านวนปีท่ีถึงก าหนดช าระตามสัญญาโดยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  
และหยดุรับรู้รายไดเ้ม่ือคา้งช าระเกิน 3 ปี   

-  รายไดจ้ากการให้บริการงานโครงการ บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ ซ่ึงค านวณตาม
อตัราส่วนตน้ทุนงานให้บริการทั้งส้ินท่ีเกิดข้ึนจริงกบัตน้ทุนทั้งหมดท่ีประมาณวา่จะใชใ้นการให้บริการตามสัญญา ซ่ึงได้
พิจารณาและปรับปรุงรายการท่ีมีผลกระทบต่อประมาณการตน้ทุนงานให้บริการเท่าท่ีจะสามารถพิจารณาได ้ประกอบกบั
การพิจารณาผลงานท่ีประเมินโดยวศิวกร 

รายไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดเรียกช าระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “ลูกหน้ีท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน” ภายใตสิ้นทรัพย์
หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และสัญญาท่ีจ านวนเงินเรียกเก็บจากลูกคา้มากกวา่รายไดท่ี้ควรจะรับรู้เป็นรายไดจ้าก
การค านวณตามส่วนของงานท่ีแลว้เสร็จแสดงไวเ้ป็น "เงินท่ีเรียกเก็บเกินกวา่งานท่ีท าเสร็จ" ภายใตห้น้ีสินหมุนเวยีนในงบ
แสดงฐานะการเงิน 

-  รายได้จากการให้บริการ รับรู้เม่ือมีการให้บริการแก่ลูกคา้แลว้ โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน ในการพิจารณา
จงัหวะในการส่งมอบการควบคุมเพ่ือประเมินวา่จะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึงหรือรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 

-  รายไดค้่าเช่ารับ รับรู้ตามเกณฑค์งคา้งโดยวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

-  ดอกเบ้ียรับ รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของช่วงเวลาจนถึงวนัครบก าหนดอายแุละ
ค านึงถึงจ านวนเงินตน้ท่ีเป็นยอดคงเหลือในบญัชีส าหรับการบนัทึกดอกเบ้ียคา้งรับของบริษทั 

-  รายไดอ่ื้น รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

การรับรู้ค่าใชจ่้าย 

-  ตน้ทุนงานบริการ บนัทึกตามอตัราส่วนร้อยละของงานท่ีท าเสร็จของตน้ทุนโดยประมาณ โดยจะบนัทึกประมาณการหน้ีผล
ขาดทุนส าหรับงานทั้งจ านวนเม่ือทราบแน่ชดัวา่งานนั้นจะประสบผลขาดทุน ผลต่างระหวา่งตน้ทุนท่ีบนัทึกตามอตัราส่วน
ร้อยละของงานท่ีท าเสร็จของราคาตน้ทุนโดยประมาณและตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริงบนัทึกเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน
หรือหน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 

-  ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
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เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 
เดือน และไม่มีขอ้จ ากดัการใช ้

สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงนิ 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

การจดัประเภทรายการข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของ
กระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินตามลกัษณะการวดัมูลค่าดงัน้ี 
• รายการท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม (ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือผา่นก าไรหรือขาดทุน) และ 
• รายการท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทรายการใหม่ส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีเฉพาะเม่ือกลุ่มบริษทัเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการ
บริหารสินทรัพยเ์หล่านั้น 

ตราสารทุนสามารถจ าแนกและไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามประเภทของการวดัมูลค่าไดส้องประเภท ไดแ้ก่ การวดัมูลค่า
ยติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVPL) หรือการวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) ซ่ึงไม่สามารถจดั
ประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั  

ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม บวกหรือหกัดว้ยตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า
หรือการออกสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินนั้น ตน้ทุนการท ารายการของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินซ่ึงประกอบดว้ยอนุพนัธ์แฝงจะพิจารณาในภาพรวมวา่กระแสเงินสดท่ีเกิดจากสินทรัพยท์างการเงินนั้น
เป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่ (Solely Payments of Principal and Interest) 

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีข้ึนอยู่กบัโมเดลทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัในการจัดการสินทรัพยท์างการเงินและ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่าตราสารหน้ีสามารถท าได ้3 วิธี โดยข้ึนอยูก่บัการ
จดัประเภทตราสารหน้ีของกลุ่มบริษทั 

• ราคาทุนตดัจ าหน่าย - สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายเม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง
การเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์การถือครองสินทรัพยท์างการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
ขอ้ก าหนดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอด
คงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้รายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการจะรับรู้โดยตรงในก าไรหรือขาดทุนและแสดงรายการในก าไร/
(ขาดทุน)อ่ืน พร้อมกบัก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นก าไรหรือขาดทุน 
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• มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) - สินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรับกระแส
เงินสดตามสัญญาและเพ่ือขายสินทรัพยท์างการเงิน และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิด
กระแสเงินสด ซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้การเปล่ียนแปลงของ
มูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินรับรู้ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้ รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า รายไดด้อกเบ้ีย 
และก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน 
ก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะตอ้งจดัประเภทรายการใหม่เขา้ก าไรหรือขาดทุน 
และแสดงรายการในก าไร/(ขาดทุน)อ่ืน รายได้ดอกเบ้ียจากสินทรัพยท์างการเงินดังกล่าวตอ้งค านวณโดยใชว้ิธีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุน 

• มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVPL) - สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่เข้าเง่ือนไขการวดัมูลค่าด้วยราคาทุน 
ตดัจ าหน่ายหรือ FVOCI ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากตราสารหน้ีท่ีวดั
มูลค่า FVPL จะรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน และแสดงรายการสุทธิในก าไร/(ขาดทุน)อ่ืนในรอบระยะเวลาท่ีเกิดรายการ 

เงินปันผลท่ีไดรั้บจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการเป็นรายไดอ่ื้นเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีจะ
ไดรั้บเงินปันผล 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย FVPL จะรับรู้เป็นก าไร/(ขาดทุน)อ่ืนในงบ
ก าไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (และการกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า) ของตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย 
FVOCI จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจากรายการเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ในมูลค่ายติุธรรม 

 การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงินและส่วนของเจา้ของ 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูอ้อกตอ้งจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินหรือตราสารทุนโดยพิจารณาภาระ
ผกูพนัตามสญัญา 

-   หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัตามสัญญาท่ีจะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนให้กับกิจการอ่ืน  
โดยไม่สามารถปฏิเสธการช าระหรือเล่ือนการช าระออกไปอย่างไม่มีก าหนดไดน้ั้น เคร่ืองมือทางการเงินนั้นจะจดั
ประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงิน เวน้แต่ว่าการช าระนั้นสามารถช าระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มบริษทัเองดว้ย
จ านวนตราสารทุนท่ีคงท่ี และเปล่ียนกบัจ านวนเงินท่ีคงท่ี 

-   หากกลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพนัตามสัญญาหรือสามารถเล่ือนการช าระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้ เคร่ืองมือ 
ทางการเงินดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม กลุ่มบริษทัจดัประเภท
รายการหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ยกเวน้หน้ีสินทางการเงินบางรายการ  
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 การรับรู้รายการและการตดัรายการ 

กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะเม่ือกลุ่มบริษัทเป็น
คู่สญัญาตามขอ้ก าหนดของสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น การซ้ือหรือขายสินทรัพยท์างการเงินตามวิธีปกติตอ้งรับรู้
รายการในวนัซ้ือขาย ซ่ึงเป็นวนัท่ีกลุ่มบริษทัตกลงท่ีจะซ้ือหรือขายสินทรัพย ์สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการเฉพาะ
เม่ือสิทธิตามสญัญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินหมดอาย ุหรือเม่ือกลุ่มบริษทัโอนสินทรัพยท์างการ
เงิน และเป็นการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงิน 

 การดอ้ยค่า 
กลุ่มบริษทัประเมินขอ้มูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายและ FVOCI วิธีการประเมินการด้อยค่าท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กับความเป็น
สาระส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต กลุ่มบริษทัใชว้ิธีทัว่ไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีการคา้แสดงถึงจ านวนเงินท่ีลูกคา้จะตอ้งช าระส าหรับการขายสินคา้และการใหบ้ริการตามปกติของธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ลูกหน้ีการคา้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยจ านวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บช าระ ในกรณีท่ีมี
ส่วนประกอบดา้นการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ในการวดัมูลค่าผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ซ่ึงก าหนดให้พิจารณาผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายหุน้ีและรับรู้ผลขาดทุน
ตั้งแต่การรับรู้รายการลูกหน้ีการคา้ ในการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ลูกหน้ีการคา้จะถูกจดักลุ่มตาม
วนัท่ีครบก าหนดช าระ อตัราความเสียหายท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะข้ึนอยูก่บัประวติัการช าระเงินและขอ้มูลผลขาดทุนดา้น
เครดิตในอดีตซ่ึงมีการปรับเพ่ือสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนัและการคาดการณ์ล่วงหนา้เก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผล
ต่อความสามารถของลูกคา้ในการช าระหน้ี  

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าทางการเงนิ 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงินแสดงมูลค่าแรกเร่ิมตามสญัญาเช่าทางการเงินหักดว้ยเงินรับจากค่างวดผอ่นช าระ หักดว้ย
ดอกเบ้ียรับรอการรับรู้และผลขาดทุนดา้นเครดิต 

สินทรัพย์ทีเ่กดิจากสัญญา 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาเม่ือมีรายไดท่ี้รับรู้สะสมเกินกวา่จ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้จนถึงปัจจุบนั 
และกลุ่มบริษทัจะบนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ี
อาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกคา้ไม่ได ้สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีการคา้เม่ือกิจการมีสิทธิท่ีจะ
ไดรั้บช าระโดยปราศจากเง่ือนไข เช่น เม่ือกิจการไดใ้หบ้ริการเสร็จส้ินและลูกคา้รับมอบงาน 
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หนีสิ้นทีเ่กดิจากสัญญา 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเม่ือจ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้จนถึงปัจจุบนัเกินกวา่รายไดท่ี้รับรู้สะสม โดย
กิจการยงัมีภาระท่ีตอ้งโอนบริการให้กบัลูกคา้ หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือกิจการไดป้ฏิบติัตามภาระท่ี
ระบุไวใ้นสญัญาเสร็จส้ิน 

สินค้าคงเหลือ 

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

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะบริษทั บนัทึกตามวิธีราคาทุน ( Cost Method ) และปรับลดดว้ยค่าเผื่อการดอ้ย
ค่าของเงินลงทุน โดยมูลค่าท่ีลดลงดงักล่าวแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุน 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน   

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน หมายถึง อสงัหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า หรือจากการเพ่ิมข้ึน
ของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสองอยา่ง ทั้งน้ีไดเ้ปิดเผยแยกต่างหากจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

บริษทัและบริษทัยอ่ย เลือกวิธีราคาทุนส าหรับการบนัทึกบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือม
ราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์   

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ บริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกในราคาทุน ต่อมาในปี 2547 บริษทัไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาท่ีดิน
และอาคารโดยผูป้ระเมินอิสระ โดยท่ีดินใช้วิธีมูลค่าราคาตลาด (Market Approach) ส่วนอาคารใช้วิธีต้นทุน (Cost 
Approach) และไดบ้นัทึกมูลค่าสินทรัพยด์งักล่าวใหม่ ไดมี้การปรับปรุงราคาตามบญัชีของสินทรัพยใ์หมี้ราคาท่ีตีเพ่ิมใหม่ 
โดยบนัทึกเฉพาะมูลค่าสุทธิของราคาตามบญัชีท่ีตีเพ่ิมใหม่ไปยงับญัชี "สินทรัพยร์าคาท่ีตีเพ่ิม" คู่กบับญัชี  "ส่วนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพยถ์าวร" แสดงอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน ค่าเส่ือมราคาท่ีค านวณตามราคา
ทุนเดิมตดัไปสู่บญัชีก าไรขาดทุน ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยส่์วนท่ีตีเพ่ิมจะตดัไปสู่บญัชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ถาวร ดงันั้นส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวรจะถูกลดยอดดว้ยจ านวนของค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์ตีเพ่ิม
โดยตรงไม่ผ่านก าไรสะสม โดยบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามประกาศของสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัท่ี 25/2549 ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 
2549 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2549 เร่ือง การบนัทึกบญัชีเม่ือมีการตีราคาใหม่ โดยไดป้ฏิบติั
ตามเกณฑร์าคาทุน 
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ภายหลงัการใชว้ธีิตีราคาเพ่ิมใหม่ บริษทัไดแ้สดงราคาท่ีดินตามราคาท่ีตีใหม่หลงัหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 
อาคารแสดงตามราคาท่ีตีใหม่หลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ส่วนอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหัก
ค่าเส่ือมราคาสะสมท่ีเก่ียวขอ้งและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

บริษทัและบริษทัย่อยตดัค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย ์
ดงัน้ี 

 จ านวนปี 
อาคารและส่วนปรับปรุง 10 - 50 
เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ 5 
เคร่ืองจกัรใหเ้ช่า 10 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 3 - 5 
ยานพาหนะ 5 

                 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

บริษทัและบริษัทย่อยบันทึกดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดจากเงินกู้ยืมระยะยาว  เพ่ือการซ้ือสินทรัพยถ์าวรไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
สินทรัพยถ์าวรและจะหยดุบนัทึกดอกเบ้ียจ่ายเป็นตน้ทุนของสินทรัพยถ์าวร  เม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมใชง้าน 

ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บ
จากการจ าหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้ในรายการรายไดอ่ื้นหรือค่าใชจ่้ายอ่ืนในงบก าไร
ขาดทุน 

สัญญาเช่า 

สญัญาเช่า - กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญา กลุ่มบริษทัประเมินวา่สัญญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็น
สัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถา้สัญญาเช่านั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพยท่ี์ระบุส าหรับ
ช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่า
โดยใชร้าคาทุน ซ่ึงประกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ปรับปรุงดว้ยการจ่ายช าระ
ใด ๆ ตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผล ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน และ
ประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนส าหรับผูเ้ช่าในการร้ือและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย์
อา้งอิง หรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงใหอ้ยูใ่นสภาพตามท่ีก าหนดไว ้หกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บใด ๆ 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมี
ผล ซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหากอตัรานั้นสามารถก าหนดไดทุ้กเม่ือ แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถ
ก าหนดไดทุ้กเม่ือ กลุ่มบริษทัตอ้งใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 
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การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย 
• การจ่ายช าระคงท่ี รวมถึงการจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา 
•   การจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปรท่ีข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใชด้ชันีหรืออตัรา ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมี
ผล 

•   จ านวนเงินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 
•   ราคาใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือนั้น โดยราคาดงักล่าวเป็น
ค่าเช่าท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายช าระในระยะการต่อสญัญาตามสิทธิเลือกซ้ือ และ 

•   การจ่ายช าระค่าปรับเพ่ือการยกเลิกสญัญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลวา่กลุ่มบริษทัจะยกเลิกสญัญาเช่า 

ในการใช้วิธีราคาทุน กลุ่มบริษัทต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ กลุ่มบริษัทจะ 
คิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยใชว้ธีิเสน้ตรงนบัจากวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอายกุารใชป้ระโยชน์
ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายสุัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน อยา่งไรก็ตาม หากสญัญาเช่าโอนความ
เป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงให้แก่กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า หรือหากราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
สะทอ้นวา่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ กลุ่มบริษทัตอ้งคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล
จนถึงวนัส้ินสุดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยอ์า้งอิง อายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชพิ้จารณาโดยใช้
หลกัการเดียวกนักบัการพิจารณาอายกุารใชป้ระโยชน์ของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  

หน้ีสินตามสัญญาเช่าตอ้งมีการวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงจ านวนเงินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายช าระในอนาคต ซ่ึงอาจ
เกิดจากการเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 
•      การเปล่ียนแปลงดชันีหรืออตัราท่ีใชใ้นการก าหนดการจ่ายช าระเหล่านั้น 
•      การเปล่ียนแปลงจ านวนเงินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 
•      กลุ่มบริษทัเปล่ียนแปลงการประเมินการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สิทธิการต่อสญัญา และสิทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า 

เม่ือห น้ี สินตามสัญญาเช่าท่ี ถูกวัด มูลค่ าให ม่ เพ่ือสะท้อนการเป ล่ียนแปลงของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า  
กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้จ านวนเงินของการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ โดยการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
อยา่งไรก็ตาม ถา้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชมี้มูลค่าลดลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ และมีการลดลงเพ่ิมเติมจากการวดั
มูลค่าของหน้ีสินตามสญัญาเช่า กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้จ านวนคงเหลือของการวดัมูลค่าใหม่ในก าไรหรือขาดทุน 

สญัญาเช่าระยะสั้น และสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า 

กลุ่มบริษทัอาจเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น ซ่ึงเป็นสัญญา
เช่าท่ีมีอายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่ หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า กลุ่มบริษทัรับรู้การจ่ายช าระตาม
สญัญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 



บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัท  พัฒนก์ล  จ ำกัด  (มหำชน)  และบริษัทยอ่ย                                                                                           

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ  

วันที่ 31 ธันวำคม 2563 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563                                125 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ย แสดงสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสม ค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณ 5 - 10 ปี สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพิวเตอร์และทรัพยสิ์นทางปัญญา 

การด้อยค่าของสินทรัพย์  

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

รายการบัญชีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทและบริษัทย่อย บันทึกรายการสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีมีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท โดยใช้อตัรา 
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการยอดคงเหลือของบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่า
เป็นเงินบาทดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 

ก าไรขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน บนัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืนแสดงในราคาทุน 

ผลประโยชน์พนักงาน 

-   กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังาน 

บริษทัและบริษทัยอ่ย จดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบท่ีไดก้ าหนดการจ่ายสมทบ
ไวแ้ลว้ สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องบริษทั และไดรั้บการบริหารโดยผูจ้ดัการ
กองทุนภายนอก กองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนักงานในอตัราร้อยละ 1 - 15 ของ
เงินเดือน และบริษทัจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเขา้กองทุนน้ี ในอตัราร้อยละ 1 - 11 ของเงินเดือนพนกังาน เงินจ่ายสมทบ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น 

-   ผลประโยชน์พนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  
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โครงการสมทบเงิน 

บริษทัและบริษทัย่อย และพนักงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ย
เงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึก
เป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทั
และบริษทัยอ่ยถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

บริษทัและบริษทัย่อยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยบริษทัไดท้ าการประเมินภาระผูกพนัดังกล่าวตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั  

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

การบัญชีเกีย่วกบัภาษีเงนิได้ 

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  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่าง
ชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรกการรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรก ซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การ
รวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใช้
อตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
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ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องค านึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ บริษทัและ
บริษัทย่อยเช่ือว่าได้ตั้ งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผล
กระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐาน
การประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกับการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆ
อาจจะท าใหบ้ริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยูก่ารเปล่ียนแปลงในภาษี
เงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นปีท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินได้ของปีปัจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้น้ี
ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษี
ต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืน
สินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญ ชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษี 
ในอนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
จะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

ประมาณการหนีสิ้น 

บริษทัและบริษทัยอ่ย จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของการเกิดภาระผูกพนัในปัจจุบนั
ตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลให้
สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพนัและจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการได้
อยา่งน่าเช่ือถือ  หากบริษทัและบริษทัยอ่ย คาดวา่จะไดรั้บคืนรายจ่ายท่ีจ่ายช าระไปตามประมาณการหน้ีสินทั้งหมดหรือ
บางส่วนอยา่งแน่นอน  บริษทัและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายจ่ายท่ีไดรั้บคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากแต่ตอ้งไม่เกินจ านวน
ประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 

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

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 

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

เคร่ืองมือทางการเงนิ 

การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า 
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สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะข้ึนอยู่กบัโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัในการ
จดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนหรือผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจ าหน่าย 

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดั
จ าหน่าย โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัและบริษทัย่อยพิจารณาการ
เปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีการคา้หรือสินทรัพย์
ท่ีเกิดจากสญัญาท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั ซ่ึงบริษทัใชว้ธีิการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อ
ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ

ข้อมูลจ าแนกส่วนงาน  

ส่วนงานทางธุรกิจแสดงให้เห็นถึงผลิตภณัฑห์รือบริการของแต่ละส่วนงานทางธุรกิจซ่ึงมีความเส่ียงและผลตอบแทนท่ี
แตกต่างกนั ส่วนงานทางภูมิศาสตร์แสดงใหเ้ห็นถึงผลิตภณัฑห์รือบริการภายใตส้ภาพแวดลอ้มเศรษฐกิจท่ีเฉพาะเจาะจง
ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีแตกต่างของส่วนท่ีด าเนินงานภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจอ่ืน    

ขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานแสดงโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

การปรับปรุงโครงสร้างหนีท้ีม่ปัีญหา 

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

บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัถูกควบคุมโดยบริษทัไม่วา่จะเป็น
ทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีท าหนา้ท่ีถือหุ้นบริษทัยอ่ยและกิจการ
ท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือ
หุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบับริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการ
หรือพนักงานของบริษทั ตลอดทั้ งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกับบุคคลดังกล่าวและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกับบุคคล
เหล่านั้น 
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ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการบริษทัค านึงถึงเน้ือหาของ
ความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ บริษทัและบริษทัย่อยจะ
ประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถ
สงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสาม
ระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญั 

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

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา ฝ่ายบริหาร
จ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึง
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงดา้น
เครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจ
ของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ่้งบอกถึงการผิดสญัญาของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคต 

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

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

บริษทัพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เม่ือพบวา่บริษทัเหล่านั้นด าเนินธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบอยา่งมาก
จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบนั ซ่ึงอาจตอ้งใชร้ะยะเวลานานท่ีมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวจะปรับเพ่ิมข้ึน ฝ่ายบริหาร
พิจารณาปรับลดมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวตามดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร อยา่งไรก็ตาม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติท่ี
แตกต่างกนัอาจมีผลต่อจ านวนค่าเผื่อการดอ้ยค่า ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวอาจ
มีข้ึนไดใ้นอนาคต 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้าน (ถา้มี) และตอ้งทบทวนอายกุาร
ใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน  

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจะตอ้งพิจารณาการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
หากมีขอ้บ่งช้ี และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

บริษทัและบริษทัย่อยพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์หากมีขอ้บ่งช้ีว่ามีการด้อยค่า เม่ือพบว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยด์งักล่าวลดลงอยา่งมีสาระส าคญั บริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ซ่ึงการประมาณการ
ดงักล่าวข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อกการตดับญัชี 

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีซ่ึงค านวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินกบัราคาตามบัญชีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น เม่ือมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัจะมีก าไรทางภาษีจากการด าเนินงานในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินได้
นั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด
โดยพิจารณาถึงก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์ 

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

ประมาณการรายไดแ้ละตน้ทุนงาน 

ในการค านวนรายได้จากงานบริการ ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจบนพ้ืนฐานของข้อมูลท่ีดีท่ีสุดท่ีมีในสภาวะปัจจุบันและ
ประสบการณ์จากการประกอบธุรกิจโดยอิงขอ้มูลจากวศิวกร/ผูค้วบคุมโครงการในการประมาณการส่วนของงานท่ีแลว้เสร็จ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยประมาณการตน้ทุนงานของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบก่อสร้างและน ามาค านวณจ านวน
และมูลค่าวสัดุท่ีตอ้งใชใ้นโครงการดงักล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ย ท่ีตอ้งใชใ้นการให้บริการก่อสร้างจนเสร็จ ประกอบกบั
การพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงราคาวสัดุ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ บริษทัจะท าการทบทวนประมาณการ
ตน้ทุนอยา่งสม ่าเสมอ และทุกคราวท่ีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอยา่งเป็นสาระส าคญั 

ประมาณการผลขาดทุนส าหรับงาน 

ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากโครงการก่อสร้างแต่ละโครงการจากประมาณ
การต้นทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของการก่อสร้าง ต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจริง ประกอบกับการ
เปล่ียนแปลงของราคาวสัดุก่อสร้าง ค่าแรง และสภาวะการณ์ปัจจุบนั 

4. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบัญชี เน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มาถือปฎบิัติ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.5 กลุ่มบริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทาง
การเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  มาถือปฏิบติัในระหวา่งงวดปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผล
สะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ี
แสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมตน้งวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั 
แสดงไดด้งัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2562 

 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 16 

 ณ วนัท่ี 1  
มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ      

สินทรัพย์      

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน      
     สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  25,877  25,877 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น      

หนีสิ้นหมุนเวยีน      
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2562 

 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 16 

 ณ วนัท่ี 1  
มกราคม 2563 

     หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 15,310  9,913  25,223 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน      
     หน้ีสินตามสญัญาเช่า 25,983  15,964  41,947 

 

 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2562 

 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 16 

 ณ วนัท่ี 1  
มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ      

สินทรัพย์      

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน      
     สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  24,077  24,077 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น      

หนีสิ้นหมุนเวยีน      
     หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี 9,801  9,253  19,054 
หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน      
     หน้ีสินตามสญัญาเช่า 8,779  14,824  23,603 

ก.) สัญญาเช่า 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า
ส าหรับสญัญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ีเหลืออยูคิ่ดลด
ดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสญัญา
เช่าเงินทุน กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวนัท่ีน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก  
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อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมดงักล่าวของกลุ่มบริษทัท่ีน ามาค านวณหน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 อตัราร้อยละ 
5.3  

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 28,527  26,627 
หกั: สญัญาเช่าระยะสั้นท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเสน้ตรง (226)  (226) 
หกั: สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า -  - 
หกั: สิทธิท่ีสามารถยกเลิกสญัญาท่ีค่อนขา้งแน่ท่ีจะมีการใชสิ้ทธิ (722)  (722) 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (1,702)  (1,602) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 25,877  24,077 

หน้ีสินสญัญาเช่าทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 41,293  18,580 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 67,170  42,657 

    
ประกอบดว้ย    
หน้ีสินตามสญัญาเช่าหมุนเวยีน 25,223  19,054 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีน 41,947  23,603 

 67,170  42,657 

สินทรัพย์สิทธิการใช้แบ่งตามประเภทสินทรัพย์ ได้ดงันี ้

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยานพาหนะ 24,077  24,077 
เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ 1,800  - 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 25,877  24,077 
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ข.) เคร่ืองมือทางการเงนิ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทและวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 9 เปรียบเทียบกบัการจดัประเภทและมูลค่าตามบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 
 งบการเงินรวม  

   
 การจดัประเภทและการวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9  

 มูลค่าตาม  มูลค่ายติุธรรม       

 หลกัการ  ผา่นก าไรขาดทุน  มูลค่ายติุธรรม  ราคาทุน   

 
บญัชีเดิม  เบ็ดเสร็จ  ผา่นก าไรขาดทุน  ตดัจ าหน่าย  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ ณ วนัที ่
1 มกราคม 2563          

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด 134,570  

                                    
-     

                                    
-     134,570  134,570 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี
หมุนเวยีนอ่ืน 772,918  

                                    
-     

                                    
-     772,918  772,918 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 395,531  -  -  395,531  395,531 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 10,850  -  -  10,850  10,850 
สินทรัพยท์างการเงินไม่ 
     หมุนเวยีน 7,278  -  -  7,278  7,278 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่

หมุนเวยีนอ่ืน 275,755  -  -  275,755  275,755 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 56,699  -  -  56,699  56,699 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 1,653,601 
 

- 
 

- 
 

1,653,601  1,653,601 
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 พนับาท 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   
 การจดัประเภทและการวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9  

 มูลค่าตาม  มูลค่ายติุธรรม       

 หลกัการ  ผา่นก าไรขาดทุน  มูลค่ายติุธรรม  ราคาทุน   

 
บญัชีเดิม  เบ็ดเสร็จ  ผา่นก าไรขาดทุน  ตดัจ าหน่าย  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ ณ วนัที ่
1 มกราคม 2563          

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด 78,519  

                                    
-     

                                    
-     78,519  78,519 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี
หมุนเวยีนอ่ืน 676,399  

                                    
-     

                                    
-     676,399  676,399 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 342,762  -  -  342,762  342,762 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้ง 
     รับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 147,046  -  -  147,046  147,046 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 9,843  -  -  9,843  9,843 
สินทรัพยท์างการเงินไม่ 
     หมุนเวยีน 6,341  -  -  6,341  6,341 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่

