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สารจากประธานกรรมการบริษทั 

สวสัดีครับท่านผูถื้อหุน้และท่านผูล้งทุน 

 ผลประกอบการของ  บริษทั พฒัน์กล  จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือในปี 2556 อาจแสดงผลขาดทุน 

85 ล้านบาท   แต่เป็นการขาดทุนท่ีเป็นการยุติคดีความ ระหว่าง บมจ.พฒัน์กล และ บจ.ทีพีเค เอทานอล ซ่ึงคดี

ความน้ีเกิดข้ึนเม่ือ 5-6  ปีท่ีแลว้ ผมในนามคณะกรรมการบริษทัทุกท่านขอเรียนยืนยนัว่าดว้ยมาตรการบริหาร

ความเส่ียงและการบริหารธุรกิจท่ีโปร่งใส คณะกรรมการจะช่วยกนัดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนให้

ไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม  

อยา่งไรก็ตามดว้ยความเอาใจใส่และความสามารถของคณะผูบ้ริหารบริษทัในช่วงวิกฤตดงักล่าว ไดท้  าให ้

พฒัน์กลสามารถปรับระบบบริหาร จนขยายงานไดอ้ย่างกา้วหนา้ ทั้งในตลาดภายในประเทศ ตลาดอาเซียน และ

ตลาดเพื่อนบา้นใกลเ้คียง เช่น พม่า  และศรีลงักา 

ผมขอเรียนวา่ธุรกิจของพฒัน์กลเป็นธุรกิจงานดา้นวิศวกรรม สนบัสนุนงานผลิตอาหารโดยตรง  พฒัน์กล

ขณะน้ีมีวศิวกรเกือบ 250  คน  และวศิวกรส่วนหน่ึง ส าเร็จหลกัสูตรสายงานผลิตอาหารโดยตรง  

 ธุรกิจเคร่ืองท าน ้ าแข็งหลอดของพฒัน์กลขณะน้ี อยูใ่นฐานะผูน้ าของโลก  มีส่วนแบ่งตลาดต่างประเทศ 

เกินกวา่ 50 เปอร์เซ็นต ์ และยงัสามารถขายเคร่ืองท าน ้าแขง็ไปทัว่โลก เช่น ซาอุดิอาราเบีย  คูเวท  เวเนซูเอร่า   เปอ

โตริโก  และสหรัฐอเมริกา 

 นอกจากนั้น  พฒัน์กลไดพ้ฒันาระบบ บรรจุและจดัเก็บน ้ าแข็งอตัโนมติั  ซ่ึงก าลงัเป็นธุรกิจท่ีจะขยายตวั 

เน่ืองจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

 ในธุรกิจอ่ืน เช่น เคร่ืองท าความเยน็ เคร่ืองจกัรอาหาร และการพฒันา ออกแบบสายการผลิตอาหารต่างๆ 

บริษทัฯไดข้ยายกิจการไปยงัประเทศต่างๆ ในอาเซียน และประเทศเพื่อนบา้นอีกดว้ย 

 พฒัน์กลฯ มีโครงการสร้างวิศวกรและช่างฝีมืออย่างเป็นระบบ  จึงท าให้บริษทัฯไม่ขาดแคลนช่างและ

วศิวกร ในการขยายงาน  ซ่ึงเป็นจุดท่ีไดเ้ปรียบของบริษทัฯ เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง  ซ่ึงเป็นบริษทัขนาดเล็ก  ท่ีไม่

สามารถรับกบัรายจ่ายของการพฒันาได ้

 ผมมีความมัน่ใจว่าพฒัน์กลจะเติบโตอย่างย ัง่ยืน และสามารถท าก าไรไดดี้ หลงัจากออกจากแผนฟ้ืนฟู

กิจการแลว้ และบริษทัฯ จะเติบโตเป็นบริษทัชั้นน าของอาเซียนอยา่งแน่นอน 

 

            รศ.ดร.สมชอบ  ไชยเวช 

               ประธานกรรมการบริษทั 
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สารจากกรรมการผูจ้ดัการ 
สวสัดีครับท่านผูถื้อหุน้และผูล้งทุนท่ีเคารพ 
 
 ในปี 2556  คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในฐานะผูบ้ริหารแผนฟ้ืนฟกิูจการของบริษทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) ได้
ท าสญัญาประนีประนอมคดีความกบั บริษทั  ทีพีเค เอทานอล จ ากดั ซ่ึงรวมทั้งคดีท่ี บจ. ทีพีเค เอทานอล ฟ้อง บมจ.พฒัน์
กล และธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)   โดยเรียกร้องใหช้ าระเงิน ตามหนงัสือค ้าประกนัสัญญาท่ีพฒัน์กลไดใ้ห ้ทีพีเค 
เอทานอล ไวเ้ป็นหลกัประกนัตามสญัญา จ านวน 314 ลา้นบาท 
 ประเดน็หลกัของการประนีประนอมยอมความ ดงัน้ี :- พฒัน์กลยินยอมใหธ้นาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  ช าระ
เงินตามหนงัสือค ้าประกนัสัญญา จ านวน  314 ลา้นบาท  และทีพีเค เอทานอล ตกลงซ้ืออุปกรณ์ท่ีคา้งอยู่ท่ี บริษทั พฒัน์กล 
แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั  ในราคา 14  ลา้นบาท   ทั้งพฒัน์กล  ธนาคารกรุงเทพฯ  และพีทีเค เอทานอล ตกลงยกเลิกคดี
ความระหวา่งกนัทั้งหมด รวมถึง ทีพีเค เอทานอล ถอนค าร้องขอรับช าระหน้ี ต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยท์ั้งหมดดว้ย 
 ผูบ้ริหารแผนเห็นวา่การประนีประนอมคดีความกบัทีพีเคเป็นการสมควร เน่ืองจากพฒัน์กลก าลงัเติบโต มีรายได้
ดี  และหากออกจากแผนฟ้ืนฟูกิจการ จะสามารถขยายงานไดอี้กมาก 
 หลงัจากการประนีประนอมคดีความแลว้ พฒัน์กลฯสามารถออกจากแผนฟ้ืนฟกิูจการได ้เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2556
 ปลายปี 2556 พฒันก์ลฯไดเ้ปิดศูนยข์ายและบริการเคร่ืองท าน ้าแขง็หลอด ภาคอีสาน ท่ีจงัหวดัขอนแก่น และใน
ตน้ปี 2557 น้ี พฒันก์ล เปิดศูนยข์ายและบริการเคร่ืองท าน ้าแขง็หลอด ประจ าภาคใต ้ท่ีจงัหวดัสุราษฎธ์านี 

ในอนาคตอนัใกลน้ี้ บริษทัฯ มีแผน จะเปิดศูนยข์ายและบริการเคร่ืองท าน ้ าแข็งหลอด ประจ าภาคเหนือ ท่ีจงัหวดั
ล าพนู  นอกจากนั้นบริษทัฯ  ก าลงัพิจารณาขยายการด าเนินงาน โดยจะเปิดบริษทัในประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงขณะน้ีบริษทัฯ 
มีส านกังานตวัแทนอยูใ่นประเทศ อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  มาเลเซีย  และเวียดนาม 
 ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2556  สามารถท าก าไรจากการด าเนินงานไดเ้ช่นเดียวกบัปีท่ีผา่นมา แต่
เน่ืองจากมีรายการถกูหกัหน้ีท่ีประนีประนอมกบั ทีพีเค เอทานอล จ านวน 314 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ อีกจ านวน
หน่ึง  บริษทัฯ จึงมีผลประกอบการส าหรับปี 2556 ขาดทุน จ านวน 85 ลา้นบาท 
 คณะผูบ้ริหารไดป้รับปรุงการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยจา้งบริษทัท่ีปรึกษา มาปรับปรุงการบริหารงานของ
โรงงาน พฒันก์ล แมนนูแฟคเจอร่ิง และยงัไดน้ าระบบการเช่ือมถงัอตัโนมติั และปรับปรุงเคร่ืองจกัรอีกจ านวนหน่ึง ซ่ึงท า
ให ้พฒันก์ล แมนนูแฟคเจอร่ิง สามารถลดตน้ทุนการผลิต และยงัสามารถเพ่ิมศกัยภาพการผลิตไดอี้กดว้ย 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ขอเรียนท่านผูถื้อหุน้วา่ พฒันก์ล ไดเ้ตรียมความพร้อมในหลายๆดา้น ทั้งในบุคคลากร 
เคร่ืองจกัร โรงงาน และเร่ืองระบบงาน บริษทัไดต้ดัสินใจลงทุนระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)ใหม่ เพ่ือให้
การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเพ่ือรองรับการขยายตวัในอนาคต นอกจากน้ีพฒันก์ลจะขยายไปสู่ตลาดโลกใน
ดา้นเคร่ืองท าน ้าแข็งหลอดและธุรกิจสาขาสาขาอ่ืนๆ ในตลาดอาเซียนและประเทศใกลเ้คียง เช่น พม่า  และศรีลงักา และ
บริษทัคาดวา่จะสามารถเขา้ซ้ือขายหุน้ในตลาดหลกัทรัพยไ์ดไ้ม่เกินไตรมาสท่ี 4 ของปี 2557 น้ี  
 ผมมัน่ใจวา่ พฒัน์กลจะเจริญเติบโตอยา่งมัน่คง และสามารถท าก าไรไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 
 

  ดร.ปิยะ  จงวฒันา  
     ( กรรมการผูจ้ดัการและประธานกรรมการบริหาร ) 
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คณะกรรมการบริษัท 

 

 
1. นายสุชาติ  สุขสุมิตร      กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการาตรวจสอบ  
2. นายแสงชยั  โชติช่วงชชัวาล  กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร 
3. รศ.ดร.สมชอบ  ไชยเวช  ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 
4. ดร.ปิยะ  จงวฒันา   กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ/ประธานกรรมการบริหาร 
5. นายสุเมธ  สุขสุมิตร   กรรมการ / กรรมการบริหาร 
6. นายปเนต  จงวฒันา   กรรมการและเลขานุการบริษทั/กรรมการบริหาร 
7. นางสาวนงลกัษณ์  ศกัดาไกร  กรรมการบริษทั 
8. นางอนงคศิ์ริ  ไชยะกุล   กรรมการบริษทั 
9. นายวรีะชยั  ศรีขจร   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
10. นายปรีชา  จนัทรางกรู  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
11. นายภราดร  จุลชาต   กรรมการ / ท่ีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

การถือหุน้ในบริษทั  ไม่มี 

การเป็นกรรมการในกิจการ  ไม่มี 
ท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบับริษทั 
ขอ้พิพาททางกฎหมาย  ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 

วฒิุสูงสุดทางการศึกษา  ปริญญาเอก  (Ph.D) สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล  Purdue University , USA. 
    วปอ. รุ่น ๒๘ 

ประวติัการอบรมหลกัสูตรกรรมการ DAP Director Accreditation  Program    
ประวติัการท างาน  อดีต - รับราชการท่ีวทิยาลยัเทคนิคไทย-เยอรมนั กทม. 

   - รองผอ.วทิยาลยัเทคนิคไทย-เยอรมนั       
   - คณบดี คณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
      พระนครเหนือ(สจ.พ) หรือวทิยาลยัเทคนิคไทย-เยอรมนั เดิม 

   - รองอธิการบดี บริหารงาน วทิยาเขต สจ.พ. 
   -  อธิการบดี สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

   - กรรมการทบวงมหาวทิยาลยั 
   - กรรมการบอร์ด BOI และอนุกรรมการโครงการของ BOI 
   - กรรมการสภาวจิยั 

   - กรรมการสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย   
   - กรรมการนโยบายอุตสาหกรรม สภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ    
  ปัจจุบนั -  กรรมการบอร์ดสถาบนัไทย-เยอรมนั (กระทรวงอุตสาหกรรม) 
   -  กรรมการขา้ราชการรัฐสภา 
   -  ท่ีปรึกษาผูท้รงคุณวฒิุกองทุนร่วม “วรรณ” เพื่อ SME 

   -  นายกสภา วทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ  กทม. 
   -  กรรมการสภามหาวทิยาลยัราชมงคล ธญับุรี จ.ปทุมธานี  

   -  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

    -  คณะกรรมการท่ีปรึกษาศูนยว์จิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
            พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

   -  กรรมการ มูลนิธิ ดร.ปิยะ  จงวฒันา 
  ใบประกอบวชิาชีพวศิวกรรม วฒิุวศิวกร เคร่ืองกล, วก.419 
 

ช่ือ    รศ.ดร.สมชอบ  ไชยเวช 

อาย ุ    77  ปี 

สญัชาติ    ไทย 
ต าแหน่ง    ประธานกรรมการ ,กรรมการอิสระ 
วนัท่ีรับต าแหน่ง   27  เมษายน  2549 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  7  ปี 
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การถือหุน้ในในบริษทั  54,869,844  หุน้ 
การเป็นกรรมการในกิจการ  ไม่มี 
ท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบับริษทั  

ขอ้พิพาททางกฎหมาย  ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีท่ีผา่นมา   
วฒิุสูงสุดทางการศึกษา Associated Degree in Applied  Science in Air      
  Conditioning  Engineering   Technology, Milwaukee School of Engineering,  
        Milwaukee, Wisconsin, USA.. 
       ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์ สาขาเคร่ืองกล จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 

     ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาวิศวกรรม     
     เคร่ืองกล สถาบนัเทคโนโลยี พระจอมเกลา้พระนครเหนือ     
ประวติัการอบรมหลกัสูตรกรรมการ  Director Certification Program (DCP)  2548           
ประวติัการท างาน  ปัจจุบนั - ประธานกรรมการบริษทั  พฒันก์ล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 
    -  ประธานกรรมการบริษทั พฒันก์ล อาร์ แอนด ์ดี จ ากดั 

    -  ประธานกรรมการบริษทั พฒันก์ล  เทรดด้ิง จ ากดั 

    -  ประธานกรรมการบริษทั สยามพฒัน์กล จ ากดั  

    -  ประธานกรรมการ บริษทั เอสพาเนล จ ากดั 
   -  กรรมการบริษทั พรีแพคประเทศไทย จ ากดั   

   -  คณะกรรมการท่ีปรึกษาศูนยว์จิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
           พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

   - นายกสมาคมกิตติมศกัดิ สมาคมเคร่ืองท าความเยน็ 

   -  กรรมการกิตติมศกัด์ิ ASHRAE Thailand Chapter  

   -  อุปนายกสภาธุรกิจไทย-บงัคลาเทศ 

   -   กรรมการสภาอุตสาหกรรม 

   -  ประธานมูลนิธิ ดร.ปิยะ  จงวฒันา     
 ใบประกอบวชิาชีพวศิวกรรม วฒิุวศิวกร สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล   
         

  

ช่ือ    ดร.ปิยะ  จงวฒันา 
อาย ุ    68   ปี 

สญัชาติ    ไทย 
ต าแหน่ง    กรรมการผูจ้ดัการ 
วนัท่ีรับต าแหน่ง   28  มิถุนายน  2536 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  20 ปี 
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การถือหุน้ในในบริษทั  45,041,303  หุน้ 
การเป็นกรรมการในกิจการ  ไม่มี 
ท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบับริษทั  

ขอ้พิพาททางกฎหมาย  ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีท่ีผา่นมา  
 

วฒิุสูงสุดทางการศึกษา  ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าก าลงั สถาบนัเทคโนโลย ี

     พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

     ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศารสตร์ 

ประวติัการอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 2547 

ประวติัการท างาน ปัจจุบนั  -  กรรมการ บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 

    - กรรมการ บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั 

    -  กรรมการ บริษทั สยามพฒัน์กล จ ากดั 

    -  กรรมการ บริษทั เอส พาเนล จ ากดั 

    -  กรรมการ บริษทั พฒัน์กล อาร์ แอนด ์ดี จ ากดั 

    -  กรรมการ มูลนิธิ ดร.ปิยะ   จงวฒันา 

             ใบประกอบวชิาชีพวศิวกรรม สามญัวศิวกร สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลงั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การถือหุน้ในในบริษทั   500  หุน้ 
การเป็นกรรมการในกิจการ   ไม่มี 
ท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบับริษทั    

ช่ือ    นายแสงชยั  โชติช่วงชชัวาล 

อาย ุ    57   ปี 

สญัชาติ    ไทย 
ต าแหน่ง    กรรมการ 
วนัท่ีรับต าแหน่ง   26  พฤษภาคม  2541 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  15  ปี 

ช่ือ    นายภราดร  จุลชาต 

อาย ุ    49  ปี 

สญัชาติ    ไทย 
ต าแหน่ง    กรรมการ 
วนัท่ีรับต าแหน่ง   28  มิถุนายน   2536 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  20  ปี 
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ขอ้พิพาททางกฎหมาย   ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีท่ีผา่นมา 
วฒิุสูงสุดทางการศึกษา   ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Eastern Michigan  
     University, USA. 

ประวติัการอบรมหลกัสูตรกรรมการ  DCP Refresher Course 

     Director Certification Program (DCP) 2537 
     Director Accreditation Program(DAP) 2536  

ประวติัการท างาน  อดีต  - เจา้หนา้ท่ีวานิชธนกิจ บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ภทัรธนกิจ  จ ากดั  

      -รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บริษทั พฒัน์กล จ ากดั  (มหาชน)     
   ปัจจุบนั  - ท่ีปรึกษากรรมการตรวจสอบ บริษทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) 
     - กรรมการผูจ้ดัการบริษทั พรีแพคประเทศไทย จ ากดั 
   
 

 
 

การถือหุน้ในในบริษทั   ไม่มี 
การเป็นกรรมการในกิจการ   ไม่มี 
ท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบับริษทั  

ขอ้พิพาททางกฎหมาย   ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีท่ีผา่นมา 
วฒิุสูงสุดทางการศึกษา    นิติศาสตร์บณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

      เนติบณัฑิตไทย 

ประวติัการอบรมหลกัสูตรกรรมการ   Accounting for Non-Accounting Audit Committee 

     Director Accreditation Program (DAC) 

ประวติัการท างาน  อดีต  - รับราชการเป็นผูพ้ิพากษา 26 ปี  
   ต  าแหน่งสุดทา้ยคือ ผูพิ้พากษาศาลฎีกา 

ปัจจุบนั  - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั พฒัน์กล จ ากดั  (มหาชน) 
- ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั พฒันก์ล จ ากดั (มหาชน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ    นายสุชาติ  สุขสุมิตร 
อาย ุ    77   ปี 

สญัชาติ    ไทย 
ต าแหน่ง    กรรมการ , กรรมการอิสระ 
วนัท่ีรับต าแหน่ง   28  พฤษภาคม   2539 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  17  ปี 
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การถือหุน้ในในบริษทั   ไม่มี 
การเป็นกรรมการในกิจการ   ไม่มี 
ท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบับริษทั 

ขอ้พิพาททางกฎหมาย   ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีท่ีผา่นมา 

วฒิุสูงสุดทางการศึกษา   ปริญญาโทบริหารธุรกิจ South Eastern University, 
      Washington  DC, USA. 

ประวติัการอบรมหลกัสูตรกรรมการ  Director Certification Program (DCP) 2547 

ประวติัการท างาน  ปัจจุบนั  - ผูอ้  านวยการสถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ (องคก์ารมหาชน) 
- กรรมการตรวจสอบ  บริษทั พฒัน์กล จ ากดั   (มหาชน) 

    - กรรมการ บริษทั ไทย สโตเรจ แบตเตอร่ี จ ากดั (มหาชน) 
    - กรรมการบริษทั  ที.เค.เอส.เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
 ใบประกอบวชิาชีพวศิวกรรม สามญัวศิวกร สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

 

 
 
 
 
 
    
 
  
 

 

การถือหุน้ในในบริษทั    ไม่มี 
การเป็นกรรมการในกิจการ    ไม่มี 
ท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบับริษทั  

ขอ้พิพาททางกฎหมาย    ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา  
วฒิุสูงสุดทางการศึกษา    ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บณัฑิต สาขาการบริหาร (พณบ.)  