หมุนเวยีนอ่ืน 275,755  -  -  275,755  275,755 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 26,683  -  -  26,683  26,683 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 1,563,348  -  -  1,563,348  1,563,348 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่ไดก้ าหนดใหห้น้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือ
ขาดทุน 
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5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
เงินสด 400  424  353  374 
เงินฝากกระแสรายวนั 54,553  16,561  41,907  6,279 
เงินฝากออมทรัพย ์ 340,611  117,585  242,569  71,866 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 395,564  134,570  284,829  78,519 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 431,669  681,056  300,560  498,447 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืนบริษทั        
     ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 33.3) -  -  48,113  90,143 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน  30,287  38,144  23,237  34,092 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน -        
       ส่วนของสินทรัพยร์ะยะยาวท่ีถึง        
   ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 56,747  53,717  56,747  53,717 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  518,703  772,917  428,657  676,399 

 

 

 

 

 

 



บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัท  พัฒนก์ล  จ ำกัด  (มหำชน)  และบริษัทยอ่ย                                                                                           

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ  

วันที่ 31 ธันวำคม 2563 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563                                137 
 

6.1  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ลูกหน้ีการคา้ 461,380  676,556  341,517  519,764 
 หกั   ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต (110,594)  (89,358)  (94,786)  (72,392) 
 ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 350,786  587,198  246,731  447,372 
 ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        

เงินจ่ายล่วงหนา้ 54,004  65,390  48,367  47,554 
เงินทดรองจ่าย 2,048  2,961  299  863 
อ่ืนๆ 29,533  29,585  5,705  3,217 

 หกั   ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต (4,702)  (4,078)  (542)  (559) 
 ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 80,883  93,858  53,829  51,075 

 รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี 
          หมุนเวยีนอ่ืน 431,669  681,056  300,560  498,447 

ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ี ดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ        

-  ปกติ 232,455  343,261  153,136  237,373 
ลูกหน้ีท่ีเกินก าหนดช าระ :        

-  ไม่เกิน 3 เดือน 84,662  165,529  67,406  143,345 
-  มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 10,964  48,553  9,276  41,133 
-  มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 17,037  31,177  12,242  26,259 
-  มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป  13,037  27,222  7,650  21,618 

ลูกหน้ีรับสภาพหน้ี 33,120  558  33,120  558 
ลูกหน้ีท่ีด าเนินคดี 70,105  60,256  58,687  49,478 
รวมลูกหน้ีการคา้ 461,380  676,556  341,517  519,764 
หกั   ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต (110,594)  (89,358)  (94,786)  (72,392) 
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ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 350,786  587,198  246,731  447,372 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตมีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี ดงัน้ี 
      พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
ยอดยกมา 89,358  99,141  72,392  89,623 
ตดัหน้ีสูญ (3,501)  (6,160)  -  (5,700) 
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)  24,737  (3,623)  22,394  (11,531) 
ยอดยกไป 110,594  89,358  94,786  72,392 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตตามงบการเงินรวมเพ่ิมข้ึน(ลดลง) จ านวน 24.74 ลา้นบาท 
และ (3.62) ลา้นบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ เพ่ิมข้ึน(ลดลง) จ านวน 22.39 ลา้นบาท และ (11.53) ลา้นบาท ตามล าดบั  

ในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการตดัหน้ีสูญลูกหน้ีการคา้รายหน่ึง ตามงบการเงินรวม 6.16 ลา้นบาท งบการเงินเฉพาะ
กิจการจ านวนเงิน 5.70 ลา้นบาท เน่ืองจากลูกหน้ีลม้ละลายและไม่มีทรัพยสิ์นพอช าระหน้ีได ้

7. สินทรัพย์ทีเ่กดิจากสัญญา / หนีสิ้นทีเ่กดิจากสัญญา 

ประกอบด้วย  

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา        
   ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน 262,687  395,532  238,381  341,903 
   ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน -  
            กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  25  859 
รวมสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 262,687  395,532  238,406  342,762 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา        
   เงินเรียกเก็บเกินกวา่งานท่ีท าเสร็จ 171,602  213,373  151,730  167,035 
   เงินเรียกเก็บเกินกวา่งานท่ีท าเสร็จ -  
             กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  492  114 
   เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญา 244,300  284,176  234,090  252,998 
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   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
   เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญา -  
             กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  -  3,813 
รวมหน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 415,902  497,549  386,312  423,960 

8. สินค้าคงเหลือ 

ประกอบดว้ย 

    พนับาท 
    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

    
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
      สินคา้คงเหลือ   37,616  28,641  -  - 
      วตัถุดิบ อะไหล่ และวสัดุ   245,924  434,314  121,571  233,309 
      สินคา้ระหวา่งผลิต  99,197  117,712  59,390  36,281 
      สินคา้ระหวา่งทาง   4,828  8,939  2,936  4,361 

 รวม   387,565  589,606  183,897  273,951 
      หกั ค่าเผื่อการลดลงของมูลคา่สินคา้  (18,594)  (15,484)  (11,090)  (9,116) 
      สินคา้คงเหลือ - สุทธิ   368,971  574,122  172,807  264,835 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้มีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี ดงัน้ี 

    พนับาท 
    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

    
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
ยอดยกมา  15,484  18,025  9,116  12,251 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง)   3,110  (2,541)  1,974  (3,135) 
ยอดยกไป  18,594  15,484  11,090  9,116 

9. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถื่อไว้เพ่ือขาย 
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ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 มีมติอนุมติัขายท่ีดินวางเปล่า (อสังหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุน) ในมูลค่า 21.4 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2563 บริษทัท าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินกบับุคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กนั มูลค่า 23.53 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดการรับช าระดงัน้ี 

- ช าระในวนัท าสญัญาเป็นเงินมดัจ า จ านวน 2.35 ลา้นบาท (เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2563) 

- ช าระค่ามดัจ าเพ่ิม จ านวน 2.35 ลา้นบาท ภายในวนัท่ี 7 มีนาคม 2564 

- ช าระส่วนเหลือ จ านวน 18.82 ลา้นบาท ในวนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ (ภายในวนัที 7 มิถุนายน 2564) 
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10. สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน ไดแ้ก่ เงินฝากท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้ในงบการเงิน
รวม จ านวน 31.14 ลา้นบาท และจ านวน 33.54 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 6.37 ลา้นบาท และจ านวน 6.34 
ลา้นบาท ตามล าดบั ของกลุ่มบริษทัใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินและหนงัสือค ้าประกนัธนาคาร 

11. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

ประกอบดว้ย 

  ทุนช าระแลว้  สัดส่วนเงินลงทุน   เงินปันผลรับ (พนับาท) 

  (ลา้นบาท)  (ร้อยละ)  วธีิราคาทุน (พนับาท) 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 ช่ือกิจการ  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม

2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม

2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม

2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม

2562 

 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม

2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม

2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม

2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม

2562 

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  65.00  99.99  99.99  65,000  65,000  -  - 

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

- บริษทั พีที อินโดนีเซีย พฒัน์กล     
รีฟิเจเรชัน่ จ  ากดั 5.34  -  67.00  -  3,639  -  -  - 

หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่า         (24,263)  -  -  - 

         รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ        348,162  368,786  -   -  

งบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ของบริษทัยอ่ย ดงักล่าวขา้งตน้ท่ีน ามาจดัท างบการเงินรวม เป็นงบการเงินท่ี
ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้  
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ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติอนุมติัจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ใน
ประเทศอินโดนีเซีย มูลค่าทุนจดทะเบียน 10,000 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย หรือประมาณ 23 ลา้นบาท โดยบริษัทถือหุ้นใน
สดัส่วนร้อยละ 67 เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2563 บริษทัช าระค่าหุน้แลว้ในอตัราร้อยละ 25 เป็นจ านวนเงิน 3.64 ลา้นบาท 

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 

ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัย่อยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุ้นทั้ งหมดซ่ึงมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษัท                       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

พนับาท 
   ก าไรหรือขาดทุนท่ีแบ่ง  
   ใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี เงินปันผลจ่ายใหก้บั 
 สดัส่วนท่ีถือโดย  อ านาจควบคุมในบริษทั ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี 
 ส่วนไดเ้สีย ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ ยอ่ยในระหวา่งปี อ านาจควบคุมในระหวา่งปี 

บริษทั ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ควบคุมในบริษทัยอ่ยสะสม ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั เอส พาเนล จ ากดั 20.00 20.00 19,338 14,854 3,648 2,250 - - 
บริษทั พฒัน์กล ฟิลิปปินส์          
      คอปอร์เรชัน่ จ ากดั 40.00 40.00 3,260 4,095 (1,186) 499 - - 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปก่อนตดัรายการระหวา่งกนัของแต่ละบริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุน้ทั้งหมดซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั มีดงัน้ี 

 พนับาท 
   บริษทั พฒัน์กล ฟิลิปปินส์ 
 บริษทั เอส พาเนล จ ากดั  คอปอร์เรชัน่ จ ากดั 
 2563  2562  2563  2562 

งบแสดงฐานะการเงนิแบบย่อ  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

       

สินทรัพยห์มุนเวยีน 159,586  191,262  15,817  24,225 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 106,978  113,673  2,858  1,908 
หน้ีสินหมุนเวยีน 147,116  196,809  10,176  15,894 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 22,821  33,801  348  - 
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 
 2563  2562  2563  2562 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแบบย่อ       
    ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม        
รายไดร้วม 433,522  501,931  28,672  53,038 
ค่าใชจ่้ายรวม (52,241)  (55,832)  (18,384)  (19,032) 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 18,242  11,252  (2,965)  1,247 
ส่วนของก าไร(ขาดทุน)ท่ีเป็นของ        
ผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 14,594  9,002  (1,779)  748 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 3,648  2,250  (1,186)  499 

ส่วนของก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี        
ผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ -  -  -  - 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม -  -  -  - 

ส่วนของก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมท่ีเป็นของ        
ผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 14,594  9,002  (1,779)  748 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 3,648  2,250  (1,186)  499 

งบกระแสเงนิสดแบบย่อ        
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรม 
        ด าเนินงาน 84,815  22,862  (474)  1,961 
เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (729)  (10,455)  (808)  (31) 
เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (54,748)  (6,684)  -  - 
กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 29,338  5,723  (1,282)  1,930 
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12. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีไ้ม่หมุนเวยีนอ่ืน  

ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
ลูกหน้ีการคา้ขายผอ่นช าระ  -  -  -  - 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 219,008  275,755  219,008  275,755 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน 219,008  275,755  219,008  275,755 

        
12.1  ลูกหน้ีการคา้ขายผอ่นช าระ         

 
 

พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
ลูกหน้ีการคา้ขายผอ่นช าระ 16,573  16,573  16,573  16,573 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต (16,573)  (16,573)  (16,573)  (16,573) 
รวมลูกหน้ีการคา้ขายผอ่นช าระ -  -  -  - 

        
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตมีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี ดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
ยอดยกมา 16,573  28,543  16,573  28,543 
ตดัหน้ีสูญ -  (11,970)  -  (11,970) 
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)  -  -  -  - 
ยอดยกไป 16,573  16,573  16,573  16,573 

ในปี 2562 มีการตดัหน้ีสูญลูกหน้ีการคา้รายหน่ึง จ านวนเงิน 11.97 ลา้นบาท เน่ืองจากลูกหน้ีลม้ละลายและไม่มีทรัพยสิ์น
พอช าระหน้ีได ้
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12.2    ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน         
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 298,157  365,449  298,157  365,449 
หกั รายไดด้อกเบ้ียรับรอการรับรู้ (22,402)  (35,977)  (22,402)  (35,977) 

สุทธิ 275,755  329,472  275,755  329,472 
หกั ส่วนของสินทรัพยร์ะยะยาวท่ีถึง        

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (56,747)  (53,717)  (56,747)  (53,717) 
รวมลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน  219,008  275,755  219,008  275,755 

13. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  

รายการเคล่ือนไหว ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 136,724  91,937 
ซ้ือ ระหวา่งปี / โอนเขา้ 312  - 

หัก ค่าเส่ือมราคา  (4,255)  (553) 

หัก โอนออก (10,695)  (10,695) 

หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่า -  - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 122,086  80,689 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ของบริษทัและบริษทัย่อยไดแ้ก่ ท่ีดินไม่ไดใ้ชง้านและท่ีดินพร้อม
อาคาร แสดงโดยวิธีราคาทุนตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 122 ลา้นบาท และจ านวน 81 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (มูลค่ายติุธรรมตามราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระจดัท าในปี 2562 โดยวิธีราคาตลาดตามงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวนเงิน 165.81 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 157.31 ลา้นบาท ตามล าดบั) ค  ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 18) และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน (หมายเหตุ 36.2) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ราคาทุนจ านวน 0.59 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม 
ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็มูลค่าแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดมี้การจดัประเภทท่ีดิน ท่ีมีมติอนุมมติัใหข้ายและมีการท าสัญญาจะซ้ือจะแลว้ขาย มูลค่าตาม
บญัชีจ านวน 10.70 ลา้นบาท เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 
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14. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  

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 2562  140,460  605,784  632,700  167,743  370,620  270  154,697  100,735  15,505  2,188,514 

 ซ้ือเพิ่ม   -  -  772  -  3,167  -  129  35  11,884  15,987 

 จ าหน่าย   -  -  -  -  (1,883)  -  -  (14,237)  -  (16,120) 
 โอนเขา้(โอนออก)  (312)  -  464  -  (9,211)  -  (9,111)  -  (9,934)  (28,104) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  140,148  605,784  633,936  167,743  362,693  270  145,715  86,533  17,455  2,160,277 

ค่าเส่ือมราคาสะสม                     

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  -  -  (204,811)  (33,206)  (220,929)  -  (116,726)  (81,833)  -  (657,505) 

 ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  -  (14,278)  2,477  (27,091)  -  (18,975)  (6,267)  -  (64,134) 
 ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีจ าหน่าย -  -  -  -  1,643  -  -  14,237  -  15,880 

 ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีโอนออก -  -  -  -  11,094  -  9,182  -  -  20,276 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  -  -  (219,089)  (30,729)  (235,283)  -  (126,519)  (73,863)  -  (685,483) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น                     

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

 เพิ่มข้ึน   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 ลดลง  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  -  (1,077)  (16,482)  (35,783)  (585)  -  -  -  -  (53,927) 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ - ตามบญัชี                     
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  140,148  604,707  398,365  101,231  126,825  270  19,196  12,670  17,455  1,420,867 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  140,460  604,707  411,407  98,754  149,106  270  37,971  18,902  15,505  1,477,082 

    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 2562  64,491  539,252  320,137  167,743  77,246  14,180  118,809  95,271  11,365  1,408,494 
 ซ้ือเพิ่ม   -  -  -  -  169  -  75  36  10,671  10,951 
 จ าหน่าย   -  -  -  -  (1,064)  -  -  (13,237)  -  (14,301) 
 โอนเขา้(โอนออก)  -  -  736  -  (47)  -  (3,481)  -  (7,550)  (10,342) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  64,491  539,252  320,873  167,743  76,304  14,180  115,403  82,070  14,486  1,394,802 
ค่าเส่ือมราคาสะสม                     
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  -  -  (165,817)  (36,635)  (58,589)  (14,180)  (94,701)  (77,726)  -  (447,648) 
 ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  -  (4,304)  (3,334)  (6,168)  -  (13,382)  (5,838)  -  (33,026) 
 ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีจ าหน่าย -  -  -  -  974  -  -  13,237  -  14,211 
 ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีโอนออก -  -  -  -  47  -  3,516  -  -  3,563 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  -  -  (170,121)  (39,969)  (63,736)  (14,180)  (104,567)  (70,327)  -  (462,900) 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น                     
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  -  (1,077)  -  -  (585)  -  -  -  -  (1,662) 
 เพิ่มข้ึน   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 ลดลง  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  -  (1,077)  -  -  (585)  -  -  -  -  (1,662) 
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ - ตามบญัชี                     
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  64,491  538,175  150,752  127,774  11,983  -  10,836  11,743  14,486  930,240 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  64,491  538,175  154,320  131,108  18,072  -  24,108  17,545  11,365  959,184 
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ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จ านวน 64.14 ลา้นบาท และ 83.11 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม 
และจ านวน 33.03 ลา้นบาท และ 47.91 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ราคาทุนจ านวน 330.14 ลา้นบาท และ 317.12 
ลา้นบาท ในงบการเงินรวม ตามล าดบั และจ านวน 199.99 ลา้นบาท และ 178.17 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั 
ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็มูลค่าแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร ราคาทุนจ านวน 1,332.64 ลา้นบาท และ 1,138.28 
ลา้นบาท ในงบการเงินรวม ตามล าดบั และจ านวน 663.32 ลา้นบาท และ 682.28 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการตามล าดบั 
ไดน้ าไปค ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 18) เงินกูร้ะยะยาว (หมายเหตุ 20) และ
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน (หมายเหตุ 35.2) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ท่ีดินและอาคารของบริษทัและบริษทัยอ่ยแสดงในราคาท่ีตีใหม่ตามรายงานการประเมิน
ของผูป้ระเมินราคาอิสระ ปี 2562 การประเมินราคาท่ีดินใชว้ิธีมูลค่าราคาตลาด ส่วนอาคารใชว้ิธีตน้ทุนเปล่ียนแทน ไดแ้สดงไว ้
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวรภายใต ้“ส่วนของผูถื้อหุ้น” ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยถ์าวรน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

บริษทัยอ่ยบนัทึกท่ีดินโดยราคาท่ีตีใหม่ บนัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวร จ านวน 30.23 ลา้นบาท ตามรายงาน 
ประเมินราคาของผูป้ระเมินราคาอิสระเม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มูลค่ายติุธรรมของท่ีดินและอาคารไดมี้การประเมินในปี 2562 โดยใชร้ายงานของผูป้ระเมิน
ราคาท่ีดินและอาคาร ประเมินโดยใชว้ธีิเปรียบเทียบราคาตลาด โดยน าราคาขายของท่ีดินท่ีเปรียบเทียบกนัไดบ้ริเวณใกลเ้คียงกนั
มาปรับปรุงโดยวธีิตน้ทุนทดแทน ซ่ึงเป็นมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 

15. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเคล่ือนไหว ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -  - 
รายการปรับปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน    

ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 25,070  22,495 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (10,807)  (9,681) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 14,263  12,814 
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สินทรัพย์สิทธิการใช้แบ่งตามประเภทสินทรัพย์ ได้ดงันี ้

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยานพาหนะ 22,495  22,495 
เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ 2,575  - 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 25,070  22,495 

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าทีรั่บรู้ในรายการต่อไปนี ้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 10,807  9,681 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,028  965 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมูลค่าต ่า 1,643  1,492 

16. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน  

ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ   

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 

จ านวนท่ี 
เพ่ิมข้ึน 

 
รับโอน 

(โอนออก) 

 

จ านวนท่ี 
(ลดลง) 

 ยอดคงเหลือ   
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
ราคาทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 172,334  11  -  (53)  172,292 
สินทรัพยท์างปัญญา 25,537  -  -  -  25,537 
โปรแกรมระหวา่งติดตั้ง 4,522  23  3,833  -  8,378 
   รวม 202,393  34  3,833  (53)  206,207 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (109,676)  (16,834)  -  48  (126,462) 
   สุทธิ 92,717  (16,800)  3,833  (5)  79,745 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (3,326)  -  -  -  (3,326) 
   สุทธิ 89,391  (16,800)  3,833  (5)  76,419 

 



บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัท  พัฒนก์ล  จ ำกัด  (มหำชน)  และบริษัทยอ่ย                                                                                           

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ  

วันที่ 31 ธันวำคม 2563 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563                                151 
 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   

ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2562 

 

จ านวนท่ี 
เพ่ิมข้ึน 

 
รับโอน 

(โอนออก) 

 

จ านวนท่ี 
(ลดลง) 

 ยอดคงเหลือ    
ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2563 
ราคาทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 163,423  4  -  (53)  163,374 
สินทรัพยท์างปัญญา 22,196  -  -  -  22,196 
โปรแกรมระหวา่งติดตั้ง 3,248  23  3,833  -  7,104 
   รวม 188,867  27  3,833  (53)  192,674 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (103,181)  (15,389)  -  48  (118,522) 
   สุทธิ 85,686  (15,362)  3,833  (5)  74,152 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (3,326)  -  -  -  (3,326) 
   สุทธิ 82,360  (15,362)  3,833  (5)  70,826 
 

   พนับาท 
   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   
ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   2563  2562  2563  2562 
ตดัจ าหน่ายส าหรับปี  16,834  14,418  15,389  13,211 

17. สินทรัพย์และหนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

ประกอบดว้ย 

   พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี -        

สุทธิ 133,251  105,128  82,608  82,608 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 
สุทธิ (179,062)  (174,143)  (143,317)  (146,607) 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 

   พนับาท 
  งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม  ก าไร  ก าไรขาดทุน  ส่วนของ  31 ธนัวาคม 
 2563 

 
 

 (ขาดทุน)  เบ็ดเสร็จอ่ืน  ผูถื้อหุน้อ่ืน  2563 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี          
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 25,307  4,891  -  -  30,198 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 2,130  831  -  -  2,961 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 2,294  -  -  -  2,294 
ประมาณการหน้ีสินของตน้ทุนงาน          
โครงการ 3,301  1,684  -  -  4,985 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  2,876  -  -  2,876 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ          
พนกังาน 52,326  (7,236)  -  -  45,090 

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 19,770  25,077  -  -  44,847 
รวมสินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอ          
การตดับัญชี 105,128  28,123  -  -  133,251 

          
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี          
ค่าเส่ือมราคาสะสม-ส่วนขยายระยะ          
เวลาอาคาร (16,882)  (2,061)  -  -  (18,943) 

ก าไรจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน -  (377)  -  -  (377) 
สินทรัพยต์ามสญัญาเช่า -  (2,563)  -  -  (2,563) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์          
ถาวร (157,261)  (687)  769  -  (157,179) 
รวมหนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการ          
ตดับัญชี (174,143)  (5,688)  769  -  (179,062) 

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย)   (22,435)       
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   พนับาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม  ก าไร  ก าไรขาดทุน  ส่วนของ  31 ธนัวาคม 
 2563 

 
 (ขาดทุน)  เบ็ดเสร็จอ่ืน  ผูถื้อหุน้อ่ืน  2563 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี          
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 20,388  4,609  -  -  24,997 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 1,823  395  -  -  2,218 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 937  -  -  -  937 
ประมาณการหน้ีสินของตน้ทุนงาน          
โครงการ 3,108  672  -  -  3,780 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  2,648  -  -  2,648 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ          
พนกังาน 48,186  (10,867)  -  -  37,319 

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 8,166  2,543  -  -  10,709 
รวมสินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการ          
ตดับัญชี 82,608  -  -  -  82,608 
          

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี          
ค่าเส่ือมราคาสะสม-ส่วนขยายระยะ          
เวลาอาคาร (2,653)  5,084  -  -  2,431 

สินทรัพยต์ามสญัญาเช่า -  (2,563)  -  -  (2,563) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์          
ถาวร (143,954)  -  769  -  (143,185) 
รวมหนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการ          
ตดับัญชี (146,607)  2,521  769  -  (143,317) 

รวมรายได้(ค่าใช้จ่าย)   2,521       
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 

   พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  
ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 758  967  -  - 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 9,096  9,096  -  - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 3,441  -  -  - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ        
พนกังาน 1,942  11,866  -  - 

ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี 7,233  22,155  -  - 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดั
บัญชีสุทธิ 22,470  44,084  -  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 งบการเงินรวมไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับรายการผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี จ านวน 22.47 ลา้นบาท และ 44.08 ลา้นบาท ตามล าดบั เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่
ยงัมีความไม่แน่นอนวา่บริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากรายการดงักล่าว และหรือวา่อาจไม่ไดใ้ช้
เป็นรายการหกัทางภาษีในอนาคต 
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18. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
เงินเบิกเกินบญัชี 

 
18,027  39,426  2,980  12,960 

เงินกูย้มืระยะสั้น 151,970  258,693  -  100,000 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท -  9,778  -  7,865 
รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื 
นง 

       
         ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 169,997  307,897  2,980  120,825 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 258,693  100,000 
บวก กูเ้พ่ิม 836,431  317,144 
หกั   จ่ายช าระ (943,154)  (417,144) 
ยอดยกไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 151,970  - 

งบการเงินรวม  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีวงเงินสินเช่ือจากธนาคารในประเทศหลายแห่ง จ านวน 2,182 ลา้นบาท โดย
เป็นส่วนของบริษทัใหญ่จ านวน 1,567 ลา้นบาท ค ้ าประกนัโดยเงินฝากธนาคารติดภาระค ้ าประกนั อสังหาริมทรัพยเ์พื่อ 
การลงทุน (หมายเหตุ 13) ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 14) ของบริษทัและบริษทัยอ่ย  
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  ลา้นบาท   

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   
  วงเงิน  วงเงินคงเหลือ  ภาระค ้าประกนั 

วงเงนิเบิกเกนิบัญชี       

- จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 
15)  

- จดจ านองท่ีดินท่ีไม่ได้
ใชด้ าเนินงาน (หมายเหตุ 
16) 

- สิทธิการเช่าท่ีดิน 
 

- จดจ านองอสงัหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 14) 

- จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างและเคร่ืองจกัร  

(หมายเหตุ 15)  

- - ค ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่ 

 

 

- จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างและเคร่ืองจกัร 

  

- จดจ านองท่ีดินท่ีไม่ได้
ใชด้ าเนินงาน (หมาย
เหตุ 16) 

- สิทธิการเช่าท่ีดิน 
 

 - จดจ านอง
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุน (หมายเหตุ 14) 

- จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิง
ปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร 

(หมายเหตุ 15)  

- - ค ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่ 

- - ค ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ย
แห่งหน่ึง 

- - เงินฝากประจ า 

 

 

     บริษทั  30.00  27.02  - จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 14)  
      - จดจ านองอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 13) 

            บริษทัยอ่ย  64.00  48.95  - จดจ านองอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 13) 
      - จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 14) 
      - ค  ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่ 

วงเงนิกู้ระยะส้ัน       
     บริษทั  100.00  100.00  - จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 14) 

      - จดจ านองอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 13) 
      - ค ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 

      - เงินฝากประจ า 
        บริษทัยอ่ย   200.00  48.03  - จดจ านองอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 13) 

      - จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 14) 
      - ค ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่ 

     
 

 
    

  
   

  
   

  
ลา้นบาท   

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   
  วงเงิน  วงเงินคงเหลือ  ภาระค ้าประกนั 

วงเงนิกู้ระยะยาว       
บริษทั  537.00  168.64  - จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 14) 

      - จดจ านองอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 13) 
      - ค ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 
       บริษทัยอ่ย  221.00  40.54  - จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง(หมายเหตุ 14) 

      - จดจ านองเคร่ืองจกัร(หมายเหตุ 14) 
วงเงนิหนีสิ้นภายใต้สัญญา 
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ทรัสต์รีซีทส์ / สินเช่ือเพ่ือ 
 

 

    

เตรียมการส่งออก       

     บริษทั  100.00  100.00  - จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 14) 

      - จดจ านองอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 13) 

      - ค ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 

      - เงินฝากประจ า 
        บริษทัยอ่ย  42.54  42.54  - จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 14) 

วงเงนิหนังสือค า้ประกนั     
     บริษทั  400.00  207.46  - จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 14) 

      - จดจ านองอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 13) 

      - เงินฝากประจ า 
        

บริษทัยอ่ย  32.89  8.49  - จดจ านองอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 13) 

      - จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 14) 

      - ค ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่ 
 
 
 

     - เงินฝากประจ า 
 วงเงนิสัญญาการซ้ือขายล่วงหน้า     

บริษทั  400.00  400.00  - จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 14) 

      - จดจ านองอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 13) 

      - ค ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 
       
บริษทัยอ่ย  55.00  55.00  - เงินฝากประจ า 
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19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  

ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 417,939  501,987  203,394  268,426 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 13,455  17,053  9,711  13,003 
เจา้หน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

(หมายเหตุ 33.3) -  -  123,482  98,781 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 431,394  519,040  336,587  380,210 

20. เงนิกู้ยืมระยะยาว  

ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
เงินกูย้มืระยะยาว 286,040  81,110  267,790  54,360 
หน้ีสินภายใตแ้ผนการปรับโครงสร้างหน้ี -  325,022  -  325,022 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาปรับโครงสร้างหน้ี -  23,712  -  - 
รวมเงินกูย้มืระยะยาว  286,040  429,844  267,790  379,382 
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ส่วนของหนีสิ้นระยะยาวทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว 262,778  226,365  100,570  61,560 
ส่วนของหน้ีสินภายใตแ้ผนการปรับ        
    โครงสร้างหน้ี 19,103  31,619  19,103  32,307 
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาปรับ        
     โครงสร้างหน้ี -  14,656  -  - 
รวมส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึง        

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 281,881  272,640  119,673  93,867 

20.1  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยสองแห่งมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน โดยมีวงเงินรวมทั้งส้ิน 221 ลา้น
บาท อตัราดอกเบ้ียตามลูกคา้ของธนาคาร ค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ย เคร่ืองจกัรของ
บริษทัยอ่ยตามล าดบั 

20.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัท าสญัญาเงินกูร้ะยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง มูลค่าสญัญารวม 537 ลา้นบาท อตัรา
ดอกเบ้ียตามลูกคา้ของธนาคาร ค ้าประกนัโดยจดทะเบียนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ ไดแ้ก่ สิทธิเรียกร้องท่ีจะไดรั้บช าระ
หน้ีของบริษทัเป็นประกนั โอนสิทธิการรับเงินค่าเช่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิต ซ่ึงผูกู้มี้สิทธิไดรั้บเงินจากลูกหน้ี และ
เคร่ืองจกัรกรรมสิทธ์ิของบริษทัเป็นประกนั 

20.3 ภายใตส้ัญญาเงินกูข้า้งตน้ไดร้ะบุเง่ือนไขและขอ้ก าหนดบางประการ เช่น 

  - การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนไม่เกินกว่า 2:1 เท่า 
  - ความสามารถในการช าระหน้ี     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาเงินกู ้ท า
ใหเ้งินกูย้ืมดงักล่าวกลายเป็นหน้ีสินท่ีตอ้งจ่ายคืนเม่ือทวงถามทนัที และจดัประเภทเป็นหน้ีสินระยะยาวท่ีครบก าหนด
ทนัที เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563 บริษทัย่อยไดรั้บเอกสารผลการพิจารณาให้ความยินยอมผ่อนผนัการด ารงอตัราส่วน
ทางการเงินส าหรับรอบงบการเงินปี 2562 อยา่งไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2563 บริษทัยอ่ยดงักล่าวท าสัญญาแกไ้ข
เพ่ิมเติมสัญญาเงินกู ้โดยนบัตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึง เดือนกุมภาพนัธ์ 2564 ผูใ้ห้กูต้กลงยินยอมให้ผูกู้พ้กัการช าระหน้ี
ตน้เงินกูภ้ายใน “ ระยะเวลาพกัการช าระหน้ีตน้เงินกู”้ 
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21. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 42,885  42,475  23,837  19,468 
หกั ดอกเบ้ียรอการตดับญัชี (446)  (1,182)  (237)  (888) 
สุทธิ 42,439  41,293  23,600  18,580 
หกั ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึง        
          ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (20,272)  (15,310)  (13,927)  (9,801) 
รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่า  22,167  25,983  9,673  8,779 
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22. ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

ผูเ้ช่ียวชาญอิสระรายหน่ึงได้ท าการประเมินภาระหน้ีสินท่ีตอ้งจ่ายส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน โดยใชว้ิธีการ 
Projected unit credit ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยไดต้ั้งประมาณการผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ดงัน้ี 

 

 

  พนับาท 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวยีน        
         ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 439  21,715  -  11,678 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน        
         ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 239,675  304,322  186,598  229,253 
รวมประมาณการหน้ีสินส าหรับ        
         ผลประโยชน์พนกังาน 240,114  326,037  186,598  240,931 

  พนับาท 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ผลประโยชน์พนกังานตน้ปี 326,037  248,230  240,931  181,143 
บวก  จ านวนท่ีรับรู้ 45,026  35,117  33,238  22,156 
บวก  ตน้ทุนบริการในอดีต -  57,892  1,150  42,422 
บวก (หกั)  ประมาณการเพ่ิมลด (2,523)  (33,050)  146  (25,780) 

    หกั หน้ีสินลดลงจากการช าระ (67,479)  (29,115)  (44,444)  (24,528) 
    บวก (ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณ        
            การนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (60,947)  46,963  (44,423)  45,518 
    ผลประโยชน์พนกังานปลายปี 240,114  326,037  186,598  240,931 

 
 
 

       
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ไดจ้ดั
ใหมี้กองทุน 
 

240,114  326,037  186,598  240,931 
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  พนับาท 

  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ านวนทีรั่บรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ :     
ผลประโยชน์พนกังานตน้ปี  326,037  240,931 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี      
     บวก จ านวนท่ีรับรู้      
             ตน้ทุนบริการปีปัจจุบนั  39,640  29,209 
             ตน้ทุนดอกเบ้ีย  5,386  4,029 

บวก ตน้ทุนบริการในอดีต  -  1,150 
บวก (หกั)  ประมาณการเพ่ิมลด  (2,523)  146 
บวก (ก าไร)จากการประมาณการนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  (60,947)  (44,423) 

     หกั จ่ายช าระ  (67,479)  (44,444) 
ผลประโยชน์พนกังานปลายปี  240,114  186,598 

     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
     (ขาดทุน)จากการประมาณการนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  (60,947)  (44,423) 

ขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชใ้นการค านวณประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์
ของพนกังาน ดงัน้ี 

 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

อตัราคิดลด (ร้อยละต่อปี) 1.49 - 1.90  1.61 - 1.77  1.49  1.61 
อตัราการข้ึนเงินเดือนโดยเฉล่ีย        

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

    อตัราการลาออก 
ตามช่วงอายขุอง

พนกังาน  
ตามช่วงอายขุอง

พนกังาน  
ตามช่วงอายุ
ของพนกังาน  

ตามช่วงอายขุอง
พนกังาน 

อตัรามรณะ TMO 2017  TMO 2017  TMO 2017  TMO 2017 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซ่ึงมีผลกระทบเพิ่มข้ึน (ลดลง) ต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัท่ี               
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 พนับาท 
 การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กรณีอตัราเพ่ิมข้ึน  กรณีอตัราลดลง  กรณีอตัราเพ่ิมข้ึน  กรณีอตัราลดลง 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

อตัราคิดลด (ร้อยละ 1) (23,465)  (29,070)  27,692  34,601  (17,677)  (24,034)  21,057  28,628 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ 1) 24,729  33,450  (21,054)  (28,506)  18,575  24,939  (15,819)  (21,256) 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน (ร้อยละ 10) (10,019)  (13,534)  10,964  14,761  (7,510)  (10,065)  8,225  10,984 

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 าหรับปีจ านวน 57.89 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และจ านวน 42.42 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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การวิเคราะห์การครบก าหนดของจ านวนเงินผลประโยชน์ท่ีต้องจ่ายในอนาคตก่อนคิดลด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มี
รายละเอียด ดงัน้ี 

   พนับาท 
   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
ผลประโยชน์พนกังานท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใน 1 ปี 439  - 
ผลประโยชน์พนกังานท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใน 2 - 5 ปี 64,909  61,784 
ผลประโยชน์พนกังานท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใน 6 - 10 ปี 43,212  30,752 
ผลประโยชน์พนกังานท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใน 10 - 15 ปี 187,611  94,062 

23. สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงนิ 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

  การจดัประเภทและการวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9  

 มูลค่ายติุธรรม       

 ผา่นก าไรขาดทุน  มูลค่ายติุธรรม  ราคาทุน   

 
เบ็ดเสร็จ  ผา่นก าไรขาดทุน  ตดัจ าหน่าย  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ  
       

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  395,564  395,564 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  -  518,703  518,703 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน -  -  13,467  13,467 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน -  -  219,008  219,008 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน -  -  26,728  26,728 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ -  -  1,173,470  1,173,470 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  การจดัประเภทและการวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9  

 มูลค่ายติุธรรม       

 ผา่นก าไรขาดทุน  มูลค่ายติุธรรม  ราคาทุน   

 
เบ็ดเสร็จ  ผา่นก าไรขาดทุน  ตดัจ าหน่าย  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ  
       

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  284,829  284,829 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  -  428,657  428,657 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
    -  เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  94,127  94,127 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน -  -  10,679  10,679 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน -  -  219,008  219,008 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน -  -  22,468  22,468 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ -  -  1,059,768  1,059,768 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวามคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่ไดก้ าหนดใหห้น้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือ
ขาดทุน 

24. หนีสิ้นเงนิชดเชย - หุ้นบุริมสิทธิทีแ่ปลงสภาพ 

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 - หุน้บุริมสิทธิท่ีแปลงสภาพไปเป็นหน้ีสินภายใตแ้ผนการปรับ
โครงสร้างหน้ี  
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25. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิ(ส่วนต า่)มูลค่าหุ้น 

  มูลค่าหุน้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 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 าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟกิูจการ มูลค่าหุ้นละ 1.06 บาท ตามรายงานท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระ รายงานลงวนัท่ี 5 สิงหาคม 2554 

เม่ือวนัท่ี 21 กันยายน 2554 หุ้นสามญัเพ่ิมทุนดังกล่าวได้เร่ิมเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน (หุ้นบุริมสิทธิไม่ได้เป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน) 

ภายใต้แผนฟ้ืนฟูกจิการ   

1. บริษทัไดล้ดทุนจดทะเบียน 52.99 ลา้นบาท (52,999,999 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 272.23 ลา้นบาท (272,230,101 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยยกเลิกหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน 52,999,999 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนจาก 272.23 ลา้นบาท (272,230,101 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 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 าเนินการปรับโครงสร้างหน้ีเป็นทุนให้แก่เจ้าหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 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 าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญั 

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 าคญัแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุน้ ราคาใชสิ้ทธิ 0.01 บาทต่อหน่วย มีระยะเวลาการใชสิ้ทธิ ทุกวนัท่ี 1 ของเดือน
มีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคมของทุกปี โดยมีอาย ุ10 ปี  

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

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 ้

26. หุ้นของบริษัททีถื่อโดยบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 หุน้ของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ หุน้บุริมสิทธิ จ านวน 3,555,477 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้
หุน้ละ 1 บาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดรั้บจากการแปลงหน้ีเป็นทุนภายใตก้ารด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟกิูจการของบริษทั หุน้ดงักล่าวได้
แสดงไวเ้ป็นส่วนหกัในส่วนของผูถื้อหุน้ภายใตห้วัขอ้ “หุน้ของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย” ในงบการเงินรวม 

27. ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์ถาวร 

ประกอบดว้ย 

   พนับาท 
   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

        

ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2563  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562  

ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2563  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

                ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน        
 ยกมา  643,042  510,512  579,880  477,043 
 เพ่ิมข้ึน  -  132,530  -  102,837 
 ลดลง  -  -  -  - 
 ยกไป  643,042  643,042  579,880  579,880 
                ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคาร        
 ยกมา  139,891  96,167  139,891  96,167 
 เพ่ิมข้ึน -  49,171  -  49,171 
 ลดลง -  -  -  - 
 ลดลง - จากการขาย -  -  -  - 
 ลดลง - ค่าเส่ือมราคา (3,844)  (5,447)  (3,844)  (5,447) 
 ยกไป  136,047  139,891  136,047  139,891 
                รวมส่วนเกินทุนจากการตีราคา        
                   สินทรัพยถ์าวร 779,089  782,933  715,927  719,771 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (155,818)  (156,587)  (143,185)  (143,954) 
                รวมส่วนเกินทุนจากการตีราคา        
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                   สินทรัพยถ์าวร - สุทธิ 623,271  626,346  572,742  575,817 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกท่ีดินและอาคารในราคาท่ีตีใหม่ ตามรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระ 
บริษทั ที.เอ.มาเนจเมน้ท์ คอร์โปเรชัน่ (1999) จ ากดั ลงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2562 (การประเมินราคาท่ีดินใชว้ิธีมูลค่าราคาตลาด 
ส่วนอาคารใชว้ิธีตน้ทุน) ไดแ้สดงไวใ้นบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวร” ภายใต ้“ส่วนของผูถื้อหุ้น”ในงบแสดง
ฐานะการเงิน ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวรน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

28. ส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิส าหรับปีไวเ้ป็นส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 
ของก าไรสุทธิส าหรับปีหลงัหักดว้ยขาดทุนสะสมยกมา(ถา้มี) จนกวา่ส ารองตามกฎหมายน้ีจะมียอดไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน ทุนส ารองตามกฎหมายน้ีไม่อาจน าไปจ่ายเงินปันผลได ้

29. ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชน จ ากดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการในฐานะผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

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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30. ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน : 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ค านวณจากก าไร(ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นส่วน
ของผูถื้อหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิท่ีออกจ าหน่าย แลว้ระหวา่งปีในแต่ละปี โดย
แสดงการค านวณดงัน้ี 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด : 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค านวณจากก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีท่ีเป็น
ส่วนของผูถื้อหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปีในแต่ละ
ปี โดยแสดงการค านวณดงัน้ี 

 

 

 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ก าไร(ขาดทุน)ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 

   ก 

      
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (พนับาท) 22,462  (185,590)  (114,459)  (114,646) 
จ านวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (พนัหุน้) 414,608  414,608  414,608  414,608 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.05  (0.45)  (0.28)  (0.28) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ก าไร(ขาดทุน)ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั  

 
      

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (พนับาท) 22,462  (185,590)  (114,459)  (114,646) 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 414,608  414,608  414,608  414,608 

ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ 105,147  105,147  105,147  105,147 
จ านวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (พนัหุน้) 519,755  519,755  519,755  519,755 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุ้น) 0.04  (0.36)  (0.22)  (0.22) 
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31. ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

  พนับาท 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2563  2562  2563  2562 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:        
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 6,801  7,175  -  - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:        
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ        

เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการ        
กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (23,204)  (16,183)  (3,290)  (10,744) 

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงนิได้ทีแ่สดง 

 

       
อยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (16,403)  (9,008)  (3,290)  (10,744) 

กระทบอตัราทีแ่ท้จริง 

  พนับาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
   อตัราร้อยละ  2563  อตัราร้อยละ  2562 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้   (117,749)    (124,543) 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (23,550)  20  (24,909) 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (8,953)    (20) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   1,326    2,596 
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล        

แตกต่างชัว่คราว   31,177    22,333 
รวม   -    - 
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32. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
   พนับาท 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
   2563  2562  2563  2562 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือและงาน
ระหวา่งท า  (57,312)  145,238  (23,109)  26,203 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  2,682,881  3,278,440  1,483,515  1,830,538 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน  568,072  692,394  407,417  447,622 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  81,565  87,824  43,416  52,983 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั)  23,782  (22,964)  23,061  (29,216) 
ขาดทุน (โอนกลบั) จากการลดลงของ

มูลค่าสินคา้  2,790  (3,834)  1,974  (3,135) 
ขาดทุน(โอนกลบั)จากการดอ้ยค่าเงินลงทุน  24,262  -  24,262  - 
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33. รายการบัญชีกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

สินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของบริษทั ส่วนหน่ึงเกิดข้ึนจากรายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขปกติทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงระหวา่งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

33.1 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 ฮีทอะเวย ์จ ากดั ซ้ือขายสินคา้และบริการ  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไทจีนิค 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 พฒัน์กล เมียนมาร์ จ ากดั ซ้ือขายสินคา้และบริการ บริษทัยอ่ย 
บริษทั พีที อินโดนีเซีย พฒัน์กล รีฟิเจเรชัน่ จ ากดั ซ้ือขายสินคา้และบริการ บริษทัยอ่ย 
บริษทั พรีแพค (ประเทศไทย) จ ากดั บริการ กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ท่ีปรึกษาธุรกิจ พรูเดนท ์จ ากดั บริการ กรรมการร่วมกนั 

33.2 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 - 327,390 บาท   
รายไดค้่าบริหารจดัการ  ตามท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา   
รายไดค้่าบริการระบบบริหารทรัพยากรองคก์ร ตามท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา   
ค่าเช่าและค่าบริการ ตามท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา   
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33.3 รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

    พนับาท 
    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

    
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืนบริษัท        
ทีเ่กีย่วข้องกนั         

ลูกหน้ีการคา้         
  บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั  -  -  781  721 
  บริษทั เอส พาเนล จ ากดั -  -  4,253  383 
  บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั       -  -  1,114  1,493 
บริษทั ฮีทอะเวย ์จ ากดั -  -  937  1,035 
บริษทั ไทจีนิค จ ากดั -  -  2,948  1,269 
บริษทั พฒัน์กล ฟิลิปปินส์ คอปอร์เรชัน่ จ ากดั -  -  5,640  7,529 
บริษทั อินโดนีเซีย พฒัน์กล เซอร์วสิ จ ากดั -  -  4,781  4,718 
บริษทั พฒัน์กล มาเลเซีย เซินดิเรียน เบอร์ฮดั จ ากดั -  -  4,799  3,285 
บริษทั พฒัน์กล เมียนมาร์ จ ากดั -  -  2,569  2,570 
 หกั   ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต -  -  (7,489)  - 
       รวม  -  -  20,333  23,003 
ลูกหน้ีอ่ืน - เงินจ่ายล่วงหนา้        
บริษทั เอส พาเนล จ ากดั -  -  89  490 
บริษทั ฮีทอะเวย ์จ ากดั -  -  6,322  6,525 
บริษทั ไทจีนิค จ ากดั -  -  11,080  52,066 
บริษทั พฒัน์กล ฟิลิปปินส์ คอปอร์เรชัน่ จ ากดั -  -  3,106  3,740 
บริษทั อินโดนีเซีย พฒัน์กล เซอร์วสิ จ ากดั -  -  3,031  3,423 
บริษทั พฒัน์กล มาเลเซีย เซินดิเรียน เบอร์ฮดั จ ากดั -  -  1,474  538 
บริษทั พฒัน์กล เมียนมาร์ จ ากดั -  -  13  358 

รวม -  -  25,115  67,140 
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    พนับาท 
    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

    
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
ลูกหน้ีอ่ืน - รายไดค้า้งรับ        
บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั -  -  110  - 
บริษทั เอส พาเนล จ ากดั -  -  691  - 
บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั       -  -  902  - 
บริษทั ฮีทอะเวย ์จ ากดั -  -  423  - 
บริษทั ไทจีนิค จ ากดั -  -  312  - 
บริษทั พฒัน์กล ฟิลิปปินส์ คอปอร์เรชัน่ จ ากดั -  -  150  - 
บริษทั อินโดนีเซีย พฒัน์กล เซอร์วสิ จ ากดั -  -  26  - 
บริษทั พฒัน์กล มาเลเซีย เซินดิเรียน เบอร์ฮดั จ ากดั -  -  49  - 
บริษทั พฒัน์กล เมียนมาร์ จ ากดั -  -  2  - 

รวม -  -  2,665  - 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  -  48,113  90,143 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บริษทั พฒัน์กล ฟิลิปปินส์ คอปอร์เรชัน่ จ ากดั -  -  25  859 

รวม -  -  25  859 

ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ี ดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ        
-  ปกติ -  -  7,616  8,507 
ลูกหน้ีท่ีเกินก าหนดช าระ :        
-  ไม่เกิน 3 เดือน -  -  6,244  2,004 
-  มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน -  -  1,513  3,268 
-  มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน -  -  5,352  4,574 
-  มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป  -  -  7,097  4,650 



บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัท  พัฒนก์ล  จ ำกัด  (มหำชน)  และบริษัทยอ่ย                                                                                           

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ  

วันที่ 31 ธันวำคม 2563 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563                                176 
 

รวม -  -  27,822  23,003 
หกั   ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต -  -  (7,489)  - 
 รวมลูกหน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  20,333  23,003 

    พนับาท 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

    
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้        
  ค้างรับบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั         

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น        
     บริษทั เอส พาเนล จ ากดั -  -   -  36,400 
     บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั -  -  -  26,000 
     บริษทั ไทจีนิค จ ากดั -  -  30,000  - 

บริษทั  อินโดนีเซีย พฒัน์กล เซอร์วสิ จ ากดั -  -  8,065  8,094 

บริษทั พฒัน์กล มาเลเซีย เซินดิเรียน  
      เบอร์ฮดั จ ากดั -  -  3,489  - 
บริษทั พฒัน์กล เมียนมาร์ จ ากดั -  -  149  - 

 รวม   -  -  41,703  70,494 
        
ดอกเบ้ียคา้งรับ        

     บริษทั เอส พาเนล จ ากดั -  -  29  16,742 
     บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั -  -  51,206  59,070 
     บริษทั ไทจีนิค จ ากดั -  -  -  464 

บริษทั  อินโดนีเซีย พฒัน์กล เซอร์วสิ จ ากดั -  -  1,083  276 

  บริษทั พฒัน์กล มาเลเซีย เซินดิเรียน 
          เบอร์ฮดั จ ากดั -  -  103  - 

บริษทั พฒัน์กล เมียนมาร์ จ ากดั -  -  3  - 
 รวม   -  -  52,424  76,552 

รวมเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ  -  -  94,127  147,046 
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การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

 พนับาท 

       ก าไร(ขาดทุน)   

 ยอดคงเหลือ      จากอตัรา  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี  การเปล่ียนแปลง  แลกเปล่ียน  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2563  เพ่ิมข้ึน  (ลดลง)  ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  31 ธนัวาคม 2563 
 บริษทั เอส พาเนล จ ากดั 36,400  7,500  (43,900)  -  - 

บริษทั พฒัน์กล แมนนู 
      แฟคเจอร่ิง จ  ากดั 26,000  -  (26,000)  - 

 
- 

บริษทั ไทจีนิค จ ากดั -  37,000  (7,000)  -  30,000 

บริษทั อินโดนีเซีย พฒัน์กล  
เซอร์วิส จ ากดั  8,094  -  -  (29)  8,065 

บริษทั พฒัน์กล มาเลเซีย เซิน
ดิเรียน เบอร์ฮดั จ ากดั -  3,668  -  (179)  3,489 

บริษทั พฒัน์กล เมียนมาร์ จ  ากดั -  156  -  (7)  149 

 รวม 70,494  48,324  (76,900)  (215)  41,703 

บริษทัใหเ้งินกูย้ืมแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน ในอตัราดอกเบ้ีย MOR ต่อปี (อา้งอิงอตัราดอกเบ้ีย 
ธนาคารกรุงเทพ) และครบก าหนดเม่ือทวงถาม 
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พนับาท 
   

 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

    
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืนบริษัท        
ทีเ่กีย่วข้องกนั        
เจา้หน้ีการคา้        
บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั -  -  92,588  75,516 
บริษทั เอส พาเนล จ ากดั -  -  178  1,961 

   บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั -  -  3,231  4,521 
   บริษทั ฮีทอะเวย ์จ ากดั -  -  12,739  9,352 
  บริษทั ไทจีนิค จ ากดั -  -  12,891  4,056 

   บริษทั พฒัน์กล ฟิลิปปินส์ คอปอร์เรชัน่ จ ากดั -  -  300  3,316 
บริษทั อินโดนีเซีย พฒัน์กล เซอร์วสิ จ ากดั -  -  1,453  59 
บริษทั พฒัน์กล มาเลเซีย เซินดิเรียน เบอร์ฮดั จ ากดั -  -  102  - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  -  123,482  98,781 

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

 เงินเรียกเก็บเกินกวา่งานท่ีท าเสร็จ       
บริษทั พฒัน์กล ฟิลิปปินส์ คอปอร์เรชัน่ จ ากดั -  -  492  114 

 รวมหน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา -  -  492  3,927 

        
ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์        
 พนักงาน - ส าหรับผู้บริหาร 68,052  68,827  68,052  68,827 
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33.4 รายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

รายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

    พนับาท 
    งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ  
    2563  2562  2563  2562 
รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ        
 บริษัทย่อย          

 บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั -  -  4,311  6,637 
บริษทั เอส พาเนล จ ากดั -  -  5,442  67 
บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั -  -  1,426  6,006 
บริษทั ฮีทอะเวย ์จ ากดั -  -  1,981  1,661 
บริษทั ไทจีนิค จ ากดั   
  - 

-  -  828  1,459 
บริษทั พฒัน์กล ฟิลิปปินส์ คอปอร์เรชัน่  จ ากดั        -  -  19,983  1,725 
บริษทั อินโดนีเซีย พฒัน์กล เซอร์วสิ จ ากดั -  -  148  - 
บริษทั พฒัน์กล มาเลเซีย เซินดิเรียน เบอร์ฮดั จ ากดั -  -  

 
8  15 

บริษทั พฒัน์กล เมียนมาร์ จ ากดั -  -  252  314 
                                                   รวม -  -  34,379  17,884 

ต้นทุนซ้ือสินค้าและรับบริการ         
บริษัทย่อย        
บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั -  -  481,488  599,370 
บริษทั เอส พาเนล จ ากดั -  -  8,560  24,707 
บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั -  -  32,963  37,317 
บริษทั ฮีทอะเวย ์จ ากดั -  -  121,039  107,731 
บริษทั ไทจีนิค จ ากดั -  -  131,311  121,721 
บริษทั พฒัน์กล ฟิลิปปินส์ คอปอร์เรชัน่ จ ากดั -  -  23,862  8,248 
บริษทั อินโดนีเซีย พฒัน์กล เซอร์วสิ จ ากดั -  -  10,752  - 

บริษทั พฒัน์กล มาเลเซีย เซินดิเรียน เบอร์ฮดั จ ากดั -  -  5,010  5,583 
บริษทั พฒัน์กล เมียนมาร์ จ ากดั -  -  1,151  10,531 

รวม -  -  816,136  915,208 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร        
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษทั ท่ีปรึกษาธุรกิจ พรูเดนท ์จ ากดั 800  4,800  800  4,800 
กรรมการ        
คุณสุเมธ เจียมบุตร 3,494  -  3,494  - 
คุณรังสรรค ์ธรรมมณีวงศ ์ 1,350  -  1,350  - 

รวม 5,644  4,800  5,644  4,800 

รายได้ค่าเช่าและบริการ        
 บริษัทย่อย          

บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั -  -  11,941  12,946 
บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั - 

- 
 -  5,279  4,147 

บริษทั เอส พาเนล  จ ากดั -  -  10,294  4,159 
บริษทั ฮีทอะเวย ์จ ากดั -  -  7,254  3,579 
บริษทั ไทจีนิค จ ากดั -  -  20,041  9,889 
บริษทั พฒัน์กล ฟิลิปปินส์ คอปอร์เรชัน่ จ ากดั -  -  1,919  2,066 
บริษทั อินโดนีเซีย พฒัน์กล เซอร์วสิ จ ากดั -  -  345  107 
บริษทั พฒัน์กล มาเลเซีย เซินดิเรียน เบอร์ฮดั จ ากดั -  -  194  89 
บริษทั พฒัน์กล เมียนมาร์ จ ากดั -  -  145  66 

 รวม   -  -  57,412  37,048 

รายได้ดอกเบีย้รับ        
บริษัทย่อย        
บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั - 

- 
-- 

 -  -  147 
บริษทั เอส พาเนล  จ ากดั -  -  1,383  2,738 
บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั -  -  136  5,900 
บริษทั ฮีทอะเวย ์จ ากดั -  -  -  32 
บริษทั ไทจีนิค  จ ากดั -  -  1,069  464 
บริษทั อินโดนีเซีย พฒัน์กล เซอร์วสิ จ ากดั -  -  844  278 
บริษทั พฒัน์กล มาเลเซีย เซินดิเรียน เบอร์ฮดั จ ากดั -  -  107  - 
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บริษทั พฒัน์กล เมียนมาร์ จ ากดั -  -  3  - 
                รวม -  -  3,542  9,559 

        
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 55,538  76,702  51,484  72,414 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 5,133  9,530  5,133  9,530 

                รวม 60,671  86,232  56,617  81,944 

33.5  รายการบญัชีระหวา่งกนัของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

    พนับาท 
    งบการเงินรวม  
    ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
    2563  2562 
 บริษัท พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั     
     บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั     
          เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  10  11 
          เงินกูย้มืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  3,004 
          รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ  -  18 
          ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ  160  921 

ดอกเบ้ียจ่าย  51  4 
     บริษทั เอส พาเนล จ ากดั     
          เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  14 

รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ  -  2 
          ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ  94  286 
     บริษทั ฮีทอะเวย ์จ ากดั     
          ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  569 
          เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  92  - 
          รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ  225  62,177 
          ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ  534  1,175 

รายไดอ่ื้น  -  35 
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  พนับาท 
  งบการเงินรวม 
  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2563  2562 
 บริษทั ไทจีนิค จ ากดั     

          ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,466  1,840 
          เงินกูย้มืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  5,007 
          เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,458  2,095 
          รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ  2,971  29,373 
          ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ  15,657  13,106 