  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวติัการอบรมหลกัสูตรกรรมการ บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 Director Accreditation Program(DAP) 2547   

ประวติัการท างาน   ปัจจุบนั  - กรรมการตรวจสอบ บริษทั พฒัน์กล จ ากดั  (มหาชน) 

ช่ือ    นายวรีะชยั   ศรีขจร 
อาย ุ    60   ปี 

สญัชาติ    ไทย 
ต าแหน่ง    กรรมการ, กรรมการอิสระ 
วนัท่ีรับต าแหน่ง   28  มิถุนายน  2536 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  20 ปี 

ช่ือ    นายปรีชา   จนัทรางกรู 

อาย ุ    70   ปี 

สญัชาติ    ไทย 
ต าแหน่ง    กรรมการ ,กรรมการอิสระ 
วนัท่ีรับต าแหน่ง   9  มิถุนายน  2542 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  14  ปี 
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การถือหุน้ในในบริษทั   27,285,080  หุน้ 
การเป็นกรรมการในกิจการ   ไม่มี 
ท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบับริษทั  

ขอ้พิพาททางกฎหมาย   ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา  
วฒิุสูงสุดทางการศึกษา   ปริญญาโทสาขา Perfect Management, George Washington University 

ประวติัการอบรมหลกัสูตรกรรมการ  DCP Refresher Course   

     Director Certification Program (DCP) 2545 
ประวติัการท างาน  ปัจจุบนั             -  รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทยน ้ าแขง็หลอด จ ากดั 
 
                 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

การถือหุน้ในในบริษทั   - ไม่มี - 
การเป็นกรรมการในกิจการ   ไม่มี 
ท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบับริษทั   

ขอ้พิพาททางกฎหมาย   ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีท่ีผา่นมา 
วฒิุสูงสุดทางการศึกษา   ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาการบญัชี    
     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวติัการอบรมหลกัสูตรกรรมการ  DAP Director Accreditation  Program   
ประวติัการท างาน  ปัจจุบนั  - กรรมการ บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง  จ ากดั 

     - กรรมการ บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั 

     - กรรมการ บริษทั พฒัน์กล อาร์แอนดดี์ จ ากดั 

     - กรรมการ บริษทั สยามพฒัน์กล จ ากดั 
 

ช่ือ    นางอนงคศิ์ริ  ไชยะกลุ 

อาย ุ    70  ปี 

สญัชาติ    ไทย 
ต าแหน่ง    กรรมการ 
วนัท่ีรับต าแหน่ง   14  มกราคม  2547 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  10  ปี 

ช่ือ    นางสาวนงลกัษณ์  ศกัดาไกร 
อาย ุ    39  ปี 

สญัชาติ    ไทย 
ต าแหน่ง    กรรมการ 
วนัท่ีรับต าแหน่ง   16  มิถุนายน   2543 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  14  ปี 
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การถือหุน้ในในบริษทั              13,348,742   หุน้ 
การเป็นกรรมการในกิจการ   -ไม่มี- 
ท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบับริษทั   

ขอ้พิพาททางกฎหมาย   ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีท่ีผา่นมา 
ประวติัการอบรมหลกัสูตรกรรมการ  FSD Financial Statements for Directors   
วฒิุสูงสุดทางการศึกษา   วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาเคร่ืองกล สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
     ปริญญาโท เอน็จิเนียร่ิง เทนเนจเมน้ท ์นิวเจอร์ซ่ี อินสติติว ออฟ 

     เทคโนโลย ีสหรัฐอเมริกา 

ประวติัการท างาน  ปัจจุบนั  -      รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารทัว่ไป 

- กรรมการบริษทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการบริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 

- กรรมการบริษทั เอส พาเนล จ ากดั 

- กรรมการบริษทั พฒัน์กล อาร์ แอนด ์ดี จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ    นายปเนต  จงวฒันา 
อาย ุ    37   ปี 

สญัชาติ    ไทย 
ต าแหน่ง    กรรมการ 
วนัท่ีรับต าแหน่ง   20  สิงหาคม  2551 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ   6  ปี 
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การถือหุน้ในในบริษทั   977,442  หุน้ 
การเป็นกรรมการในกิจการ   ไม่มี 
ท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบับริษทั   

ขอ้พิพาททางกฎหมาย   ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีท่ีผา่นมา 
วฒิุสูงสุดทางการศึกษา   ปริญญาตรี วศิวกรรมเคร่ืองกล สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ประวติัการอบรมหลกัสูตรกรรมการ  DAP Director Accreditation  Program    
ประวติัการท างาน  ปัจจุบนั  - กรรมการบริษทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 

     - กรรมการบริษทั พฒัน์กล  เทรดด้ิง จ ากดั 

     - กรรมการ บริษทั พฒัน์กล อาร์ แอนด ์ดี จ ากดั 

     - กรรมการบริษทั สยามพฒัน์กล จ ากดั 

     - กรรมการบริษทั เอส พาเนล จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ    นายสุเมธ  เจียมบุตร 
อาย ุ    59   ปี 

สญัชาติ    ไทย 
ต าแหน่ง    กรรมการ 
วนัท่ีรับต าแหน่ง   29  เมษายน  2552 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ   5  ปี 
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คณะกรรมการบริหาร 
นายปิยะ    จงวฒันา   

อาย ุ  68  ปี 

    สญัชาติ  ไทย 

    ต าแหน่ง  ประธานกรรมการบริหาร ,  กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 

นายแสงชยั  โชติช่วงชชัวาล  

อาย ุ    57  ปี 

    สญัชาติ  ไทย 
        ต าแหน่ง  รองกรรมการผุจ้ดัการสายงานบริหารกลุ่มธุรกิจ 
 
 

นายสุเมธ  เจียมบุตร   

อาย ุ  59  ปี 

    สญัชาติ  ไทย 

    ต าแหน่ง  รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานผลิต PKM 
 
 

นายสมบติั   ศรีชยันนท ์   

อาย ุ  64  ปี 

    สญัชาติ  ไทย 

    ต าแหน่ง  รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารกลุ่ม 
 
  

นายปเนต   จงวฒันา   

อาย ุ  37  ปี 

    สญัชาติ  ไทย 

    ต าแหน่ง  รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารทัว่ไป 
 
 
 

นายอดิศกัด์ิ  พลูศรี   

อาย ุ  50  ปี 

    สญัชาติ  ไทย 

    ต าแหน่ง  รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานเทคนิคและพฒันา 
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การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ   จากอดีต ถึง ปัจจุบัน 

 
ความเป็นมา 

บริษทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) มีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่  PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED 
ได้จดทะเบียนก่อตั้งข้ึนเม่ือ ปี  2508 โดยใช้ช่ือว่า บริษทั พฒันกลการ จ ากดั ตั้ งอยู่ท่ี ถนนเจริญนคร  ต าบล
บางล าภูล่าง  อ าเภอปากคลองสาน จงัหวดัธนบุรี (ช่ือในขณะนั้น)  ต่อมาในปี 2010 ไดย้า้ยท่ีตั้งส านกังานใหญ่ มา
ตั้งอยูท่ี่ ถนนจกัรพรรดิพงษ ์  ต าบลโสมนสั   อ าเภอป้อมปราบศตัรูพา่ย  พระนคร    

ในปี  2534 บริษทัฯ  ได้ขยายกิจการ โดยเปิดโรงงานแห่งใหม่ข้ึนท่ี ถนนลาดกระบงั-ก่ิงแก้ว มีเน้ือท่ี 
7,200 ตารางเมตร ซ่ึงในช่วงปี 2520-2534 บริษทัฯ เจริญเติบโตข้ึนอยา่งมาก ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการผลิตฟิล์มโพลี
เอทธิลีน เพื่อบรรจุนมพาสเจอร์ไรซ์ และการพิมพ์ฟิล์มพลาสติก ระบบเฟล็กโซ่ กบับริษทั พรีแพค ประเทศ
ฝร่ังเศส  จนกระทัง่สามารถพฒันาการเป่าฟิลม์ไนล่อนข้ึนมาได ้ และมีการขายผลงานไปยงัต่างประเทศอีกมาก 

ในปี 2535 บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนช่ือ จากบริษทั พฒันกลการ จ ากดั เป็น บริษทั พฒัน์กล จ ากดั   
ในปี  2536 บริษทัได้เขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชน  ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยจด

ทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั เม่ือวนัท่ี 28  มิถุนายน 2536 ลกัษณะการด าเนินธุรกิจหลกั คือ เป็น
บริษทัวิศวกรรมสร้างเคร่ืองจกัรท าความเยน็  และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตอาหารประเภทต่างๆ เช่น เคร่ืองท า
น ้าแขง็หลอด  เคร่ืองจกัรห้องเยน็  อุปกรณ์ผลิตนมสด  อุปกรณ์ผลิตไอศกรีม และระบบสายพานล าเลียง ท่ีใชใ้น
การผลิตอาหารหลายประเภท    

ลกัษณะการผลิตจะเป็นแบบตามค าสั่ง  โดยบริษทัสามารถท างานแบบครบวงจร ตั้งแต่การ ออกแบบ การ
หาอุปกรณ์ การก่อสร้าง และติดตั้ง พร้อมทั้งใหบ้ริการหลงัการขายดว้ย  
 

 บริษัทมีการเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ  ในช่วง 3 ปี  ( ตั้งแต่ปี 2553 – 2556 )  ดังนี ้
  ปี 2552-2553 บริษทัฯ ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินจากโครงการเอทานอล บริษทัจึง

ตดัสินใจยืน่ขอฟ้ืนฟูกิจการ ต่อศาลลม้ละลายกลาง  เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม  2552  และไดรั้บอนุมติัแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2554  ทั้งน้ีเพื่อปกป้องธุรกิจหลกั(Core Business) ของบริษทัๆไว ้
       ปี 2554 -2556 บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการอยา่งเคร่งคดั  จนสามารถด าเนินการส าเร็จตาม
แผนฟ้ืนฟูกิจการ  และไดย้ื่นค าร้อง ขอออกจากแผนสองคร้ัง ซ่ึงศาลไดมี้ค าสั่งให้ออกจากแผนได ้เม่ือวนัท่ี 13 
สิงหาคม 2556  และในระหว่างปี 2555 พฒัน์กล ขยายงานออกไปยงัต่างประเทศมากข้ึน และเพื่อให้ผลิตภณัฑ์
ของพฒัน์กล สามารถเขา้ถึงกลุ่มผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งใกลชิ้ดและครอบคลุมมากท่ีสุด  บริษทัฯไดเ้ปิดส านกังานตวัแทน ( 
Representative office)  ในประเทศอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์    ซ่ึงประสบความส าเร็จและไดรั้บการตอบรับจาก
ลูกคา้เป็นอยา่งดี  
      ปี 2556 จดัตั้งพฒัน์กล ศูนยภ์าคตะวนัออกเฉียงเหนือ ณ จงัหวดัขอนแก่น  
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 และในไตร 2557 บริษทัฯ จดัตั้งส านกังานตวัแทน ท่ีประเทศมาเลเซีย และ ประเทศเวยีดนาม
ตามล าดบั รวมถึงจดัตั้งสาขาพฒัน์กล ศูนยภ์าคใต ้ ณ จงัหวดัสุราษฎธ์านี โดยการเปิดศูนยใ์นประเทศไทยน้ี เรามี
ความมุ่งหวงัวา่จะเปิดใหค้รบในทุกภูมิภาค ซ่ึงเป็นการสร้างความสะดวกใหก้บัลูกคา้ และเพื่อยน่ทั้งระยะเวลา 
และระยะทางในการติดต่อกนั ช่วยในการลดตน้ทุน และรองรับการขยายตวัของธุรกิจ ท่ีจะเติบโตเพิ่มข้ึนใน
อนาคต 
 
 

วสัิยทัศน์  พนัธกจิ ของบริษัทฯ 
 
 วสัิยทัศน์    พฒัน์กลน าเสนอวศิวกรรมฉันท์มิตร ในกระบวนการผลติอาหาร  ระบบท าความเยน็  และ
เคร่ืองท าน า้แข็งของโลก 
 
 พนัธกจิ   

1. เรารักษาค ามัน่สัญญาท่ีมีต่อลูกคา้และจะดูแลใหลู้กคา้ไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากผลงาน 
      ของเรา 
2. เราจะพฒันาบุคคลากรทั้งในดา้นวชิาชีพ และการบริการเพื่อใหมี้ความสามารถในการแข่งขนัสูง 
3. เราจะสร้างนวตักรรม และพฒันาเทคโนโลย ีเพื่อท่ีจะรักษาความเป็นผูน้ าในธุรกิจท่ีเราท า 
4. เราจะพฒันาระบบงานใหก้ระชบัและพร่ังพร้อมดว้ยขอ้มูล เพื่อการตดัสินใจท่ีรวดเร็วและถูกตอ้ง 
5. เราจะดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและพฒันาคุณภาพชีวติของมวลมนุษย ์
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ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 
 
ช่ือบริษทั  บริษทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) 
เลขทะเบียน  0107536000587 (เดิมเลขท่ี บมจ.132) 
วนั เดือน ปี ท่ีก่อตั้ง 28 พฤศจิกายน 2508 โดยตระกลูจงวฒันา 
ประกอบธุรกิจ 1. ธุรกิจเคร่ืองท าน ้าแขง็ 

2. ธุรกิจเคร่ืองท าความเยน็ 

3. ธุรกิจอาหารและนม 

4. ธุรกิจวศิวกรรมแปรรูปอาหาร 

5.    ธุรกิจปิโตรเคมีคอล และงานโครงการครบวงจร 

6.     ธุรกิจบริการ คอมเพรสเซอร์ 

        
ส านกังานใหญ่   348  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250   
โทรศพัท ์  02 328 1035-49 โทรสาร   02 328 1245, 02 328 1058   
 Homepage    www.patkol.com   
 E-Mail     sales@patkol.com 
 ทุนจดทะเบียน     600,243,737  บาท โดยเป็นทุนท่ีช าระแลว้ 494,095,237  บาท 

 แบ่งเป็นหุ้นสามญั  414,607,781 หุน้   หุน้บุริมสิทธ์ิ  79,487,456 หุน้ 

 
ข้อมูลในอดีต    
วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์  2535        เปล่ียนช่ือจาก บริษทั พฒันกลการ จ ากดั  เป็น บริษทั พฒัน์กล จ ากดั 
วนัท่ี 31 มีนาคม    2536            จดทะเบียนเป็นบริษทัหลกัทรัพยรั์บอนุญาตในตลาดหลกัทรัพย ์
     แห่งประเทศไทย 
วนัท่ี 28 มิถุนายน  2536     จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน ภายใตช่ื้อ บริษทั พฒัน์กล จ ากดั

(มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.patkol.com/
mailto:sales@patkol.com
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นิติบุคคลอืน่ทีบ่ริษัทถือหุ้น > 10% 

 

บริษัทย่อย ที ่1 :  บริษัท  พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง  จ ากดั 

ประกอบธุรกจิ :  ผลิต ดดัแปลง ซ่อมแซม เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร และ   

     เคร่ืองท าความเยน็ 

วนัทีก่่อตั้งบริษัท :   4  ธนัวาคม  2546   

ส านักงานใหญ่ :   เลขท่ี 129 หมู่ท่ี 3 ถนนเพชรเกษม  ต าบลหว้ยโรง  อ าเภอเขายอ้ย  จงัหวดัเพชรบุรี                                                  

   โทรศพัท ์  (032) 447920-27  โทรสาร  (032) 447-928  

ทุนจดทะเบียน                     :    100,000,000 บาท   แบ่งเป็น 

            หุน้สามญั   1,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท   หุน้บุริมสิทธ์ิ  - ไม่มี -                                           

สัดส่วนการถือหุ้น      :   บริษทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ 99.99 % 
 

บริษัทย่อย ที ่2 :  บริษัท  พฒัน์กล  อาร์แอนด์ ดี   จ ากดั 

ประกอบธุรกจิ :  วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์

วนัทีก่่อตั้งบริษัท :   20  เมษายน  2547   

ส านักงานใหญ่      :  เลขท่ี 348  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  แขวงหนองบอน  เขตประเวศ       

       กรุงเทพมหานคร  โทรศพัท ์   02-3281035   โทรสาร     02-3281245  , 02-3281058  

ทุนจดทะเบียน                     :    5,000,000 บาท   แบ่งเป็น 

   หุน้สามญั   50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท   หุน้บุริมสิทธ์ิ  - ไม่มี - 

สัดส่วนการถือหุ้น      :  บริษทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ 99.98 % 
 

บริษัทย่อย ที ่3 :   บริษัท  พฒัน์กล  เทรดดิง้  จ ากดั (เปลี่ยนช่ือจาก บริษัท พฒัน์กล (1984) จ ากดั 

ประกอบธุรกจิ :   ประกอบกิจการซ้ือ ขาย อุปกรณ์ อะไหล่  เคร่ืองท าน ้าแขง็  เคร่ืองท าความ   

        เยน็ 

วนัทีก่่อตั้งบริษัท :   13  มิถุนายน  2527   

ส านักงานใหญ่ :  เลขท่ี 348  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน  เขตประเวศ    

          กรุงเทพมหานคร    โทรศพัท ์   02-328103   โทรสาร     02-3281245  ,                 

          02-3281058 
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ทุนจดทะเบียน                     :   3,000,000 บาท   แบ่งเป็น 

   หุน้สามญั   30,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท   หุน้บุริมสิทธ์ิ  - ไม่มี -  

สัดส่วนการถือหุ้น      :  บริษทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ 99.98 % 
 

บริษัทย่อย ที ่4 :  บริษัท  สยามพฒัน์กล  จ ากดั 

ประกอบธุรกจิ :  ปัจจุบนัไม่ไดป้ระกอบกิจการ 

วนัทีก่่อตั้งบริษัท :   15  มีนาคม  2533   

ส านักงานใหญ่       :   เลขท่ี 348  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  แขวงหนองบอน  เขตประเวศ    

กรุงเทพมหานคร  โทรศพัท ์   02-3281035-49    โทรสาร   02-3281245 ,  02-

3281058  

ทุนจดทะเบียน                   :   2,500,000 บาท   แบ่งเป็น 

  หุน้สามญั   100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 25  บาท   หุน้บุริมสิทธ์ิ  - ไม่มี –  

 

สัดส่วนการถือหุ้น      : บริษทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้  39.99 %  บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง    

         จ ากดั       ถือหุน้ 60.00%    

 

บริษัทย่อย ที ่5 :  บริษัท  เอส  พาเนล  จ ากดั (เปลีย่นช่ือจาก บจ.พเีคบี เอ็นเตอร์ไพรส์ ) 

ประกอบธุรกจิ :  ผลิต ขายปลีก-ขายส่ง น าเขา้-ส่งออก ห้องเยน็ขนาดเล็ก รวมทั้งแผน่ฉนวน 

วนัทีก่่อตั้งบริษัท :   4  เมษายน  2538   

ส านักงานใหญ่       :  เลขท่ี 89/64 หมู่ท่ี 2 ต าบลกาหลง อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดั 

         สมุทรสาคร  โทรศพัท ์   034-885 090-91 โทรสาร   034-885 215 

ทุนจดทะเบียน                     :    10,00,000 บาท   แบ่งเป็น 

   หุน้สามญั   100,000  หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100  บาท   หุน้บุริมสิทธ์ิ  - ไม่มี -   

สัดส่วนการถือหุ้น      :   บริษทั  พฒัน์กล จ ากดั(มหาชน)  ถือหุน้ 80 % 
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บุคคลอ้างองิอืน่ๆ 
 

ผู้สอบบัญชี 

1. นางสาววมิลศรี  จงอุดมสมบติั  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  ทะเบียนเลขท่ี  3899 

2. นางสาวกรรณิการ์  วภิาณุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  ทะเบียนเลขท่ี  7305 

 

บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั   

138 อาคารบุญมิตร  ชั้น 6 ห้องบี 1 ถนนสีลม  แขวงสุริยวงศ ์ เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท ์  :  02-634-2484-6 

โทรสาร    :   02 -634-2668 

 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

 บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

62  อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   ชั้น 4, 6-7 ถนนรัชดาภิเษก  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ   

10110   โทรศพัท ์ :  02 359 1200-49    

โทรสาร  :    02 359 1259 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
บริษัทฯ ประกอบธุรกจิโดยแบ่งเป็น  6  หน่วยธุรกจิหลกั   ดังนี ้

2. กลุ่มธุรกจิเคร่ืองท าน า้แข็ง ( BU-IM) : บริษทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน)  เป็นผูผ้ลิต  ออกแบบ  ติดตั้งและ
ขายอะไหล่ อุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองท าน ้าแขง็หลอด น ้าแขง็เกล็ด  และน ้าแขง็ซอง  

 เคร่ือง Packing ระบบ อตัโนมติั ซ่ึงเป็นเคร่ืองจกัรท่ีลดการใชแ้รงงานคน และ บริษทั  พฒัน์กล แมนนู
แฟคเจอร่ิง จ  ากดั (บริษทัในเครือ) เป็นผูผ้ลิตเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองท าน ้ าแข็งหลอด น ้ าแข็ง
เกล็ด  และน ้าแขง็ซอง Evaporative Condenser และ Filter Vessel  

2. กลุ่มธุรกิจเคร่ืองท าความเย็น (BU-RF)  : บริษัท พัฒน์กล จ ำกัด (มหำชน)  เป็นผูผ้ลิต ออกแบบ  ติดตั้ง
และขายอะไหล่  อุปกรณ์ ระบบแช่อาหาร  ห้องเยน็อุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่  ตูแ้ช่ผลิตภณัฑ์และ
ห้องเยน็ส าหรับซุปเปอร์มาร์เก็ต และ บริษัท เอส พำเนล  จ ำกัด ประกอบธุรกิจขาย ออกแบบ ผลิต และ
ติดตั้งห้องเยน็พาณิชย ์(ขนาดเล็ก)  แผน่ฉนวน  และน าเขา้อุปกรณ์ระบบท าความเยน็ ตลอดจน ผลิตและ
ขายตูแ้ช่ไอศกรีม ตูแ้ช่ Eutectic    และ แผน่ Eutectic  (คือแผน่สารท าความเยน็และน ากลบัมาใชใ้หม่โดย
แช่ในตู ้Eutectic  สามารถใชแ้ทนน ้าแขง็แหง้) 

3. กลุ่มธุรกิจอาหารและนม  (BU-FD) :   บริษทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน)  เป็น ผูอ้อกแบบ  และผลิตติดตั้ง 
รวมถึงขายอะไหล่  อุปกรณ์ ส าหรับโรงงานแปรรูปอาหารเหลวประเภทเคร่ืองด่ืมทั้งมีแอลกอฮอล์และไม่
มีแอลกอฮอล ์ โรงงานนมพาสเจอร์ไรส์ และนม ยเูอชที โยเกิร์ต   โรงงานไอศกรีม   และอุปกรณ์ส าหรับ
อุตสาหกรรมยา และเคมีภณัฑ ์   

4.  กลุ่มธุรกิจวิศวกรรมแปรรูปอาหาร (BU-FPE) :  บริษทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) เป็น ผูอ้อกแบบ  และ
ผลิตติดตั้งเคร่ืองจกัร ส าหรับโรงงานแปรรูปอาหาร รวมถึงขายอะไหล่ และ อุปกรณ์ ไดแ้ก่โรงงานผลิต
อาหารส าเร็จรูปต่างๆ อาทิ  โรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋อง โรงงานกุง้แช่แข็ง และแปรรูปอาหารทะเล ผกั 
ผลไม ้เป็นตน้ 

5. กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีคอล และงานโครงการครบวงจร (BU-PP) : บริษทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) ด าเนิน
กิจการเก่ียวกบังานปิโตรเคมีคอล   รวมทั้งงานออกแบบ   สร้าง และติดตั้ง งานโครงการครบวงจร ทั้ง
โรงงานขนาดเล็ก  ขนาดกลาง และขนาดใหญ่  รับออกแบบก่อสร้างอาคาร ระบบสาธารณูปโภค 
เคร่ืองจกัรในการผลิต  ธุรกิจสร้างโรงงานพลงังานทดแทน และรับเป็นท่ีปรึกษาโครงงานต่างๆ   เช่น  
งาน EPC   งาน Stack  tank , Pressure Vessel ทั้ง Stainless โลหะพิเศษ และเหล็ก , Heat Exchanger 
(Shell and Tube)  , Storage Tank  , Steel Stack ,งานติดตั้งเดินท่อ  รวมถึง งานซ่อมบ ารุง หรือ Modify    

6. กลุ่มธุรกิจบริการ คอมเพรสเซอร์ (BU-SV) : บริษทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน)  ประกอบธุรกิจให้การ 
บริการ รับซ่อมบ ารุง ดูแลรักษา  เคร่ืองจกัร  และ บริษัท พัฒน์กล อำร์แอนด์ดี จ ำกัด จะเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน า 
ร่วมคน้ควา้ และ พฒันาสินคา้ ส าหรับอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเคร่ืองท าความเย็นอุตสาหกรรม  ผลิต
น ้ าแข็งอุตสาหกรรมผลิต  แปรรูปนม    ไอศกรีม    และ แปรรูปอาหาร    ห้องเยน็และอุปกรณ์เคร่ืองท า
ความเยน็  ฯลฯ 
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โครงสร้างรายได้ 
 
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท  ประจ าปี 2556  
บริษทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย 

    %  รายได้รวม   รายได้รวม   รายได้รวม   รายได้อ่ืน ๆ  

กลุม่ธุรกิจ ด าเนินการโดย    ในประเทศ     ต่างประเทศ          

    การถือหุ้น ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

กลุม่ท่ี 1 เคร่ืองท าน า้แข็ง                     

 - เคร่ืองท าน า้แข็ง บมจ.พฒัน์กล 100.00% 616.72 18% 440.27 60% 1,056.99 25% 3.60 6% 

 - เคร่ืองท าน า้แข็ง บจ.พฒัน์กลแมนนแูฟคเจอร่ิง 99.99% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%   0% 

 - ตู้แช่ บจ.สยามพฒัน์กล 99.98% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%   0% 

      616.72 18% 440.27 60% 1,056.99 25% 3.60 6% 

กลุม่ท่ี 2 เคร่ืองจกัรและระบบส าหรับ                     

อตุสาหกรรมเคร่ืองท าความเย็น                     

 - ห้องเย็น บมจ.พฒัน์กล 100.00% 826.08 24% 52.49 7% 878.56 21% 2.22 4% 

 - แผ่นฉนวนท าความเย็น ห้องเย็น บจ.เอส พาเนล 80.00% 110.96 3% 0.00 0% 110.96 3%   0% 

 -  อ่ืนๆ บจ.พฒัน์กลแมนนแูฟคเจอร่ิง 99.99% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%   0% 

      937.03 27% 52.49 7% 989.52 23% 2.22 4% 

กลุม่ท่ี 3 เคร่ืองจกัรและระบบ                     

ส าหรับการผลิต ผลิตภณัฑ์เหลว                     

 - เคร่ืองจกัรอาหารและนม บมจ.พฒัน์กล 100.00% 1,047.62 30% 188.61 26% 1,236.24 29% 16.54 28% 

 - เคร่ืองจกัรอาหารและนม บจ.พฒัน์กลแมนนแูฟคเจอร่ิง 99.99% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%   0% 

      1,047.62 30% 188.61 26% 1,236.24 29% 16.54 28% 

กลุม่ท่ี 4 เคร่ืองจกัรและระบบ                     

ส าหรับการแปรรูปอาหาร                     

 - เคร่ืองจกัรถนอมอาหาร บมจ.พฒัน์กล 100.00% 108.78 3% 26.28 4% 135.06 3% 0.75 1% 

 - เคร่ืองจกัรถนอมอาหาร บจ.พฒัน์กลแมนนแูฟคเจอร่ิง 99.99% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%   0% 

      108.78 3% 26.28 4% 135.06 3% 0.75 1% 

กลุม่ท่ี 5 โครงการครบวงจร                     

 - ปิโตรเคมีคอล บมจ.พฒัน์กล 100.00% 383.91 11% 0.00 0% 383.91 9% -0.13 0% 

 - ปิโตรเคมีคอล บจ.พฒัน์กลแมนนแูฟคเจอร่ิง 99.99% 13.08 0% 0.00 0% 13.08 0%   0% 

      397.00 11% 0.00 0% 397.00 9% -0.13 0% 

กลุม่ท่ี 6 งานบริการซอ่มบ ารุง และ
อ่ืนๆ                     

 - บริการ บมจ.พฒัน์กล 100.00% 257.59 7% 8.91 1% 266.50 6% 0.13 0% 

 -  อ่ืนๆ บมจ.พฒัน์กล 100.00% 0.05 0% 0.00 0% 0.05 0% 22.25 38% 

 -  อ่ืนๆ บจ.เอส พาเนล 80.00% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 3.28 6% 

 -  อ่ืนๆ บจ.พฒัน์กล เทรดดิง้ 99.98% 119.70 3% 2.71 0% 122.41 3% -0.37 -1% 

 -  อ่ืนๆ บจ.สยามพฒัน์กล 99.98% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.01 0% 

 -  อ่ืนๆ บจ.อาร์ แอนด์ ดี 99.98%   0%   0% 0.00 0% 0.01 0% 

 -  อ่ืนๆ บจ.พฒัน์กลแมนนแูฟคเจอร่ิง 99.99% 10.76 0% 18.87 3% 29.63 1% 10.44 18% 

      388.10 11% 30.50 4% 418.60 10% 35.74 61% 

รวม     3,495.25 100% 738.15 100% 4,233.40 100% 58.72 100% 
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ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

 
1. ความเส่ียงจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 

จากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศ  ท าให้นักลงทุนเกิดความกงัวลต่อความไม่
แน่นอน จึงส่งผลใหก้ารลงทุนเกิดการชลอตวั   และเพื่อรักษาการเติบโตของยอดขายอยา่งต่อเน่ือง บริษทัจึงขยาย
ตลาดไปยงัต่างประเทศมากข้ึนในทุกภูมิภาค  ทั้งทวีปเอเชีย  แอฟริกา ตะวนัออกกลาง  ยุโรป  และอเมริกา ซ่ึง
ประสบความส าเร็จเป็นอยา่งดี 

 
2. ความเส่ียงจากโรคกุ้ง 

จากการท่ีผูเ้ล้ียงกุง้ประสบปัญหากุง้เป็นโรคด่วนตาย ( Early Mortality Syndrome :EMS) ท าใหกุ้ง้ใน
ตลาดขาดแคลน ลูกคา้ของบริษทัจึงประสบปัญหาขาดวตัถุดิบ  ส่งผลกระทบกบัยอดขายของธุรกิจห้องเยน็ของ
บริษทั   แต่ทั้งน้ีบริษทัไดแ้กไ้ขปัญญหาดงักล่าว โดยการขยายโอกาสทางธุรกิจโดยการรับงานหอ้งเยน็โลจิสติคส์  
ซ่ึงเป็นหอ้งเยน็ในการกระจายสินคา้ และไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดี  

 
3. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

บริษทัน าเขา้วตัถุดิบบางส่วนจากต่างประเทศ ท าใหมี้หน้ีสินเป็นเงินตราต่างประเทศ ในขณะเดียวกนั
บริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ในต่างประเทศในรูปเงินตราต่างประเทศเช่นกนั  บริษทัจึงบริหารความเส่ียงโดย
ใชว้ธีิ Natural hedge ไดส่้วนหน่ึง อยา่งไรก็ตามยงัคงมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากผลต่างระหวา่ง
ยอดซ้ือและยอดขาย จึงอาจเกิดผลกระทบทั้งดา้นบวกและดา้นลบต่อบริษทั เพื่อเป็นการลดความเส่ียง บริษทัจึงมี
นโยบายซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward contract) และเคร่ืองมือทางการเงินดา้นอ่ืนๆ เพื่อป้องกนั
ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนท่ีอาจเกิดข้ึน 

 
4. ความเส่ียงเกีย่วกบัความเช่ือมั่น 

เน่ืองจากสินคา้ของบริษทัเป็นสินคา้ทุน บริษทัมีนโยบายท่ีจะส่งมอบสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพสูง
ภายใตร้ะยะเวลาท่ีก าหนด และ ภายใตง้บประมาณของลูกคา้ การเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของบริษทั ท าให้มี
ความเส่ียงท่ีลูกคา้บางกลุ่มจะเกิดความไม่มัน่ใจเร่ืองความมัน่คงของบริษทั ท่ีผา่นมาผูบ้ริหารไดไ้ปช้ีแจงและให้
ความมัน่ใจกับลูกค้าด้วยตวัเอง ซ่ึงในช่วงท่ีบริษทัอยู่ในกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการมา ได้พิสูจน์แล้วว่าบริษทั
สามารถด าเนินการและส่งมอบงานไดต้ามสัญญา  ยงัคงมีแต่ลูกคา้บางกลุ่มซ่ึงองคก์รมีขอ้ก าหนดไม่ให้จดัซ้ือและ
จดัจา้งบริษทั ท่ียงัอยู่แผนฟ้ืนฟูกิจการ ท าให้บริษทัสูญเสียโอกาส ในส่วนน้ีไปบา้ง อย่างไรก็ตามปัจจุบนับริษทั
สามารถขอยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการไดแ้ลว้ ขอ้จ ากดัดงักล่าวจึงไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคในการรับงานอีกต่อไป 

อีกทั้งสินคา้ของบริษทั เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และประหยดัพลงังาน 
บริษทัมีหน่วยงานหลงัการขายท่ีดี สามารถบริการลูกคา้ไดใ้นเวลาอนัสั้น ทั้งหมดน้ีท าให้ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ใน
สินคา้และบริการของบริษทั 
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5. ความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาวตัถุดิบ   
เหล็กและสแตนเลสถือวา่เป็นวตัถุดิบหลกัท่ีส าคญัในการผลิตของบริษทั บริษทัจึงมีความเส่ียงจากการผนั

ผวนของราคาวตัถุดิบ และสินคา้ขาดตลาดในบางช่วง บริษทัมีการก าหนดคณะท างานวางแผนการใชว้ตัถุดิบ 
(Planning Team) เพื่อใหก้ารบริหารสินคา้คงคลงัมีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีการเสาะหาแหล่งผลิต และผูข้าย
รายใหม่ จากทั้งในและนอกประเทศ เพื่อกระจายความเส่ียง และ เพื่อใหเ้กิดการแข่งขนัราคาของผูข้าย  นอกจากน้ี
บริษทัฯ ไดเ้จรจากบัลูกคา้บางรายและระบุลงในสัญญาวา่หากราคาวตัถุดิบหลกัเปล่ียนแปลงไปเกินกวา่ % ท่ีไดต้ก
ลงกนั บริษทัจะปรับราคางาน 

 
6. ความเส่ียงจากการพึง่พาลูกค้าหรือผู้จัดจ าหน่ายรายใหญ่   

ในดา้นการพึ่งพาลูกคา้ บริษทัมีลูกคา้กระจายในหลายธุรกิจเป็นจ านวนมาก จึงไม่มีความเส่ียงจากการ
พึ่งพาลูกคา้รายใหญ่  อีกทั้งในดา้นของการพึ่งพาผูจ้ดัจ  าหน่ายรายใหญ่  บริษทัสามารถจดัหาวตัถุดิบไดจ้ากทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และบริหารจดัการการซ้ืออยูอ่ยา่งต่อเน่ือง จึงไม่ไดมี้ความเส่ียงจากการพึ่งพาผูจ้ดั
จ  าหน่ายรายใหญ่เช่นกนั 

 
7. ความเส่ียงในการพึง่พาผู้บริหาร 

เน่ืองจากกลุ่มผูบ้ริหารปัจจุบนั ซ่ึงเป็นผูก่้อตั้งบริษทั เป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจและเป็นท่ีรู้จกั
และไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางในเร่ืองการสร้าง Know How ของบริษทั ซ่ึงคุณสมบติัดงักล่าวมีส่วนส าคญัท่ี
ท าให้บริษทัสามารถได้รับการไวว้างใจจากลูกค้า ท าให้บริษทัมีความเส่ียงด้านความอยู่รอดในกรณีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงผู ้บริหาร  อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายการกระจายอ านาจในการบริหารงาน โดยมีคณะ
กรรมการบริหาร และผูอ้  านวยการฝ่ายต่าง ๆ  ท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมเพื่อดูแลในสายงานต่าง ๆ ท าให้
ลดความเส่ียงในการพึ่งพาผูบ้ริหารลงได ้

 
8. ความเส่ียงจากคดีฟ้องร้อง 

บริษทัไดย้ืน่ฟ้องลูกคา้ บจ.ทีพีเค เอทานอล เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2552 ดว้ยมูลฟ้องรวม 699 ลา้นบาท  
และ บจ.ทีพีเค เอทานอล ไดย้ืน่ขอรับช าระหน้ีค่าเสียหายอนัเกิดมาจากความล่าชา้ในการท าโครงการเม่ือวนัท่ี 28 
มกราคม 2553 จ านวน 2,972 ลา้นบาท และบริษทัไดด้ าเนินการโตแ้ยง้หน้ีดงักล่าว ต่อมาวนัท่ี 16 มกราคม 2556 
เจา้หน้าท่ีพิทกัษ์ทรัพย ์ไดมี้ค าสั่งให้บริษทัจ่ายค่าเสียหายดงักล่าวจ านวน 623 ลา้นบาท หลงัจากนั้นบริษทัได้
ด าเนินการยื่นอุทธรณ์ค าสั่งเจา้หนา้ท่ีพิทกัษท์รัพย ์ซ่ึงอาจตอ้งใช้ระยะเวลาพอสมควร กว่าคดีจะส้ินสุด ต่อมา
บริษัทได้ตัดสินใจเจรจากับ บจ.ทีพีเค เอทานอล เพื่อหาข้อยุติคดีความระหว่างกันทั้ งหมด  เม่ือวนัท่ี 20 
พฤษภาคม 2556 จึงไดท้  าสัญญาประนีประนอม 3 ฝ่าย โดยบริษทั ยินยอมให้ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ช าระเงินตามหนงัสือค ้าประกนัสัญญา จ านวน  314 ลา้นบาท ให้ บจ.ทีพีเค เอทานอล และ ทีพีเค เอทานอล ตก
ลงซ้ืออุปกรณ์ท่ีคา้งอยูท่ี่ บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั  ในราคา 14  ลา้นบาท และทั้ง พฒัน์กล และพี
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ทีเค เอทานอล ตกลงยกเลิกคดีความระหวา่งกนัทั้งหมด รวมถึง ทีพีเค เอทานอล ตอ้งถอนค าร้องขอรับช าระหน้ี 
ต่อเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยท์ั้งหมดดว้ย ทั้งน้ีเพื่อจ ากดัความเส่ียงทั้งในดา้นระยะเวลาและมูลค่าความเสียหาย 
และบริษทัเห็นวา่บริษทัสามารถเติบโตไดอี้กมาก หากออกจากแผนฟ้ืนฟูกิจการ ซ่ึงต่อมาบริษทัสามารถออกจาก
แผนฟ้ืนฟูกิจการได ้เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม  2556 

 อยา่งไรก็ตามบริษทัไดก้ าหนดแผนการจ่ายช าระไวใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการแลว้ตามรายละเอียดในขอ้ 4.4.9 
หากบริษทัตอ้งช าระหน้ีตามหนงัสือค ้าประกนั (Bank Guarantee) แต่การจ่ายดงักล่าวจะเร่ิมจ่ายเม่ือบริษทัได้
ช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีกลุ่มอ่ืนๆตามแผนครบถว้นแลว้ซ่ึงท าให้การเจรจาประนีประนอมคร้ังน้ีไม่กระทบกบักระแส
เงินสดของบริษทั 
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โครงสร้างการจดัการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการผู้จัดการ  :    
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การจัดการ 
1. คณะกรรมการบริษัท  
 ก. รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ณ วนัที ่ 31  ธันวาคม 2556 
 1. นายสมชอบ  ไชยเวช   ประธานกรรมการบริษทั /กรรมการอิสระ 
 2. นายปิยะ  จงวฒันา    กรรมการผูจ้ดัการ/ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายแสงชยั  โชติช่วงชชัวาล   กรรมการ 
 4. นายภราดร  จุลชาต    กรรมการ 
 5. นายสุชาติ  สุขสุมิตร   กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
 6. นายวรีะชยั  ศรีขจร    กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 7. นายปรีชา  จนัทรางกรู   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 8. นางสาวนงลกัษณ์  ศกัดาไกร  กรรมการ 
 9. นางอนงคศิ์ริ  ไชยะกุล   กรรมการ 
 10. นายสุเมธ  เจียมบุตร   กรรมการ 
 11. นายปเนต  จงวฒันา   กรรมการและเลขานุการบริษทั 
 

ข. องค์ประกอบของคณะกรรมการ   การแต่งตั้ง  และความเป็นอสิระ 
 คณะกรรมการ บริษทัปัจจุบนัมีจ านวน 11 คน ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร   โดยมีกรรมการกรรมการอิสระ จ านวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด  
เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงจดัให้มีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 5  คร้ัง ได้
ก าหนดวาระหลักในการประชุมแต่ละคร้ังไวล่้วงหน้าอย่างชัดเจน   รวมทั้งส่งรายละเอียดประกอบวาระการ
ประชุมให้คณะกรรมการไดศึ้กษาและพิจารณาล่วงหนา้  การพิจารณาวาระต่าง ๆ จะค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
ถือหุน้ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นธรรม  เปิดโอกาสให้คณะกรรมการมีการแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ ใน
แต่ละวาระมีการแบ่งเวลาไวอ้ยา่งเพียงพอเพื่อการอภิปรายและแสดงความเห็นโดยทัว่ถึง โดยมีประธานกรรมการ
เป็นผูดู้แลใหใ้ชเ้วลาในการประชุมอยา่งเหมาะสม 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท 
 ประกอบด้วย  นายปิยะ  จงวฒันา  นายแสงชยั  โชติช่วงชชัวาล  นายปเนต  จงวฒันา  กรรมการสองใน
สามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั หรือ นายปิยะ  จงวฒันา  นายแสงชยั  โชติช่วง
ชชัวาล  นายปเนต  จงวฒันา  ลงลายมือช่ือร่วมกบั นางอนงคศิ์ริ  ไชยะกุล  นายภราดร  จุลชาต   นายสุเมธ  เจียม
บุตร  คนใดคนหน่ึงรวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
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ค. ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

1.  ก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย (ดูเอกสารแนบ ) ยุทธศาสตร์การด าเนินธุรกิจของบริษทั 
เพื่อความมัน่คงและย ัง่ยนื รวมทั้งเพิ่มมูลค่าของผูถื้อหุน้อยา่งต่อเน่ือง 

2.  อุทิศตนและเวลาเพื่อบริษทั โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีเป็น
อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

3.  พิจารณาแผนการด าเนินงาน และพฒันาขีดความสามารถของบริษทั ให้แข่งขนัได้ในระดับ
สากล 

4.  ก ากับและติดตามการวดัผลการด าเนินงานทั้ งในระดับกลุ่มธุรกิจ และระดับบริษัท โดย
ก าหนดใหมี้การรายงานผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพฒันาและ
ปรับปรุงการด าเนินงานของธุรกิจ ตลอดจนการพฒันาบุคลากรของบริษทั  

5.  ก ากบัดูแลและพฒันาระบบการบริหารความเส่ียงรวมถึงก ากบัดูแลและพฒันาบรรษทัภิบาลของ
บริษทั เพื่อใหไ้ปสู่มาตรฐานท่ียอมรับในระดบัสากล 

6.  ปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตและรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทั้งในปัจจุบนัและในระยะยาว  

7.  ปฏิบติัตามหลกับรรษทัภิบาล และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

8.  ประเมินผลการด าเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูง 
9.  ส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัมีจิตส านึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนกัในความส าคญั

ของระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเส่ียงดา้นการทุจริตและการใชอ้  านาจอยา่ง
ไม่ถูกตอ้ง รวมทั้งป้องกนัการกระท าผดิกฎหมาย 

10.  ดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยตามสิทธิอยา่งเป็นธรรม นอกจากน้ีผูถื้อ
หุ้นยงัสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถูกตอ้ง 
ครบถว้น โปร่งใส เปิดเผยไดแ้ละตรวจสอบได ้

11.  คณะกรรมการจะมอบอ านาจให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ บุคคล
หรือนิติบุคคลก็ได ้ใหก้ระท าร่วมกนัหรือแยกกนัเพื่อกระท าอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามวตัถุประสงค์
และขอ้บงัคบัของบริษทั โดยใหค้่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  คณะกรรมการมีสิทธิ
เปล่ียนแปลงหรือถอนอ านาจท่ีไดม้อบให้ไวแ้ก่บุคคลนั้นหรือให้บุคคลนั้นพน้จากหน้าท่ีและ
แต่งตั้งบุคคลอ่ืนข้ึนแทนเม่ือพิจารณาเห็นวา่เหมาะสมบุคคลผูไ้ดรั้บมอบอ านาจหรือแต่งตั้งนั้น
จะตอ้งปฏิบติังานตามขอ้บงัคบั  ค  าสั่ง และนโยบายท่ีคณะกรรมการไดใ้หไ้ว ้
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กรรมการผู้จัดการ  :    
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการ 
 กรรมการผู ้จ ัดการมีหน้าท่ีบริหารจัดการงานประจ าท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานตามธุรกิจปกติ  ซ่ึง
ประกอบดว้ย 