รายไดอ่ื้น  16,106  16,791 
ดอกเบ้ียจ่าย  27  7 

บริษัท เอส พาเนล จ ากดั     
     บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั     
          ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  14 
          รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ  94  286 
          ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ  -  2 
     บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั     
          ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ  141  541 

ดอกเบ้ียจ่าย  237  - 
บริษัท ฮีทอะเวย์ จ ากดั     
     บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั     
          ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  92  - 
          เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  569 

รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ  534  1,175 
          ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ  225  62,177 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน  -  35 
บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั     

รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ  -  45 
          ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ  -  1,094 
บริษทั พฒัน์กล ฟิลิปปินส์ คอปอร์เรชัน่ จ ากดั     
      เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  754  - 
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      รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ  -  4,108 
 

 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม 
  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2563  2562 
บริษทั ไทจีนิค จ ากดั     
      ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  55  - 
      เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  1,002 
      รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ  361  - 

ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ  1,915  1,490 
บริษัท พฒัน์กล ฟิลปิปินส์ คอปอร์เรช่ัน จ ากดั     

 บริษทั ฮีทอะเวย ์จ ากดั     
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ  -  4,108 

บริษัท พฒัน์กล เทรดดิง้ จ ากดั     
     บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั     
          ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  10  11 
          เงินใหกู้ย้มืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  3,004 
          รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ  160  921 
          ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ  -  18 

ดอกเบ้ียรับ  51  4 
     บริษทั เอส พาเนล จ ากดั     
          รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ  141  541 

ดอกเบ้ียรับ  237  - 
     บริษทั ฮีทอะเวย ์จ ากดั     
          รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ  -  1,094 
          ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ  -  45 

บริษทั ไทจีนิค จ ากดั     
          ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  62  21 
          รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ  1,005  806 
          ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ  -  48 

ดอกเบ้ียรับ  16  - 
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  พนับาท 
  งบการเงินรวม 
  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2563  2562 

บริษัท ไทจนีิค จ ากดั     
     บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั     
          ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,458  2,095 
          เงินใหกู้ย้มืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  5,007 

เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,466  1,840 
          รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ  15,657  13,106 
          ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ  2,971  29,373 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน  16,106  16,791 
ดอกเบ้ียรับ  27  7 

     บริษทั ฮีทอะเวย ์จ ากดั     
          ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  1,002 

เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  55  - 
          รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ  1,915  1,490 
          ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ  361  - 
บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั     

เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  62  21 
          รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ  -  48 
          ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ  1,005  806 

ดอกเบ้ียจ่าย  16  - 

34. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทั ท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน
ไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงาน
ของส่วนงาน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจประเภทวิศวกรรมท่ีด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางธุรกิจแบบครบวงจรในการออกแบบสร้าง
จดัหา  ผลิตและติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเคร่ืองท าความเยน็ อุตสาหกรรมผลิตน ้ าแขง็ตูแ้ช่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต 
อุตสาหกรรมผลิต - แปรรูปนมและไอศกรีม รวมตลอดถึงอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารเกือบทุกประเภทในลกัษณะการ
ท างานแบบตามค าสัง่และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีส้ินสุด                 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 
ลา้นบาท 

งบการเงินรวม 

 ส าหรับปี 

 เคร่ืองท า  เคร่ืองจกัรและ  งานบริการ  ส่วนกลาง  รวม 

 น ้าแขง็และระบบ  ระบบผลิตภณัฑ ์  และอะไหล่  และอ่ืน ๆ   

 อุตสาหกรรม  เหลวและแปรรูป       

 ความเยน็   อาหาร             

31 ธันวาคม 2563          

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          

รายไดจ้ากการขายและบริการ - ในประเทศ 1,639.25  649.25  330.95  -  2,619.45 

รายไดจ้ากการขายและบริการ - ต่างประเทศ 301.02  121.87  16.85  -  439.74 

ตน้ทุนจากการขายและบริการ (1,439.60)  (588.74)  (275.76)  -  (2,304.10) 

ก าไรขั้นตน้ 500.67  182.38  72.04  -  755.09 

รายไดอ่ื้น 7.93  21.45  -  37.35  66.73 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (207.21)  (81.71)  (25.45)  -  (314.37) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  -  -  (458.09)  (458.09) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงิน 301.39  122.12  46.59  (420.74)  49.36 

ตน้ทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย -  -  -  (41.04)  (41.04) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 301.39  122.12  46.59  (461.78)  8.32 

ภาษีเงินได ้ -  -  -  16.40  16.40 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 301.39  122.12  46.59  (445.38)  24.72 

งบแสดงฐานะการเงนิ          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ -  -  -  1,420.87  1,420.87 
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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 ธันวาคม 2562          

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          

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 -  -  -  (594.65)  (594.65) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงิน 77.77  132.41  241.05  (594.65)  (143.42) 

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

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 77.77  132.41  241.05  (643.24)  (192.01) 

ภาษีเงินได ้ -  -  -  9.01  9.01 

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

งบแสดงฐานะการเงนิ          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ -  -  -  1,489.21  1,489.21 
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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 ธันวาคม 2563          

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          

รายไดจ้ากการขายและบริการ - ในประเทศ 1,190.37  479.53  270.30  -  1,940.20 

รายไดจ้ากการขายและบริการ - ต่างประเทศ 261.69  121.87  3.99  -  387.55 

ตน้ทุนจากการขายและบริการ (1,152.87)  (511.22)  (200.18)  -  (1,864.27) 

ก าไรขั้นตน้ 299.19  90.18  74.11  -  463.48 

รายไดอ่ื้น 7.91  21.45  -  77.80  107.16 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (179.69)  (59.75)  (15.21)  -  (254.65) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  -  -  (407.91)  (407.91) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงิน 127.41  51.88  58.90  (330.11)  (91.92) 

ตน้ทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย -  -  -  (25.82)  (25.82) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 127.41  51.88  58.90  (355.93)  (117.74) 

ภาษีเงินได ้ -  -  -  3.29  3.29 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 127.41  51.88  58.90  (352.64)  (114.45) 

งบแสดงฐานะการเงนิ          

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ -  -  -  930.24  930.24 
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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 ธันวาคม 2562          

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          

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 -  -  -  (441.84)  (441.84) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงิน 148.18  106.98  94.63  (441.84)  (92.05) 

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

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 148.18  106.98  94.63  (475.17)  (125.38) 

ภาษีเงินได ้ -  -  -  10.74  10.74 

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

งบแสดงฐานะการเงนิ          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ -  -  -  959.18  959.18 
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35. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทางการเงนิ 

35.1  นโยบายการบญัชี 

รายละเอียดนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั วธีิการท่ีใชซ่ึ้งรวมถึงเกณฑใ์นการรับรู้และการวดัมูลค่าเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินแต่ละประเภท ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุขอ้ 3 

35.2  ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 

ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา เกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสญัญา ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเสียหาย
แก่บริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน ราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์
หลงัจากหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต ถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 

35.3  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงทางดา้นอตัราแลกเปล่ียนส าหรับรายการเงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนต่างประเทศโดยบริษทัและบริษทัยอ่ยไดล้ดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิด
จากการเปล่ียนแปลงโดยวธีิ Natural hedge  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ รายละเอียดดงัน้ี 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการ  สกุลเงิน  
ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2562  
ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2562 
เงินฝากธนาคาร  พนัดอลลาร์  สหรัฐอเมริกา  4,559  542  4,559  542 
  พนัรูเปีย  210,498  208,883  210,498  208,883 
  พนัเปโซ  65  65  65  65 
  พนัดอง  396,208  236,930  396,208  236,930 
ลูกหน้ีการคา้ /   พนัดอลลาร์  สหรัฐอเมริกา  1,130  2,549  1,803  2,038 
เงินมดัจ า  พนัยโูร  385  192  385  176 
  พนัริงกิต  -  370  -  370 
  พนัออสเตรเลีย  3  3  3  3 
  พนัเปโซ  -  533  -  533 
  พนัรูเปีย  83,450  -  83,450  - 
  พนัปอนด์  7  -  7  - 
เจา้หน้ีการคา้  พนัดอลลาร์  สหรัฐอเมริกา  988  301  697  99 
  พนัยโูร  274  573  50  321 

  พนัดอง  1,800  8,208  1,800  8,208 
  พนัรูเปีย  31,500  256,644  31,500  256,644 

  พนัเปโซ  -  138  -  138 
  พนัปอนด์  7  7  7  7 
  พนัจา๊ด  -  1,600  -  1,600 
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  พนัเยน  -  240  -  240 
    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    
ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2563 
 

ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2562 

 
ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2563 
 

ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2562 

 เจา้หน้ีการคา้  พนัริงกิต  5  -  5  - 
  พนัออสเตรเลีย  83  -  -  - 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท  พนัดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา  -  294  -  231 

35.4  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และ
ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนด
อตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี            
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 พนับาท  
 งบการเงินรวม  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง อตัรา  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 340,612 54,952 395,564 0.125 - 0.250 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - - - - 518,703 518,703 - 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - - - - 262,687 262,687 - 

 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีน 26,099 - - 5,040 - 31,139 0.125 - 0.500 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน - - 219,008 - - 219,008 - 

 26,099 - 219,008 345,652 836,342 1,427,101  

หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินเบิกเกินบญัชี - - - 18,027 - 18,027 5.875 - 5.875 
เงินกูย้มืระยะสั้น - - - 151,970 - 151,970 3.750 - 5.500 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 431,394 431,394 - 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - - - - 415,902 415,902 - 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - 567,921 - 567,921 3.750 - 5.250 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 20,272 22,167 - - - 42,439 0.055-6.670 

 20,272 22,167 - 737,918 842,296 1,627,653  
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 พนับาท  
 งบการเงินรวม  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง อตัรา  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
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  

หนีสิ้นทางการเงนิ        
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  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง อตัรา  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 242,569 42,260 284,829 0.200-0.205 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - - - - 428,657 428,657 - 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - - - - 238,406 238,406 - 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ - - - 41,703 52,424 94,127 5.875-13.000 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีน 4,340 - - 2,031 - 6,371 - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน - - 219,008 - - 219,008 - 

 4,340 - 219,008 286,303 761,747 1,271,398  

หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินเบิกเกินบญัชี - - - 2,980 - 2,980 5.875 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - - - - 336,587 336,587 - 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - - - - 386,312 386,312 - 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - 387,463 - 387,463 3.750-4.500 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 13,927 9,673 - - - 23,600 6.170-6.670 

 13,927 9,673 - 390,443 722,899 1,136,942  
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พนับาท  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง อตัรา  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 71,866 6,653 78,519 0.25 - 0.625 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - - - - 676,399 676,399 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ - - - 147,046 - 147,046 6.875  
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - - 6,341 - 6,341 0.250 - 1.00 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน - - 275,755 - - 275,755 6.00 

 - - 275,755 225,253 683,052 1,184,060  

หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินเบิกเกินบญัชี - - - 12,960 - 12,960 6.875 
เงินกูย้มืระยะสั้น - - - 100,000 - 100,000 5.250 - 6.250 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 380,210 380,210 - 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - 491,829 - 491,829 5.250 - 5.500 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท - - - 7,865 - 7,865 4.402 

 - - - 612,654 380,210 992,864  

35.5  มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตาม
บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการจะตอ้งพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ายติุธรรม 
ก าหนดล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
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ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 
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36. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

36.1 ภาระผกูพนั 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
-   ขอ้ตกลงซ้ือสินคา้ 80.50  199.14  0.33  64.70 
-   สญัญาจา้งผูรั้บเหมา 3.21  98.43  0.53  80.33 

รวม 83.71  297.57  0.86  145.03 

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน        
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 1.99  10.97  1.98  10.97 
ระยะเวลามากกวา่หน่ึงปีถึงหา้ปี 3.63  13.82  3.63  13.82 

รวม 5.62  24.79  5.61  24.79 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าอาคารในต่างประเทศ ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
รายละเอียดดงัน้ี 

    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
อาคารและส านกังาน 

 
     ระยะเวลามากกวา่ 

ในประเทศและต่างประเทศ  สุกลเงิน  ภายในระยะเวลาหน่ึงปี  หน่ึงปีถึงสองปี 

- เวยีดนาม  ดอง  286,000,000  - 

36.2 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกบัธนาคารพาณิชย ์ดงัน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
หนงัสือค ้าประกนัธนาคาร    
 -   เงินตราในประเทศ (ลา้นบาท) 238.40  192.54 
เชค็ค ้าประกนั (ลา้นบาท) 18.83  18.83 
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36.3  คดีฟ้องร้อง 

บริษทั 

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2563 บริษทัถูกฟ้องร้องเป็นคดีแรงงานของศาลแรงงานกลาง ขอ้หาหรือฐานความผิด ตามกฏหมาย
แรงงาน กฏหมายคุม้ครองแรงงาน ขอ้ตกลงสภาพการจ้าง เลิกจ้างไม่เป็นธรรม และกฏหมายกองทุนส ารองเล้ียงชีพ         
ให้ชดใชค้่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 23.88 ลา้นบาท โดยคดีดงักล่าวไดมี้การสืบพยานเสร็จส้ินแลว้ ศาลไดมี้ค าพิพากษาคดี
เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2563 ให้จ่ายชดใช้ค่าความเสียหายแก่พนักงานจ านวน 7.93 ลา้นบาท ทางโจทก์ได้มอบหมายให้
ทนายความมาติดต่อรับแคชเชียร์เช็คไปเรียบร้อย คดีดงักล่าวเป็นอนัส้ินสุดลง 

บริษทัย่อย 

1. เมื่อวนัท่ี 14 มกราคม 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงจ าเลยท่ี 2 ถูกฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งของศาลจงัหวดัสมุทรปราการ เรียก
ค่าเสียหายจากเหตุเพลิงไหมโ้กดงัเช่าของบริษทัแห่งหน่ึง ซ่ึงบริษทัยอ่ยเป็นผูติ้ดตั้งอุปกรณ์ท าความเยน็ ใหช้ดใชค้่าเสียหาย
จ านวน 246.42 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ของตน้เงินจ านวนดงักล่าว นับถดัจากวนัฟ้อง ปัจจุบันคดีอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาล ฝ่ายบริหารและท่ีปรึกษากฏหมายของบริษัทมีความเห็นว่า ผลของคดีความยงัมีความไม่
แน่นอนและไม่สามารถสรุปไดใ้นขณะน้ี จึงยงัไม่ตั้งประมาณการค่าความเสียหาย 

2. เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2562  บริษทัย่อยแห่งหน่ึงจ าเลยท่ี 1 ถูกฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งของศาลแพ่ง เรียกค่าเสียหายจาก
เหตุเพลิงไหมโ้กดงัเช่าของบริษทัแห่งหน่ึง ซ่ึงบริษทัย่อยเป็นผูติ้ดตั้งอุปกรณ์ท าความเยน็ ให้ชดใชค้่าเสียหายจ านวน 
143.12 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ของตน้เงินจ านวนดงักล่าว นับถดัจากวนัฟ้อง โดยคดีดงักล่าวไดมี้
การสืบพยานเสร็จสิ้นแลว้ ศาลไดม้ีค  าพิพากษาคดีเมื่อวนัที่ 8 มิถุนายน 2563 ให้ยกฟ้องโจทก์ ทั้ งน้ี  โจทก์ไดย้ื ่น
อุทธรณ์แลว้ ซ่ึงอยู่ในระหว่างจดัส่งค าอุทธรณ์ให้บริษทัแกอุ้ทธรณ์ต่อไป ฝ่ายบริหารและท่ีปรึกษากฏหมายของบริษทั
มีความเห็นว่า ผลของคดีความยงัมีความไม่แน่นอนและไม่สามารถสรุปไดใ้นขณะน้ี จึงยงัไม่ตั้งประมาณการค่าความ
เสียหาย 

37. การจดัประเภทรายการในงบการเงนิ 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินส าหรับปี 2562 ใหม่ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการ
บญัชีในงวดปัจจุบนั 
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38. การบริหารจดัการทุน 

วตัถุประสงคข์องบริษทั ในการบริหารทางการเงิน คือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และด ารงไว้

ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 1.34 : 1 และ 1.77 : 1 ตามล าดับ (งบ

การเงินเฉพาะกิจการแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน เป็น 0.96 : 1 และ 1.13 : 1 ตามล าดบั) 

39. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2564 
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ส่วนที ่4  
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลส าหรับการส่งแบบ 56-1 One Report 

 

บริษัทฯ ไดส้อบทำนขอ้มลูในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปีฉบบันีแ้ลว้ และดว้ยควำมระมดัระวงั บริษัทฯ ขอ
รบัรองว่ำ ขอ้มูลดงักล่ำวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำใหผู้อ้ื่นส  ำคญัผิด หรือไม่ขำดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน
สำระส ำคญั นอกจำกนี ้บริษัทฯ ขอรบัรองวำ่ 
 (1) งบกำรเงินและขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีสรุปมำในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี ไดแ้สดงขอ้มลู
อย่ำงถูกตอ้งครบถว้นในสำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยแลว้ 
 (2)  บริษัทฯ เป็นผูร้บัผิดชอบตอ่กำรจดัใหบ้ริษัทมีระบบกำรเปิดเผยขอ้มลูที่ดี เพ่ือใหแ้น่ใจวำ่บริษัทฯ 
ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็นสำระส ำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้ง
ควบคมุดแูลใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักลำ่ว 
 (3) บริษัทฯ ไดจ้ัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี และควบคุมดูแลใหม้ีกำรปฏิบัติตำมระบบ
ดงักล่ำว  และบริษัทไดแ้จง้ขอ้มลูกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน  ณ  วนัท่ี 16 กุมภำพนัธ ์2563 ต่อผูส้อบ
บญัชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ แลว้ ซึง่ครอบคลมุถงึขอ้บกพรอ่งและกำรเปลี่ยนแปลงท่ีส  ำคญัของระบบ
กำรควบคมุภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำท่ีมิชอบท่ีอำจสง่ผลกระทบตอ่กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย 
 ในกำรนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกนักบัท่ีบริษัทฯ ไดร้บัรองควำมถูกตอ้ง
แลว้ บริษัทฯ ไดม้อบหมำยให ้นำงสำววรรณพร ตฤณวิสทุธิกลุ เลขำนกุำรบริษัท เป็นผูล้งลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำร
นีไ้วทุ้กหนำ้ดว้ย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือของ นำงสำววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล เลขำนุกำรบริษัท ก ำกับไว ้
บริษัทฯ จะถือวำ่ไมใ่ช่ขอ้มลูที่บริษัทฯ ไดร้บัรองควำมถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักลำ่วขำ้งตน้ 
 
 ชือ่    ต าแหน่ง  ลายมือชือ่ 
 
1. นำยแสงชยั โชติช่วงชชัวำล  กรรมกำร .................................................. 
 
2. นำยปเนต จงวฒันำ  กรรมกำร .................................................. 

ผู้รับมอบอ านาจ 
             ชือ่    ต าแหน่ง  ลายมือชือ่ 
 
1. นำงสำววรรณพร ตฤณวิสทุธิกลุ เลขำนกุำรบริษัท .................................................. 

 



 
บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน)  
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เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร (ตามค านิยามของส านักงาน ก.ล.ต.)  
เลขานุการบริษัทและสมุหบุ์ญชี 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
 

อาย ุ
(ปี) 

 

คุณวุฒสิูงสุดทาง
การศึกษา 

 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท  

ความสัมพนัธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง / ชื่อ

หน่วยงาน 

1.นำยปิติพงศ ์พึง่บญุ ณ อยธุยำ 

• ประธำนกรรมกำร 

• กรรมกำรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 

74 
 
 
 
 
 
 

 

- ปรญิญำโท Master of 
Public Administration 
(MPA) California State 
University (East Bay) 
 
กำรอบรมหลกัสตูร
กรรมกำร IOD 
- Director Accreditation 
Program (DAP รุ่น 
149/2018) 
- Risk Management 
Program for Corporate 
Leaders  (RCL รุน่ 
7/2017) 
 

-ไมมี่- 
 
 
 
 
 
 
 

 

-ไมมี่- 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกำรอ่ืน 
- นำยกสมำคม
เศรษฐศำสตรเ์กษตรแหง่
ประเทศไทยในพระบรม
รำชปูถมัภ ์
- ประธำนคณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศดำ้นสงัคม  
- กรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

2. นำยไพโรจน ์ สญัญะเดชำกลุ 

• ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

• กรรมกำรอิสระ 
 

71 
 
 
 

ปรญิญำตร ี
วิศวกรรมศำสตร ์
จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
 
กำรอบรมหลกัสตูร
กรรมกำร IOD 
- Director Certification 
Program (DCP รุน่ 
258/2018) 
- Advanced Audit 
Committee Program  
(AACP รุน่ 30/2018) 

 

-ไมมี่- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-ไมมี่- ปัจจบุนั 
 
 
 

กิจกำรอ่ืน 
- กรรมกำร และ
กรรมกำรบรหิำร
อสุำหกรรมพฒันำมลูนิธิ 
- กรรมกำรมลูนิธิเพ่ิม
ผลผลิตแหง่ประเทศไทย 
- ประธำนกรรมกำร
สถำบนัไฟฟำ้และ
อิเล็กทรอนิกส ์ 
- ประธำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี  
- กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ  
บมจ. เอ็นอีพี 
อสงัหำรมิทรพัยแ์ละ
อตุสำหกรรม 
 



 
บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน)  
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ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 

 
อาย ุ
(ปี) 

 

คุณวุฒสิูงสุดทาง
การศึกษา 

 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท  

ความสัมพนัธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง / ชื่อ

หน่วยงาน 

3. นำยแสงชยั  โชติชว่งชชัวำล 

• รองประธำนกรรมกำร 

• ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร 

• ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 ปรญิญำดษุฎีบณัฑิต
กิตติมศกัดิ ์สำขำวศิวกรรม
อตุสำหกำร 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลำ้พระนคร
เหนือ 
 
กำรอบรมหลกัสตูร
กรรมกำร IOD 
- Director Accreditation 
Program (DAP รุน่ 
5/2003) 
-  Director Certification 
Program (DCP รุน่ 
237/2017) 
 

9.28% -ไมมี่- ปัจจบุนั - บรษัิทยอ่ย 
กรรมกำร  
 - บจก. พฒันก์ล เทรดดิง้  
- บจก. เอส พำเนล 
- บจก. พฒันก์ล แมนู
แฟคเจอริง่ 
- บจก. ฮีทอะเวย ์ 
-  บจก. ไทจีนิค 
- บจก. พฒันก์ล 
ฟิลิปปินส ์คอรป์อเรชั่น   
- บจก. อินโดนีเซีย พฒัน์
กล เซอรว์ิส   
- บจก. พฒันก์ล มำเลเซีย 
-บจก. พฒันก์ล เมียนมำ่ 
- บจก. อินโดนีเซีย พฒัน์
กล รฟีรเิจอเลชั่น 
กิจกำรอ่ืน 
- กรรมกำรมลูนิธิ ดร. ปิ
ยะ จงวฒันำ 
- กรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลยั
ผูท้รงคณุวฒิุ    
มหำวิทยำลยัสถำบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลำ้
พระนครเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน)  
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ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 

 
อาย ุ
(ปี) 

 

คุณวุฒสิูงสุดทาง
การศึกษา 

 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท  

ความสัมพนัธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง / ชื่อ

หน่วยงาน 

4. นำงสำวณฐิยำ  จงวฒันำ    

•  กรรมกำร 
 
 

51  
 
 
 

- M.A. Business 
Administration, 
Johnson and Wales 
University 
 
กำรอบรมหลกัสตูร
กรรมกำร IOD 
- Director Certification 
Program (DCP รุน่ 
259/2018) 
 

ไมมี่ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลกูพ่ีลกูนอ้งของ 
นำยปเนต จงวฒันำ 
กรรมกำร 

ปัจจบุนั 
 
 
 

กิจกำรอ่ืน 
- ผูจ้ดักำรฝ่ำยขำย บจก. 
พรแีพค ประเทศไทย  
- ผูจ้ดักำรฝ่ำยขำย บจก. 
สำรำกร  
 

5. นำยวีระชยั  ศรขีจร 

• กรรมกำรตรวจสอบ 

• กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

• กรรมกำรอิสระ 

65 ปรญิญำโทบรหิำรธุรกิจ 
South Eastern 
University, 
Washington  DC, USA 
 
อบรมหลกัสตูรกรรมกำร 
(IOD) 
- Directors 
Accreditation Program 
(DAP รุน่ 9/2004)  
-  Directors Certification 
Program (DCP รุน่ 
102/2008)  
- Advanced Audit 
Committee Program 
(AACP รุน่ 30/2018) 
- Risk Management 
Program for Corporate 
Leaders (RCL 14/2018) 
- Board Nomination and 
Compensation Program 
(BNCP 4/2018) 

-ไมมี่- -ไมมี่- ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
2539-2562 

กิจกำรอ่ืน 
กรรมกำร 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรบรหิำรควำม
เสี่ยง 
- ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และคำ่ตอบแทน 
บมจ.  ธนบรุ ีเฮลทแ์คร ์
กรุป๊  
- บมจ. ที.เค.เอส. 
เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน)  
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ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
 

อาย ุ
(ปี) 

 

คุณวุฒสิูงสุดทาง
การศึกษา 

 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท  

ความสัมพนัธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง / ชื่อ

หน่วยงาน 

6. นำยปรชีำ  จนัทรำงกรู 

• กรรมกำรตรวจสอบ 

•  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน 

• กรรมกำรอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 

 
ปรญิญำตรี
พำณิชยศำสตรบ์ณัฑิต  
สำขำกำรบรหิำร  
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
 
อบรมหลกัสตูรกรรมกำร 
(IOD)  
-Directors 
Accreditation Program 
(DAP รุน่ 2/2003) 
- Finance for Non-
Finance Director (FND 
รุน่ 11/2004) 

-ไมมี่- 
 
 

-ไมมี่- 
 

ปัจจบุนั 
 
 

กิจกำรอ่ืน 
-ไมมี่- 
  

7. นำยภรำดร  จลุชำต 

• กรรมกำร 

• ที่ปรกึษำคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

• กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

• กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

 

54 
 
 
 

ปรญิญำโทบรหิำรธุรกิจ 
สำขำกำรเงิน  
Eastern Michigan 
University, USA 
 
อบรมหลกัสตูรกรรมกำร 
(IOD)  
-Directors 
Accreditation Program 
(DAP รุน่ 2/2003) 
-  Directors 
Certification Program 
(DCP รุน่ 38/2003)   
- Refresher Course 
DCP 
(DCP Re รุน่ 4/2007) 
- Advanced Audit 
Committee Program 
(AACP รุน่ 21/2015) 

2.24% 
 
 
 

-ไมมี่- ปัจจบุนั 
 
 
 

กิจกำรอ่ืน 
- กรรมกำรผูจ้ดักำร  
  บจก. พรแีพค ประเทศ
ไทย 
- ประธำนกิตติมศกัดิก์ลุม่

อตุสำหกรรมพลำสติก ,

สภำอตุสำหกรรมแหง่

ประเทศไทย 

- กรรมกำรบรหิำรและ

ผูท้รงคณุวฒิุศนูยค์วำม

เป็นเลิศดำ้นเทคโนโลยี 

ปิโตรเคมี และ วสัด ุ

จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

- ที่ปรกึษำโครงกำรควำม

รว่มมือภำครฐั ภำคธุรกิจ 

ภำคประชำสงัคม เพื่อ

กำรก ำจดัขยะและ

พลำสติกอยำ่งยั่งยืน 

- คณะกรรมอนกุรรมกำร

แผนงำนเศรษฐกิจ

หมนุเวียน สอวช. 