1.   การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัโดยรวมเพื่อเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการด าเนินธุรกิจ 
2.   การพิจารณากลัน่กรองการลงทุนต่าง ๆ  เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 
3. การพิจารณาจดัท าและจดัสรรงบประมาณประจ าปี  เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 
4. การอนุมติัค่าใชจ่้ายตามโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
5. การอนุมติัแต่งตั้งท่ีปรึกษาต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินงาน ตลอดจนด าเนินงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษทัเป็นกรณี ๆ ไป 
 “ทั้งนีก้รรมการผู้จัดการไม่สามารถทีจ่ะอนุมัติรายการทีต่นหรือบุคคลที่มีความขัดแย้ง  มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย  เว้นแต่จะได้รับมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท  ซ่ึงได้ก าหนดกรอบการพจิารณาชัดเจนแล้วเท่าน้ัน” 
 

2. คณะกรรมการบริหาร 
 ก. รายช่ือคณะกรรมการบริหาร ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2556 
1. ดร.ปิยะ  จงวฒันา  ประธานคณะกรรมการบริหาร  

      กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายแสงชยั โชติช่วงชชัวาล  รองประธานคณะกรรมการบริหาร 

      รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารกลุ่มธุรกิจ 
3. นายสุเมธ เจียมบุตร  กรรมการผูจ้ดัการสายงานการผลิต PKM 

      4. นายสมบติั ศรีชยันนท ์  รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารกลุ่ม   
      ธุรกิจปิโตรเคมี 

5. นายปเนต   จงวฒันา  รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารทัว่ไป 
6. นายอดิศกัด์ิ พลูศรี   รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานเทคนิคและพฒันา  
  

 ข. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร   
  คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ย  ผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั ไดแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการ ท าหนา้ท่ี
เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริหารมีทั้ งหมด 6  คน ( รวมกรรมการผูจ้ ัดการ ) 
คณะกรรมการบริหารทั้ง 6 คน ท าหนา้ท่ี บริหาร จดัการ ดูแล รับผิดชอบ ธุรกิจของบริษทั รวมทั้งการก าหนด
งบประมาณควบคุมค่าใชจ่้ายของบริษทั และด าเนินนโยบายดา้นบุคคลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริษทั 
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  ค. ขอบเขต  อ านาจหน้าที ่ของคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไปตั้งแต่ การวางแผน  การติดตามและประเมินผล  แต่การ
ตดัสินใจท่ีมีสาระส าคญั เช่น การเพิ่มทุน  การลดทุน   การลงทุนในบริษทัอ่ืน ฯลฯ    คณะกรรมการบริหารจะ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาลงมติเพื่อให้ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 
 
คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน  2  ชุด ไดแ้ก่  คณะกรรมการตรวจสอบ   
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน     เพื่อพิจารณากลัน่กรองการด าเนินงานท่ีส าคญั เป็นการเฉพาะ
เร่ือง อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการชุดย่อย  
ประกอบดว้ย 
 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ก. รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2556 

 1.  นายสุชาติ  สุขสุมิตร  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ 
 2.  นายวรีะชยั  ศรีขจร   กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ 

 3.  นายปรีชา   จนัทรางกรู  กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ 
 
 ข. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 3 ท่าน   คือ นายสุชาติ  สุขสุ
มิตร  นายวรีะชยั  ศรีขจร  นายปรีชา  จนัทรางกรู โดยกรรมการทั้ง  3 ท่าน ซ่ึงมิไดด้ ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหาร และ
มีคุณสมบติัตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย ์ โดยกรรมการ 1 คน คือนายปรีชา  จนัทรางกูร เป็นผูท่ี้มีความรู้
ความเขา้ใจและมีประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง 5 ปี หรือ
ส้ินสุดโดยการลาออก  หรือโดยการถอดถอนจากคณะกรรมการบริษทัฯ หรือโดยการพน้สภาพการเป็นกรรมการ
บริษทัฯ  

 
 ค. ขอบเขต อ านาจหน้าที ่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั 
ดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทาง การเงินอยา่งถูกตอ้งเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน  ตลอดจนให้ความเห็นชอบ ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอ่ืนท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
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3. สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือก  เสนอแต่งตั้ง บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีผูส้อบบญัชีของบริษทั  และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้
ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  หรือรายงานท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักล่าว สมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุด ต่อบริษทั  

6. จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรามการตรวจสอบ โดยเปิดเผยในรายงานประจ าปี ของบริษทั ซ่ึง
รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปน้ี 

ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฎิบติัหนา้ท่ีตาม

กฎบตัร (Charter) 
ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้น และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ี และความ

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษทั 
7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
 

 ความรับผิดชอบ :      คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดยตรง 
 ตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทฯ ย ัง มีความ
 รับผดิชอบในการด าเนินงานของบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอก 
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2. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
ก. รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 1. คุณสุชาติ  สุขสุมิตร  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 2. คุณภราดร  จุลชาต  กรรมการ 
 3. คุณนงลกัษณ์  ศกัดาไกร กรมการและเลขานุการ 

 

ข. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทั จ านวน 3 

ท่าน  ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษทัฯ และก าหนดให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ  เพื่อท าหนา้ท่ีใน คดัเลือกกรรมการ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ หรือแทน
ต าแหน่งกรรมการท่ีว่างลง และ กลัน่กรอง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทัฯ โดย
เปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั ทั้งน้ีเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลท่ีดี  และเพื่อความ
โปร่งใส มีความเป็นธรรมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อองคก์ร   

 
ค. คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
1.  เป็นกรรมการบริษทั 
2.  สามารถอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา   
    ค่าตอบแทน 
3. กรรมการอิสระท่ีเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตอ้งมีคุณสมบติั  
    ของกรรมการอิสระครบถว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  

 

   ง.  ขอบเขต อ านาจ หน้าที ่ ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
1. ท าหนา้ท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการใหม่ หรือสรรหากรรมการ 
 ผูจ้ดัการ 
2. ก าหนดวธีิการและหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบริษทัฯ  หรือกรรมการผูจ้ดัการ เพื่อให้เกิด

ความโปร่งใส 
3. สรรหาและพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษทัฯ  และ

กรรมการผูจ้ดัการ เพื่อเสนอ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัต่อไป 

4. พิจารณาแนวทางก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ และกรรมการท่ีท าหนา้ท่ีใน 
 คณะกรรมการชุดยอ่ย 
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5. ก าหนดวิธีการและหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการท่ีท า
หนา้ท่ีในคณะกรรมการย่อยของบริษทัฯ   อยา่งเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และน าเสนอท่ี
ประชุม คณะกรรมการ และท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 

6. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายอนัเก่ียวเน่ืองกับการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

 
ความรับผดิชอบ :  คณะกรรมการสรรหามีความรับผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดยตรงตามหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย  และคณะกรรมการบริษทัฯ ยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ต่อบุคคลภายนอก 
 
เลขานุการบริษัท  

 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีของบริษทัจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทัฯ  ไดก้ าหนดให ้นายปเนต    จงวฒันา   ท าหนา้ท่ี เลขานุการบริษทัฯ  
หน้าที่และความรับผิดชอบ   :  ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการประชุม ผูถื้อหุ้น  
เก็บรายงานการประชุม  ประวติักรรมการ รวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีเก่ียวข้องกับ
ขอ้ก าหนดตามกฎหมาย 

 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ส าหรับปี  2556 มีดงัน้ี 
 
 ค่าตอบแทน      อตัราค่าตอบแทน 

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  
 - ค่าตอบแทนรายเดือน      * ประธาน    52,550  บาท  
        * กรรมการ    23,000 บาท/คน 
 - ค่าเบ้ียประชุม      * กรรมการทุกท่าน  10,000 / คร้ัง 
2. ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการชุดย่อย    
 - คณะกรรมการตรวจสอบ     * ค่าตอบแทนรายเดือน   23,000 / คน 
 - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  * ไม่มี 
  

หมำยเหตุ : ค่ำตอบแทนนี้ไม่รวมค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยให้กรรมกำรท่ีด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรบริหำร    
(Management Committee)  
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3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 
ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริหาร  (Management Committee) ส าหรับปี 2556 ซ่ึงประกอบดว้ย 
เงินเดือน โบนสั และกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และผลตอบแทนอ่ืนๆ เป็นจ านวนเงินรวม    48,778,360   บาท 
 

 หมำยเหต ุ: ค่ำตอบแทนนีห้มำยถึงค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยให้  
1. กรรมกำรบริษัทท่ีด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรบริหำรและ 
2. ผู้บริหำรท่ีด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรบริหำร    
3.    

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัท 
 ค่าตอบแทนรวมของพนกังานของบริษทัฯ ผลตอบแทนรวม  ทั้งส้ิน  505,923,964.35 บาท 
ณ  31   ธนัวาคม  2556    โดยแยกเป็นดงัน้ี 
 

ประเภทผลตอบแทน จ านวนเงินรวม  (บาท) 
ค่าแรง/ค่าจา้ง 410,248,784.68    บาท 
เงินรางวลัจากผลก าไร   79,466,754.40     บาท 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ    8,861,014.27     บาท 
เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม    7,347,411.00     บาท 
 
การประชุมของคณะกรรมการ 

รายช่ือ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
1. รศ.ดร.สมชอบ  ไชยเวช   2/4 
2. ดร.ปิยะ  จงวฒันา   4/4 
3. นายแสงชยั  โชติช่วงชชัวาล   4/4 
4. นายภราดร  จุลชาต                      4/7 3/4 
5. นายสุชาติ  สุขสุมิตร 7/7 4/4 
6. นายวรีะชยั  ศรีขจร 7/7 4/4 
7. นายปรีชา  จนัทรางกรู 7/7 4/4 
8 .นางอนงคศิ์ริ  ไชยะกุล  4/4 
9. นางสาวนงลกัษณ์  ศกัดาไกร   4/4 
10. นายปเนต  จงวฒันา                 4/4 
11. นายสุเมธ  เจียมบุตร  4/4 
*    นายภราดร   จุลชาต    ด ารงต าแหน่งท่ีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ 
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การก ากบัดูแลกจิการ 
 การด าเนินธุรกิจของบริษทัก าหนดให้มีการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทั  พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และสอดคลอ้งกบัหลกัการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Code of Best Practice) ตามแนวทางของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   โดยยึด  5  หมวดหลกั คือ สิทธิของผูถื้อหุ้น  การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียม  
บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั  
ดงัน้ี 

1. นโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการ 

 คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงจะท าให้บริษทัมีความ
มัน่คงและเสริมสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ ผูถื้อหุ้น   ลูกคา้   พนกังาน   และสังคม  โดยยึดหลกัความส าคญัในการ
ดูแลกิจการ  

 1.  การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดว้ยความเสมอภาค เท่าเทียมกนัตามจรรยาบรรณธุรกิจสากล 

2.   สร้างคุณค่าการปฏิบติังานท่ีจะท าให้สินคา้ของบริษทัมีคุณค่าสูงสุด เพื่อรักษาช่ือเสียงของบริษทั
ใหลู้กคา้มีความ เช่ือมัน่ในคุณภาพและบริการ 

3.   มีการก าหนดทิศทางการด าเนินงานอย่างมีเป้าหมายและมีการก าหนดกลยุทธ์ท่ีชัดเจน เพื่อให้
กิจการเติบโตอยา่งมัน่คง 

4.   บริษทัมีจรรยาบรรณของพนกังาน ซ่ึงประกอบดว้ยจรรยาบรรณต่อบริษทั  จรรยาบรรณต่อลูกคา้ 
และจรรยาบรรณต่อบงัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน  

5.   บริษทัไดจ้ดัให้มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และมีการประเมินความเส่ียงอยู่เสมอ โดยจะ
ควบคุมใหบ้ริษทั มีความเส่ียงท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

6. บริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้งต่อผูถื้อหุ้นและสาธารณชน เก่ียวกบัการบริหารจดัการบริษทั
อยา่งโปร่งใส 

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น   

 ในการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกปี บริษทัไดก้ าหนดสถานท่ีในการประชุมท่ีบริษทั พร้อมแผนท่ี 
เพื่อเอ้ืออ านวยความสะดวกต่อผูถื้อหุน้ และบริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุม
ตามวาระต่างๆ ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น โดยในแต่ละวาระมีความเห็น
ของคณะกรรมการประกอบ และมีการบนัทึกการประชุมถูกตอ้ง ครบถว้น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดง
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะได ้ ทั้งน้ี บริษทัไดด้ าเนินการเพิ่มทางเลือกให้กบัผูถื้อหุ้น โดยให้กรรมการอิสระ
เป็นผูรั้บมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้
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3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษทัตระหนกัดีว่าในการด าเนินงานของบริษทัประกอบดว้ยบุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีส าคญั ซ่ึงบริษทั
มัน่ใจวา่บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกดา้นอยา่งเพียงพอและเหมาะสม  ดงัน้ี 

4. ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์ใช้ความรู้ความสามารถและทกัษะ
การบริหารจดัการอยา่งเต็มความสามารถ และตดัสินใจด าเนินการต่างๆ ดว้ยความโปร่งใส และ
เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ ลูกคา้ เจา้หน้ี และส่วนรวม   

5. ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนไม่น าขอ้มูลภายในและความลบัของบริษทัไปเปิดเผยต่อสาธารณะ 
และใชป้ระโยชน์เพื่อตนเองหรือบุคคลอ่ืน โดยมิไดรั้บอนุญาตจากบริษทั 

6. ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคน ไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับริษทัโดยมิไดแ้จง้ใหบ้ริษทัทราบ 

7. บริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ ครบถ้วน โดยยึดหลกัตามแนวทางของ
มาตรฐานการบญัชี และ พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

8. บริษทัมีการเปิดเผยข้อมูลการท าธุรกรรมของบริษทัอย่างครบถว้นถูกตอ้งเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้น
และลูกคา้ 

9.  บริษทัมีนโยบายการแข่งขนัทางการคา้ภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมกบัคู่
แข่งขนัทางการคา้ทุกราย 

10. บริษทัไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งขนัในวธีิท่ีไม่ถูกตอ้ง 
11. บริษทัมีความรับผดิชอบและปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีมีต่อคู่คา้และเจา้หน้ี อยา่งเคร่งครัด 
12. บริษทัให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลปฏิบติังาน

ของพนกังานทุกคน 
13. บริษทัมีการส่งเสริมพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนกังาน 

ใหมี้ความกา้วหนา้และความมัน่คงในอาชีพ 
14. บริษทัมีการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ เก่ียวกบักฎหมายแรงงานและสวสัดิภาพของ

พนกังาน 
15. บริษทัใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม 
16. บริษทัจะไม่กระท าการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อช่ือเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 
17. บริษทัจะไม่ใหค้วามร่วมมือหรือสนบัสนุนต่อบุคคลใดๆ  ท่ีท าธุรกรรมท่ีผดิกฎหมาย หรือเป็นภยั

ต่อสังคม และความมัน่คงต่อประเทศชาติ 
18. สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียซ่ึงบริษทัฯ ไดร้ะบุไวใ้นจริยธรรมบริษทัฯ  ดว้ย  ดงัน้ี 
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 ลูกค้า    

  บริษทัฯ ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ดว้ยสินคา้ท่ีดีมีคุณภาพ อยา่งบริการอย่างเสมอภาค 
ตั้งมัน่อยู่ในความซ่ือสัตย์ และรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า  รวมทั้งดูแลรักษาข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าไวเ้ป็น
ความลบั 

 
 ผู้ถือหุ้น 
 บริษทัฯ เคารพสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค รวมทั้งบริการกิจการบริษทัฯ อย่างมี

ประสิทธิภาพ ดว้ยความซ่ือสัตย ์โปร่งใส  ไม่น าขอ้มูลภายในไปเปิดเผยเพื่อประโยชน์ของตนเองและผูอ่ื้น เปิดเผย
ขอ้มูลทางการเงินใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านทราบอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

 พนักงาน 
  บริษทัฯ สรรหาและรักษาพนกังานท่ีมีความสามารถในการปฏิบติังาน รวมทั้งพฒันาพนกังาน
อยา่งต่อเน่ือง   บริษทัไดจ้ดัหาหลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีจ าเป็นในแต่ละหน่วยงานอยา่งสม ่าเสมอ ให้  ค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมกบัความรู้ และความสามารถ  มีสวสัดิการท่ีเหมาะสม เช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  เบ้ียเล้ียง ค่าน ้ ามนัรถ     
รวมทั้งจดัสถานท่ีท างานใหป้ลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ เอ้ือต่อการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ   
 

 พนัธมิตร และคู่ค้า 
  ให้ความร่วมมือในการแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ การในด าเนินธุรกิจร่วมกนั และตั้งมัน่
อยูใ่นความซ่ือสัตย ์เท่ียงธรรม  รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ พร้อมทั้งช้ีแจง 
 

 สังคม และส่ิงแวดล้อม 
 บริษทัฯ มีการด าเนินกิจกรรมต่างเพื่อสนบัสนุนกิจกรรมดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เช่น บริจาค

เงิน และส่ิงของ ผา้ห่มกนัหนาว ให้กบั มูลนิธิต่าง ๆ และพี่น้องท่ีขาดแคน   ซ่ึงบริษทัได้ท าอย่างต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ 

 
4. การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  ซ่ึงเป็นไปตาม พรบ. บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535  เพื่อพิจารณาและออกเสียงในเร่ืองต่างๆ ของบริษทัตามท่ีกฎหมายก าหนด และในการประชุมนั้นบริษทัได้
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถามในแต่ละวาระการประชุมอยา่งเพียงพอ  
 ในการประชุมผูถื้อหุน้ในแต่ละคร้ัง คณะกรรมการบริษทั รวมทั้งกรรมการอิสระ และผูส้อบบญัชี  เขา้
ร่วมประชุมทุกคร้ังเพื่อตอบขอ้ซกัถามแก่ผูถื้อหุน้ 
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 ในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง  ประธานกรรมการบริษทั ในฐานะประธานท่ีประชุม  ไดจ้ดัสรรเวลาใน
การประชุมในแต่ละวาระการประชุมใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามถึงรายละเอียดในแต่ละวาระอยา่งเพียงพอ 
 

5. ภาวะผู้น าและวสัิยทศัน์  

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและ
งบประมาณของบริษทั ตลอดจนก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณท่ี
ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมัน่คง
สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

  
วสัิยทศัน์ และ พนัธกจิ   ของบริษัท มีดังนี ้

วสัิยทัศน์    พฒัน์กลน าเสนอวศิวกรรมฉันท์มิตร ในกระบวนการผลติอาหาร  ระบบท าความเยน็  และ
เคร่ืองท าน า้แข็งของโลก 

 
พนัธกจิ   

1. เรารักษาค ามัน่สัญญาท่ีมีต่อลูกคา้และจะดูแลใหลู้กคา้ไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากผลงานของเรา 
2. เราจะพฒันาบุคคลากรทั้งในดา้นวชิาชีพ และการบริการเพื่อใหมี้ความสามารถในการแข่งขนัสูง 
3. เราจะสร้างนวตักรรม และพฒันาเทคโนโลย ีเพื่อท่ีจะรักษาความเป็นผูน้ าในธุรกิจท่ีเราท า 
4. เราจะพฒันาระบบงานใหก้ระชบัและพร่ังพร้อมดว้ยขอ้มูล เพื่อการตดัสินใจท่ีรวดเร็วและถูกตอ้ง 
5. เราจะดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและพฒันาคุณภาพชีวติของมวลมนุษย ์
 
รวมทั้งคณะกรรมการไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหาร

ความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั 

 
6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์   

บริษทัมีแนวทางในการควบคุมการเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ (รายละเอียดตาม 
หวัขอ้การควบคุมภายใน ใน 56-1  หนา้ 45  และ  การท ารายการระหวา่งกนั หนา้ 44  เพื่อประโยชน์ของบริษทัและ
ผูถื้อหุ้น และส่วนรวมเป็นส าคญั ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลความขดัแยง้ เช่น รายการระหว่างกนั ในรายงาน
ประจ าปีอย่างครบถว้น และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ท าหน้าท่ีก ากบัดูแลการท างานของฝ่ายบริหาร 
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้  
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7. จริยธรรมธุรกจิ 

บริษัทได้จัดท าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ  จรรยาบรรณคณะกรรมการ และจรรยาบรรณ
พนกังาน เป็นลายลกัษณ์อกัษร  บริษทั ฯ แจง้และย  ้าเตือนพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใช้ยึดเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติัส าหรับผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั เพื่อท่ีจะประพฤติปฏิบติั ในส่ิงท่ีถูกตอ้งดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ระมดัระวงัและรับผิดชอบ เพื่อร่วมกนัสร้าง รักษาความเช่ือถือและความไวว้างใจของลูกคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุ้น และ
สาธารณชน 

 

8. การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน  11 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 4 ท่าน กรรมการท่ีไม่
เป็นผูบ้ริหาร 7  ท่าน ในจ านวนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารนั้น เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการตรวจสอบ 3 ท่านดว้ย ดงันั้น บริษทัมีกรรมการท่ีเป็นอิสระทั้งหมด 4  ท่าน หรือจ านวน 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทั้งคณะ  คิดเป็นร้อยละ 36.36 ของกรรมการทั้งคณะ 

 
9. การรวมหรือแยกต าแหน่ง  

บริษทัมีประธานกรรมการซ่ึงเป็นกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการไม่เป็นบุคคล
เดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ และมีการก าหนดโครงสร้างองคก์รและแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหวา่งกนั
อยา่งชดัเจน 
 

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดเ้สนอนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่คณะกรรมการบริษทั กรรมการบริหาร และฝ่ายจดัการ โดยค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารอยูใ่นระดบั
เดียวกบัอุตสาหกรรมเดียวกนั  ซ่ึงค่าตอบแทนกรรมการไดข้ออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ 

จ านวนค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในปี 2556 ตามรายละเอียดในหัวขอ้ค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการและผูบ้ริหาร   

 
11. การประชุมคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั จะมีการก าหนดอยา่งเป็นทางการก่อนล่วงหนา้เป็นประจ าทุกปี และ
มีการประชุมทุก 3 เดือน  และการจดัเตรียมเอกสารวาระการประชุมนั้น  บริษทัก าหนดใหมี้การจดัส่งล่วงหนา้ก่อน
วนัประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 วนั  
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  จะมีการก าหนดอยา่งเป็นทางการก่อนล่วงหนา้เป็นประจ า, มีการ
ประชุมทุกเดือนและการจดัเตรียมเอกสาร วาระการประชุมนั้น  บริษทัก าหนดให้มีการจดัส่งล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 วนั 

  
12. คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ งคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองเพื่อรับผิดชอบงานเฉพาะด้าน ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนา  คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองมีหน้าท่ี
รายงานผลการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายต่อคณะกรรมการบริษทั  

 
 13. ระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน  
 บริษทัมีระบบควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นระเบียบ และวิธีปฏิบติังานในทุกระบบตลอดจนมีส่วน
ตรวจสอบภายใน ซ่ึงท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบติังาน  เพื่อให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเน่ืองสม ่าเสมอทุกระบบงานตลอดปี โดยมีความเป็นอิสระและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ข้ึนตรงต่อ
กรรมการผูจ้ดัการและคณะกรรมการตรวจสอบตามนโยบายเน้นเชิงป้องกนัเพื่อปรับปรุงการปฏิบติังานของ
หน่วยงานท่ีตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรับปรุงระบบตรวจสอบภายในใหเ้ป็นปัจจุบนั 
 

14. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษทัมีการทบทวนหลกัเกณฑ์ และวิธีการใช้ขอ้มูลภายในอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัขอ้มูลส าคญั และ
ความรู้ ความช านาญ ท่ีบนัทึก และสะสมมานาน สูญหาย และ/ หรือ เพื่อป้องกนับุคคลภายใน / ภายนอก น าขอ้มูล
ไปใช้เป็นการส่วนตวั  ในกรณีท่ีพนกังาน หรือผูบ้ริหาร น าขอ้มูลส าคญัไปเปิดเผย หรือน าไปใช้ส่วนตวั หรือ
กระท าการท่ีอาจจะท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ พนกังานหรือผูบ้ริหารนั้นจะถูกลงโทษ 
 

15. รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย และสารสนเทศท่ี
ปรากฏในรายงานประจ าปี  โดยไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัเป็นสอบทานงบการเงินของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย และและมีผูส้อบบญัชีอิสระของบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบในการรายงานความถูกตอ้งของงบ
การเงินดงักล่าว  เพื่อใหง้บการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 

16. ความเป็นอสิระ และนิยามของกรรมการอสิระ 
กรรมการอิสระ ตามความหมายท่ีระบุไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั หมายถึง กรรมการท่ี

มีคุณสมบติัเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกนักบัคุณสมบติัท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
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และจะ ต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกนั  และไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ นอกจากนั้น ยงัจะตอ้งสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ
ได ้กล่าวโดยละเอียด คือ 

1 )  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทั้งน้ีใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย   

2)  เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั และไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ าจากบริษทั 
บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั   

 3)  เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงินและการ
บริหารงานของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั และไม่มีผลประโยชน์
หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะขา้งตน้มาก่อนในระยะเวลา 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เวน้แต่
คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอยา่งรอบคอบแลว้เห็นวา่ การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสียนั้น 
จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี และการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ    

4)  เป็นกรรมการท่ีไม่ใช่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือเป็นญาติสนิทของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั    
5)  เป็นกรรมการท่ีไม่ไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์โดยเฉพาะของกรรมการบริษทั ผู้

ถือหุน้รายใหญ่   หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
6)  สามารถปฏิบติัหน้าท่ี แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั โดยไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั รวมทั้งผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง หรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

 
      17.  กระบวนการสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ 

บริษทัไดแ้ต่งตั้ง และก าหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อท าหน้าท่ีพิจารณา
ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการ  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของบริษทัและขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีความ
เหมาะสมนั้นเพื่อเสนอช่ือให้เป็นกรรมการของบริษทัในคราวท่ีต าแหน่งกรรมการของบริษทัว่างลง  ซ่ึง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาประวติัการศึกษาและประสบการณ์   การประกอบ
วิชาชีพของบุคคลท่ีมีความเหมาะสมนั้น  โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจของ  
คณะกรรมการ  และผูถื้อหุน้ 

 นอกจากนั้น ยงัได้ก าหนดให้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง  กรรมการตอ้งลาออกจาก
ต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ถา้มีจ  านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกในจ านวนท่ีใกลเ้คียง
ท่ีสุดกบัจ านวน     1 ใน 3 นั้น กรรมการท่ีจะตอ้งลาออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ี 2 ภายหลงัจดทะเบียนใน
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ตลาดหลกัทรัพย ์ให้ใชว้ิธีจบัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู ้
ออกจากต าแหน่ง และกรรมการท่ีลาออกอาจถูกเลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อได ้

ส่วนในกรณีท่ีมีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั   พ.ศ. 2535 เขา้เป็นกรรมการแทน เวน้แต่วาระของกรรมการนั้นเหลือน้อยกวา่สองเดือน บุคคลซ่ึง
เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวนั้นจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเขา้
ด ารงต าแหน่งแทน 

 ทั้งน้ี บริษทัไดก้ าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีก าหนดอยู่ใน
ขอ้บงัคบัของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถือ 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1)  เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้ ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ด
มากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ 

(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการท่ีพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งใน
ล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั เกินจ านวนกรรมการท่ีพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้
เลือกโดยวธีิจบัฉลาก  เพื่อใหไ้ดจ้  านวนกรรมการท่ีพึงมี 

  บริษทัไม่ไดก้  าหนดจ านวนคร้ังสูงสุดของกรรมการท่ีถูกแต่งตั้งให้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่  
รวมถึง       คุณสมบติัในเร่ืองของอายุ แต่บริษทัจะค านึงถึงเวลา ความรู้ ประโยชน์ท่ีจะอุทิศให้กบับริษทั รวมทั้ง
ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นส าคญั   
 
 18. ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

บริษทัฯ มีหน่วยงาน ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางในการประชาสัมพนัธ์ และติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นและนกั
ลงทุน ตลอดจนบุคคลอ่ืนท่ีสนใจในกิจการของบริษทั ฯ  โดย สามารถติดต่อไดโ้ดยตรงท่ีบริษทัฯ ส านกักรรมการ
ผูจ้ดัการ โทร 02-328-1035  ต่อ 240 ,813   หรือ ติดต่อผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  www.patkol.com    
 
 
 
 
 
 
 

http://www.patkol.com/
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บุคคลกร 
บริษทัมีพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  เป็นจ านวน   1,237   คน โดยแยกในแต่ละสายงานหลกัดงัน้ี 

 
นโยบายด้านการพนักงาน 

1. พฒันาและปรับปรุงองคก์รให้มีโครงสร้างการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีความทนัสมยั
สามารถวดัและประเมินผลการท างานอยา่งมีประสิทธิผล 

2. สรรหาบุคคลผูมี้ความรู้ ความสามรถท่ีเหมาะสมกบั โดยเนน้นโยบายเชิงรุก 
3. การรักษาพนกังาน ให้อยู่ในองคก์รดว้ยค่าตอบแทนท่ีจูงใจและเป็นธรรม เพื่อให้สามารถตอบสนอง

ต่อเป้าหมายขององคก์รและสามารถแข่งขนักบัตลาดธุรกิจเดียวกนั 
4. สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งพนกังานและบริษทักบัพนกังาน ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน 

ดูแลดา้นความปลอดภยั ลดอุบติัเหตุ รวมทั้งจดัใหมี้สวสัดิการท่ีเหมาะสม 
5. พฒันาพนกังานให้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการท างานสูงข้ึนดว้ยการฝึกอบรม

ดว้ยโครงการฝึกอบรมของบริษทัเองและโครงการฝึกอบรมภายนอก 
 

 
 
 
 

สายงาน วศิวกร ช่าง อืน่ๆ รวม 
ฝ่ายบริหารจดัการ (E1-E3) 
ฝ่ายเคร่ืองเยน็ (RF) 
ฝ่ายเคร่ืองท าน ้าแขง็ (IM) 
ฝ่ายผลิตภณัฑเ์หลว (FD) 
ฝ่ายวศิวกรรมแปรรูปอาหาร (FP) 
ฝ่ายอุปกรณ์เคมี&งานโครงการ (PP) 
ฝ่ายบริการ (SV) 
ขายอะไหล่ (CS) 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน (AF) 
จดัซ้ือ / ธุรการ / บุคคล/ธุรการ BU 
คน้ควา้และพฒันาผลิตภณัฑ์ (T&D) 
บุคลากรในโรงงาน (1) (KK+รายวนั) 
 

- 
27 
34 
50 
14 
22 
9 
- 
- 

10 
23 
45 
   

- 
53 
53 
32 
14 
1 

110 
- 
- 
6 
3 

184 
   

17 
28 
24 
22 
5 
6 

32 
22 
37 

232 
10 

112 
 

17 
108 
111 
104 
33 
29 

151 
22 
37 

248 
36 

341 
 

รวม 234 456 547 1,237 
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10. การควบคุมภายใน 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2557 ไดป้ระเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยสรุปความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน เป็น 5 
ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนที ่1 องค์กรและสภาพแวดล้อม 
 เป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ถูกก าหนดข้ึนอยา่งชดัเจนมีความเป็นไปได ้และวดัผลได ้โดย
บริษทัฯ มีการจดัโครงสร้างองคก์รท่ีช่วยใหฝ่้ายบริหารด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ     เพื่อช่วยใหบ้รรลุ
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ โดยมีขอ้ก าหนดและบทลงโทษ   หา้มฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักิจการ     บริษทัฯ มีนโยบายและระเบียบวธีิปฏิบติังานในธุรกรรมดา้น
การเงิน การจดัซ้ือและการบริหารจดัการ ท่ีค  านึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่คา้ เพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ  
 ส่วนที ่2 การบริหารความเส่ียง 
 การบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ จดัท าโดยการประเมินความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ ทั้งท่ีเป็นปัจจยั
ภายในและปัจจยัภายนอกอยา่งสม ่าเสมอ โดยวิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดปัจจยัความเส่ียง ก าหนดมาตรการ
บริหารความเส่ียง รวมถึงติดตามการปฏิบติัตามแผนการบริหารความเส่ียง 
 ส่วนที ่3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 การปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  ดา้นการอนุมติัการบนัทึกรายการ
บญัชีขอ้มูลสารสนเทศ       และการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น ออกจากกนัโดยเด็ดขาด 
 การอนุมติัการท าธุรกรรมของบริษทัฯ กบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว  จะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และพิจารณาเสมือนหน่ึงเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลทัว่ไป 
 ส่วนที ่4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
 บริษทัฯ จดัใหมี้ขอ้มูลท่ีส าคญัต่างๆ อยา่งเพียงพอเพื่อประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ   
โดยกรรมการบริษทัจะไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุม     ท่ีระบุขอ้มูลท่ีจ าเป็นและ
เพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม  ล่วงหนา้โดยเฉล่ีย 7 วนั   เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีต่างๆ จดัเก็บ
ไวอ้ยา่งเป็นหมวดหมู่ และจดัข้ึนตามนโยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะ
ธุรกิจ 
 ส่วนที ่5 ระบบการติดตาม 
 บริษทัฯ จดัใหมี้การติดตามผลการด าเนินงานทัว่ไป โดยเปรียบเทียบกบัเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ การ
ตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีมีข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ โดยผูต้รวจสอบภายในตอ้งจดัท ารายงาน
ผลการตรวจสอบเสนอโดยตรงต่อผูบ้ริหาร   คณะกรรมการตรวจสอบและผูถู้กตรวจสอบหากมีการตรวจสอบพบ
ขอ้บกพร่องอนัเป็นสาระส าคญั จะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร   ภายในระยะเวลาอนั
สมควร รวมถึงการรายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องดงักล่าวดว้ย 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2556 
 
เสนอ  ผูถื้อหุน้ บริษทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบบริษทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน  
ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุประสบการณ์ดา้นกฎหมาย การเงิน และการบริหารองคก์ร โดยมี นายสุชาติ สุขสุมิตร เป็น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวีระชยั ศรีขจร และนายปรีชา จนัทรางกูร เป็นกรรมการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

ในระหวา่งปี 2556 ไดมี้การประชุมรวม 7 คร้ัง โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูง และทีมงานตรวจสอบภายในเขา้ร่วม
ประชุม รวมทั้งเชิญผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมหารือรวม 3 คร้ัง แลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองการปฏิบติังานตรวจสอบ  
และรายงานงบการเงินท่ีจดัท า    ในระหวา่งปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดด้ าเนินการต่างๆซ่ึงสรุปสาระส าคญั
ไดด้งัน้ี 

 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

บริษทัมีการก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัโครงสร้างองคก์ร อ านาจ
อนุมติั และขั้นตอนการท างาน โดยจดัท าเป็นคู่มือการท างาน ซ่ึงมีการประกาศใชภ้ายในองคก์รใหพ้นกังาน
รับทราบและยดึถือปฏิบติัเป็นส่วนหน่ึงในการท างาน 

บริษทัมีการจดัท าแผนงบประมาณใหส้อดคลอ้งกบัแผนงานประจ าปีโดยมีการก าหนดกลยทุธ์องคก์ร           
มีการควบคุม และเปรียบเทียบผลการท างานจริงกบัแผนงบประมาณ 

บริษทัมีนโยบายและวธีิบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งการคดัสรร การก าหนดค่าจา้ง การฝึกอบรม การจ่าย
ค่าตอบแทน และการอบรมพฒันาบุคลากรท่ีสอดคลอ้งกบักิจกรรมของธุรกิจ 

 
2. การก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาความเส่ียงจากสาระส าคญัในงบการเงินและเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผล
กระทบกบักิจการดงัน้ี 

a. คณะกรรมการไดส้อบทานการบริหารงานในรายการท่ีมีสาระส าคญัโดยประเมินดา้นการบริหารงาน
โครงการ การบริหารลูกหน้ี การบริหารสินคา้คงเหลือของกิจการอยา่งสม ่าเสมอ พร้อมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้ดียิง่ข้ึน 

b. การบริหารโครงการ เน่ืองจากกิจกรรมหลกัของบริษทั ส่วนใหญ่เป็นการรับงานโครงการ จึงให้
ความส าคญัในการบริหารโครงการดา้นการวางแผน การติดตั้ง ความปลอดภยั การท าประมาณการ
รับ-จ่ายเงิน   การบริหารผูรั้บเหมา บุคลากร  และส่ิงแวดลอ้มในการท างานของพนกังาน  
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3. การประเมินระบบควบคุมภายในและก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการท างานแผนการตรวจสอบภายใน โดยครอบคลุมในเร่ืองการ
ประเมินการปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบการท างานของบริษทั การตรวจสอบเพื่อประเมินในเร่ืองรายการท่ีมี
สาระส าคญัและมีผลกระทบต่อกิจการ พร้อมทั้งสรุปประเด็นต่างๆเสนอต่อผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัและ
คณะกรรมการบริษทั 

 
4. การคัดเลอืกผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาร่วมกบัคณะกรรมการบริหารของบริษทั   เสนอแต่งตั้งส านกั
งานสอบบญัชี  บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2557 และก าหนดค่าตอบแทนใน
จ านวนท่ีเหมาะสมกบัปริมาณงาน  

 
5. เหตุการณ์ส าคัญในปี 2556  

ในวนัท่ี  13 สิงหาคม 2556 ศาลมีค าสั่งยกลิกการฟ้ืนฟูกิจการของบริษทั  ท่ีไดเ้ร่ิมด าเนินการปฎิบติัตาม
แผนมาตั้งแต่วนัท่ี  20  ตุลาคม 2552 

 
 

 
         วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2557 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

       ( นายสุชาติ  สุขสุมิตร ) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
 

3. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 รายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุน้ท่ีถือหุ้นของบริษทั  10  รายแรก  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556 
 

No. Name of person / Private Co., No. of shares Percentage of shares 

1 นายปิยะ  จงวฒันา 54,869,844 13.23 

2 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 49,307,800 11.89 

3 นางวภิา  จุลชาต 48,216,475 11.63 

4 นางสาวรัชนี  จงวฒันา 45,970,942 11.09 

5 นายแสงชยั  โชติช่วงชชัวาล 45,041,303 10.86 

6 นางสาวนงลกัษณ์  ศกัดาไกร 27,285,080 6.58 

7 นายสุวทิย ์ รุ่งเจิดฟ้า 23,700,000 5.72 

8 นายปเนต  จงวฒันา 13,348,742 3.22 

9 นางนพวรรณ  จงวฒันา 12,624,151 3.04 

10 นายประยทุธ   เทพมงักร 5,200,000 1.25 
 
** ผู้ถือหุ้นทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท  ถือหุ้นรวมกนั  137,973,669  หุ้น  คิดเป็น  33.28 %  
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รายการระหว่างกนั 
 

รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนระหวา่งบริษทัในเครือพฒัน์กล  เป็นธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนระหวา่งบริษทัต่อบริษทั
ในเครือตามปกติทางการคา้  ซ่ึงการก าหนดราคาใชก้ารเปรียบเทียบราคากบัตลาดหรือธุรกิจท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียง
กนั โดยบวกก าไรเพิ่มตามรายละเอียดดงัน้ี 

        
 นโยบายการก าหนดราคา 

ขายสินคา้ และบริการ ตน้ทุนบวกก าไรตั้งแต่ 1% ข้ึนไป 
ส าหรับสินคา้ส าเร็จรูป - ตน้ทุนบวกก าไรตั้งแต่ 5% ข้ึนไป 

ซ้ือสินคา้และบริการ ตน้ทุนบวกก าไรตั้งแต่ 5% ข้ึนไป 

ค่าเช่าและบริการอาคาร ตามสัญญาเดือนละ 1,000 -  162,896  บาท 
 

ดอกเบ้ียระหวา่งกนั เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มื อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.875 - 7.75 ต่อปี 

 
  
 ในการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนั บริษทัไดก้ าหนดอ านาจในการอนุมติัรายการไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงได้
พิจารณาให้เกิดความสมดุลระหวา่งความคล่องตวัในการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจปกติ และการมี
ระบบการควบคุมภายในท่ีดีพอ  โดยไดรั้บการทบทวนระเบียบปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทั    นอกจากน้ีในการท ารายการระหว่างกนั บริษทัไดพ้ิจารณาถึงการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่ม
บริษทั โดยไดรั้บ และ จ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจ และในราคาตลาดยติุธรรม 
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ข้อมูลสถติิเปรียบเทียบผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 
บริษัท พัฒน์กล จ ากัด (มหาชน) 

  2556/ 2013 2555 / 2012 2554 / 2011 2553 / 2010 2552 / 2009 

สนิทรัพย์รวม          2,897           2,699           1,948            1,661           1,387  

หนีส้นิรวม           2,171            1,909            1,658            2,624           2,416  

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 727  791  290  (964) (1,029) 

รายได้จากการขายและบริการ           4,121           3,407           3,116           2,339           1,647  

รายได้รวม          4,173           3,457           3,178           2,358           1,679  

ก าไรขัน้ต้น 790  619  597  503  91  

ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษี (33) 355  982  222  (817) 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ (64) 383  942  68  (960) 

อตัราก าไรสทุธิตอ่รายได้ -1.5% 11.1% 24.7% 2.9% -57.2% 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์  -2.7% 17.6% 52.2% 4.4% -47.9% 

ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) -0.16 0.92 2.97 0.25 -3.67 

เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท) 1.75  1.91  0.91  (3.54) (3.93) 
ข้อมูลสถติิเปรียบเทียบผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ              
บริษัท  พัฒน์กล  จ ากัด  ( มหาชน ) และบริษัทในเครือ 

  2556/ 2013 2555 / 2012 2554 / 2011 2553 / 2010 2552 / 2009 

สนิทรัพย์รวม 3,177  3,149  2,378  2,123  1,766  

หนีส้นิรวม 2,407  2,294  2,051  3,039  2,789  

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 762  848  320  (923) (1,030) 

รายได้จากการขายและบริการ 4,233  3,580  3,102  2,432  1,699  

รายได้รวม 4,292  3,639  3,802  2,460  1,721  

ก าไรขัน้ต้น 903  709  684  614  76  

ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษี (20) 368  1,009  305  (922) 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ (83) 366  946  110  (1,091) 

อตัราก าไรสทุธิตอ่รายได้ -1.9% 10.0% 29.7% 4.5% -63.4% 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์  -3.1% 14.1% 42.2% 5.5% -44.2% 

ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) -0.21 0.94 3.01 0.39 -4.17 

เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 0.00  0.00  0.00  0.00  -0.01  

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท) 1.85  2.06  1.01  (3.39) (3.93) 
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ผลการปฏิบัติแผนการด าเนินธุรกจิ 
 