 
บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน)  
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ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 

 
อาย ุ
(ปี) 

 

คุณวุฒสิูงสุดทาง
การศึกษา 

 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท  

ความสัมพนัธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง / ชื่อ

หน่วยงาน 

8. นำยสเุมธ  เจียมบตุร 

• กรรมกำร 

• กรรมกำรบรหิำร 

• ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำรสำยงำนผลิต  

65 ปรญิญำตร ีวศิวกรรม
ศำสตร สำขำเครือ่งกล 
สถำบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลำ้พระนครเหนือ 
 
 
 
 

0.20% -ไมมี่- ปัจจบุนั บรษัิทยอ่ย 
กรรมกำร 
 - บจก. พฒันก์ล เทรด
ดิง้ 
- บจก. พฒันก์ล แมนู
แฟคเจอริง่ 
- บจก. เอส พำเนล  
- บจก. ฮีทอะเวย ์ 
- บจก. ไทจีนิค 
 

9. นำงอนงคศ์ิร ิ ไชยะกลุ 

• กรรมกำร 
 

77 ปรญิญำตรี
พำณิชยศำสตรแ์ละกำร
บญัชี สำขำกำรบญัชี  
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
 
อบรมหลกัสตูรกรรมกำร 
(IOD)  
-  Directors 
Accreditation Program 
(DAP รุน่ 50/2006)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ไมมี่- -ไมมี่- ปัจจบุนั บรษัิทยอ่ย 
 กรรมกำร  
 - บจก. พฒันก์ล แมนู
แฟคเจอริง่  
-  บจก. พฒันก์ล เทรด
ดิง้   
 



 
บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน)  
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ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
 

อาย ุ
(ปี) 

 

คุณวุฒสิูงสุดทาง
การศึกษา 

 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท  

ความสัมพนัธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ช่วงเวลา 

10. นำงสำวนงลกัษณ ์ ศกัดำไกร 

• กรรมกำร 

• กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
 
 

46 ปรญิญำโทสำขำ Project 
Management, 
George Washington 
University 
 
อบรมหลกัสตูรกรรมกำร 
(IOD)  
-  Directors 
Certification Program 
(DCP รุน่ 19/2002)   
- Refresher Course 
DCP  
(DCP Re รุน่ 3/2006) 
-  Board Nomination 
and Compensation  
Program Class  (BNCP 
รุน่ 3/2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.07% -ไมมี่ ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
2543-2562 
 
2543-2562 

กิจการอ่ืน 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
  บจก. ไทยน ้าแขง็หลอด 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
   บจก. วชัรพลน ้าแขง็
หลอด 
- รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
  บจก. ไทยน ำ้แข็งหลอด  
- รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
  บจก. วชัรพลน ำ้แข็ง
หลอด 
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ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
 

อาย ุ
(ปี) 

 

คุณวุฒสิูงสุดทาง
การศึกษา 

 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท  

ความสัมพนัธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง / ชื่อ

หน่วยงาน 

11. นำยปเนต  จงวฒันำ 

• กรรมกำร 

• กรรมกำรบรหิำร 

• กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

• ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำรสำยกลยทุธ ์

• กรรมกำรผูจ้ดักำรกลุม่ธุรกิจเครือ่งท ำ
น ำ้แข็ง 

 
 

44 
 
 
 

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

6.40% 
 
 
 

ลกูพ่ีลกูนอ้งของ 
นำงสำวณฐิยำ จง

วฒันำ 
กรรมกำร 

ปัจจบุนั 
 
 
 

บรษัิทยอ่ย 
 กรรมกำร 
-  บจก. พฒันก์ล เทรดดิง้  
- บจก. เอส พำเนล 
- บจก. พฒันก์ล แมนแูฟค
เจอริง่ 
- บจก. ฮีทอะเวย ์ 
-  บจก. ไทจีนิค 
- บจก. พฒันก์ล ฟิลิปปินส ์
คอรป์อเรชั่น   
- บจก. อินโดนีเซีย พฒันก์ล 
เซอรว์ิส   
- บจก. พฒันก์ล มำเลเซีย 
- บจก. พฒันก์ล เมียนมำ่ 
- บจก. อินโดนีเซีย พฒันก์ล 
รฟีรเิจอเลชั่น 
 

12. นำยรงัสรรค ์ ธรรมมณีวงศ ์

• กรรมกำร 

• กรรมกำรบรหิำร 

• กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 
 
 
 

59 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปรญิญำโท สำขำ
บรหิำรธุรกิจ 
Joseph M.Katz, 
Graduate School of 
Business, University of 
Pittsburgh, Pittsburgh, 
Pennsylvania, USA. 
อบรมหลกัสตูรกรรมกำร 
(IOD)  
-Directors 
Accreditation Program 
(DAP รุน่ 133/2017) 
 
 

-ไมมี่- 
 
 
 
 
 
 

-ไมมี่- 
 
 
 
 

ปัจจบุนั 
 
 
 

กิจกำรอ่ืน 
- ประธำนกรรมกำร 
  บจก. ที่ปรกึษำธุรกิจ พรู
เดนท ์ 
- กรรมกำร 
  บจก. เอสเอส เนชั่นแนล 
โลจิสติกส ์
- กรรมกำร 
  บมจ. เสรมิสขุ  
- สมำชิกก่อตัง้ Chartered, 
Society of   Advancement 
for Consulting, USA 

 



 
บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน)  
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ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
 

อาย ุ
(ปี) 

 

คุณวุฒสิูงสุดทาง
การศึกษา 

 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท  

ความสัมพนัธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง / ชื่อ

หน่วยงาน 

13. นำงสำววรรณพร ตฤณวิสทุธิกลุ 

• ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำรสำยงำน
บรหิำร  

•  ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชี 
และ กำรเงิน (ตัง้แตปี่ 2554) 

• เลขำนกุำรบรษัิท (พฤศจิกำยน 2561 – 
ปัจจบุนั) 

48 ปรญิญำโทสำขำ
บรหิำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
กำรอบรมหลกัสตูร
กรรมกำร (IOD) 
-Directors Certification 
Program (DCP รุน่ 
225/2016) 
- How to Develop a Risk 
Management Plan (HRP 
รุน่ 17/2018) 
- Company Secretary 
Program (CSP รุน่ 
95/2019) 
กำรอบรมส ำหรบั
ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสำย
งำนบญัชี และ กำรเงิน 
- CFO Focus on 
Financial Reporting รุน่ 
5 โดยกลต. และ สภำ
วิชำชีพบญัชี 16 ชั่วโมง 
กำรอบรมของสำยงำน
บรหิำร 
- Company Secretary 
Program (CSP)  
16 ชั่วโมง 
- คณะกรรมกำรควำม
ปลอดภยัอำชีวอนำมยั
และสภำพแวดลอ้มในกำร
ท ำงำน OSH&E 
Committee Program   
12 ชั่วโมง 
 
 
 

-ไมมี่- -ไมมี่- ปัจจบุนั บรษัิทยอ่ย 
กรรมกำร  
- บจก. พฒันก์ล เทรดดิง้ 
- บจก. พฒันก์ล แมนแูฟค
เจอริง่  
- บจก. ไทจีนิค 
- บจก. อินโดนีเซีย พฒันก์ล 
รฟีรเิจอเลชั่น 
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ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
 

อาย ุ
(ปี) 

 

คุณวุฒสิูงสุดทาง
การศึกษา 

 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท  

ความสัมพนัธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง / ชื่อ

หน่วยงาน 

14. นำยจกัรพงศ ์ ชำวสวน 

• รกัษำกำรประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร
สำยงำนธุรกิจตำ่งประเทศ 

48 ปรญิญำตรี
วิศวกรรมไฟฟำ้ สถำบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลำ้
เจำ้คณุทหำรลำดกระบงั 

-ไมมี่- -ไมมี่- ปัจจบุนั บรษัิทยอ่ย 
กรรมกำร  
- บจก. ฮีทอะเวย ์
- บจก. พฒันก์ล แมนแูฟค
เจอริง่  
- บจก. พฒันก์ล ฟิลิปปินส ์
คอรป์อเรชั่น   
- บจก. อินโดนีเซีย พฒันก์ล 
เซอรว์ิส   
- บจก. อินโดนีเซีย พฒันก์ล 
รฟีรเิจอเลชั่น 
 

15. นำยสวุฒัน ์กฤติยรงัสรรค ์

• รกัษำกำรกรรมกำรผูจ้ดักำรกลุม่ธุรกิจ
เครือ่งท ำควำมเย็น 

 

49 
 
 

ปรญิญำโท  
คณะบรหิำรธุรกิจ 
สถำบนับณัฑิตพฒันบริ
หำรศำสตร ์(นิดำ้) 

-ไมมี่- 
 
 
 

 

-ไมมี่- 
 
 

ปัจจบุนั 
 
 

ไมมี่ 

16. นำงศิวพร ด ำรงเลำหพนัธ ์

• กรรมกำรผูจ้ดักำรกลุม่ธุรกิจอำหำร
และนม 

 

54 ปรญิญำโทสำขำ
วิศวกรรมเคมี 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลำ้ธนบรุ ี
 

-ไมมี่- -ไมมี่- ปัจจบุนั บรษัิทยอ่ย 
กรรมกำร  
- บจก. พฒันก์ล เทรดดิง้ 
- บจก. ไทจีนิค 

17 .นำงสำวนภำพร  พรอนวุงศ ์

•  ผูจ้ดักำรสว่นบญัชี  
(สมหุบ์ญัชี) (ตัง้แต ่22 พฤษภำคม 
2562) 

38 ปรญิญำโท สำขำ 
บรหิำรธุรกิจ จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 
 
 

-ไมมี่- -ไมมี่- พ.ค 2562 
– พ.ย. 
2563 
 
2555–
2562 
 

ผูจ้ดักำรสว่นบญัชี /บรษัิท 
พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
ผูจ้ดักำรบญัชแีละกำรเงิน /
บรษัิทแปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั 

)มหำชน (  
 

 
 
 
 
 
 



 
บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน)  
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เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัททีเ่กี่ยวข้อง ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2563 
 

รายชื่อ PK 

บริษัทยอ่ย บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
(ตามค านิยาม 
ของ ก.ล.ต.) 

PKT SPN PKM HA PK-
PH 

PK-ID 
Service 

PK 
-MY 

PK-
MM 

TG PK-
IDRF 

Prude
nt 

Consu
nt 

1. นำยปิติพงศ ์พึง่บญุ ณ อยธุยำ X, //             

2. นำงสำวณฐิัยำ จงวฒันำ /             

3. นำยแสงชยั  โชติชว่งชชัวำล /,V,IV VI / VI / X X X / / X   

4. นำยไพโรจน ์สญัญะเดชำกลุ ///             

5. นำยวีระชยั  ศรขีจร ///             

6. นำยปรชีำ  จนัทรำงกรู ///             

7. นำยภรำดร  จลุชำต /             

8. นำงสำวนงลกัษณ ์ศกัดำไกร /             

9. นำงอนงคศ์ิร ิ ไชยะกลุ / /  /          

10. นำยสเุมธ  เจียมบตุร / / / / /     /   / 

11. นำยรงัสรรค ์ ธรรมมณีวงศ ์ /           / / 

12. นำยปเนต  จงวฒันำ / / VI / VI / / / / / /   

13. นำงสำววรรณพร ตฤณวิสทุธิกลุ  /  /      / /   

14. นำยสวุชยั  จยัวฒัน ์   /  /         

15. นำยมงคล  มะเดื่อทอง   / / /         

16. นำยจกัรพงศ ์ ชำวสวน    / / / /    /   

17. นำงศิวพร ด ำรงเลำหพนัธ ์  /        /    

18. นำยบญุยง  กลุกำญจนำชีวิน   /           

19. นำยพิทกัษ ์ชมชื่น  /            

20. นำยเมธำ ฉำยอรุณ    /          

21. นำยณรงค ์ฉำยวิเศษ          /    

22. Mr. Hartono Siauw           /   
 

 
 
 
 
 
 
 



 
บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน)  
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หมำยเหต ุ:  สญัลกัษณต์ ำแหนง่ของกรรมกำรและผูบ้รหิำร 
  X ประธำนกรรมกำรบรษัิท   / กรรมกำร 
 V รองประธำนกรรมกำรบรษัิท   // กรรมกำรอิสระ  
 IV ประธำนคณะเจำ้หนำ้ที่บรหิำร   /// กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 
  VI กรรมกำรผูจ้ดักำร      
     

 สญัลกัษณข์องบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง (ตำมค ำนิยำมของ ก.ล.ต.) 
PK  บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน) 
PKT  บริษัท พฒันก์ล เทรดดิง้ จ ำกดั  
SPN  บริษัท เอส พำเนล จ ำกดั 
PKM  บริษัท พฒันก์ล แมนนแูฟคเจอริ่ง จ ำกดั 
HA  บริษัท ฮีทอะเวย ์จ ำกดั 
PK-PH  บริษัท พฒันก์ล ฟิลิปปินส ์คอรป์อเรชั่น  จ ำกดั 
PK-ID  บริษัท อินโดนีเซีย พฒันก์ล เซอรวิ์ส จ ำกดั 
PK-MY  บริษัท พฒันก์ล มำเลเซีย จ ำกดั 
PK-MM  บริษัท พฒันก์ล เมียนมำ่ จ ำกดั 
TG   บริษัท ไทจีนิค จ ำกดั 
PK-IDRF บริษัท  อินโดนีเซีย พฒันก์ล รฟีริเจอเลชั่น 
Prudent  บริษัท ท่ีปรกึษำธุรกิจ พรูเดน้ท ์จ ำกดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน)  
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 เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของ
บริษัท (compliance) 
 
 

 
 

วุฒกิารศึกษา   ปริญญำตรี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์สำขำกำรบญัชี 
 
ประวัตกิารท างาน   

 
ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

2559-ปัจจบุนั ผูจ้ดักำรสว่นตรวจสอบภำยใน บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน) 
2557-2559 ผูจ้ดักำรแผนกตรวจสอบภำยใน บริษัท ไทยรบัเบอรล์ำเท็คซค์อรป์อเรชั่น (ประเทศ

ไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
2555-2556 ผูช้่วยผูจ้ดักำรแผนกบญัชีและ

กำรเงิน 
บริษัท เกษร พรอ็พเพอรต์ี ้จ  ำกดั 

2551-2554 ผูจ้ดักำรแผนกตรวจสอบภำยใน บริษัท บำงปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จ ำกดั 
2544-2551 ผูส้อบบญัชี บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั  

 
 

ประวัตกิารอบรม -   กำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมแนว COSO ERM 
- ทกัษะควำมเป็นผูน้  ำส  ำหรบัผูส้อบบญัชี (Leadership Skills for Auditors) 
- กำรตรวจสอบทจุริต (Fraud Audit) 

- ศิลปะกำรสื่อสำร กำรสั่งงำน กำรสอนงำน กำรควบคุมงำน กำรมอบหมำยงำน
ส ำหรบัหวัหนำ้งำน 

 
 
 
 

ชือ่  นำงสำวปำริฉตัร  ท ำนำนอก   
อายุ  42 ปี   
สัญชาต ิ ไทย   
ต าแหน่ง ผูจ้ดักำรสว่นตรวจสอบภำยใน   
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เอกสารแนบ 4 
ทรัพยสิ์นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 
 

 1. บริษัทมีลกัษณะส ำคญัของทรพัยส์นิถำวรหลกัและทรพัยส์ินไมม่ีตวัตนที่ส  ำคญัท่ีมีไวใ้ชใ้นกำรประกอบ

ธุรกิจดงันี ้

กลุม่ท่ีดิน  อำคำรและอปุกรณ ์   

ล าดับที ่ รายการทรัพยส์ิน มูลค่ารวม(พันบาท) 
1 ท่ีดิน 744,855 
2 อำคำรและสว่นปรบัปรุง 499,596 
3 เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ 126,825 
4 เครื่องจกัรใหเ้ช่ำ       270 
5 เครื่องใชส้  ำนกังำน 19,196 
6 ยำนพำหนะ 12,670 
7 สินทรพัยร์ะหวำ่งก่อสรำ้ง 17,455 

ยอดทรพัยส์ินถำวรกลุม่ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณส์ทุธิ 1,420,868 
 

ท่ีดินพรอ้มสิ่งปลกูสรำ้งและเครื่องจกัร  รำคำทนุจ ำนวน 1,332.64 ลำ้นบำท  บริษัทไดน้ ำไปค ำ้ประกนัเงิน
เบิกเกินบญัชีและเงินกูร้ะยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินรวม 2,182 ลำ้นบำท ดงันี ้
   ประเภทสนิเช่ือ     (ลำ้นบำท) 
 วงเงินเบิกเกินบญัชี                 94   
 วงเงินกูร้ะยะสัน้                300 
 วงเงินกูร้ะยะยำว              758 
 วงเงินหนีส้ินภำยใตส้ญัญำทรสัตร์ีซีทส/์เพ่ือเตรียมสง่ออก       142.54 
 วงเงินหนงัสือค ำ้ประกนั           432.89 
 วงเงินสญัญำกำรซือ้ขำยลว่งหนำ้          455  

      กลุม่สินทรพัยไ์มม่ีตวัตน   
ล าดับที ่ รายการทรัพยส์ิน มูลค่ารวม (พันบาท) 

1 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์             172,292 
2 สินทรพัยท์ำงปัญญำ               25,537 
3. โปรแกรมระหวำ่งติดตัง้                8,378 

หกั คำ่ตดัจ ำหน่ำยและคำ่เผ่ือดอ้ยคำ่            (129,788) 
ยอดทรพัยส์ินถำวรกลุม่สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนสทุธิ               76,419 
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   กลุม่สินทรพัยส์ทิธิกำรใช ้
ล าดับที ่ รายการทรัพยส์ิน มูลค่ารวม (พันบาท) 

1 ยำนพำหนะ   11,688 
2 เครื่องจกัรและอปุกรณ ์  2,575 

ยอดทรพัยส์ินถำวรกลุม่สทิธิกำรใชส้ทุธิ   14,263 

2. กำรประเมินรำคำทรพัยส์ิน
ที่ดินและอำคำรของบรษัิทแสดงในรำคำทีต่ีใหมต่ำมรำยงำนกำรประเมินของผูป้ระเมินรำคำอิสระ ปี 2562 กำร

ประเมินรำคำที่ดินใชว้ิธีมลูคำ่รำคำตลำด สว่นอำคำรใชว้ิธีตน้ทนุเปลีย่นแทน  
         มลูคำ่ยตุิธรรมของที่ดนิและอำคำรไดม้ีกำรประเมินโดยใชร้ำยงำนของผูป้ระเมินรำคำที่ดนิและอำคำร ประเมิน

โดยใชว้ิธีเปรยีบเทียบรำคำตลำด โดยน ำรำคำขำยของทีด่ินที่เปรยีบเทียบกนัไดบ้รเิวณใกลเ้คยีงกนัมำปรบัปรุงโดยวิธีตน้ทนุ
ทดแทน ซึง่เป็นมลูคำ่ยตุิธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยตุิธรรม 

        สินทรพัยไ์มม่ีตวัตนแสดงดว้ยรำคำทนุหกัคำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม  คำ่ตดัจ ำหน่ำยของสินทรพัยไ์มม่ีตวัตน
ค ำนวณจำกรำคำทนุของสินทรพัย ์ โดยวิธีเสน้ตรงตำมอำยกุำรใชง้ำนประมำณ 5-10 ปี 

3. กำรรบัรูส้ินทรพัยส์ิทธิกำรใช้
บริษัทรบัรูส้ินทรพัยส์ิทธิกำรใชแ้ละหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ีสญัญำเช่ำเริ่มมีผล สินทรพัยส์ิทธิกำร

ใชว้ดัมลูคำ่โดยใชร้ำคำทนุ ซึง่ประกอบดว้ยจ ำนวนเงินของหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำจำกกำรวดัมลูคำ่เริ่มแรก 
ปรบัปรุงดว้ยกำรจ่ำยช ำระใด ๆ ตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ีสญัญำเริ่มมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญำเริ่มมีผล ตน้ทนุ
ทำงตรงเริ่มแรกใด ๆ ท่ีเกิดขึน้ และประมำณกำรตน้ทนุท่ีจะเกิดขึน้ส  ำหรบัผูเ้ช่ำในกำรรือ้และกำรขนยำ้ยสินทรพัย์
อำ้งอิง กำรบรูณะสถำนท่ีตัง้ของสินทรพัยอ์ำ้งอิง หรือกำรบรูณะสินทรพัยอ์ำ้งอิงใหอ้ยู่ในสภำพตำมท่ีก ำหนดไว ้
หกัดว้ยสิ่งจงูใจตำมสญัญำเช่ำท่ีไดร้บัใด ๆ  

หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำวดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ปัจจบุนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำท่ียงัไมไ่ดจ้่ำยช ำระ 
ณ วนัท่ีสญัญำเช่ำเริ่มมีผล ซึง่คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้ตำมนยัของสญัญำเช่ำหำกอตัรำนัน้สำมำรถก ำหนดไดท้กุ
เม่ือ แตห่ำกอตัรำนัน้ไมส่ำมำรถก ำหนดไดท้กุเม่ือ กลุม่บริษัทตอ้งใชอ้ตัรำดอกเบีย้กำรกูยื้มสว่นเพ่ิมของกลุม่บริษัท 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉบบัวนัที ่1 มนีาคม 2560 
 

คู่มือนโยบายและแนวทางปฏบิตัิ 

การก ากบัดแูลกจิการท่ีด ี

บรษิทั พฒันก์ล จ ากดั (มหาชน) 
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คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
(Corporate Governance) ซึง่เป็นขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีนและแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บรษิทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาเพื่อยกระดบั
การก ากบัดูแลกจิการไปสู่แนวปฏบิตัิทีม่คีุณธรรม มคีวามโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมมีาตรฐานการ
ก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนระดบัสากล  “คู่มอืนโยบายและแนวทางปฏบิตักิารก ากบัดูแลกจิการทีด่”ี  ของบรษิทัฯ 
ฉบบันี้ จงึไดก้ าหนดขึน้เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน 
ซึง่ครอบคลุมแนวปฏบิตัติ่างๆ และสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
 

คณะกรรมการบรษิทัจะใชค้วามพยายามทีจ่ะดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัินี้ไว้
อยา่งเครง่ครดั และมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ อยา่งต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายในการ
สรา้งความมัน่คงและความเจรญิเตบิโตอยา่งต่อเนื่อง และยัง่ยนืใหก้บับรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้  
 

ในฐานะประธานคณะเจ้าหน้าทีบ่รหิาร จงึขอประกาศใช้ “คู่มอืนโยบายและแนวทางปฏบิตัิการ
ก ากบัดูแลกิจการที่ดี” ที่ได้ผ่านการอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 
กุมภาพนัธ์ 2560 แลว้ เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ ไดร้บัรูถ้งึหน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบ ยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานตามหลกัคณุธรรม จรยิธรรม โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อพฒันา
ขดีความสามารถในการแขง่ขนัต่อไป    

 
 
 
 

                          .................................................. 
                            ( นายแสงชยั โชตชิว่งชชัวาล ) 
                                     ประธานคณะเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 
 
 
 
 
 

สารจากประธานกรรมการ และประธานคณะเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

เรือ่งการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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คณะกรรมการบรษิัทมเีจตนารมณ์ที่จะยดึมัน่การก ากบัดูแลบริษัท พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) 
ภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีมคีุณธรรม มคีวามโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้โดยมุ่งเน้นการ
สรา้งประโยชน์สงูสดุใหแ้ก่  ผูถ้อืหุน้ และค านึงถงึการปฏบิตัติ่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีโดยรวมอยา่งเทา่เทยีมกนั 
อนัจะส่งผลใหบ้รษิทัฯ เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั และเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิใหก้บัผูถ้อืหุน้ใน
ระยะยาวอีกด้วย จึงได้ก าหนดเป็นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดีขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท 
ผูบ้รหิาร และพนกังาน ยดึถอืเป็นนโยบายและแนวปฏบิตัดิงันี้.- 
 

 

 

 

1. คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนมุ่งมัน่ทีจ่ะน าเอาหลกัส าคญัในการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ ทัง้ 6 ประการ ยดึถอืเป็นหลกัในการปฏบิตังิาน คอื 

1.1) มคีวามรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจและการกระท าของตนเอง (Accountability)  

1.2) มีความรบัผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขดีความสามารถที่มี และมีประสิทธิภาพ
เพยีงพอ (Responsibility) 

1.3) มคีวามโปรง่ใสในการปฏบิตังิานทีส่ามารถตรวจสอบได ้(Transparency) 

1.4) มคีวามเป็นธรรมและปฏบิตัติ่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยา่งเทา่เทยีมกนั (Fairness) 

1.5) มวีสิยัทศัน์ในการสรา้งมลูคา่เพิม่แกบ่รษิทัฯ ในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value) 

1.6) มคีณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ (Ethics) 

2. คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนมุ่งมัน่ทีจ่ะน าเอาหลกัส าคญัของการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยมาเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานทัง้ 5 หมวด คอื 

2.1) สทิธขิองผูถ้อืหุน้ (Rights of Shareholders) 
การค านึงถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้และใหส้ทิธกิบัผูถ้อืหุน้ในเรื่องต่างๆ รวมถงึการส่งเสรมิให ้  

ผูถ้อืหุน้ใชส้ทิธขิองตน ตลอดจนไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

2.2) การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั (Equitable Treatment) 
การปฏบิตัิต่อผู้ถอืหุ้น ทัง้ผูถ้ือหุน้ที่เป็นผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร รวมทัง้    

ผูถ้อืหุน้ต่างชาตแิละผูถ้อืหุน้สว่นน้อย โดยไดร้บัการปฏบิตัิอยา่งเทา่เทยีมกนัและเป็นธรรม  
 
 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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2.3) บทบาทของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (Stakeholders) 
การปฏบิตัติ่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีโดยค านึงถงึสทิธขิองผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีแต่ละกลุ่มตาม

กฎหมายหรอืตามขอ้ตกลงทีม่กีบับรษิทัฯ ตลอดจนไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธิ
ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

2.4) การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส (Transparency) 
การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัต่อผูถ้ือหุน้ ผูล้งทุน ผูม้สี่วนได้ส่วนเสยี หน่วยงานก ากบัดูแล    

ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ  ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิ และขอ้มลูทีม่ใิช่ทางการเงนิอย่างถูกต้อง ครบถว้น เพยีงพอ 
น่าเชือ่ถอื ทัว่ถงึเทา่เทยีมกนั และภายในระยะเวลาทีก่ าหนด โดยผา่นชอ่งทางทีเ่ขา้ถงึขอ้มลูไดโ้ดยงา่ย  

2.5) ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั (Responsibilities)  
การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้น โดย

คณะกรรมการบรษิทัมภีาวะผูน้ า วสิยัทศัน์ มคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ
และผูถ้ือหุน้โดยรวม และมกีารแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบระหว่างกรรมการและฝ่ายจดัการ
ชดัเจน รวมทัง้ดแูลการบรหิารงานภายใตก้รอบของกฎหมายและจรยิธรรมทางธุรกจิ 

3. คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน มุ่งมัน่ทีจ่ะน าแนวปฏบิตัขิองหลกัการก ากบั
ดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ จรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ และจรรยาบรรณกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน       
มาเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน 

4. คณะกรรมการบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบในการดูแลใหร้ายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูล
ต่างๆ มคีวามถกูตอ้งและเพยีงพอ ซึง่เป็นไปตามแนวปฏบิตัทิีด่แีละกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

5. คณะกรรมการบรษิทัสนับสนุนการมสี่วนร่วมและก าหนดช่องทางทีส่ามารถสื่อสารกบัผูถ้อืหุ้น         
นกัลงทนุ หน่วยงานก ากบัดแูล ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี รวมถงึการใหข้อ้มลูสารสนเทศทัว่ไปแกผู่ส้นใจ 

6. คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้กีารด าเนินการใหโ้ครงสรา้งการจดัการของบรษิทัฯ โดยก าหนดอ านาจ
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละชดุและผูบ้รหิารอยา่งชดัเจน 

7. คณะกรรมการบรษิทัด าเนินการใหม้รีะบบการการบรหิารความเสีย่ง และการควบคุมภายในใหอ้ยู่
ในระดบัทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ  รวมถงึมรีะบบบญัชแีละรายงานทางการเงนิทีม่คีวามถกูตอ้งเชือ่ถอืได้ 
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บรษิทัฯ ไดก้ าหนดแนวปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการที่ดสี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2555 ตาม
แนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทีก่ าหนดไว ้5 หมวด ดงันี้ 
 
 
 
 
 
  

คณะกรรมการบริษัทก ากบัดูแลให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคบั และ
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดั พรอ้มทัง้สนับสนุนและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกกลุ่ม รวมถงึ     
นักลงทุนสถาบนัในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิัทยงัได้ก าหนดนโยบาย
เกี่ยวกบัการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อเป็นการปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุน และไม่ลิดรอนสทิธิของ         
ผูถ้อืหุน้ทกุกลุ่มดงันี้.- 
  

นโยบายเกีย่วกบัการดแูลสิทธิของผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีป่กป้องและเคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ข ัน้พื้นฐาน ได้แก่ สทิธกิารซื้อขาย

หรอืโอนหุน้ สทิธใินการมสี่วนแบ่งในก าไรของกจิการ สทิธใินการได้รบัข่าวสารขอ้มูลกจิการอย่าง
เพยีงพอ สทิธใินการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่แต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี
การจดัสรรเงนิปนัผล การก าหนดหรอืแกไ้ขขอ้บงัคบัหรอืหนังสอืบรคิณหส์นธ ิการลดทุนหรอืเพิม่ทุน 
การอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้  

 คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีส่ง่เสรมิและสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ทกุกลุ่ม รวมถงึผูถ้อืหุน้ประเภทสถาบนั
ใชส้ทิธใินเรือ่งต่างๆ ในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ไดแ้ก่ สทิธใินการเสนอวาระการ
ประชุมผู้ถอืหุน้ล่วงหน้า สทิธใินการเสนอบุคคลเพือ่คดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สทิธใินการส่ง
ค าถามต่อทีป่ระชมุล่วงหน้ากอ่นการประชมุ  สทิธใินการแสดงความคดิเหน็และตัง้ค าถามต่อทีป่ระชุม 
เป็นตน้  

 คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีใ่นการงดเวน้การกระท าใดๆ อนัเป็นการละเมดิ หรอืจ ากดัสทิธ ิหรอืการ
ลดิรอนสทิธขิองผู้ถือหุน้ในการศกึษาขอ้มูลสารสนเทศของบรษิัทฯ ทีต่้องเปิดเผยตามขอ้ก าหนด
ต่างๆ และการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ เชน่ ไมแ่จกเอกสารทีม่ขีอ้มลูส าคญัเพิม่เตมิอยา่งกะทนัหนั  ไม่เพิม่
วาระการประชมุหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูส าคญัโดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า เป็นตน้ 

 คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีอ่ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ในการใชส้ทิธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อื
หุน้และออกเสยีงอยา่งเตม็ที ่และละเวน้การกระท าใดๆ ทีเ่ป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ประชมุของผูถ้อื
หุน้ เชน่ ข ัน้ตอนการลงมตไิมม่วีธิกีารทียุ่ง่ยากเกนิไป รวมถงึอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ในการใช้
สทิธเิพิม่เตมิ เช่น การใหข้อ้มลูส าคญัทีเ่ป็นปจัจุบนัผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิทัฯ การจดัใหผู้ถ้อืหุน้
เขา้เยีย่มชมกจิการ เป็นตน้ 

 

แนวปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

หมวดท่ี 1  สิทธิของผูถื้อหุ้น  
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1. การประชุมผูถ้ือหุ้น 

1.1 การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ปีละครัง้ภายในเวลาไม่เกนิ 4 เดอืนนับแต่วนั

สิน้สดุรอบปีบญัชขีองบรษิทัฯ และหากมคีวามจ าเป็นเรง่ด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพเิศษซึง่เป็นเรื่องทีก่ระทบ
หรอืเกีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ หรอืเกีย่วกบัเงื่อนไขหรอืกฎเกณฑก์ฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัทีต่้องได้รบั
การอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้แลว้ 

1.2 การเผยแพร่ข้อมลูประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 
บรษิทัฯ จะเผยแพรข่อ้มลูประกอบวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าประมาณ 1 เดอืนก่อนวนัประชุมผูถ้อื

หุน้ในเวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.patkol.com) นอกจากนี้ ยงัไดช้ีแ้จงสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเขา้ประชุมและสทิธิ
ออกเสยีงลงมตขิองผูถ้อืหุน้ไวด้ว้ย 

1.3 การประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น  
บรษิทัฯ จะเรยีกประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้เป็นกรณีไปหรอืเมือ่ผูถ้อืหุน้มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งใน

หา้ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า 25 คนซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สบิของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้
เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด้ โดยตอ้งระบุเหตุผลในการขอเรยีกประชุมใหช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ย 
ในกรณีเชน่นี้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายในหนึ่งเดอืนนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 
ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกคนมสีทิธอิอกเสยีงตามจ านวนหุน้ทีถ่อือยู่  (หุน้สามญั: มสีทิธอิอกเสยีง 1 หุน้ต่อ 1
เสยีง, หุน้บุรมิสทิธ:ิ มสีทิธอิอกเสยีง 100 หุน้ต่อ 1 เสยีง) และไม่มหีุน้ใดมสีทิธพิเิศษทีเ่ป็นการจ ากดัสทิธขิอง     
ผูถ้อืหุน้รายอืน่  

1.4 การอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบนั  
บรษิทัฯ จะอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบนัเพื่อใหใ้ชส้ทิธิโดยสะดวก เช่น จดั

สถานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทีส่ะดวกต่อการเดนิทาง พรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้และนักลงทุนสถาบนัส่งค าถามที่
เกีย่วขอ้งกบัวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ถงึคณะกรรมการบรษิทัล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า 90 วนั 
โดยผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ หรอืทางอเีมลข์องเลขานุการบรษิทั poonyavee.ch@patkol.com หรอืโทรสาร
หมายเลข 0-2328-1245 โดยแจง้ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยพรอ้มกบัการแจง้เผยแพร่
ขอ้มลูหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ประจ าปี  

1.5 การมอบฉันทะ 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเองได ้คณะกรรมการจดัเตรยีมหนังสอืการมอบ

ฉนัทะทีม่รีปูแบบทีง่า่ยต่อการกรอกขอ้มลูทีผู่ถ้อืหุน้สามารถเลอืกกรรมการดว้ยตนเองหรอืใชท้างเลอืกโดยการ
เสนอชือ่กรรมการอสิระหรอืบุคคล อื่นในการมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ โดยใหใ้ชห้นังสอืมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบ
ใดทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุ นอกจากนี้ผูถ้อืหุน้สามารถ Download หนงัสอืมอบฉนัทะผ่าน
ทางหน้าเว็บไซต์ของบรษิัทฯ ได้อกีทางหนึ่งด้วย ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนักลงทุนสถาบนัหรอืผูถ้อืหุ้นทีเ่ป็น       
ผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้บรษิทัฯ   
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ได้ประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การ
ลงทะเบยีนในวนัประชมุเป็นไปอยา่งสะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

2. การด าเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น  
2.1 คณะกรรมการบรษิทัส่งเสรมิใหน้ าเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชุมผูถ้อืหุน้ทัง้การลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้

การนบัคะแนนและแสดงผล เพือ่ใหก้ารด าเนินการประชมุสามารถกระท าไดร้วดเรว็ ถกูตอ้ง แมน่ย า พรอ้มทัง้ยงั
ใชก้ารลงคะแนนเสยีงโดยวธิชีมูอืเพือ่ความแมน่ย าถกูตอ้งมากยิง่ขึน้  

2.2 บรษิทัฯ สนับสนุนใหก้รรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ โดยผูถ้อืหุน้สามารถซกัถามประธาน
คณะกรรมการชดุยอ่ยต่างๆ ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งได ้ 

2.3 ในการประชุมผูถ้อืหุน้จะจดัใหม้กีารลงมติแยกเป็นแต่ละรายการ ในกรณีทีว่าระนัน้มหีลายรายการ 
เชน่ วาระการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล เป็นตน้ 

2.4 คณะกรรมการบรษิทัสง่เสรมิใหม้บีุคคลทีเ่ป็นอสิระเป็นผูต้รวจนับ หรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในการ
ประชมุสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ และเปิดเผยใหท้ีป่ระชมุทราบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม 

2.5 คณะกรรมการบรษิทัสนับสนุนใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวาระทีส่ าคญั เช่น การท ารายการ
เกีย่วโยง การท ารายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์เป็นตน้ เพือ่ความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้ในกรณีมี
ขอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั  

2.6 ประธานในทีป่ระชมุจะจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม และสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้มโีอกาสในการแสดงความเหน็ 
และตัง้ค าถามต่อทีป่ระชมุในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัได้  

2.7 บรษิทัฯ ไดจ้ดัท าวดีทิศัน์บนัทกึภาพการประชมุผูถ้อืหุน้ตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ที่
มขีอ้สงสยัสามารถตดิตามเหตุการณ์ในระหว่างการประชมุผูถ้อืหุน้ได้  

 
3. การจดัท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น 

3.1 รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้จะบนัทกึการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน และวธิกีารแสดงผลคะแนนใหท้ี่
ประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทัง้การเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุน้ตัง้ประเด็นหรอืซกัถาม นอกจากนี้จะ
บนัทกึค าถามค าตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามผีู้ถือหุ้นเห็นด้วย คดัค้านและงดออกเสยีงเป็น
อยา่งไร รวมถงึบนัทกึรายชือ่กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุและกรรมการทีล่าประชมุดว้ย  

3.2 เพื่อความสะดวกของผูถ้อืหุน้ไดจ้ดัใหม้กีารลงทะเบยีนโดยใชร้ะบบบารโ์คด้ทีแ่สดงถงึเลขทะเบยีน
ของผูถ้อืหุน้แต่ละรายทีไ่วบ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ ท าใหข้ ัน้ตอนการลงทะเบยีนเป็นไปอยา่งรวดเรว็  

3.3 การใชส้ทิธอิอกเสยีงในแต่ละวาระไดใ้ชว้ธิเีกบ็บตัรลงคะแนนของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงไม่เหน็ดว้ย และ
งดออกเสยีง โดยเมือ่จบการประชมุผูถ้อืหุน้สามารถขอตรวจสอบความถกูตอ้งได้  

3.4 บรษิทัฯ เปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถงึผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ ในการประชุมสามญัและ
วสิามญัผูถ้อืหุน้ในวนัท าการถดัไปบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

3.5 บรษิทัฯ มกีารจดัท ารายงานการประชุมภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ซึ่งไดส้่งให้
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาทีก่ าหนด  

 
 
 



บริษัท พฒัน์กล จ ำกดั (มหำชน)                               

8/30 | P a g e  

 
คูม่อืนโยบายและแนวทางปฏบิตักิารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

 
 
 

 
คณะกรรมการบริษัทค านึงถึงการปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั   จึงได้ก าหนดนโยบาย

ดงัต่อไปนี้.- 
 
นโยบายในการปฏิบติัผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

 คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีใ่นการเคารพถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้และปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีม
กนัโดยไม่ว่าจะเป็นผูถ้ือหุ้นส่วนใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หรอืผู้ถือหุ้นสญัชาตติ่างประเทศ โดยหุ้น
ประเภทเดียวกนัมสีทิธอิอกเสยีงทีเ่ท่าเทยีมกนั ประกอบด้วย หุน้สามญั 1 หุ้นต่อ 1 เสยีง และหุ้น
บุรมิสทิธ ิ100 หุน้ต่อ 1 เสยีง นอกจากนี้คณะกรรมการบรษิทัยงัมหีน้าทีใ่นการส่งเสรมิและสนับสนุน
ใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินเรือ่งต่างๆ ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี และอ านวยความสะดวก
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในเรือ่งต่างๆ อกีดว้ย 

 
1. การให้ข้อมลูก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1 คณะกรรมการบรษิัทดูแลให้บรษิัทแจ้งก าหนดการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมระเบียบวาระ และ
ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทัต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทาง เว็บไซต์ของ
บรษิทัฯ ประมาณ 1 เดอืนกอ่นวนันดัประชมุผูถ้อืหุน้ 

1.2 คณะกรรมการบรษิทัดแูลใหบ้รษิทัแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบกฎเกณฑต์่างๆ ทีใ่ชใ้นการประชุม ขัน้ตอน
การออกเสยีงลงมต ิรวมทัง้สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ 

1.3 คณะกรรมการบรษิทัดูแลใหบ้รษิทัฯ จดัท าหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้เป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั 
และเผยแพรพ่รอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ฉบบัภาษาไทย 

 
2. การคุ้มครองสิทธิของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย 

2.1 คณะกรรมการบรษิทัจะอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย โดยก าหนดหลกัเกณฑว์ธิกีาร
ใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี เป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุม     
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 90 วัน โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทางอีเมล์ของเลขานุการบริษัท 
poonyavee.ch@patkol.com หรอืโทรสารหมายเลข 0-2328-1245 โดยแจง้ผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย 

2.2 คณะกรรมการบรษิทัจะอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย โดยก าหนดหลกัเกณฑว์ธิกีาร
ใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญั    
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี เป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า 90 วนั โดยผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ 
หรอืทางอเีมลข์องเลขานุการบรษิทั poonyavee.ch@patkol.com หรอืโทรสารหมายเลข 0-2328-1245 โดยแจง้
ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

หมวดท่ี 2  การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียม
กนั  
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2.3 บรษิทัฯ ไม่มนีโยบายทีจ่ะเพิม่ระเบยีบวาระการประชุมทีไ่ม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น 
โดยเฉพาะวาระส าคญัทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูกอ่นการตดัสนิใจ 

2.4 คณะกรรมการบรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธกิารแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 

3. การป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 
คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมชิอบ (Insider Trading) ของ

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งซึ่งหมายถงึคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทัฯ และพนักงานในหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งกบัขอ้มลู (รวมทัง้คูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว) ดงันี้  

 

มาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 
1)   หา้มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งท าการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ (PK) ภายใน 30 วนัก่อนมกีาร

เปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปีและภายใน 24 ชัว่โมง หลงัการ
เปิดเผยงบการเงนิดงักล่าว (Blackout Period)  

2)  ในกรณีทีท่ราบขอ้มลูใดๆ ทีย่งัไมเ่ปิดเผยซึง่อาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 
ตอ้งไมท่ าการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ จนกว่าจะพน้ระยะเวลา 24 ชัว่โมง นับแต่ไดม้ี
การเปิดเผยขอ้มูลนัน้สู่สาธารณะทัง้หมดแล้ว รวมทัง้ห้ามมใิห้ผู้บรหิารหรอืหน่วยงานที ่
ได้รบัทราบขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรอืบุคคลทีไ่ม่มหีน้าที ่
เกีย่วขอ้ง ทัง้นี้ เพือ่เป็นการป้องกนัไมใ่หน้ าขอ้มลูภายในไปใชใ้นทางมชิอบ 

3)  ในกรณีทีก่รรมการบรษิัทและผูบ้รหิาร ซึง่หมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงจ านวนหุน้ทีถ่อือยู่จะตอ้งแจง้รายงานการเปลีย่นแปลงการถอื
หลกัทรพัยต์่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 
แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยพ์.ศ. 2533 ภายใน 3 วนัท าการนับจาก
วนัทีซ่ื้อ ขาย โอนหรอืรบัโอน 

4)  บรษิทัฯ ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู (ตัง้แต่ E15 ขึ้นไป และผูอ้ านวยการฝา่ย
บญัชแีละการเงนิ) แจง้การซื้อขายการหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็น
ประจ าทกุไตรมาส รวมทัง้ใหม้กีารเปิดเผยในรายงานประจ าปี  

 
4. การมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคญัในเรื่องการจดัการเกี่ยวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของ
ผู้เกี่ยวขอ้งซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบรษิัท ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างรอบคอบเป็นธรรมและโปร่งใส      
โดยคณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัติ่างๆ ในเรือ่งความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ดงันี้ 

 

นโยบายและแนวปฏิบติัเรือ่งความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
1) ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู (ตัง้แต่ E15 ขึ้นไป และผูอ้ านวยการฝา่ยบญัชี

และการเงนิ) ตอ้งรายงานการมสี่วนได้ส่วนเสยีของตนเองและบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งซึง่
เป็นส่วนได้ส่วนเสยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิัทย่อย 
เมือ่เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นครัง้แรก และรายงานทุกครัง้เมือ่มี
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การเปลีย่นแปลงข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงรายงานเป็นประจ าทุกสิ้นปี ทัง้นี้
เลขานุการบรษิทัจะตอ้งจดัส่งส าเนารายงานการมสี่วนได้ส่วนเสยีดงักล่าวใหแ้ก่ ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัทีบ่รษิทัฯ
ได้รบัรายงาน เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535 และเพือ่ใชข้อ้มลูดงักล่าวในการตรวจสอบและป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2) มกีารเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการทีม่ีอ านาจควบคุม
ร่วมกนั และบรษิัทอืน่อย่างชดัเจน รวมทัง้ผูถ้ือหุ้นทีม่อี านาจ เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิัทฯ มี
โครงสรา้งการถอืหุน้ทีช่ดัเจน โปร่งใส ไม่มกีารถอืหุน้ไขวก้บัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ จงึไม่ท าให้
เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์แกฝ่า่ยใดฝา่ยหนึง่ 

3) ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั หากกรรมการบรษิทัคนหนึง่คนใดมสี่วนได้ส่วนเสยีกบั
ผลประโยชน์ในเรือ่งทีก่ าลงัมกีารพจิารณา กรรมการทีม่สีว่นได้สว่นเสยีจะตอ้งไมม่สีว่นรว่ม
ในการตดัสนิใจในเรือ่งนัน้ โดยอาจไม่เขา้ร่วมประชุม หรอืงดออกเสยีงเพือ่ใหก้ารตดัสนิใจ
ของคณะกรรมการบรษิทัเป็นไปอยา่งยตุธิรรม เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหุน้อยา่งแทจ้รงิ 

 
 
 

คณะกรรมการบรษิทัตระหนักถงึสทิธขิองผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีต่างๆ และจะดูแลใหม้ัน่ใจว่าสทิธดิงักล่าว 
ทัง้ทีก่ าหนดเป็นกฎหมายหรอืโดยการตกลงร่วมกนัจะไดร้บัการคุม้ครอง และถอืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัตลอดจน
จะชดเชยอยา่งเหมาะสม หากผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีดงักล่าวถกูละเมดิ  

1. นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการดแูลผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
 บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาก าหนดผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีขึน้ใหม่ พรอ้มกบัก าหนดเป็นนโยบายและมาตรการใน
การดแูลผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพิม่เตมิ โดยผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษิทัฯ แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ดงันี้ 

 1. พนกังาน 
 2. ลกูคา้  
 3. ผูถ้อืหุน้  
 4. คูค่า้ (รวมทัง้ทีป่รกึษา และ Subcontractor) 
 5. เจา้หนี้ 
 6. หน่วยงานราชการ 
 7. ชมุชนรอบโรงงาน 
  

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการดแูลผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีดงัต่อไปนี้.- 
 1.  พนักงาน 

นโยบายเกีย่วกบัการดแูลพนกังาน 
1)   บรษิทัฯ ใหผ้ลตอบแทนแก่พนักงานโดยยดึหลกัพจิารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและ

สามารถวัดผลได้ อาทิ รายได้ค่าตอบแทนรายเดือน รายได้จากการท างานล่วงเวลา          

หมวดท่ี 3  บทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
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ค่าคอมมชิชัน่ โบนัสประจ าปี กองทุนส ารองเลี้ยงชพี สหกรณ์ออมทรพัย์ การประกนัชวีติ
และประกนัสขุภาพ เป็นตน้ 

2)   บรษิทัฯ มุง่สง่เสรมิและพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถอย่างต่อเนือ่ง อาท ิจดัใหม้ี
การอบรมและสมัมนาผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบัตลอดทัง้ปี เป็นตน้ 

3)    บรษิทัฯ ปฏบิตัติ่อพนักงานทุกคนดว้ยความเป็นธรรมและความเท่าเทยีมกนั อาท ิการ
ประเมนิผลงานพนักงาน การรกัษาความลบัประวตักิารท างาน และการใชส้ทิธติ่างๆ ของ
พนกังาน เป็นตน้ 

4)   บรษิทัฯ ค านึงถงึสทิธขิองพนักงานเป็นส าคญั และเปิดโอกาสใหพ้นักงานรอ้งเรยีนกรณี
พนกังานไมไ่ดร้บัความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ตูร้บัความคดิเหน็ หน่วยงานฝา่ย
ทรพัยากรบุคคลทีร่บัเรือ่ง เป็นตน้  

5)   บรษิทัฯ มหีน้าทีด่แูลจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยั ถกูสขุลกัษณะ และ
เอื้อต่อการท างานอย่างมีประสิทธิผล อาทิ บริษัทจัดให้มีการด าเนินการ 5 ส. จัดตัง้
หน่วยงานด้านความปลอดภัยขึ้น เพือ่ควบคุมและดูแลเรือ่งอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยัของพนกังาน เป็นตน้ 

 
2.  ลูกค้า  

นโยบายเกีย่วกบัการดแูลลกูคา้ 
1)   บรษิทัฯ มหีน้าทีใ่นการสรา้งความสมัพนัธ์และความร่วมมอืในระยะยาวกบัลูกค้า โดยยดึ

หลกัความซือ่สตัยส์จุรติ มคีวามจรงิใจต่อลกูคา้ มคีวามเชือ่ถอืและไวว้างใจซึง่กนัและกนั 
2)   บรษิทัฯ มหีน้าทีใ่นการสรา้งความพงึพอใจสงูสดุใหก้บัลกูคา้ของบรษิทัฯ ดว้ยการรบัผดิชอบ 

เอาใจใส่ ดูแลการขายสนิคา้และบรกิารอย่างฉันท์มติร และให้ความส าคญัต่อปญัหาและ
ความต้องการของลูกค้าเป็นอนัดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบตัิตาม
มาตรการดงัต่อไปนี้ 

 ยดึมัน่ในการน าเสนอและส่งมอบผลติภณัฑ์ทีไ่ด้มาตรฐานคุณภาพตรงกบั
ความตอ้งการของลกูคา้ 

  ยดึถอืปฏบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ ทีไ่ดท้ าขอ้ตกลงไวก้บัลูกคา้อยา่งดทีีส่ดุ 
  การเสนอราคาและเงือ่นไขการคา้ใหแ้กล่กูคา้ทีจ่ดัอยูใ่นกลุ่มเดยีวกนั  ตอ้งมี

ความ เทา่เทยีมกนั 
  ให้ขอ้มูลทีถู่กต้องตรงตามความเป็นจรงิแก่ลูกค้าเกีย่วกบัคุณสมบัติและ

คุณภาพของผลติภณัฑท์ีผ่ลติได้ เพือ่สรา้งความเชือ่มัน่และความเป็นธรรม
ใหก้บัลกูคา้ของบรษิทั 

  พรอ้มทีจ่ะตอบค าถามของลกูคา้ รวมทัง้การด าเนินการเกีย่วกบัขอ้รอ้งเรยีน 
การใหค้ าแนะน า และการตดิตามผลความคบืหน้าในประเดน็ต่างๆ ทีไ่ด้รบั
แจง้จากลกูคา้ 
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 3.  ผู้ถือหุ้น 

นโยบายเกีย่วกบัการดแูลผูถ้อืหุน้ 
1)    บรษิทัฯ มหีน้าทีป่กป้องและเคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ข ัน้พื้นฐาน ไดแ้ก่ สทิธกิารซื้อขายหรอื

โอนหุน้ สทิธใินการมสี่วนแบ่งในก าไรของกจิการ สทิธใินการได้รบัข่าวสารขอ้มูลกจิการ
อย่างเพยีงพอ สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่แต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ การ
แต่งตัง้ผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปนัผล การก าหนดหรือแก้ไขข้อบังคบัหรือหนังสือ
บรคิณหส์นธ ิการลดทนุหรอืเพิม่ทนุ การอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้  

2)    บรษิทัฯ มหีน้าทีส่่งเสรมิและสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินเรือ่งต่างๆ ในการประชุมสามญั     
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี ไดแ้ก ่สทิธใินการเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า  สทิธใินการเสนอ
บุคคลเพือ่คดัเลอืกเป็นกรรมการล่วงหน้า สทิธใินการส่งค าถามต่อทีป่ระชุมล่วงหน้าก่อน
การประชมุ  สทิธใินการแสดงความคดิเหน็และตัง้ค าถามต่อทีป่ระชมุ เป็นตน้  

 3)   บรษิทัฯ ตอ้งไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืจ ากดัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
 

 4.  คู่ค้า (รวมทัง้ทีป่รึกษา และ Subcontractor) 
นโยบายเกีย่วกบัการดแูลคูค่า้ (รวมทัง้ทีป่รกึษา และ Subcontractor) 
1)  บรษิทัฯ มหีน้าทีส่รา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัคูค่า้ทกุราย  
2)  บรษิทัฯ มหีน้าทีเ่ปิดโอกาสให้คู่ค้าทุกรายน าเสนอสนิค้าหรอืบรกิารได้โดยเท่าเทยีมกนั 

โดยใหผู้บ้รหิารและพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งกบัคูค่า้ตอ้งปฏบิตัติามมาตรการดงัต่อไปนี้ 
-  ตอ้งปฏบิตังิานต่อคูค่า้ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ และมคีวามเทา่เทยีมกนั 
- การพจิารณาและตดัสนิใจตอ้งอยู่บนพื้นฐานของการเปรยีบเทยีบคุณภาพ และ

เงือ่นไขต่างๆ โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
- ตอ้งรกัษาความลบัของคู่คา้ โดยหา้มมใิหม้กีารรบัสนิบนหรอืค่านายหน้าใดๆ 

จากคู่คา้ รวมถงึหา้มเปิดเผยขอ้มลูหรอืขอ้เสนอของคู่คา้รายหนึง่หรอืหลายราย
ใหก้บัคูค่า้รายอืน่ๆ รบัทราบทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

 
 5.  เจ้าหน้ี 

นโยบายเกีย่วกบัการดแูลเจา้หนี้ 
1)  บรษิทัฯ มหีน้าทีส่รา้งความสมัพนัธ์และปฏบิตัติ่อเจ้าหนี้  โดยยดึหลกัความซือ่สตัย์สุจรติ 

ความเชือ่ถอืและไวว้างใจซึง่กนัและกนั 
2)  บรษิทัฯ มหีน้าทีร่บัผดิชอบ เอาใจใส ่และใหค้วามส าคญัต่อเงือ่นไขต่างๆ ทีไ่ดท้ าขอ้ตกลงไว้

กบัเจา้หนี้อยา่งดทีีส่ดุ 
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6.  หน่วยงานราชการ  

นโยบายเกีย่วกบัการดแูลหน่วยงานราชการ 
1) บรษิทัฯ มหีน้าทีป่ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดก้ าหนด

ไว ้ทัง้ยงัสง่เสรมิใหม้กีารปฏบิตัใิหด้ยีิง่ขึน้ และ/หรอืมากกว่าทีก่ฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ 
ก าหนดไว ้

2)  บรษิทัฯ จะสนบัสนุนกจิกรรมในโอกาสต่างๆ ของหน่วยงานราชการตามความเหมาะสม 
3)  บรษิทัฯ มนีโยบายหา้มใหห้รอืรบัสนิบนแก่เจา้หน้าทีข่องรฐั ซึง่ก าหนดไวใ้นนโยบายและ

แนวทางปฏบิตัติ่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่มพฒัน์กล 
 

 7.  ชุมชนรอบโรงงาน  
นโยบายเกีย่วกบัการดแูลชมุชนรอบโรงงาน 
1)  บรษิทัฯ และพนักงานตอ้งยดึมัน่ประพฤตปิฏบิตัตินเป็นพลเมอืงทีด่ ีและเป็นประโยชน์แก่

สงัคมและชมุชน 
2)  บรษิทัฯ และพนักงานมหีน้าทีป่ระพฤตปิฏบิตัติ่อชุมชนทีอ่าศยัอยู่ใกลเ้คยีงกบับรเิวณทีต่ัง้

โรงงานด้วยความเป็นมติร และใหค้วามช่วยเหลือ สนับสนุนชุมชนใหม้คีวามเป็นอยู่ทีด่ ี
ตลอดจนรบัผิดชอบด าเนินการแก้ไขในกรณีทีเ่กิดปญัหาต่างๆ ทีไ่ด้รบัผลมาจากการ
ด าเนินการของบรษิทัอยา่งเป็นธรรม และมคีวามเทา่เทยีมกนั 

3)  บรษิทัฯ และพนกังานมหีน้าทีดู่แลและสนับสนุนกจิกรรมทีม่คีุณประโยชน์ต่อสงัคม และให้
ความรว่มมอืกบัภาครฐัและหน่วยงานต่างๆ ดว้ยความเตม็ใจ และเสยีสละเพือ่ประโยชน์ต่อ
สว่นรวม  

 
2. มาตรการชดเชยผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกรณีได้รบัความเสียหายจากการละเมิด 

บรษิทัฯ ได้ก าหนดมาตรการชดเชยผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีไว้ในกรณีได้รบัความเสยีหายจากการละเมดิ
ดงัต่อไปนี้.- 

 
 1.  พนักงาน 

มาตรการป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิต่อพนกังาน 
บรษิทัฯ จดัใหม้กีารดูแลในเรือ่งผลตอบแทนและสวสัดกิารของพนักงานอย่างทัว่ถงึ และปฏบิตัิ