ปี 2556 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและบริการสูงกวา่ปีก่อน 653 ลา้นบาท คิดเป็น 18% โดยรายไดส่้วน
ใหญ่มาจาก กลุ่มธุรกิจเคร่ืองท าน ้าแขง็และเคร่ืองท าความเยน็ และ กลุ่มธุรกิจเคร่ืองจกัรและระบบผลิตภณัฑ์เหลว
และแปรรูปอาหาร ตามล าดบั ซ่ึงแบ่งเป็นยอดขายในประเทศประมาณ 83% และยอดขายต่างประเทศอีกประมาณ 
17%  

 
ผลการด าเนินงาน 
  ภาพรวมของผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินงานรวมของบริษทั จากปี  2556 และ 2555  สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
           หน่วย : ลา้นบาท 

 

งบการเงนิรวม / ปี ปี 2556 ปี 2555 ผลต่าง 

  ยอดเงนิ % ยอดเงนิ % ยอดเงนิ % 

        รายไดจ้ากการขายและบริการ 4,233.40 100.0% 3,580.21 100.0% 653.19 18.2% 

ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ -3,330.37 -78.7% -2,871.58 -80.2% -458.79 16.0% 

          ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 903.04 21.3% 708.63 19.8% 194.41 27.4% 

   รายไดอ่ื้น 58.72 1.4% 59.06 1.6% -0.34 -0.6% 

ค่าใชจ่้ายในการขาย                           -96.20 -2.3% -77.91 -2.2% -18.29 23.5% 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร                       -571.86 -13.5% -321.29 -9.0% -250.57 78.0% 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - ขาดทุนจากคดีความฟ้องร้อง -314.00 -7.4% 0.00 0.0% -314.00 - 

ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน -20.30 -0.5% 368.49 10.3% -388.79 -105.5% 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย -27.28 -0.6% -17.91 -0.5% -9.36 52.3% 

          ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -47.58 -1.1% 350.58 9.8% -398.16 -113.6% 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -34.93 -0.8% 14.98 0.4% -49.92 -333.1% 

ก าไรส าหรับปี -82.51 -1.9% 365.56 10.2% -448.07 -122.6% 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  -2.74 -0.1% 23.33 0.7% -26.07 -111.8% 

ก าไรและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -85.25 -2.0% 388.89 10.9% -474.14 -121.9% 
 
 

จากขอ้มูลขา้งตน้ ผลขาดทุนในปี 2556  มีสาเหตุหลกัมาจากการตกลงท าสัญญาประนีประนอมยอมความ
คดีฟ้องร้อง โครงการเอทานอล เป็นจ านวน 314 ลา้นบาท ซ่ึงหากไม่รวมความเสียหายกรณีดงักล่าว บริษทัจะมีผล
ก าไรอยูท่ี่ 229 ลา้นบาท คิดเป็น 5.4%ของรายได ้ซ่ึงต ่ากวา่ผลก าไรในปี2555 ซ่ึงอยูท่ี่ 10.9% สาเหตุหลกัจาก
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ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิ่มข้ึน  ดงัจะเห็นวา่ในปี 2555 มีค่าใชจ่้ายในการบริหารอยูท่ี่ 9% ของรายได ้แต่ในปี 2556 
เพิ่มข้ึนเป็น 13.5% ของรายได ้ เน่ืองจากในปี 2556 บริษทัไดมี้การเพิ่มบุคคลากร และจา้งท่ีปรึกษา ในการพฒันา
บุคคลากร และ ปรับปรุงกระบวนการท างานในส่วนของโรงงาน และปรับปรุงพฒันาเคร่ืองจกัรบางส่วน ทั้งน้ีเพื่อ
เตรียมความพร้อมส าหรับการขยายงานทั้งในและต่างประเทศ  ในปี 2556 น้ีบริษทัไดจ้ดัตั้ง ส านกังานตวัแทน ใน
ต่างประเทศ (Representative office) ไดแ้ก่ ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์  และ มาเลเซีย ซ่ึงการขยายงานใน
ประเทศดงักล่าวไดรั้บผลตอบรับท่ีดีมาก  และเม่ือวเิคราะห์ถึง ความสามารถควบคุมตน้ทุนขายและบริการ บริษทั
ท าไดดี้กวา่ปีก่อน กล่าวคือ ในปี 2556 บริษทัมีตน้ทุนขายและบริการประมาณ 78%ของยอดขาย ในขณะท่ีเม่ือปี 
2555  มีตน้ทุนขายและบริการมากกวา่ 80% ของรายได ้

ทั้งน้ีเราสามารถวเิคราะห์ในรายละเอียดเป็นรายกลุ่มธุรกิจดงัน้ี 
 
 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละสายผลติภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกจิ 
1. รายได้จากการขาย  หรือบริการ  

งบการเงินรวม 

เคร่ืองท า
น า้แข็ง 

เคร่ืองจกัร
และ โครงการ งานบริการ สว่นกลาง รวม 

จ านวนเงิน (ล้านบาท) และระบบ ระบบ ขนาดใหญ่ และอะไหล ่ และอื่น ๆ   

  อตุสาหกรรม 

ผลติภณัฑ์
เหลว         

  ความเย็น 

และแปรรูป
อาหาร         

2556 
      รายได้จากการขายและบริการ - ในประเทศ 1,553.75  1,156.40  397.00  388.05  0.05  3,495.25  

รายได้จากการขายและบริการ - 
ตา่งประเทศ 492.76  214.89  0.00  30.50  0.00  738.15  
รวม 2,046.51  1,371.29  397.00  418.55  0.05  4,233.40  
ต้นทนุขาย (1,563.77) (1,076.96) (346.91) (271.59) (71.14) (3,330.37) 
ก าไรขัน้ต้นจากการขายและบริการ 482.74  294.33  50.09  146.96  (71.09) 903.03  

% ก าไรตอ่ยอดขาย 24% 21% 13% 35% -142180% 21% 
% ยอดขาย ตอ่ยอดรวม 48% 32% 9% 10% 0% 100% 
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2555 
      รายได้จากการขายและบริการ - ในประเทศ 1,007.15  1,145.25  404.08  347.83  (3.39) 2,900.92  

รายได้จากการขายและบริการ - 
ตา่งประเทศ 442.89  197.35  0.00  39.05  0.00  679.29  
รวม 1,450.04  1,342.60  404.08  386.88  (3.39) 3,580.21  
ต้นทนุขาย (1,126.04) (1,102.41) (338.35) (220.98) (83.79) (2,871.57) 
ก าไรขัน้ต้นจากการขายและบริการ 324.00  240.19  65.73  165.90  (87.18) 708.64  

% ก าไรตอ่ยอดขาย 22% 18% 16% 43% -100% 20% 
% ยอดขาย ตอ่ยอดรวม 41% 38% 11% 11% 0% 100% 

       % การเติบโตแตล่ะผลติภณัฑ์ 41% 2% -2% 8% 
 

18% 
 
 

รายไดข้องบริษทัในปี 2556 มาจากกลุ่มธุรกิจเคร่ืองท าน ้ าแข็งและระบบอุตสาหกรรมความเยน็มีสัดส่วน
สูงท่ีสุดคิดเป็น 48% จากรายไดร้วม  กลุ่มธุรกิจเคร่ืองจกัรและระบบส าหรับผลิตภณัฑ์เหลวและแปรรูปอาหารท า
รายไดใ้ห้บริษทัคิดเป็น 32% และ กลุ่มงานบริการคิดเป็น 10% และกลุ่มโครงการขนาดใหญ่คิดเป็น 9% จาก
รายไดร้วม  

 
ส าหรับก าไรขั้นตน้ของกลุ่มธุรกิจเคร่ืองท าน ้าแขง็และระบบอุตสาหกรรมความเยน็  และกลุ่มธุรกิจงาน

บริการ และ กลุ่มธุรกิจเคร่ืองจกัรและระบบส าหรับผลิตภณัฑเ์หลวและแปรรูปอาหาร ปรับตวัสูงข้ึนกวา่ปีก่อน 
เน่ืองจากบริษทัไดพ้ยายามปรับตวัในเร่ืองของการควบคุมก าไรขั้นตน้อยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นการปรับราคาให้
สอดคลอ้งกบัตน้ทุนวตัถุดิบแต่ละขณะ และควบคุมตน้ทุนใหไ้ดต้ามท่ีประมาณการไว ้ แต่อยา่งไรก็ตามกลุ่มงาน
บริการและอะไหล่ และ โครงการขนาดใหญ่ ค่อนขา้งต ่ากวา่ปีก่อน เน่ืองจากบริษทัไดข้ายอุปกรณ์ในส่วนของ
โครงการเอทานอล (Part and Semi Finish goods) ใหก้บั บจ. ทีพีเค เอทานอล ในราคา 14 ลา้นบาท ตามท่ีไดต้กลง
กนัในสัญญาประนีประนอม จึงท าใหมี้ผลขาดทุน ซ่ึงท าใหภ้าพรวมก าไรขั้นตน้ของกลุ่มงานดงักล่าวลดลงจากปี
ก่อน 

 
2. รายได้อืน่ ๆ        

        ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียรับ ค่าแนะน าสินคา้ รายไดช้ดเชยจากมุมน ้ าเงินส าหรับสินคา้ท่ีส่งออก, ก าไร
จากอตัราแลกเปล่ียน และ รายไดจ้ากการขายทรัพยสิ์นบางส่วน 
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3. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ        
- บริษัทมีต้นทุนขายและบริการลดลงเน่ืองจาก บริษัทพยายามบริหารจดัการต้นทุน ตั้ งแต่ระดับ

นโยบาย โดยการก าหนด Standard Margin ของแต่ละผลิตภณัฑ์ และควบคุมโดยการก าหนด KPI ท่ี
ชดัเจนใหก้บัผูจ้ดัการโครงการ นอกจากน้ียงัพยายามหาแหล่งวตัถุดิบใหม่ และ ผูข้ายรายใหม่ เพื่อให้
เกิดการแข่งขนัดา้นราคา 

- ค่าใชจ่้ายในการขายเพิ่มข้ึน จาก 78 ลา้นบาท เป็น 96ลา้นบาท แต่เม่ือวิเคราะห์ตามสัดส่วนต่อรายได ้คิด
เป็น 2.3%ของรายได ้ซ่ึงยงัอยูใ่นสัดส่วนใกลเ้คียงกบัปี 2555  

- เปรียบเทียบค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวมกนั พบว่า ปี 2556 สูงกว่า ปี 2555 เน่ืองจากบริษทัได้
เพิ่มอตัราก าลงัคนจาก 1,029 คน เม่ือปลายปี 2555  เป็น 1,245 คนในปี 2556 เพื่อรองรับปริมาณงานท่ี
เพิ่มมากข้ึน และเตรียมความพร้อมส าหรับการขยายงานทั้งในและต่างประเทศ นอกจากน้ีบริษทัได้
วา่จา้งท่ีปรึกษาเพื่อพฒันาบุคคลากร และ ปรับปรุงกระบวนการท างานของฝ่ายผลิต รวมถึงการปรับปรุง
และพฒันาเคร่ืองจกัรบางส่วน 

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทส่วนหน่ึงมาจากการท่ีบริษัทได้จัดตั้ ง ส านักงานตัวแทน ใน
ต่างประเทศ (Representative office) ไดแ้ก่ ประเทศอินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  และ มาเลเซีย  

- บริษทัมีนโยบายตั้งส ารองหน้ีสูญตามยอดคงคา้งช าระ ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีวางไวเ้พื่อการควบคุม และ 
ติดตามลูกหน้ีอยา่งใกลชิ้ด ในปี 2556 บริษทัไดต้ั้งส ารองลูกหน้ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจาก บริษทัไดต้ดัสินใจ
ด าเนินการตามขั้นตอนกฎหมายส าหรับลูกหน้ีบางราย ปัจจุบนับริษทัให้ความส าคญักับการให้
สินเช่ือใหม่อยา่งยิ่ง มีการก าหนดนโยบายท่ีเขม้งวดข้ึน และมีการควบคุมอยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงจะเห็นผล
จากลูกหน้ีใหม่ท่ีไม่มีปัญหา  

- บริษทัไดมี้การตกลงท าสัญญาประนีประนอมยอมความคดีฟ้องร้อง โครงการเอทานอล กบั บจ.ทีพีเค 
เอทานอล และธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  สถาบนัการเงินผูค้  ้าประกนั เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 
2556 และ โดยทั้งบริษทั และ บจ.พีทีเค เอทานอล ตกลงยกเลิกคดีความระหว่างกนัทั้งหมด รวมถึง 
บจ.ทีพีเค เอทานอล ตอ้งถอนค าร้องขอรับช าระหน้ี ต่อเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยท์ั้งหมดด้วย จึงมี
ความเสียหายจากการยติุคดีความน้ีเป็นจ านวน 314 ลา้นบาท 

- บริษทัมีดอกเบ้ียจ่ายสูงกว่าปีท่ีผ่านมา เน่ืองจาก บริษทัตอ้งช าระดอกเบ้ียซ่ึงเป็นไปตามแผนฟ้ืนฟู
กิจการ อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาจากสัดส่วนต่อรายได ้คิดเป็น 0.6% ยงัคงสัดส่วนใกลเ้คียงกบัปี 
2555 
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  นโยบายการลงทุน  
ในปี 2556 บริษทัมีการก าหนดงบประมาณการลงทุนเพื่อซ้ือสินทรัพยเ์พิ่ม ในส่วนท่ีสนบัสนุนการ

ขยายงาน และ ในส่วนของการปรับปรุงโรงงานท่ี ก่ิงแกว้ เน่ืองจากในปี 2556 มีปริมาณงานเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
จึงไดต้ดัสินใจขยายพื้นท่ีผลิตไปยงัโรงงานท่ีก่ิงแกว้  
 
 การควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

บริษัทมีการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีนโยบายและด าเนินแผนงานต่างๆ ให้
สอดคลอ้ง และสนบัสนุนนโยบายและแผนงานหลกัของบริษทั โดยบริษทัลงทุนและให้ความส าคญักบัธุรกิจท่ี
บริษทัช านาญ และอยูใ่นสายธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกบัธุรกิจของบริษทั ดงันั้น  เพื่อให้การดูแลการจดัการเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ คณะผูบ้ริหารจะควบคุมดูแลโดยส่งทีมบริหาร เขา้ไปร่วมก าหนดนโยบาย งบประมาณ แผนการ
ตลาดและการผลิต อยา่งใกลชิ้ด ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถแบ่งขอ้มูล และใชท้รัพยากรท่ีมีอยูข่องกลุ่มบริษทัอนัจะเป็น
ประโยชน์ และเก้ือหนุนใหกิ้จการโดยรวมดีข้ึนต่อไป 
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สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

สรุปฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงาน ปี 2556 
บริษัท พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) 
           (หน่วย : พนับาท) 

งบดุล 2556 2555 2554 

สินทรัพย์             
สินทรัพยห์มุนเวยีน             
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  435,181 15% 426,268 16% 240,682 12% 
     เงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ  100,000 3% 100,000 4% 50,000 3% 
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ  621,468 21% 520,484 19% 456,374 23% 
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ     181,598 6% 252,398 9% 130,752 7% 
     ลูกหน้ีการคา้ขายผอ่นช าระ - สุทธิ       0 0% 0 0% 5,355 0% 
     ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ  241,827 8% 237,839 9% 161,716 8% 
     เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 174,683 6% 0 0% 0 0% 
     สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  207,655 7% 211,666 8% 152,234 8% 
     สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 37,295 1% 65,795 2% 100,353 5% 
       รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,999,706 69% 1,814,449 67% 1,297,466 67% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน              
     ลูกหน้ีการคา้ขายผอ่นช าระ  0 0% 0 0% 0 0% 
     เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั     5,939 0% 5,863 0% 3,515 0% 
     เงินลงทุนระยะยาวในบริษทัยอ่ย 109,749 4% 110,249 4% 110,249 6% 
     ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 513,581 18% 473,255 18% 436,553 22% 
     ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน - สุทธิ 20,843 1% 20,843 1% 20,843 1% 
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 42,266 1% 3,477 0% 5,421 0% 
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 183,966 6% 196,706 7%     
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 21,027 1% 74,509 3% 73,561 4% 
     รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 897,372 31% 884,902 33% 650,142 33% 
รวมสินทรัพย ์ 2,897,078 100% 2,699,351 100% 1,947,608 100% 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น             
หน้ีสินหมุนเวยีน             
     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 3,614 0% 3,736 0% 4,883 0% 
     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 340,612 12% 250,031 9% 158,199 8% 
     เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    100,318 3% 3,476 0% 12,172 1% 
    หน้ีสินตามแผนการปรับโครงสร้างหน้ีส่วนท่ีถึงก าหนด
ภายใน 1 ปี 

158,033 5% 217,166 8% 61,394 3% 
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     หน้ีสินระยะยาวท่ีเจา้หน้ีสามารถเรียกคืนไดท้นัที   0%   0% 0 0% 
     หน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   0%   0% 0 0% 
     เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน   0%   0% 0 0% 
     เงินกูย้มืจากบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั   0%   0% 0 0% 
     หน้ีสินเงินชดเชย - หุน้บุริมสิทธิท่ีแปลงสภาพ   0%   0% 0 0% 
     เงินเรียกเก็บตามขอ้ตกลงส่วนท่ีเกินจากรายได ้- สุทธิ 493,743 17% 568,526 21% 391,386 20% 
    หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 71,299 2% 64,477 2% 45,837 2% 
       รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 1,167,619 40% 1,107,413 41% 673,872 35% 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน             
     เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0 0% 0 0% 0 0% 
     หน้ีสินตามแผนการปรับโครงสร้างหน้ี-สุทธิ 877,493 30% 682,438 25% 944,650 49% 
     หน้ีสินตามสญัญาประนอมหน้ี - สุทธิ   0%   0% 0 0% 
     เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ   0%   0% 0 0% 
     หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ   0%   0% 0 0% 
     หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 71,064 2% 71,859 3% 0 0% 
     ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 54,386 2% 46,816 2% 39,313 2% 
     รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 1,002,943 35% 801,113 30% 983,963 51% 
       รวมหน้ีสิน 2,170,562 75% 1,908,525 71% 1,657,835 85% 
ส่วนของผูถื้อหุน้             
     หุน้บุริมสิทธิ        79,487 3% 79,487 3% 79,487 4% 
     หุน้สามญัท่ีออกและเรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้  414,608 14% 414,608 15% 414,608 21% 
     ใบส าคญัแสดงสิทธ์ิซ้ือหุน้ 111,456 4% 111,456 4% 111,456 6% 
     ส่วนเกินมูลค่าหุน้บุริมสิทธิ 4,769 0% 4,769 0% 4,769 0% 
     ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 8,543 0% 8,543 0% 8,543 0% 
     ส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั -22,089 -1% -22,089 -1% -22,089 -1% 
     ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวร 268,701 9% 271,445 10% 315,143 16% 
     ก าไรสะสมส่วนท่ีจดัสรรเป็นทุนส ารอง 32,000 1% 32,000 1% 32,000 2% 
     ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร -170,959 -6% -109,393 -4% -654,144 -34% 
     รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 726,516 25% 790,826 29% 289,774 15% 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 2,897,078 100% 2,699,351 100% 1,947,608 100% 
              

งบก าไรขาดทุน 2556 2555 2554 

        รายไดจ้ากการขายและบริการ 4,120,699 100% 3,407,312 100% 3,116,262 100% 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ -3,330,899 -81% -

2,788,671 
-82% -

2,518,819 
-81% 

          ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 789,800 19% 618,641 18% 597,442 19% 
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   รายไดอ่ื้น - ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 0 0% 0 0% 633,916 20% 
   รายไดอ่ื้น 52,060 1% 49,799 1% 61,693 2% 
ค่าใชจ่้ายในการขาย                           -80,808 -2% -65,651 -2% -79,911 -3% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร                       -479,612 -12% -247,896 -7% -228,670 -7% 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ -500 0% 0 0% -2,498 0% 
ขาดทุนจากคดีความฟ้องร้อง -314,000 -8% 0 0% 0 0% 
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน -33,060 -1% 354,894 10% 981,971 32% 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย -15,875 0% -2,851 0% -37,991 -1% 
          ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -48,935 -1% 352,043 10% 943,980 30% 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -12,631 0% 11,784 0% 0 0% 
ก าไรส าหรับปี -61,566 -1% 363,827 11% 943,980 30% 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  -2,744 0% 19,330 1% -2,255 0% 
ก าไรและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -64,310 -2% 383,157 11% 941,725 30% 
              

งบกระแสเงินสด 2556 2555 2554 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน             
   ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -48,935   352,043   943,980   
   รายการปรับปรุง             
          ส่วนไดเ้สียจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย             
          ค่าเส่ือมราคา 19,666   12,747   14,118   
          ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  3,138   3,771   6,532   
          หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ  24,018   8,700   -26,261   
         (โอนกลบั)ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้  10,092   -1,712   -22,265   
          ขาดทุน(ก าไร)จากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นถาวร -6,386   -5,104   459   
          ตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวรช ารุด 0   0   0   
          ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 0   0   -633,916   
          (โอนกลบั)ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น 0   -8,800   2,498   
          ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน 500   0   0   
          ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง -2,959   -456   605   
          เงินปันผลรับ 0   0   0   
          ประมาณการหน้ีสิน 3,250   -13,095   8,954   
          ประมาณการหน้ีสินผลขาดทุนจากหนงัสือค ้าประกนั 0   0   11,443   
          ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 7,570   7,503   4,518   
          ภาษีเงินไดต้ดัจ่าย 2,019   27   0   
          ส ารองภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 21,055   0   0   
          ดอกเบ้ียรับ -10,938   0   0   
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          ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 15,875   2,851   37,991   
          ขาดทุนจากการถูกฟ้องร้องคดี 314,000   0   0   
การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพยด์ าเนินงาน
(เพ่ิมข้ึน)ลดลง  

351,964   358,475   348,655   

          เงินลงทุนชัว่คราว 0   0   -50,000   
          ลูกหน้ีการคา้ -99,916   -95,309   -33,960   
          ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 48,833   -219,605   -130,141   
          ลูกหน้ีการคา้ขายผอ่นช าระ 1,917   7,241   10,548   
          ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน -27,700   -55,480   -8,328   
          สินคา้คงเหลือ -6,081   -57,720   -5,708   
          สินทรัพยห์มนุเวยีนอ่ืน 28,500   34,558   -45,137   
          สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 0   0   2,371   
การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหน้ีสินด าเนินงาน
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)  

            

          เจา้หน้ีการคา้ 90,250  92,258   54,123   

          เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 118,808   89,264   -56,753   
          เงินเรียกเก็บเกินกวา่งานท่ีท าเสร็จ  -74,783   177,140   28,278   
          หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 3,571   31,735   -32,532   
   เงินสดรับจากการด าเนินงาน 435,363   362,557   81,417   
   เงินสดรับดอกเบ้ีย 9,255   0   0   
   เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย -13,618   -2,851   0   
   เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -21,822   -19,287   -12,809   
   เงินสดรับภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 52,231   18,311   0   
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน  461,409   358,729   68,608   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน              
         เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -233,000   0   0   
         รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 60,000   0   0   
         เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั(เพ่ิมข้ึน)ลดลง -77   -2,348   -34   
          เงินลงทุนชัว่คราวลดลง(เพ่ิมข้ึน) 0   -50,000   0   
         เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 7,433   5,666   1,141   
         เงินสดจ่ายจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร -64,469   -17,048   -33,405   
         เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -41,927   -1,826   -1,520   
         รับเงินปันผล 0   0   0   
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน -272,040   -65,556   -33,818   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน             
         รับ(จ่าย)เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน 

-122   -1,147   -26,910   
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        เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย 0   0   -3,362   
         รับ(จ่าย)เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

0   0   0   

         จ่ายช าระหน้ีสินตามแผนการปรับโครงสร้างหน้ี  -180,335   -106,441   -45,958   
          จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาประนอมหน้ี 0   0   0   
         รับเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 0   0   0   
         รับเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั 

0   0   0   

         เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 0   0   0   
         จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว  0   0   0   
         เงินสดจ่ายเพ่ือไถ่ถอนหุน้กู ้ 0   0   0   
         จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน  0   0   0   
         เงินปันผลจ่าย 0   0   0   
         เงินสดรับจากการออกหุน้บุริมสิทธิเพ่ิมทุน 0   0   0   
         เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 0   0   0   
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน -180,457   -107,588   -76,231   
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อ
เงินสด 

            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมสุทธิ 8,912   185,586   -41,440   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 426,268   240,682   282,122   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 435,181   426,268   240,682   
       
ขอ้มูลต่อหุน้ (บาท) 2556 2555 2554 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้  1.75   1.91   0.91   
ก าไรสุทธิต่อหุน้ -0.16   0.92    2.97    
เงินสดปันผลต่อหุน้ 0.00    0.00    0.00    
หุน้ปันผลต่อหุน้ 0.00    0.00    0.00    
              
อตัราการเติบโต (%) 2556 2555 2554 

สินทรัพยร์วม 49%   39%   17%   
หน้ีสินรวม 31%   15%   -37%   
รายไดจ้ากการขายหรือบริการ 32%   9%   33%   
ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 38%   10%   32%   
ก าไรสุทธิ -107%   -59%   1293%   
              
อตัราส่วนทางการเงิน 2556 2555 2554 
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อตัราส่วนสภาพคล่อง :             
   อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.7    1.6    1.9    
   อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.4    1.4    1.6    
   อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.5    0.2    0.0    
   อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 5.9    6.0    6.6    
   ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 61    60    55    
   อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 9    8    8    
   ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 41    48    43    
   อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) 11    8    8    
   ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 33    47    46    
   Cash Cycle (วนั) 69    61    52    
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร:             
   อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 19%   18%   19%   
   อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) -1%   10%   32%   
   อตัราก าไรอ่ืน (%) 1%   1%   18%   
   อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) -1396%   101%   7%   
   อตัราก าไรสุทธิ (%) -2%   11%   25%   
   อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) -13%   -443%   -279%   
อตัราส่วนแสดงประสิทธภาพในการด าเนินงาน :             
   อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) -3%   18%   52%   
   อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) -9%   88%   222%   
   อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 2    2    2    
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน :             
   อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 3   2   6   
   อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 31    134    2    
  อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั(Cash basis)  
(เท่า) 

-1   -3   -1   

  อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 0%   0%   0%   
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สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
บริษทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ 
           (หน่วย : พนับาท) 

งบดุล 2556 2555 2554 
สินทรัพย ์             

สินทรัพยห์มุนเวยีน             
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  500,982   477,775   259,407   
     เงินลงทุนชัว่คราว  100,000   100,000   50,000   
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ  676,299   569,485   488,743   
     ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     347   342   342   
     ลูกหน้ีการคา้ขายผอ่นช าระ - สุทธิ       0   0   5,355   
     ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ  250,645   244,320   165,879   
     เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0   0       
     สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  537,884   617,062   499,725   
     สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 39,767   69,612   101,880   
       รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 2,105,924   2,078,596   1,571,330   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน              
     ลูกหน้ีการคา้ขายผอ่นช าระ  0   0   0   
     เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั     9,478   10,708   6,537   
     เงินลงทุนระยะยาวในบริษทัยอ่ย 0   0   0   
     อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 23,212   23,212   23,212   
     ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 757,956   708,783   675,907   
     ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน - สุทธิ 20,843   20,843   20,843   
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 43,113   3,597   5,792   
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 193,769   227,699       
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 22,583   75,643   74,124   
     รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,070,954   1,070,486   806,415   
รวมสินทรัพย ์ 3,176,879   3,149,082   2,377,745   

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้             
หน้ีสินหมุนเวยีน             
     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 19,876   30,170   78,006   
     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 471,767   387,964   241,162   
     เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    31   3   100   
     เจา้หน้ีเช่าซ้ือ - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 526   0       
    หน้ีสินตามแผนการปรับโครงสร้างหน้ีส่วนท่ีถึงก าหนด
ภายใน 1 ปี 156,925   216,519   60,878   
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    หน้ีสินภายใตส้ญัญาปรับโครงสร้างหน้ีถึงก าหนดช าระ
ภายใน 1 ปี 24,147   23,628   31,333   
    หน้ีสินตามสญัญาประนอมหน้ีท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 
ปี 15,719   20,022   19,409   
     หน้ีสินระยะยาวท่ีเจา้หน้ีสามารถเรียกคืนไดท้นัที 0   0   0   
     หน้ีสินระยะยาวและหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 0   0   0   
     เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 0   0   0   
     เงินกูย้มืจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0   12,000   12,000   
     หน้ีสินเงินชดเชย - หุน้บุริมสิทธิท่ีแปลงสภาพ 0   0   0   
     เงินเรียกเก็บตามขอ้ตกลงส่วนท่ีเกินจากรายได ้- สุทธิ 506,790   577,021   392,762   
    หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 78,342   71,023   50,021   
       รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 1,274,122   1,338,350   885,670   
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน             
     เจา้หน้ีเช่าซ้ือ 1,808   0       
     หน้ีสินตามแผนการปรับโครงสร้างหน้ี-สุทธิ 870,275   671,968   933,203   
     หน้ีสินภายใตส้ญัญาปรับโครงสร้างหน้ี - สุทธิ 104,858   122,804   142,428   
     เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0   0   0   
     หน้ีสินตามสญัญาประนอมหน้ี - สุทธิ 0   15,719   35,741   
     เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 0   0   0   
     หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 0   0   0   
     หน้ีสินทางการเงิน - หุน้บุริมสิทธิแปลงสภาพ 0   0   0   
     หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 79,851   79,611       
     ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 76,357   65,769   53,664   
     รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 1,133,150   955,871   1,165,036   
       รวมหน้ีสิน 2,407,272   2,294,221   2,050,706   
ส่วนของผูถื้อหุน้             
     หุน้บุริมสิทธิ      75,932   75,932   75,932   
     หุน้สามญัท่ีออกและเรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้  412,208   412,208   412,208   
     ใบส าคญัแสดงสิทธ์ิซ้ือหุน้ 111,456   111,456   111,456   
     ส่วนเกินมูลค่าหุน้บุริมสิทธิ 4,556   4,556   4,556   
     ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 8,399   8,399   8,399   
     ส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั -22,089   -22,089   -22,089   
     ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวร 282,783   285,527   327,752   
     ก าไรสะสมส่วนท่ีจดัสรรเป็นทุนส ารอง 32,000   32,000   32,000   
     ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร -142,790   -60,161   -630,583   
     รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 762,454   847,827   319,630   
     ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 7,153   7,034   7,409   
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     รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 769,607   854,862   327,039   
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 3,176,879   3,149,082   2,377,745   

     
    

งบก าไรขาดทุน 2556 2555 2554 
        รายไดจ้ากการขายและบริการ 4,233,404   3,580,211   3,102,042   
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ -3,330,368   -2,871,581   -2,417,655   
          ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 903,036   708,631   684,387   
   รายไดอ่ื้น - ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 0   0   619,898   
   รายไดอ่ื้น 58,724   59,063   79,926   
ค่าใชจ่้ายในการขาย                           -96,204   -77,912   -83,636   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร                       -571,858   -321,289   -289,307   
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 0   0   -2,498   
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - ขาดทุนจากคดีความฟ้องร้อง -314,000   0       
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน -20,301   368,493   1,008,770   
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย -27,277   -17,915   -62,799   
          ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -47,578   350,578   945,972   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -34,932   14,985   -471   
ก าไรส าหรับปี -82,510   365,563   945,501   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  -2,744   23,325   4,109   
ก าไรและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -85,254   388,889   949,610   
              
ส่วนแบ่งเป็นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม             
         ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ๋ -85,374   389,362   949,737   
         ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย 119   -474   -127   
  -85,254   388,889   949,610   

       งบกระแสเงินสด 2556 2555 2554 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน             
   ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -47,578   350,578   945,972   
   รายการปรับปรุง             
          ส่วนไดเ้สียจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย             
          ค่าเส่ือมราคา 44,475   34,775   36,051   
          ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  3,352   4,115   6,944   
          หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ  22,595   7,255   -26,110   
         (โอนกลบั)ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้  -53,723   -12,967   -22,105   
          ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นถาวร -6,830   -6,088   -4,662   
          ตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวรช ารุด 0   0   0   
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          ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 0   0   -619,898   
          ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น 0   306   -710   
          ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน 0   0       
          ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง -2,384   -5,410   130   
          ประมาณการหน้ีสิน 3,250   -13,095   8,954   
          ประมาณการหน้ีสินผลขาดทุนจากหนงัสือค ้าประกนั 0   0   11,443   
          ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 10,588   12,105   6,517   
          ภาษีเงินไดต้ดัจ่าย 2,024   73   46   
          ส ารองภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 21,055   0   657   
          ดอกเบ้ียรับ -9,746   0       
          ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 28,753   17,915   62,798   
          ขาดทุนจากการถูกฟ้องร้องคดี 314,000   0       
การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพยด์ าเนินงาน
(เพ่ิมข้ึน)ลดลง  329,831   389,562   406,027   
          เงินลงทุนชัว่คราว 0   0   -50,000   
          ลูกหน้ีการคา้ -106,773   -106,990   -98,727   
          ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -5   0   50   
          ลูกหน้ีการคา้ขายผอ่นช าระ 1,917   7,241   10,548   
          ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน -28,060   -56,353   -5,016   

          สินคา้คงเหลือ 132,901   -104,370   -92,715   

          สินทรัพยห์มนุเวยีนอ่ืน 29,845   32,267   5,899   

          สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 5   -18,835   2,059   
การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหน้ีสินด าเนินงาน
เพ่ิมข้ึน (ลดลง)             
          เจา้หน้ีการคา้ 83,368   141,720   104,101   
          เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28   -97   4   
          เงินเรียกเก็บเกินกวา่งานท่ีท าเสร็จ  -70,231   184,258   28,496   
          หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 4,069   34,454   -33,798   
   เงินสดรับจากการด าเนินงาน 376,895   502,857   276,928   
   เงินสดรับดอกเบ้ีย 9,746   0       
   เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย -24,223   -12,403   392   
   เงินสดรับภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -22,330   18,311   0   
   เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 52,231   -1,069   -12,091   
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน  392,320   507,696   265,229   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน              
         เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 1,230   -4,171   -1,766   
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          เงินลงทุนชัว่คราว(ลดลง)เพ่ิมข้ึน 0   -100,000       
         เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 7,903   6,652   9,154   
         เงินสดจ่ายจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร -95,780   -39,365   -41,500   
         เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -42,868   -1,920   -1,520   
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน -129,514   -138,804   -35,632   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน             
         รับ(จ่าย)เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน -10,294   -47,836   -68,086   
         เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย 0   0   -22,035   
         จ่ายช าระหน้ีสินภายใตแ้ผนการปรับโครงสร้างหน้ี  -179,816   -105,952   -43,602   
         จ่ายช าระหน้ีสินภายใตส้ญัญาปรับโครงสร้างหน้ี  -17,427   -27,328   -105,740   
          จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาประนอมหน้ี -20,022   -19,409   -18,830   
         จ่ายเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั -30,000   -25,000   -24,000   
         รับเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั 0   0   18,000   
         เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 18,000   25,000   0   
         จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว  0   0   0   
         จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน  0   0   0   
         จ่ายช าระหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ -39   0       
         เงินปันผลจ่าย 0   0   0   
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน -239,598   -200,525   -264,294   
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อ
เงินสด             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมสุทธิ 23,208   168,368   -34,697   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 477,775   309,407   294,104   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 500,982   477,775   259,407   
  

    
    

ขอ้มูลต่อหุน้ (บาท) 2556 2555 2554 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้  1.85   2.06   1.01   
ก าไรสุทธิต่อหุน้ -0.21   0.94   3.01   
เงินสดปันผลต่อหุน้ 0.00   0.00   0.00   
หุน้ปันผลต่อหุน้ 0.00   0.00   0.00   
  

    
    

อตัราการเติบโต (%) 2556 2555 2554 
สินทรัพยร์วม 34%   32%   12%   
หน้ีสินรวม 17%   12%   -33%   
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รายไดจ้ากการขายหรือบริการ 36%   15%   28%   
ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 43%   17%   30%   
ก าไรสุทธิ -109%   -59%   784%   
  

    
    

อตัราส่วนทางการเงิน 2556 2555 2554 
อตัราส่วนสภาพคล่อง :             
   อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.65   1.55   1.77   
   อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.20   1.04   1.09   
   อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.36   0.46   0.14   
   อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 5.33   4.86   5.16   
   ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 67.50   74.13   69.75   
   อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 6.42   5.14   5.47   
   ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 56.08   70.00   65.86   
   อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) 9.34   9.13   6.90   
   ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 38.54   39.44   52.16   
   Cash Cycle (วนั) 85.04   104.69   83.45   
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร:             
   อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 21%   20%   22%   
   อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 0%   10%   33%   
   อตัราก าไรอ่ืน (%) 1%   2%   18%   
   อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) -1932%   138%   26%   
   อตัราก าไรสุทธิ (%) -2%   10%   30%   
   อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) -16%   67%   -315%   
อตัราส่วนแสดงประสิทธภาพในการด าเนินงาน :             
   อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) -3%   14%   42%   
   อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) -6%   61%   146%   
   อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 2    1    2    
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน :             
   อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 3   3   6   
   อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 12   28   5   
  อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั(Cash basis)  
(เท่า) -3   -12   -11   
  อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 0   0   0   
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งบการเงิน 
ณ  วนัที ่31  ธันวาคม  2556 และ 2555 

 



  
 

- 2 - 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่ งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ของบริษทั พฒัน์กล จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร กระแสเงินสดรวม 
และกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน  

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

โดยมิไดเ้ป็นกำรแสดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไข ขำ้พเจำ้ขอใหส้งัเกตหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินขอ้ 6 ซ่ึงไดอ้ธิบำย
ถึงผลกระทบต่อบริษทัจำกกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีใหม่มำถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
และงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2555 ท่ีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของ 
งบกำรเงินท่ีตรวจสอบแลว้ ณ วนัท่ี และส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 นอกจำกน้ี งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 2555 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบไดป้รับปรุงรำยกำรตำมท่ีไดอ้ธิบำยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 6 แลว้ 

 

 

 

(นำงสำวกรรณิกำร์  วภิำณุรัตน์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขท่ี 7305 

บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ำกดั 
กรุงเทพมหำนคร 
วนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2557 



 
 
 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ   ผูถื้อหุน้ของ บริษทั พฒัน์กล จ ำกดั (มหำชน)  

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินของบริษทั พฒัน์กล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย  ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐำนะกำรเงิน
รวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึง
หมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และหมำยเหตุเร่ืองอ่ืนๆ 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับกำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถจัดท ำงบกำรเงิน 
ท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดงักล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำน
ตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ซ่ึงก ำหนดให้ขำ้พเจำ้ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและ
ปฏิบติังำนตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง 
อนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใชว้ิธีกำรตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเก่ียวกบัจ ำนวนเงินและกำรเปิดเผย
ขอ้มูลในงบกำรเงิน วธีิกำรตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำร
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงิน ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ในกำรประเมิน
ควำมเส่ียงดงักล่ำว ผูส้อบบญัชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกตอ้ง
ตำมท่ีควรของกิจกำรเพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรแสดง
ควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำย
กำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของกำรประมำณกำรทำงบญัชีท่ีจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร รวมทั้งกำรประเมิน
กำรน ำเสนองบกำรเงินโดยรวม 

ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
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บริษัท  พัฒน์กล  จ ำกัด  (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที ่31 ธันวำคม ณ วันที ่31 ธันวำคม ณ วันที ่1 มกรำคม ณ วันที ่31 ธันวำคม ณ วันที ่31 ธันวำคม ณ วันที ่1 มกรำคม 

2556 2555 2555 2556 2555 2555

หมำยเหตุ "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     7 500,982,317 477,774,754 259,407,224 435,180,526 426,268,143              240,681,983 

เงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 8 100,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000              50,000,000 

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 9 676,298,914 569,485,052 488,743,113 621,467,583 520,483,786              456,373,622 

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ   35.3 346,580 341,765 341,765 181,598,267 252,397,557              130,751,833 

ลูกหน้ีการคา้ขายผ่อนช าระท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี-สุทธิ 10 -                                 -                                 5,354,875 -                             -                                 5,354,875 

     ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน-สุทธิ 11 250,645,109 244,320,199 165,878,654 241,827,162              237,838,874              161,716,130 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสุทธิ 35.3 -                                 -                                 -                                 174,682,914 -                                 -                                 

     สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 12 537,884,148              617,061,948              499,724,685 207,654,736 211,665,802              152,233,918 

     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน

          เงินประกนัผลงาน - สุทธิ 13 22,354,227 15,707,621 46,307,427 22,354,227 15,707,621                46,307,427 

          เงินมดัจ าและค ้าประกนัตามสัญญา 6,510,812 39,530,889 46,892,661 6,510,812 39,530,889                46,892,661 

          อ่ืน ๆ 10,902,359 14,373,808 8,679,428 8,429,724 10,556,368                7,153,212 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,105,924,466 2,078,596,036 1,571,329,832 1,999,705,951 1,814,449,040 1,297,465,661

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

บำท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี - 1 -



บริษัท  พัฒน์กล  จ ำกัด  (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที ่31 ธันวำคม ณ วันที ่31 ธันวำคม ณ วันที ่1 มกรำคม ณ วันที ่31 ธันวำคม ณ วันที ่31 ธันวำคม ณ วันที ่1 มกรำคม 

2556 2555 2555 2556 2555 2555

หมำยเหตุ "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

บำท

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

     ลูกหน้ีการคา้ขายผ่อนช าระ - สุทธิ     10 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

     เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั    9,477,941 10,708,047 6,536,773 5,939,463                  5,862,766                  3,514,793                  

     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 14 -                                 -                                 -                                 109,748,925              110,248,925              110,248,925              

     อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ 15 23,212,325 23,212,325 23,212,325 -                                 -                                 -                                 

     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 16 757,956,037 708,783,041 675,906,772 513,581,243              473,255,111              436,553,243              

     ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน - สุทธิ 17 20,843,481 20,843,481 20,843,481 20,843,481                20,843,481                20,843,481                

     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 18 43,113,106 3,597,430 5,792,172 42,265,830                3,476,525                  5,421,439                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 193,768,651 227,698,606 208,169,710 183,966,202              196,706,339              184,354,648              

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน

          ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 40.1 22,235,462 75,291,349 73,775,611 21,026,754                74,509,244                73,560,618 

อ่ืนๆ 347,266 352,003 347,897 -                                 -                                 -                                 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,070,954,269 1,070,486,282 1,014,584,741 897,371,898 884,902,391 834,497,147

รวมสินทรัพย์ 3,176,878,735 3,149,082,318 2,585,914,573 2,897,077,849 2,699,351,431 2,131,962,808

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี - 2 -



บริษัท  พัฒน์กล  จ ำกัด  (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที ่31 ธันวำคม ณ วันที ่31 ธันวำคม ณ วันที ่1 มกรำคม ณ วันที ่31 ธันวำคม ณ วันที ่31 ธันวำคม ณ วันที ่1 มกรำคม 