ตามนโยบายการดแูลพนกังานอยา่งเครง่ครดั  และไดจ้ดัท าตูร้บัขอ้รอ้งเรยีน และ/หรอืขอ้เสนอแนะจากพนักงาน
ไวส้ าหรบัเป็นชอ่งทางในการแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนของพนกังานทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการท างาน 

 
 2.  ลูกค้า  

มาตรการป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิต่อลกูคา้  
บรษิัทฯ ได้มกีารดูแลลูกค้าตามนโยบายการดูแลลูกค้าอย่างฉันท์มติร และให้ฝ่ายขายแต่ละ 

Business Unit รว่มกบัฝา่ยการตลาดรบัผดิชอบรบัเรือ่งรอ้งเรยีนจากลูกคา้ ในกรณีทีลู่กคา้มปีญัหาและตอ้งการ
ความชว่ยเหลอื  
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เพือ่ป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิต่อลูกหนี้  ฝ่ายบญัชจีะพจิารณาคุณสมบตัิของ
ลกูหนี้ทกุรายกอ่นการท าธุรกรรม เพือ่ป้องกนัการเกดิปญัหาขึน้ในภายหลงั โดยพจิารณาตามหลกัความซือ่สตัย์
สจุรติและความน่าเชือ่ถอื รวมทัง้ขอ้มลูประวตัขิองลกูคา้ สถานะการเงนิ และประวตักิารช าระเงนิ 

 
 3.  ผู้ถือหุ้น 

มาตรการป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิต่อผูถ้อืหุน้ 
บริษัทฯ ด าเนินการปกป้องและดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นขัน้พื้นฐาน ทัง้สิทธิในการได้รบัข้อมูล

สารสนเทศ สทิธใินการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ ตลอดจนสนบัสนุนการใชส้ทิธนิอกเหนือไปจากกฎหมาย    
ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดป้ระเมนิผลและตดิตามการด าเนินการเพือ่ป้องกนัความเสยีหากจากการละเมดิ

ของผูถ้อืหุน้โดยประเมนิจากทัง้ภายในองค์กร ซึง่จะประเมนิกบัฝา่ยจดัการทีด่ าเนินการดูแลสทิธผิูถ้อืหุน้ และ
ประเมนิจากภายนอกในรูปของโครงการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ (AGM Checklist) ซึง่
ประเมนิโดยส านกังาน ก.ล.ต.  สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย และสมาคมบรษิัทจดทะเบยีน เป็นประจ าทกุปี   

 
 4. คู่ค้า (รวมทัง้ ทีป่รึกษา และ Contractor) 

มาตรการป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิต่อ Supplier และContractor 
บรษิทัฯ มกีารป้องกนักรณีความเสยีหายในการละเมดิต่อคู่คา้ โดยบรษิทัฯ มนีโยบายในการ

สรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัคูค่า้ทกุราย รวมถงึมกีารปฏบิตัติ่อคูค่า้ทกุรายอยา่งเทา่เทยีมกนั  
 

 5.  เจ้าหน้ี  
มาตรการป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิต่อเจา้หนี้  
บรษิทัฯ มมีาตรการป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิต่อเจา้หนี้ ฝ่ายบญัชจีะพจิารณา

คุณสมบตัขิองเจ้าหนี้ทุกรายก่อนการท าธุรกรรม เพือ่ป้องกนัการเกดิปญัหาขึ้นในภายหลงั โดยพจิารณาตาม
หลกัความซือ่สตัยส์จุรติและความน่าเชือ่ถอื 

 
 6.  หน่วยงานราชการ  

มาตรการป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิต่อหน่วยงานราชการ 
บรษิทัฯ มกีารป้องกนักรณีความเสยีหายจากการไมป่ฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ  โดย

บรษิทัฯ มหีน่วยงานฝา่ยกฎหมายทีจ่ะท าหน้าทีใ่นการตดิตามดูแลการปฏบิตัขิองหน่วยงานในบรษิทัฯ ใหม้กีาร
ปฏบิตัเิป็นไปตามกฎหมายอยูอ่ยา่งสม า่เสมอ 

 
 7.  ชุมชนรอบโรงงาน 

มาตรการป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิต่อชมุชนรอบโรงงาน 
บรษิทัฯ มกีารป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิต่อชุมชนรอบโรงงาน ด้วยการปฏบิตัิ

ตามนโยบายการดูแลสงัคมและชุมชน ในการสรา้งสมัพนัธ์อนัดกีบัสงัคมและชุมชนรอบขา้ง ตลอดจนใหค้วาม
ชว่ยเหลอืและสนบัสนุนชมุชนใหม้คีวามเป็นอยูท่ีด่ ี  
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3. กลไกการมีส่วนร่วมของผูส่้วนได้ส่วนเสีย 

บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ/ ข้อร้องเรียน กับ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื เลขานุการบรษิทั เกีย่วกบัเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์ รวมถงึเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การก ากบัดูแลกจิการที่ดี ได้แก่ กฎหมายหรอืจรรยาบรรณ รายงานทางการเงนิ หรือระบบควบคุมภายใน
บกพรอ่ง ผา่นทางชอ่งทางการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและค าแนะน าทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นนโยบายฉบบันี้  

โดยผูร้อ้งเรยีนจะตอ้งระบุรายละเอยีดของเรือ่งทีจ่ะแสดงความคดิเหน็/ ขอ้เสนอแนะ /ขอ้รอ้งเรยีน พรอ้ม
หลกัฐาน หรอืขอ้มูลทีเ่พยีงพอต่อการตรวจสอบ และแจ้งชื่อ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ทีส่ามารถตดิต่อได ้    
สง่มายงัชอ่งทางรบัเรือ่งดงันี้.- 

 
(1)  แจง้ผา่น โทรศพัท ์0-2328-1035 ต่อ 1013   
(2)  แจง้ผา่นชอ่งทางอเีมล info@patkol.com  
(3)  สง่จดหมายในกล่องแสดงความคดิเหน็ภายในบรษิทั บรเิวณโรงอาหารทกุแหง่ 
(4)  สง่จดหมายทางไปรษณียถ์งึบรษิทัที ่ ตู ้ปณ. 39 ปณฝ. ทุง่เศรษฐ ีกทม. 10263 

 
4. กลไกคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส 

(1)  บรษิทัฯ จะเกบ็ขอ้มลูและตวัตนของผูแ้จง้เบาะแสไว ้เป็นความลบั 
(2)  บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลเท่าทีจ่ าเป็น โดยค านึงถงึความปลอดภยั และความเสยีหายของ

ผูร้ายงานแหล่งทีม่าของขอ้มลู หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
(3)   บรษิทัฯ ไม่ยนิยอมให้ผูใ้ดมากระท าการข่มขู่ คุกคาม หรอืหน่วงเหนี่ยวพนักงานทีต่ัง้ใจ

ปฏบิตัติามนโยบายนี้ หากพนักงานเชื่อว่าตนเองถูกข่มขู่ คุกคาม หรอืหน่วงเหนี่ยว ให้
รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง หรอืผูอ้ านวยการฝ่ายทรพัยากรบุคคล และหากว่ายงั
ไมไ่ดร้บัการแกไ้ขใหร้ายงานผา่นชอ่งทางการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนของบรษิทัฯ 

(4) กระบวนด าเนินการหลงัจากมผีูแ้จง้เบาะแส โดยในเบื้องตน้เลขานุการบรษิทัจะส่งเรื่องถงึ
ฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อรวบรวมสรุปเรื่องดังกล่าวแล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบพื่อพิจารณาพิสูจน์หาข้อเท็จจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลที่กระทบต่อบริษัทฯ 
จะตอ้งน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาต่อไป 

 
 

 
 
บรษิัทฯ ได้ดูแลให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัที่เกี่ยวข้อง ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและข้อมูลอื่นๆ อย่าง

ถูกต้อง ครบถว้น โปร่งใส ทัว่ถงึ และทนัเวลา ตามขอ้ก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่ชว่ยใหผู้ถ้อืหุน้ นกัลงทนุ ลกูคา้ และผูท้ีส่นใจ สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดโ้ดยงา่ย มี
ความเทา่เทยีมกนัและเชือ่ถอืได ้โดยมกีารเปิดเผยขอ้มลู ดงันี้ 

 

หมวดท่ี 4  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
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1. การเปิดเผยข้อมลู 
1. คณะกรรมการบรษิทัมรีะบบทีด่แูลตรวจสอบว่าขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อนกัลงทนุถกูตอ้ง ไม่ท าใหส้ าคญัผดิ 

และเพยีงพอต่อการตดัสนิในของนกัลงทนุ  
2. คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้กีารรายงานผลการปฏบิตัติามนโยบายก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณ

ธุรกจิ นโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง และนโยบายเกีย่วกบัการดูแลสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีไ่ดใ้ห้
ความเหน็ชอบไวโ้ดยสรุป และผลการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่วา รวมทัง้กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัิ
ตามนโยบายดงักล่าวไดพ้รอ้มดว้ยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจ าปี และ 
website ของบรษิทั 

3. คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้กีารรายงานความรบัผดิของคณะกรรมการบรษิทัต่อรายงานทางการเงนิ
แสดงควบคูไ่ปกบัรายงานของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจ าปี 

4. คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้กีารเปิดเผยค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (Management 
Discussion and Analysis หรอื MD&A) เพือ่ประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทกุไตรมาส 

5. คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้กีารเปิดเผยคา่สอบบญัชแีละคา่บรกิารอืน่ทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิาร 
6. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้ของการประชุมและจ านวนครัง้ทีก่รรมการเขา้ร่วมประชุมในปีที่
ผ่านมา รวมถงึการฝึกอบรมและพฒันาความรูด้า้นวชิาชพีอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบรษิทัใน
รายงานประจ าปี 

7. คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้กีารเปิดเผยนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูที่
สะทอ้นถงึภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของแต่ละคน รวมถงึคา่ตอบแทนทีก่รรมการแต่ละคนไดร้บั
จากการเป็นกรรมการของบรษิทัยอ่ย  

 
2. การเปิดเผยข้อมลูบน website ของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูบน website ของบรษิทัฯ www.patkol.com ทัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษ โดยปรบัปรงุใหเ้ป็นปจัจุบนัอยูเ่สมอ ประกอบดว้ยขอ้มลูขัน้ต ่าดงัต่อไปนี้ 

1) วสิยัทศัน์และพนัธกจิ 
2) ลกัษณะประกอบธุรกจิ 
3) รายชือ่คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร 
4) งบการเงนิและรายงานเกี่ยวกบัฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานทัง้ฉบบัปจัจุบนั และของปี

กอ่นหน้า 
5) แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี ทีส่ามารถ download ได ้
6) ขอ้มลูหรอืเอกสารอืน่ใดทีบ่รษิทัน าเสนอต่อนกัวเิคราะห ์ผูจ้ดัการกองทนุ หรอืสือ่ต่างๆ 
7) โครงสรา้งการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
8) โครงสรา้งกลุ่มบรษิทั บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัรว่มคา้ เป็นตน้ 
9)  กลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทัง้ทางตรงและทางออ้มทีถ่อืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได ้    
      แลว้ทัง้หมดและมสีทิธอิอกเสยีง 
10)   การถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูบ้รหิารระดบัสงู 

http://www.patkol.com/
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11)   หนงัสอืเชญิประชมุสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ 
12)   ขอ้บงัคบับรษิทั หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิและขอ้ตกลงของกลุ่มผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี 
13)   นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่,ี นโยบายต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ เป็นตน้ 
14)   นโยบายการบรหิารความเสีย่ง รวมถงึมาตรการจดัการความเสีย่งดา้นต่างๆ 
15)   กฎบตัร วาระด ารงต าแหน่ง ของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุยอ่ย 
16)   จรรยาบรรณส าหรบัพนกังานและกรรมการ 
17)   ขอ้มลูทีส่ามารถตดิต่อหน่วยงาน หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

 
 
 

   
1. บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

 

โครงสรา้งการจดัการบรษิทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยทัง้หมด 4 ชุด 
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง และคณะกรรมการ     
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 
1) คณะกรรมการบรษิทัต้องประกอบด้วยกรรมการที่มคีุณสมบตัิหลากหลาย ทัง้ในด้านทกัษะ 

ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นทีเ่ป็นประโยชน์กบับรษิทั 
2) คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการไมน้่อยกว่า 5 คน และไมเ่กนิ 12 คน 
3) คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มี

ประสบการณ์ในธุรกจิหรอืตุสาหกรรมหลกัของบรษิทัฯ 
4) คณะกรรมการบรษิทัมกีรรมการอสิระอย่างน้อย 4 คน หรอื 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบรษิทั 

ซึง่สามารถใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการท างานของฝา่ยจดัการไดอ้ยา่งอสิระ 
5) คณะกรรมการบรษิทัมวีาระด ารงต าแหน่งกรรมการคราวละ 3 ปี  ในกรณีทีจ่ะแต่งตัง้กรรมการ

นัน้ใหด้ ารงต าแหน่งต่อไป จะน าเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีเพือ่พจิารณาอนุมตัิ 
6) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือก ประธานกรรมการ และประธานกรรมการควรเป็น

กรรมการอสิระ 

หมวดท่ี 5  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน 
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7) คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการใหก้รรมการอสิระด ารงต าแหน่งกรรมการใน
บรษิทัจดทะเบยีนอื่นไดไ้ม่เกนิ 3 แห่ง โดยพจิารณาถงึประสทิธภิาพการท างานของกรรมการ
ทีด่ ารงต าแหน่งหลายบรษิัทเพื่อใหม้ัน่ใจว่ากรรมการสามารถอุทศิเวลาในการปฏบิตัหิน้าที่
ใหแ้กบ่รษิทัไดอ้ยา่งเพยีงพอ 

8) กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารสามารถไปด ารงต าแหนงก่รรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ไมเ่กนิ 2 แหง่ 
9) กรรมการมคีณุสมบตัคิรบถว้นและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตาม พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั และ 

พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ไมม่ลีกัษณะทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสมที่
จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกจิการ 

 
 กรรมการอิสระของบริษทัฯ หมายถึง กรรมการท่ีมีคณุสมบติัดงัน้ี 

1. ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดในบรษิัทฯ บรษิัทย่อยหรอื
บรษิัทร่วม ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุม โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่
เกีย่วขอ้ง (ตามมาตรา 258 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมในการบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้
เงนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคมุบรษิทั บรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่ม และไมม่ผีลประโยชน์
หรอืสว่นไดส้ว่นเสยี เวน้แต่จะไดพ้น้การมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไมน้่อยกว่า 2 ปี  

3. ไมเ่ป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่
เป็นบดิามารดา คูส่มรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรกบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะได้รบัการเสนอชื่อเป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของ
บรษิทัหรอืบรษิทัย่อย  

4. ไม่เป็นบุคคลทีม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุม  ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชพี และทางธุรกิจ
การคา้ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในเรือ่งการท ารายการที่
เกีย่วโยงกนั เวน้แต่จะไดพ้น้การมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไมน้่อยกว่า 2 ปี  

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มี
อ านาจควบคุม และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ เวน้แต่จะไดพ้น้การมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย
หรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้
ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ
มลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นบุคคลทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูเ้กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัฯ
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษารบัเงนิเดอืนประจ าหรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวน
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หุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็น
การแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

9. ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระได้ 
10.  สามารถท าหน้าทีคุ่ม้ครองผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั และดูแลมใิห้

เกดิรายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างบรษิทัฯ กบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั และ
สามารถเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ตดัสนิใจในกจิกรรมทีส่ าคญัของบรษิทัได้ 
 

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ 
  บรษิทัฯ มหีลกัเกณฑ์คดัเลือกกรรมการอสิระ โดยสรรหาผู้ที่มคีวามสามารถ มปีระสบการณ์ เขา้ใจ
ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้ยงัเป็นผูม้วีสิยัทศัน์และมเีวลาเพยีงพอในการปฏบิตัหิน้าที ่รวมทัง้มี
คุณสมบตัติามประกาศ ระเบยีบขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางการ และขอเชญิท่านเหล่านัน้เขา้เป็นกรรมการ
อสิระของบรษิัทฯ   โดยกรรมการอสิระมวีาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกนิ 9 ปี นับจากวนัที่ได้รบัการ
แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระครัง้แรก ในกรณีทีจ่ะแต่งตัง้กรรมการอสิระนัน้ให้ด ารงต าแหน่งต่อไป 
คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาอยา่งสมเหตุสมผลถงึความจ าเป็นดงักล่าว 

 

ค านิยาม 
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร   

กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบรษิัทฯ หมายถึง กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการบริหารงาน
ประจ า มอี านาจในการจดัการ อาจเป็นหรอืไมเ่ป็นกรรมการบรหิาร และมอี านาจในการลงนามผกูพนับรษิทัฯ 

 

กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร   
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ หมายถึง กรรมการภายนอกซึ่งไม่ได้มีต าแหน่งเป็น

ผูบ้รหิารหรอืพนกังานประจ าของบรษิทัฯ ไมเ่ป็นกรรมการบรหิาร และไมม่อี านาจในการลงนามผกูพนับรษิทั  
 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการ 
1) ประธานกรรมการตอ้งไมใ่ชป่ระธานคณะเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
2) เรยีกประชมุคณะกรรมการบรษิทัและประชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนดูแลการจดัส่งหนังสอืเชญิประชุม 

รวมทัง้เอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการบรษิัทและผู้ถือหุ้นได้รบัขอ้มูลอย่างเพยีงพอและ
ทนัเวลา 

3) เสรมิสรา้งมาตรฐานการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองคณะกรรมการบรษิทั 
4) ท าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และควบคมุการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั

และตามระเบยีบทีก่ าหนดไว ้
5) ดแูลใหก้ารตดิต่อสือ่สารระหว่างกรรมการและผูถ้อืหุน้เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
1) จดัการกจิการของบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตามกรอบของกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของ

บรษิทัฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์
ของบรษิทัฯ 
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2) มคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้โดยสม ่าเสมอ และด าเนินงานโดยรกัษาผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ 
ตลอดจนมกีารเปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทนุอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น มมีาตรฐาน และโปรง่ใส

3) ก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ ได้
4) แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อท าหน้าทีช่่วยดูแล ตดิตาม และควบคุมการบรหิารงานของ

บรษิทัฯ ในเรือ่งทีเ่ป็นสาระส าคญั
5) คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายใหป้ระธานคณะเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินธุรกจิ

ของบรษิทัฯ และใหฝ้า่ยบรหิารรายงานผลการด าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็น
ประจ าทกุครัง้ทีม่กีารประชมุ

6) คณะกรรมการบรษิทัอาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลหนึ่งหรอืหลายบุคคลมอี านาจกระท าการใดๆ
แทนคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
เหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิเพกิถอน เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ๆ ได้

7) จดัท ารายงานคณะกรรมการประจ าปี และรบัผดิชอบต่อการจดัท าและการเปิดเผยงบการเงนิเพื่อ
แสดงถงึฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่า่นมา เพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

8) ประชุมกนัอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ การวนิิจฉัยชีข้าดของทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัใหถ้อื
เสยีงขา้งมาก กรรมการซึง่มสี่วนได้ส่วนเสยีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนใน
เรื่องนัน้ และประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีภายใน 4 เดอืน นับแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีอง
บรษิทัฯ

9) จดัให้มีแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บรหิารสูงสุด เพื่อเป็นการเตรยีมพร้อมในกรณีผู้บรหิารสูงสุด
ไมส่ามารถปฏบิตังิานได้

10) จดัใหม้ชี่องทางในการสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้แต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและมกีารประเมนิผลในด้าน
การเปิดเผยขอ้มลูเพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้่ามคีวามถกูตอ้งชดัเจน โปรง่ใส น่าเชือ่ถอื

11) เป็นผูน้ าและเป็นแบบอย่างในการปฏบิตังิานทีด่สีอดคลอ้งกบัแนวทางการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี
และแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ

12) สนบัสนุนใหบ้รษิทัฯ มกีารด าเนินงานเพือ่ต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบ เพื่อใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสดุต่อธุรกจิของบรษิทัฯ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

13) จดัใหม้คีูม่อืจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ารด าเนินการเรื่องใดทีก่รรมการท่านใดหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) และ/หรอื
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  มสี่วนได้ส่วนส่วนเสยีหรอืความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
บรษิทัฯ ก าหนดใหก้รรมการท่านนัน้ไม่มอี านาจอนุมตักิารด าเนินการในเรื่องดงักล่าว ทัง้นี้เพื่อ
ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็นส าคญั  

2. คณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมการตรวจสอบ
ค านิยาม
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กรรมการตรวจสอบ   
 กรรมการตรวจสอบ หมายถึง ผู้ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัทหรอืผูถ้ือหุน้ของ

บรษิทัฯ ใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะตอ้งเป็นกรรมการอสิระ ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ และไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทั
ยอ่ย และบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั  ตลอดจนมคีุณสมบตัแิละหน้าทีใ่นลกัษณะเดยีวกบัทีก่ าหนดไวใ้นประกาศ
ของส านักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบตัิและขอบเขตการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  และจะต้องมคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าที่
สอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิได ้รวมทัง้การท าหน้าทีอ่ืน่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ  

 
องคป์ระกอบและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 
-เชน่เดยีวกบัคณุสมบตักิรรมการอสิระของบรษิทัฯ 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ าหนดโดยกฎหมาย

อยา่งถกูตอ้งและเพยีงพอ 
2) สอบทานให้บรษิัทฯ มรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (Internal Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และความพอเพยีงของกระบวนบรหิาร
ความเสีย่ง 

3) สอบทานใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

4) พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์  

5) สอบทานและพจิารณารว่มกบัฝา่ยจดัการในเรือ่งขอ้บกพรอ่งส าคญัทีต่รวจพบและการสนองตอบ
ฝา่ยจดัการ 

6) มีอ านาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้เกี่ยวข้องภายใต้ข อบเขตอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และมอี านาจในการว่าจา้งหรอืน าเอาผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นมาชว่ยงาน
ตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏบิตัติามระเบยีบจากบรษิทัฯ 

7) จดัท ารายงานการก ากบัดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปีของบรษิทัฯ ซึง่รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

8) พจิารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชขีอง
บรษิทัฯ และเสนอคา่ตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มี
ฝา่ยจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

9) พจิารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผูส้อบบญัช ีและส่วนงานตรวจสอบ
ภายในใหม้คีวามสมัพนัธ์และเกื้อกูลกนั และลดความซ ้าซ้อนในส่วนที่เกีย่วกบัการตรวจสอบ
ดา้นการเงนิ 
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10) ใหค้วามเหน็ชอบ กฎบตัร แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และอตัราก าลงั
ของสว่นงานตรวจสอบภายใน 

11) พจิารณา แต่งตัง้ โยกยา้ย และประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปีของหวัหน้าแผนกตรวจสอบ
ภายใน รวมทัง้พจิารณาความเป็นอสิระของสว่นงานตรวจสอบภายใน 

12) สอบทานความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง 

13) ในการปฏบิตัหิน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการ
กระท าซึง่อาจมผีลกระทบอยา่งมนียัส าคญัต่อฐานทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
ไดแ้ก ่ 

(1) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบการควบคุม

ภายใน 
(3) การฝา่ฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแก้ไข
ภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร หากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิาร
ไม่ด าเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีส่มควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง
อาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท าดงักล่าวต่อส านกังาน ก.ล.ต.  และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

14) ปฏบิตักิารอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
วาระการด ารงต าแหน่งและการพน้จากต าแหน่ง 
1. กรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี รวมทัง้การแต่งตัง้เพิม่และถอดถอนจาก

กรรมการตรวจสอบ 
2. กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้ร ับการแต่งตัง้ใหม่ได้อีกตามที่

คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 
3. กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเมือ่ 

(1) ครบก าหนดตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก 
(4) คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 
ขาดคณุสมบตัขิองการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบหรอื
หลกัเกณฑข์อ้ก าหนดทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และหน่วยงาน
ก ากบัดแูลต่างๆ ก าหนดขึน้ 

4. กรณีมคีวามประสงคจ์ะลาออกก่อนครบวาระ ควรแจง้ต่อคณะกรรมการบรษิทัล่วงหน้า 1 เดอืน 
พรอ้มเหตุผล เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาแต่งตัง้บุคคลอื่นทีม่คีุณสมบตัิครบถ้วน
ทดแทน 
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5. เมือ่กรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่งหรอืมเีหตุใดกต็าม ทีก่รรมการตรวจสอบไม่
สามารถอยู่ไดจ้นครบวาระ มผีลใหจ้ านวนกรรมการตรวจสอบน้อยกว่าจ านวนทีก่ าหนด คอื 3 
ทา่น ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบทา่นใหมใ่หค้รบถว้นในทนัท ีหรอืย่างชา้
ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จ านวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบุคคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ใน
ต าแหน่งไดเ้พยีงเทา่วาระทีย่งัเหลอืของกรรมการตรวจสอบซึง่พน้จากต าแหน่งเทา่นัน้ 

 
 คณะกรรมการบริหาร 
องคป์ระกอบและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการบรหิาร 
1) ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั โดยมจี านวนตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 

ซึง่จะประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัจ านวนหนึ่งและอาจประกอบดว้ยผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  และ/
หรอืบุคคลภายนอกอกีจ านวนหนึ่งกไ็ด ้

2) ประกอบดว้ยกรรมการบรหิารอยา่งน้อย 3 คน 
3) คณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้ประธานกรรมการบรหิาร 
4) กรรมการบรหิารจะตอ้งมคีวามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทีเ่หมาะสม สามารถอุทศิเวลา      

มคีวามคดิเหน็อย่างเพยีงพอในการปฏบิตังิาน มคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึคุณสมบตัิ หน้าที ่และ
ความรบัผดิชอบของตน รวมถงึตอ้งไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร 
1)  ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน งบประมาณประจ าปี และอ านาจการ

บรหิารงานต่างๆ ของบรษิทัเพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิ
2)  ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการ

ด าเนินงาน และงบประมาณประจ าปี ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัใหเ้ป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและเอือ้ต่อสภาพธุรกจิ พรอ้มใหค้ าปรกึษา แนะน า การบรหิารจดัการแก่ผูบ้รหิาร
ระดบัสงู 

3)  พจิารณาอนุมตักิารใชจ้่ายเงนิเพื่อการลงทุน การจดัท าธุรกรรมทางการเงนิกบัสถาบนัการเงนิ
เพื่อการเปิดบญัช ีกูย้มื จ าน า จ านอง ค ้าประกนั และการอื่นใด รวมถงึการซื้อขาย จดทะเบยีน
กรรมสทิธิท์ีด่นิเพือ่การท าธุรกรรมตามปกตขิองบรษิทัภายใตอ้ านาจวงเงนิทีไ่ดก้ าหนดไว ้

4)  ก าหนดโครงสรา้งองค์กรและการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยครอบคลุมทัง้เรื่องการ
คดัเลอืก การฝึกอบรม การว่าจา้ง และการเลกิจา้งพนักงานของบรษิทัฯ ทีเ่ป็นคณะผูบ้รหิาร 
หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู โดยอาจมอบหมายใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารหรอืกรรมการผูจ้ดัการ 
ของบรษิทัฯ เป็นผูม้อี านาจแทนบรษิทัฯ ทีจ่ะลงนามในสญัญาจา้งแรงงาน 

5)  ก ากบัดแูลและอนุมตัเิรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ ไดแ้ก ่
5.1) พจิารณาอนุมตังิานขายตัง้แต่ 100-300 ลา้นบาท 
5.2) พจิารณาอนุมตักิารซือ้ขายทรพัยส์นิ รวมถงึการลงทนุ มลูคา่ตัง้แต่ 10-30 ลา้นบาท 
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5.3) พจิารณาตดัสนิกรณีทีม่ปีญัหาในการส่งมอบงานใหก้บัลูกคา้ มลูค่ารวมทัง้โครงการ
มากกว่า 50 ลา้นบาท และไมส่ามารถสง่มอบงานเกนิกว่า 180 วนั   

5.4) พจิารณาก าหนดแนวทางในการด าเนินคดตีามกฎหมาย 
- กรณีทีบ่รษิทัฯ ตกเป็นโจทกห์รอืจ าเลยในคดแีพง่ทีม่ทีนุทรพัยเ์กนิกว่า 10 ลา้นบาท 
- กรณีทีบ่รษิทัฯ ตกเป็นโจทกห์รอืจ าเลยในคดอีาญาทกุคด ี

5.5) พิจารณาการยอมรบัช าระค่าปรบั และ/หรือการคืนสินค้า มูลค่ารวมทัง้โครการ
มากกว่า 10 ลา้นบาท 

 

และอาจแต่งตัง้หรอืมอบหมายใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่ง หรอืหลายคนกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการบรหิารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบรหิารสามารถยกเลิก 
เปลีย่นแปลง หรอื แกไ้ขอ านาจนัน้ๆ ได ้  

6)  พจิารณากลัน่กรองงานทุกประเภททีเ่สนอคณะกรรมการบรษิทั ยกเวน้ งานทีอ่ยู่ภายใตห้น้าที่
ความรบัผดิชอบ และ/หรอืเป็นอ านาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบรษิัทฯ ที่จะเป็นผู้
พจิารณากลัน่กรองเพือ่น าเสนอคณะกรรมการบรษิทัโดยตรง 

7) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
 

วาระการด ารงต าแหน่งและการพน้จากต าแหน่ง 
1.  กรรมการบรหิารทีเ่ป็นกรรมการบรษิทัมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออก

ตามวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบรษิทั และเมื่อครบก าหนดตามวาระอาจได้รบัการ
แต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัอกีกไ็ด ้

2. กรรมการบรหิารที่เป็นผู้บรหิารของบรษิัทมวีาระการด ารงต าแหน่งเท่าทีด่ ารงต าแหน่งเป็น
ผูบ้รหิารของบรษิทั เวน้แต่คณะกรรมการบรษิทัจะมมีตเิป็นอยา่งอืน่ 

3. กรรมการบรหิารทีเ่ป็นบุคคลภายนอก ซึง่มไิด้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิารของ
บรษิทั มวีาระการด ารงต าแหน่งตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯจะเหน็สมควรก าหนดไวแ้ละอาจ
เปลีย่นแปลงไดต้ามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯเหน็สมควร 

 
 
นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการบรหิารพน้จากต าแหน่ง
เมือ่ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการ หรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทั
มหาชนจ ากดั หรอืมลีกัษณะทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัความไวว้างใจให้
บรหิารจดัการกจิการทีม่มีหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 89/3 แห่งพ.ร.บ.
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 

4. ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 
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กรณีกรรมการบรหิารคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ืน่ใบลาออกต่อประธานกรรมการบรหิาร
ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็น
กรรมการบริหารแทน เว้นแต่วาระของกรรมการบริหารผู้นัน้จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน 
คณะกรรมการบรษิทัจะไม่แต่งตัง้กรรมการบรหิารทีว่่างลงทดแทนกไ็ดก้รรมการบรหิารทีไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้ทดแทนจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พยีงเทา่วาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการบรหิารซึง่ตนแทน 

 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
องคป์ระกอบและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

1) คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงประกอบด้วยคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อย  3 คน และ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอยา่งน้อย 1 คน ตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

2) สามารถอทุศิเวลาอยา่งเพยีงพอในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3) กรรมการอสิระทีเ่ป็นประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตอ้งมคีุณสมบตัขิองกรรมการ

อสิระครบถว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
1) ก าหนดนโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่งโดยรวม (Integrated Risk Management) โดย

ครอบคลุมความเสีย่งหลกัของธุรกจิ เชน่  
1. ความเสีย่งดา้นกลยทุธ ์(Strategic Risks) 
2. ความเสีย่งดา้นการตลาด (Market Risk)  
3. ความเสีย่งดา้นการเงนิ (Financial Risks)  
4. ความเสีย่งดา้นการด าเนินงาน (Operational Risks)  

2) ก าหนดแผนจดัการความเสีย่งและกระบวนการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร 
3) ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติามกรอบการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร 
4) ใหค้ าปรกึษาแนะน าในการด าเนินการบรหิารความเสีย่ง 
5) รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เกีย่วกบัความเสีย่ง และการจดัการความเสีย่ง 
6) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

 
วาระการด ารงต าแหน่งและการพน้จากต าแหน่ง 

1) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งทีพ่น้ต าแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัอกีได ้

2) กรณีทีต่ าแหน่งกรรมการบรหิารความเสีย่งว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ 
ตามขอ้ 1. ไดแ้ก่ การพน้สภาพการเป็นกรรมการบรษิทั หรอืการลาออก หรอืการถูกถอดถอน  
ให้คณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้บุคคลที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการบรหิารความเสี่ยง
เพื่อใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมจี านวนครบตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัได้ก าหนดไว้ 
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โดยบุคคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการบรหิารความเสีย่งแทนอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พยีงเทา่วาระทีย่งัเหลอือยู่
ของกรรมการบรหิารความเสีย่งคนทีเ่ขา้มาแทน 

 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
องคป์ระกอบและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทัอยา่งน้อย 3 คน 

และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนอยา่งน้อย 1 คน ตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 
2) สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 
3) กรรมการอสิระทีเ่ป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตอ้งมคีุณสมบตัขิอง

กรรมการอสิระครบถว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
1. ท าหน้าทีค่ดัเลอืกบุคคลทีส่มควรไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ หรอืสรรหาประธานคณะ

เจา้หน้าทีบ่รหิาร  
2. ก าหนดวธิกีารและหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบรษิทั  หรอืประธานคณะเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

เพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใส 
3. สรรหาและพจิารณาคดัเลอืกบุคคลทีส่มควรไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการบรษิทั และประธาน

คณะเจ้าหน้าทีบ่รหิาร เพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
พจิารณาอนุมตัติ่อไป 

4. พจิารณาแนวทางก าหนดคา่ตอบแทนใหแ้กก่รรมการ และกรรมการทีท่ าหน้าทีใ่นคณะกรรมการ
ชดุยอ่ย 

5. ก าหนดวธิกีารและหลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ และกรรมการทีท่ าหน้าที่
ในคณะกรรมการย่อยของบริษัทอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และน าเสนอที่ประชุม 
คณะกรรมการ และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิ

6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทนของกรรมการและประธานคณะเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 
วาระการด ารงต าแหน่งและการพน้จากต าแหน่ง 

1) กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบ
ก าหนดตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัอกีกไ็ด้ 

2) เมือ่กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน พน้วาระหรอืมเีหตุใดทีก่รรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนไม่สามารถอยู่ไดจ้นครบวาระ คณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งแต่งตัง้กรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนคนใหม่แทนให้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จ านวน
กรรมการไม่ครบถ้วน และให้ผู้ทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้มวีาระการด ารงต าแหน่งเพยีงเท่าวาระที่
เหลอือยูข่องกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่ง  
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3) การพน้ต าแหน่งของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน นอกจากพน้ต าแหน่งตามวาระ
แลว้ อาจพน้จากต าแหน่งเมือ่  

(1) ตาย  
(2) ลาออก  
(3) ขาดคณุสมบตักิรรมการ หรอืมคีณุสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของการเป็นกรรมการ 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของประธานคณะเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
1. ก าหนดแผนธุรกจิ แผนการลงทุน และแผนงบประมาณประจ าปี เพื่อเสนอขออนุมตัติ่อคณะ

กรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั  
2. รบัผดิชอบการบริหารจดัการโดยรวม และพจิารณานโยบายการบรหิารงานด้านต่างๆ ของ

บรษิทัเพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิทับรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ ภายใต้กรอบนโยบาย แผน
ธุรกจิ และแผนงบประมาณทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

3. พจิารณาอนุมตัใิหด้ าเนินการ  หรอือนุมตักิารใชจ้่ายเงนิเพือ่การด าเนินการต่างๆ  ตามระเบยีบ
อ านาจอนุมตัขิองบรษิทั หรอืตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนุมตัไิวแ้ลว้ 

4. สรรหา ว่าจ้าง แต่งตัง้ สบัเปลี่ยน โอนย้าย พกังาน และเลิกจ้างผูบ้รหิารและพนักงานในทุก
ต าแหน่ง รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม 
ส าหรบัต าแหน่งระดบัเทยีบเท่าตัง้แต่ผู้อ านวยการอาวุโสขึ้นไปให้รายงานต่อคณะกรรมการ
บรษิทัเพื่อรบัทราบ ส่วนต าแหน่งระดบัเทยีบเท่าผูบ้รหิารส านักตรวจสอบภายในใหด้ าเนินการ
ภายใตค้วามเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. แต่งตัง้ผูม้อี านาจลงนามในเอกสารต่างๆ ของบรษิทัทัง้ดา้นบญัช ี การเงนิ การสัง่ซื้อ การผลติ 
การขาย และการบรหิารทัว่ไป รวมทัง้เอกสารส าคญัอืน่ๆ 

6. ก าหนด เปลีย่นแปลง แกไ้ข และยกเลกิกฎระเบยีบ ค าสัง่ ประกาศ ขอ้บงัคบั บทลงโทษ รวมทัง้
ระบบควบคุมภายใน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบตังิานของพนักงานทุกคน และเพื่อให้การ
บรหิารจดัการภายในองคก์รเป็นไปตามนโยบายทีบ่รษิทัก าหนด 

7. แต่งตัง้ที่ปรกึษาด้านต่างๆ ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อบรษิัท ทัง้นี้รวมถึงมี
อ านาจในการแต่งตัง้ทนายความเพือ่ฟ้องรอ้งด าเนินคด ีหรอืเขา้สูค้ดทีีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 

8. มอบหมายเพื่อให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานหรือกระท าการอย่า งหนึ่งอย่างใดแทนตนตามที่
เหน็สมควร และสามารถยกเลกิเพกิถอนเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ๆ ได้ 

9. รายงานผลการด าเนินงาน ความคบืหน้าของโครงการต่างๆ ตลอดจนสถานะทางการเงนิต่อคณะ
กรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษิทั 

10. ด าเนินการอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย  

ทัง้นี้  ในกรณีที่การด าเนินการเรื่องใดที่ประธานคณะเจ้าหน้าที่บรหิาร หรือบุคคลที่อาจมคีวาม
ขดัแยง้ มสี่วนได้ส่วนเสยีหรอืความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ประธานคณะเจ้าหน้าทีบ่รหิารไม่มี
อ านาจอนุมตักิารด าเนินการในเรือ่งดงักล่าว 

การสรรหากรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิาร 
(1)   การสรรหากรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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  เมื่อต าแหน่งกรรมการหรอืประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารของบรษิทัว่างลง คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนมหีน้าทีค่ดัเลอืก สรรหา บุคคลทีส่มควรได้รบัการเสนอชื่อเป็นกรรมการหรอืประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร โดยคณะกรรมการ    สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพจิารณาคดัสรรบุคคลผูท้ีม่คีุณวุฒ ิ
ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบตัเิฉพาะในดา้นต่างๆ ทีค่ณะกรรมการยงัขาดอยู่ และจ าเป็น
ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทักอ่นเป็นล าดบั  โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะพจิารณาจาก
คณุสมบตัดิงัต่อไปนี้.- 

 1. มคีุณสมบตัสิอดคล้องตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และตาม
ประกาศ หรอืกฏระเบียบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน ก.ล.ต. รวมถงึขอ้บงัคบัของ
บรษิทั 

 2. เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ มปีระสบการณ์ทีห่ลากหลาย และมคีุณสมบตัเิฉพาะในดา้น
ต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 3. เป็นผู้มคีุณลกัษณะทีส่่งเสรมิด้านการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีอาท ิมคีุณธรรมจรยิธรรม มี
ความเป็นอสิระ กล้าแสดงความคดิเห็น มคีวามคดิสร้างสรรค์ ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความระมดัระวงัและความ
ซื่อสตัย ์รวมถงึมคีวามทุม่เทอทุศิเวลาใหก้บับรษิทัอยา่งเตม็ที ่
 

(2)   การสรรหากรรมการ (กรณีทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระตามกฎหมาย) 
 การเลอืกตัง้กรรมการบรษิัททดแทนกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งเมื่อครบวาระ จะต้อง

ไดร้บัการอนุมตัแิต่งตัง้จากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีง ซึง่มหีลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเลอืกตัง้กรรมการดงัต่อไปนี้.- 

 1. ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 
2. ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตามขอ้ 1 ในการเลอืกตัง้บุคคลคน

เดยีว หรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากน้อยกว่ากนัไมไ่ด้ 
3. บุคคลทีไ่ด้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่ า

จ านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสยีงเทา่กนัเกนิจ านวนกรรมการหรอืจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

 นอกจากนี้การเลอืกตัง้กรรมการแทนต าแหน่งทีว่่างลงในกรณีอื่นทีม่ใิช่เนื่องมาจากการครบ
วาระตามกฎหมาย จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั  ดว้ยคะแนนเสยีงไมต่ ่ากว่าสองในสาม
ของจ านวนกรรมการที่ยงัเหลืออยู่ ทัง้นี้บุคคลที่เขา้มาเป็นกรรมการแทนที่จะต้องมวีาระการด ารงต าแหน่ง
เทา่กบัวาระเดมิทีเ่หลอือยูข่องกรรมการทีอ่อกไป 

 ส าหรบัในกรณีกรรมการลาออก ซึง่ขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้
กรรมการแทนได ้
 

(3)   การสรรหาผูบ้รหิาร 
ประธานคณะเจา้หน้าทีบ่รหิารไดร้บัมอบอ านาจใหเ้ป็นผูพ้จิารณาสรรหาและแต่งตัง้บุคคลทีม่ี

คุณสมบัติเหมาะสม ทัง้ด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ โดยจะ
ด าเนินการคดัเลอืกตามระเบยีบเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบุคคล  โดยถา้เป็นต าแหน่งระดบัเทยีบเท่าตัง้แต่
ผูอ้ านวยการขึน้ไปจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อรบัทราบ ส าหรบัต าแหน่งผูบ้รหิารส านักตรวจสอบ
ภายใน จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบกอ่น 
 



บริษัท พฒัน์กล จ ำกดั (มหำชน) 

29/30 | P a g eคูม่อืนโยบายและแนวทางปฏบิตักิารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

3. การประชุมคณะกรรมการบริษทั
1. คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครัง้ และด าเนินการ

ประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และกฎระเบยีบของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในทีป่ระชุมจะส่งเสรมิใหม้กีารใชดุ้ลยพนิิจทีร่อบคอบ 
และจดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอทีฝ่่ายบรหิารจะเสนอเรื่อง และมากพอทีก่รรมการจะอภปิรายปญัหาส าคญักนั
อย่างรอบคอบ รวมทัง้จดัใหม้กีารจดบนัทกึรายงานการประชุมทุกครัง้เพื่อใหก้รรมการและผูเ้กี่ยวขอ้งสามารถ
ตรวจสอบได ้กรรมการมหีน้าทีต่อ้งเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ยกเวน้กรณีทีม่เีหตุผลพเิศษ   

2. ก่อนการประชุมคณะกรรมการบรษิัทในแต่ละปี เลขานุการบรษิัทได้จัดท าก าหนดการประชุม
ประจ าปีเพื่อให้คณะกรรมการบรษิัทรบัทราบก าหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทัง้ปี  ทัง้นี้เพื่อให้กรรมการ
สามารถวางแผนล่วงหน้าและจดัเวลาในการเขา้รว่มประชมุได้ 

3. ในการก าหนดจ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาถงึความเหมาะสมกบั
ภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั โดยเลขานุการบรษิทัได้จดัท าก าหนดการประชุม
ประจ าปีพร้อมระบุเรื่องที่ต้องพจิารณาในการประชุมแต่ละครัง้  เพื่อให้คณะกรรมการบรษิัทได้รบัทราบถึง
รายละเอยีดต่างๆ ทีต่อ้งพจิารณาในการประชุมแต่ละครัง้ล่วงหน้า เช่น การประชุมในเดอืนกุมภาพนัธ์จะมกีาร
พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี และก าหนดวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี รวมถงึก าหนดวนัปิด
สมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นของบริษัท  การประชุมในเดือนพฤษภาคม สิงหาคม และธันวาคม จะมีการ
พจิารณาอนุมตังิบการเงนิสอบทานรายไตรมาสที ่1, 2 และ 3 เป็นตน้ 

4. ในการจดัประชุมแต่ละครัง้ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จดัส่งเอกสารการประชุมให้แก่
กรรมการพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และได้มีการจัดท าเอกสารและสารสนเทศ
ประกอบการประชมุ  

5. การจดัประชุมเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัและพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535
อย่างเคร่งครดั โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการอภปิรายปญัหาส าคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั และมเีลขานุการ
บรษิทัเขา้รว่มการประชมุและจดบนัทกึรายงานการประชมุ ขอ้ซกัถาม และขอ้เสนอแนะต่างๆ ของกรรมการดว้ย 
เพือ่ใหก้รรมการและผูเ้กีย่วขอ้งสามารถตดิตามและตรวจสอบได ้ 

6. ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัแต่ละครัง้ประธานกรรมการจะใชเ้วลาในการประชุมประมาณ
1-2 ชัว่โมง ซึ่งเป็นเวลาเพยีงพอที่ฝ่ายจดัการจะน าเสนอเรื่องเพื่อพจิารณา และกรรมการสามารถอภปิราย
ปญัหาส าคญักนัได้อย่างรอบคอบโดยทัว่กนั ทัง้นี้ประธานกรรมการไดส้่งเสรมิใหก้รรมการในทีป่ระชุมใชดุ้ลย
พนิิจทีร่อบคอบ และสอบถามทีป่ระชุมว่าจะมผีูใ้ดสอบถามเพิม่เตมิหรอืมคีวามเหน็ เป็นอย่างอื่นหรอืไม่ในการ
ประชมุแต่ละวาระทกุครัง้

4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั
 เลขานุการบริษัทจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในการจัดท า “แบบประเมินตนเองของ

คณะกรรมการ” (CG Self Assessment) น าเสนอคณะกรรมการบรษิทัท าการพจิารณาเป็นรายบุคคล เพื่อ
พจิารณาผลงานและแกไ้ขปญัหาต่างๆ ตลอดจนปรบัปรงุประสทิธภิาพและประสทิธผิลการท างานใหด้ขี ึน้  
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5. ค่าตอบแทนของกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ก าหนดโนบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ      

ประธานคณะเจา้หน้าทีบ่รหิาร รวมถงึผูบ้รหิารระดบัสงูไวด้งัต่อไปนี้ 
 

นโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ ประธานคณะเจา้หน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงู 
1.   การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ ประธานคณะเจา้หน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงู จะตอ้ง

พจิารณาถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่ ความรบัผิดชอบที่ได้รบัมอบหมาย ความ
ยตุธิรรม และการจงูใจทีเ่พยีงพอ สามารถเทยีบเคยีงกบัค่าตอบแทนกรรมการในบรษิทัจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาด
ใกลเ้คยีงกนั รวมถงึพจิารณาผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ และภาวะ
เศรษฐกจิโดยรวม 

2.  โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น และ
น าเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิใหค้วามเหน็ชอบ และน าเสนอต่อทีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีเพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมตัวิงเงนิค่าตอบแทน
สงูสดุในแต่ละปี การก าหนดคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่ง รวมถงึคา่เบีย้ประชมุ  

3.  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะตอ้งปฏบิตัติามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ที่ได้อนุมตัิวงเงนิค่าตอบแทน และรายละเอยีดค่าตอบแทน โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปีด้วย นอกจากนี้ยงัต้องเปิดเผยถึงส่วนทีก่รรมการได้รบัจากการท าหน้าทีอ่ื่นให้
บรษิทั เช่น ทีป่รกึษา และรวมถงึส่วนทีไ่ด้รบัจากการเป็นกรรมการและการท าหน้าทีอ่ื่น 
เชน่ ทีป่รกึษาในบรษิทัยอ่ย เป็นตน้ 

 
6. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

1. คณะกรรมการบรษิทัได้ส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมเพื่อพฒันาและให้
ความรู้แก่กรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อให้มกีารปรบัปรุงการ
ปฏบิตังิานอยา่งต่อเนื่อง   

2. เลขานุการบรษิทัได้จดัใหม้เีอกสารคู่มอืกรรมการ และหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลู ประวตั ิ
การถอืครองหลกัทรพัย์ การเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ เป็นต้น โดยจะจดัส่งใหทุ้กครัง้ทีม่กีาร
เปลีย่นแปลงกรรมการใหม ่  

3. คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดใหป้ระธานคณะเจา้หน้าทีบ่รหิารจดัท ารายงานเพื่อทราบเป็น
ประจ าถึงแผนการพฒันาและสืบทอดงาน เพื่อเตรยีมความพร้อมในเรื่องผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้

4. คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดโครงสร้างส าหรับการพัฒนาผู้บริหาร โดยมอบหมายให้
ประธานคณะเจา้หน้าทีบ่รหิารรายงานเป็นประจ าทุกปีถึงสิง่ทีไ่ด้ด าเนินการไปในระหว่างปี และพจิารณา
ควบคูก่บัแผนการสบืทอดงาน 
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เอกสารแนบ 6 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบบริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน) ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระผูท้รงคณุวุฒิจ ำนวน 3 
ท่ำน ซึ่งมีควำมรูแ้ละประสบกำรณใ์นกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน ดำ้นกฎหมำย และกำรบริหำร
องคก์ร โดยมีนำยไพโรจน ์สญัญะเดชำกุล เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ นำยวีระชัย ศรีขจร และนำยปรีชำ 
จนัทรำงกรู เป็นกรรมกำรตรวจสอบ  

ในปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีไดร้ับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ  ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบรวมทัง้สิน้  5 
ครัง้ โดยไดม้ีกำรหำรือร่วมกบัฝ่ำยจดักำร ผูต้รวจสอบภำยใน และผูส้อบบญัชีในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งสำมำรถสรุป
สำระส ำคญัในกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีไดด้งันี ้
 
1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปีของบริษัท พัฒนก์ล 
จ ำกัด (มหำชน) ร่วมกับผูส้อบบัญชี ทุกไตรมำส โดยได้สอบถำมผูส้อบบัญชี ถึงควำมเห็น และขอ้สังเกตในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงิน เพ่ือใหม้ั่นใจว่ำกำรจัดท ำงบกำรเงินมีควำมถูกตอ้งเพียงพอ และไดป้ฏิบัติตำมขอ้ก ำหนด 
กฎหมำยและมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรบัรองทั่วไป ในกำรจัดท ำงบกำรเงินใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล และมีกำร
เปิดเผยขอ้มลูในงบกำรเงินอย่ำงเพียงพอและทนัเวลำ เพ่ือเป็นประโยชนก์บันกัลงทนุหรือผูใ้ชง้บกำรเงิน 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบไดใ้หข้อ้คิดเห็นต่อกำรจัดท ำรำยงำนค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำย
จดักำรในกำรใหข้อ้มลูท่ีชดัเจน มีกำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน และปัจจยัท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน
อย่ำงรอบดำ้น  
 
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนใหบ้ริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน) มีระบบกำรควบคมุภำยใน และระบบ
กำรตรวจสอบภำยในท่ีเพียงพอ เหมำะสม และมีประสิทธิผล พร้อมทั้งสรุปประเด็นท่ีมีนัยส ำคัญเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ 
 
3. การสอบทานการปฏบิัตติามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง   

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนใหบ้ริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทฯย่อย มีกำรปฏิบตัิตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ
กฎหมำย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัทรำบรำยงำนกำรปฏิบตัิตำม
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท พัฒนก์ล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทฯย่อยจำกฝ่ำยจัดกำร 
รวมทั้งผลกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวข้องจำกหน่วยงำนตรวจสอบด้วย ซึ่ง
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คณะกรรมกำรตรวจสอบไดใ้หข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน ์เพ่ือใหม้ีกระบวนกำรในกำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิตำม
กฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำงมีประสิทธิภำพ สรำ้งควำมมั่นใจว่ำบริษัทฯ ในกลุ่มบริษัท พฒันก์ล จ ำกดั 
(มหำชน) มีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวขอ้งอย่ำงครบถว้น 
 
4. การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดอ้นุมตัิแผนงำนตรวจสอบประจ ำปีของหน่วยงำนตรวจสอบโดยใชห้ลกัเกณฑ์
กำรตรวจสอบตำมผลกำรประเมินควำมเสี่ยง ซึ่งสอดคลอ้งกบัควำมเสี่ยงท่ีส  ำคญัและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน)  รวมทัง้สอบทำนรำยงำนผลกำรตรวจสอบงำนโครงกำร (SITE AUDIT) กำรตรวจ
นับสินคำ้คงเหลือประจ ำปี กำรตรวจสอบลูกหนีค้งคำ้ง ซึ่งมีกำรพิจำรณำประเด็นกำรตรวจสอบท่ีส ำคญัอย่ำง
ต่อเน่ือง รวมถึงกำรติดตำมกำรปรบัปรุงแกไ้ขอย่ำงสม ่ำเสมอ ทัง้นีส้่วนงำนตรวจสอบภำยในเป็นหน่วยงำนอิสระ 
มุง่เนน้กำรตรวจสอบเชิงป้องกนัท่ีมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลอย่ำงเพียงพอ เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล  

นอกจำกนีไ้ดม้ีกำรพิจำรณำทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทกุปี รวมถงึพิจำรณำควำม
เพียงพอเหมำะสมของอตัรำก ำลงัคนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  
 
5. การพจิารณาเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชขีองบริษัท พัฒนก์ล จ ากัด (มหาชน) และการประชุมร่วมกับ   

ผู้สอบบัญช ี
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพิ้จำรณำเสนอแต่งตัง้บริษัท กรินทร ์ออดิท จ ำกัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท 

พฒันก์ล จ ำกดั (มหำชน) รวมทัง้พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนในปี 2564 นอกจำกนี ้ไดร้่วมประชุมกบัผูส้อบบัญชี 
และหน่วยงำนตรวจสอบ โดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเขำ้ร่วม เพ่ือรับทรำบแผนกำรตรวจสอบของผูส้อบบัญชี รวมทั้ง
ปัญหำหรืออปุสรรคในกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบ เพ่ือแนะน ำแนวทำงในกำรแกไ้ขปรบัปรุง ซึ่ง ในปี 2563 ไดม้ีกำร
ประชมุรว่มกนั 4 ครัง้ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบัติงำนดว้ยควำมรอบคอบไดใ้หข้อ้คิดเห็นและค ำแนะน ำ ซึ่งช่วยส่งเสริม
กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี และเพ่ือประโยชนต์่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ รวมถึงเพ่ือรกัษำผลประโยชนข์องผูถื้อ
หุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ำย 

ทัง้นี ้ภำรกิจท่ีไดป้ฏิบตัิในปี 2563  ตำมท่ีกลำ่วขำ้งตน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ขอสรุปควำมเห็นดงันี ้

• ระบบบญัชีและรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ มีควำมถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และมีกำรเปิดเผยขอ้มลูท่ี
ส  ำคญัครบถว้น เพียงพอ และทนัเวลำ  

• ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ มีควำมเพียงพอและเหมำะสม มีกำรปรับปรุงระบบกำร
ควบคมุภำยในอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือใหม้ีควำมเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบนั
และอนำคต และสอดคลอ้งกบักฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 
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• ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ คือบริษัท กรินทร ์ออดิท จ ำกดั มีควำมเป็นอิสระและ มีประสบกำรณ ์ ใน
กำรตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ ใหม้ีควำมถูกตอ้ง เช่ือถือได้ และมีกำรเปิดเผย
ขอ้มลูที่ส  ำคญัครบถว้น เพียงพอ และทนัเวลำ 

• จำกกำรสอบทำนรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรำยกำรท่ีอำจจะมีควำมขัดแยง้  ทำงผลประโยชน ์
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำบริษัทฯ ไดม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงถูกตอ้งครบถว้น และรำยกำร
ดงักลำ่วเป็นรำยกำรที่มีเง่ือนไขและรำคำท่ียุติธรรมเหมำะสม ซึง่ไดผ้่ำนกำรอนมุตัิจำกฝ่ำยจดักำร
หรือคณะกรรมกำรบริษัทฯ ก่อนท ำรำยกำรแลว้ 

 
 

วนัท่ี  17  กมุภำพนัธ ์ 2564 
ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 
 

(นำยไพโรจน ์สญัญะเดชำกลุ) 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

 



www.patkol.com

��� ถ.เฉลิมพระเกยีรต ิร.� แขวงหนองบอน เขตประเวศ
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บริษัท พฒันก์ล จาํกัด (มหาชน)

โทร     : (66) 2328 1035
แฟ็กส ์ : (66) 2328 1245

เวป็ไซต ์ : www.patkol.com
อเีมล ์    : sureerats@patkol.com

คุณภาพ พร้อมบริการ
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