2556 2555 2555 2556 2555 2555

หมำยเหตุ "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

บำท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 20 19,876,002 30,170,317 78,005,962 3,614,466                  3,735,989                  4,882,950 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 471,766,798 387,964,456 241,161,590 340,612,481              250,031,474              158,199,143 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั       35.3 30,896 2,568 99,992 100,317,537              3,476,176                  12,171,990 

เจา้หน้ีเช่าซ้ือ - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 21 525,636                     -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

หน้ีสินตามแผนการปรับโครงสร้างหน้ี-ส่วนท่ี

          ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 22 156,925,044 216,519,181 60,878,394 158,032,589              217,165,633              61,393,934 

หน้ีสินภายใตส้ัญญาปรับโครงสร้างหน้ี

          ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 23 24,147,335 23,627,727 31,332,680 -                                 -                                 -                                 

หน้ีสินตามสัญญาประนอมหน้ีท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 24 15,718,601 20,021,965 19,408,805 -                                 -                                 -                                 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35.3 -                                 12,000,000                12,000,000 -                                 -                                 -                                 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

               เงินเรียกเก็บเกินกว่างานท่ีท าเสร็จ 506,790,197 577,020,697 392,762,351 493,742,869              568,526,108              391,386,438 

               ประมาณการหน้ีสิน  10,632,209 7,382,215 20,476,929 10,632,209                7,382,215                  20,476,929 

               เงินประกนัผลงาน 26,499,856 18,785,257 11,878,003 26,499,856                18,785,257                11,878,003 

               อ่ืน ๆ 41,209,439 44,855,283 17,665,724 34,166,558                38,309,707                13,482,245 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,274,122,013 1,338,349,666 885,670,430 1,167,618,565 1,107,412,559 673,871,632

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี - 3 -



บริษัท  พัฒน์กล  จ ำกัด  (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที ่31 ธันวำคม ณ วันที ่31 ธันวำคม ณ วันที ่1 มกรำคม ณ วันที ่31 ธันวำคม ณ วันที ่31 ธันวำคม ณ วันที ่1 มกรำคม 
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หมำยเหตุ "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

บำท

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เจา้หน้ีเช่าซ้ือ 21 1,807,680                  -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

หน้ีสินตามแผนการปรับโครงสร้างหน้ี-สุทธิ 22 870,275,465 671,967,690 933,202,986              877,493,242              682,437,887              944,650,180 

หน้ีสินภายใตส้ัญญาปรับโครงสร้างหน้ี-สุทธิ 23 104,857,692 122,804,341 142,427,679              -                                 -                                 -                                 

หน้ีสินตามสัญญาประนอมหน้ี - สุทธิ 24 -                                 15,718,601 35,740,566                -                                 -                                 -                                 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 19 79,851,499 79,611,115                69,235,489                71,064,131                71,859,273                66,459,300                

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 25 76,357,303 65,769,334 53,664,370                54,385,898 46,815,698 39,312,846 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,133,149,639 955,871,081 1,234,271,090 1,002,943,271 801,112,858 1,050,422,326

รวมหน้ีสิน 2,407,271,652 2,294,220,747 2,119,941,520 2,170,561,836 1,908,525,417 1,724,293,958

ส่วนของผูถื้อหุน้

          ทุนเรือนหุน้ 27

ทุนจดทะเบียน

หุน้บุริมสิทธิ 79,487,456 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 27 79,487,456                79,487,456                79,487,456 79,487,456                79,487,456                79,487,456                
หุน้สามญั 520,756,281 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 27 520,756,281              520,756,281              520,756,281 520,756,281              520,756,281              520,756,281              

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้

หุน้บุริมสิทธ์ิ 79,487,456 หุน้ หุน้ละ 1 บาท 27 79,487,456 79,487,456 79,487,456 79,487,456                79,487,456                79,487,456                

หุน้สามญั 414,607,781 หุน้ หุน้ละ 1 บาท 27 414,607,781 414,607,781 414,607,781 414,607,781              414,607,781              414,607,781              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี - 4 -



บริษัท  พัฒน์กล  จ ำกัด  (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที ่31 ธันวำคม ณ วันที ่31 ธันวำคม ณ วันที ่1 มกรำคม ณ วันที ่31 ธันวำคม ณ วันที ่31 ธันวำคม ณ วันที ่1 มกรำคม 
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หมำยเหตุ "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

บำท

ใบส าคญัแสดงสิทธ์ิซ้ือหุน้ 27 111,455,925 111,455,925 111,455,925 111,455,925              111,455,925              111,455,925              

ส่วนเกินมูลค่าหุน้บุริมสิทธิ 4,555,919 4,555,919 4,555,919 4,769,247                  4,769,247                  4,769,247                  

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 8,398,665 8,398,665 8,398,665 8,542,665                  8,542,665                  8,542,665                  

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

หุน้ของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย

หุน้บุริมสิทธิ 28 (3,555,477) (3,555,477) (3,555,477) -                                 -                                 -                                 

หุน้สามญั 28 (2,400,000) (2,400,000) (2,400,000) -                                 -                                 -                                 

     ก าไร(ขาดทุน)สะสม

          จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 32,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000                32,000,000                32,000,000                

          ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (142,790,308) (60,160,685) (426,305,061) (170,958,978)             (109,393,052)             (473,220,036)             

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

     ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวร 29 282,782,633 285,526,708 262,201,248 268,700,860 271,444,935              252,114,755 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 762,453,651 847,827,349 458,357,513 726,516,013 790,826,014 407,668,850

     ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 7,153,432 7,034,222 7,615,540 - -                                 -                                 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 769,607,083 854,861,571 465,973,053 726,516,013 790,826,014 407,668,850
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,176,878,735 3,149,082,318 2,585,914,573 2,897,077,849 2,699,351,431 2,131,962,808

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี - 5 -



บริษัท พัฒน์กล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

2556 2555 2556 2555

หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 4,233,404,478 3,580,211,437      4,120,699,109       3,407,311,978      

ตน้ทุนขายและให้บริการ (3,330,368,146) (2,871,580,873)     (3,330,898,753)     (2,788,670,662)     

ก าไรขั้นตน้ 903,036,332 708,630,564         789,800,356          618,641,316         

รายไดอ่ื้น 58,724,243 59,062,878            52,060,267            49,799,214            

ก าไรก่อนคา่ใชจ่้าย 961,760,575 767,693,442         841,860,623          668,440,530         

คา่ใชจ่้ายในการขาย                          (96,204,184) (77,911,766)          (80,808,257)          (65,650,500)          

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร                      (517,383,328) (277,813,049)        (436,965,958)        (216,955,967)        

คา่ตอบแทนกรรมการ 31 (4,971,800) (5,087,800)            (4,920,800)             (4,940,800)            

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 31, 35.3 (49,502,760) (38,387,831)          (37,725,160)          (25,999,260)          

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ -                         -                         (500,000)                -                         

ขาดทุนจากคดีความฟ้องร้อง 40.2 (314,000,000)        -                         (314,000,000)        -                         

รวมคา่ใชจ่้าย (982,062,072) (399,200,446)        (874,920,175)        (313,546,527)        

ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน (20,301,497) 368,492,996         (33,059,552)          354,894,003         

ตน้ทุนทางการเงิน (27,276,548) (17,914,573)          (15,875,360)          (2,851,282)            

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ (47,578,045) 350,578,423         (48,934,912)          352,042,721         

ภาษีเงินได้ 33 (34,932,368) 14,984,635            (12,631,014)          11,784,263            

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (82,510,413) 365,563,058         (61,565,926)          363,826,984         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน : 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวร -                         25,134,292            -                         21,139,013            

คา่เส่ือมราคาทรัพยสิ์นส่วนท่ีตีเพ่ิม (2,744,075)            (1,808,832)            (2,744,075)             (1,808,833)            

ก ำไร(ขำดทุน)และก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (85,254,488) 388,888,518         (64,310,001)          383,157,164         

ส่วนแบ่งเป็นก ำไร

          ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (82,629,623) 366,144,376         (61,565,926)          363,826,984         

          ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 119,210 (581,318)               -                         -                         

(82,510,413) 365,563,058         (61,565,926)          363,826,984         

ส่วนแบ่งเป็นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

          ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (85,373,698) 389,362,073         (64,310,001)          383,157,164         

          ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 119,210 (473,555)               -                         -                         

(85,254,488) 388,888,518         (64,310,001)          383,157,164         

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นพืน้ฐำนของบริษัทใหญ่ 32

          ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาทต่อหุน้) (0.20)                      0.89                       (0.15)                      0.88                       

         จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 412,207,781         412,207,781         414,607,781          414,607,781         

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 32

          ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาทต่อหุน้) (0.16)                      0.71                       (0.12)                      0.70                       

         จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 517,354,880         517,354,880         519,754,880          519,754,880         

งบการเงินรวม 

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี - 6 -



บริษทั พฒัน์กล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2556 

องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของ

ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สีย

ส่วนเกิน ส่วนเกิน ส่วนต ่ำกวำ่ หุน้ของบริษทั ส่วนเกินทุน ท่ีไม่มี

มูลค่ำหุน้ มูลค่ำหุน้ มูลค่ำ ท่ีถือโดย จดัสรรแลว้ จำกกำรตีรำคำ รวม อ ำนำจควบคุม รวม

บุริมสิทธิ สำมญั หุน้สำมญั บริษทัยอ่ย ส ำรองตำม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพยถ์ำวร

หมำยเหตุ กฎหมำย

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2555 (ตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม) 79,487,456        414,607,781      111,455,925     4,555,919      8,398,665       (22,088,943)      (5,955,477)       32,000,000       (630,583,384)          327,751,560          319,629,502        7,409,330       327,038,832        
ผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 6 -                    -                    -                   -                -                  -                    -                  -                   204,278,323           (65,550,312)           138,728,011        206,210          138,934,221        

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2555 (หลงัปรับปรุง) 79,487,456        414,607,781      111,455,925     4,555,919      8,398,665       (22,088,943)      (5,955,477)       32,000,000       (426,305,061)          262,201,248          458,357,513        7,615,540       465,973,053        

ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพยเ์พ่ิม -                    -                    -                   -                -                  -                    -                  -                   -                         25,134,292            25,134,292          -                 25,134,292          

ค่ำเส่ือมรำคำทรัพยสิ์นส่วนท่ีตีเพ่ิม -                    -                    -                   -                -                  -                    -                  -                   -                         (1,808,832)             (1,808,832)          -                 (1,808,832)          

ก ำไรและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม -                    -                    -                   -                -                  -                    -                  -                   366,144,376           -                        366,144,376        (581,318)         365,563,058        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 79,487,456        414,607,781      111,455,925     4,555,919      8,398,665       (22,088,943)      (5,955,477)       32,000,000       (60,160,685)            285,526,708          847,827,349        7,034,222       854,861,571        

ค่ำเส่ือมรำคำทรัพยสิ์นท่ีตีเพ่ิม -                    -                    -                   -                -                  -                    -                  -                   -                         (2,744,075)             (2,744,075)          -                 (2,744,075)          

ขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม -                    -                    -                   -                -                  -                    -                  -                   (82,629,623)            -                        (82,629,623)        119,210          (82,510,413)        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 79,487,456        414,607,781      111,455,925     4,555,919      8,398,665       (22,088,943)      (5,955,477)       32,000,000       (142,790,308)          282,782,633          762,453,651        7,153,432       769,607,083        

หุน้บุริมสิทธิ หุน้สำมญั
ใบส ำคญัแสดง
สิทธ์ิซ้ือหุน้

บำท

งบกำรเงินรวม

ส่วนของบริษทัใหญ่

ทุนเรือนหุน้ท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ ก ำไร(ขำดทุน)สะสม

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี - 7 -



บริษทั พัฒน์กล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2556 

ส่วนเกิน ส่วนเกิน ส่วนต ่ำกวำ่ องคป์ระกอบอ่ืน

มูลค่ำหุ้น มูลค่ำหุ้น มูลค่ำ ของส่วนของผูถื้อหุ้น

บุริมสิทธิ สำมญั หุ้นสำมญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนเกินทุนจำกกำร รวม

หมำยเหตุ ตีรำคำสินทรัพยถ์ำวร

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2555 (ตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม) 79,487,456         414,607,781       111,455,925       4,769,247           8,542,665           (22,088,943)       32,000,000              (654,144,073)           315,143,444            289,773,502            

ผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 6 -                     -                     -                     -                     -                     -                    -                          180,924,037            (63,028,689)             117,895,348            

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2555 (หลงัปรับปรุง) 79,487,456         414,607,781       111,455,925       4,769,247           8,542,665           (22,088,943)       32,000,000              (473,220,036)           252,114,755            407,668,850            

ค่ำเส่ือมรำคำทรัพยสิ์นท่ีตีเพ่ิม -                     -                     -                     -                     -                     -                    -                          -                          (1,808,833)              (1,808,833)              

ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ -                     -                     -                     -                     -                     -                    -                          -                          21,139,013              21,139,013              

ก ำไรและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม -                     -                     -                     -                     -                     -                    -                          363,826,984            -                          363,826,984            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 79,487,456         414,607,781       111,455,925       4,769,247           8,542,665           (22,088,943)       32,000,000              (109,393,052)           271,444,935            790,826,014            

ค่ำเส่ือมรำคำทรัพยสิ์นท่ีตีเพ่ิม -                     -                     -                     -                     -                     -                    -                          -                          (2,744,075)              (2,744,075)              

ขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม -                     -                     -                     -                     -                     -                    -                          (61,565,926)             -                          (61,565,926)             
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 79,487,456         414,607,781       111,455,925       4,769,247           8,542,665           (22,088,943)       32,000,000              (170,958,978)           268,700,860            726,516,013            

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสำมญั
ใบส ำคญัแสดง
สิทธ์ิซ้ือหุ้น

บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ทุนเรือนหุ้นท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ ก ำไร(ขำดทุน)สะสม

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี - 8 -



บริษทั พฒัน์กล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล        (47,578,045) 350,578,423             (48,934,912) 352,042,721         

รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคา        44,475,274        34,774,732        19,666,054        12,747,035           

ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,352,397          4,114,672          3,137,685          3,770,914             

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 22,595,361        7,254,589                   24,017,505 8,700,422             

(โอนกลบั)ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้        (53,723,185)        (12,967,469)          10,091,695             (1,712,200)

ก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นถาวร          (6,830,072)          (6,088,097)          (6,386,161)             (5,103,908)

(โอนกลบั)ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์                         -                 306,379                         -               (8,800,461)

ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน                         -                           -                 500,000                           -   

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง          (2,384,013)          (5,409,597)          (2,959,100)                (455,651)

ประมาณการหน้ีสิน 3,249,994                 (13,094,714) 3,249,994                    (13,094,714)

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 10,587,969        12,104,963        7,570,200          7,502,852             

ภาษีเงินไดต้ดัจ่าย 2,024,038          73,122               2,019,189          27,134                  

ส ารองค่าเผ่ือภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย 40.1 21,054,683        -                     21,054,683        -                        

ดอกเบ้ียรับ (9,746,320)         -                     (10,938,241)       -                        

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 28,752,760        17,914,573        15,875,360        2,851,282             

ขาดทุนจากการถูกฟ้องร้องคดี 40.2 314,000,000      -                     314,000,000      -                        

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อน

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน        329,830,841 389,561,576             351,963,951 358,475,426         

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์

ด าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 

          ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน      (106,772,515)      (106,990,271)        (99,915,515)           (95,309,404)

          ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                 (4,815)                         -            48,832,599         (219,605,116)

          ลูกหน้ีการคา้ขายผ่อนช าระ 1,916,757          7,240,841          1,916,757          7,240,841             

ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน        (28,060,184)        (56,352,562) (27,700,270)       (55,479,594)          

          สินคา้คงเหลือ 132,900,985           (104,369,795) (6,080,629)         (57,719,685)          

          สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน          29,844,920          32,267,198 28,500,115        34,558,423           

          สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน                   4,737        (18,834,829) -                     -                        

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษทั พฒัน์กล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหน้ีสิน

ด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน          83,368,163 141,719,727               90,249,544             92,257,686 

          เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28,328               (97,424)              118,808,053      89,263,578           

          เงินเรียกเก็บเกินกว่างานท่ีท าเสร็จ        (70,230,500) 184,258,346             (74,783,239) 177,139,670         

          หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,068,727          34,454,141        3,571,451          31,734,712           

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 376,895,444      502,856,948      435,362,817      362,556,537         

เงินสดรับดอกเบ้ีย 9,746,320          -                     9,255,326          -                        

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (24,222,837)              (12,403,042)        (13,617,947)             (2,851,282)

เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล          52,231,056          (1,068,986)        (21,822,438) (19,286,610)          

เงินสดรับภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (22,329,870)       18,310,850        52,231,056                    18,310,850 

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 392,320,113      507,695,770      461,408,814      358,729,495         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

         เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 1,230,106                   (4,171,274)               (76,697) (2,347,973)            

เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพ่ิมข้ึน)                         -   (100,000,000)     -                     (50,000,000)          

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการ ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน                         -   -                     (233,000,000)     -                        

รับคืนเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                         -   -                     60,000,000        -                        

         เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 7,903,189          6,652,347          7,433,251          5,666,366             

         เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร        (95,779,519)        (39,364,804)        (64,469,370)           (17,048,173)

         เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน        (42,868,072)          (1,919,930)        (41,926,990) (1,826,000)            

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน      (129,514,296)      (138,803,661)      (272,039,806) (65,555,780)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

         เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก

     สถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (10,294,315)              (47,835,645)             (121,523)             (1,146,961)

จ่ายช าระหน้ีสินภายใตแ้ผนการปรับโครงสร้างหน้ี      (179,816,286)      (105,951,838)      (180,335,102)         (106,440,594)

จ่ายช าระหน้ีสินภายใตส้ญัญาปรับโครงสร้างหน้ี        (17,427,041)        (27,328,291) -                     -                        

จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาประนอมหน้ี        (20,021,965)        (19,408,805) -                     -                        

         รับเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการ

    ท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     -                     -                     -                        

จ่ายคืนกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการ

    ท่ีเก่ียวขอ้งกนั        (30,000,000)        (25,000,000) -                     -                        

รับจาก(จ่ายคืน)เงินกูย้ืมระยะยาว          18,000,000          25,000,000 -                     -                        

จ่ายช าระหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ               (38,647) -                     -                     -                        

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน      (239,598,254)      (200,524,579) (180,456,625)             (107,587,555)

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี - 10 -



บริษทั พฒัน์กล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 23,207,563        168,367,530      8,912,383          185,586,160         

เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วนัตน้งวด 7 477,774,754      309,407,224      426,268,143      240,681,983         

เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วนัส้ินงวด 7 500,982,317      477,774,754      435,180,526      426,268,143         

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบังบกระแสเงินสด :

รายการท่ีไม่กระทบเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556

1  ในปี 2556  บริษทัมีการหกักลบลบหน้ีระหว่างลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และเจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ  านวน 21.97  ลา้นบาท 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

2 ในปี 2556 บริษทัยอ่ยไดซ้ื้อยานพาหนะ โดยท าสญัญาเช่าซ้ือจ านวน 2.56 ลา้นบาท

3 เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556 บริษทัไดท้  าสญัญาประนีประนอมยอมความและบนัทึกผลขาดทุนจากการคดีความฟ้องร้องจ านวนเงิน 314 ลา้นบาท 

(ตามหมายเหตุ 22)

รายการท่ีไม่กระทบเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555

1 ในปี 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดตี้ราคาท่ีดินและอาคารเพ่ิม จ  านวน 26.42 ลา้นบาท และ 5.00 ลา้นบาท ตามล าดบั

2 ในปี 2555 บริษทัมีการหกักลบลบหน้ีระหว่างลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และเจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ  านวน 97.96 ลา้นบาท

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี - 11 -
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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  บริษทั มีสถานประกอบการตั้งอยูเ่ลขท่ี 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
1.3   บริษทัประกอบธุรกิจประเภทวิศวกรรมท่ีด าเนินธุรกิจแบบครบวงจรในการออกแบบสร้าง จัดหา  ผลิตและติดตั้ง

เคร่ืองจกัรในอุตสาหกรรมเก่ียวกบัเคร่ืองท าความเยน็ผลิตน ้ าแข็งตูแ้ช่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตการผลิต - แปรรูปนมและ
ไอศกรีมรวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตท่ีเก่ียวกบัการแปรรูปอาหารและอ่ืนๆ เกือบทุกประเภท 

2. แผนฟ้ืนฟูกจิกำร 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2552  เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2552 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้ยื่นค าร้อง
ขอฟ้ืนฟกิูจการเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีต่อศาลลม้ละลายกลาง และเม่ือวนัท่ี  20  ตุลาคม  2552  ศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งให้
ฟ้ืนฟูกิจการและตั้งบริษทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน)  เป็นผูท้  าแผน ท าให้หลกัทรัพยข์องบริษทัถูกยา้ยไปอยู่ในหมวดฟ้ืนฟู
กิจการ ซ่ึงจะไม่มีการซ้ือขาย และเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2554 ท่ีประชุมเจา้หน้ีมีมติพิเศษยอมรับแผน โดยเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 
2554 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสัง่เห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟกิูจการของบริษทั (ตามหมายเหตุ 22) 

และเม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2554 ผูบ้ริหารแผน บริษทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) ไดย้ื่นค าร้องต่อศาลลม้ละลายกลางขอให้ศาล       
มีค  าสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการเน่ืองจากผูบ้ริหารแผนไดด้ าเนินการจนเป็นผลส าเร็จของแผน (ตามหมายเหตุ 22)  ปัจจุบนัมี
เจา้หน้ีรายหน่ึง ยืน่ค  าร้องคดัคา้นการขอยกเลิกการฟ้ืนฟกิูจการของบริษทั และเม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2555 ศาลลม้ละลายกลาง
มีค าสัง่ยกค าร้องขอยกเลิกการฟ้ืนฟกิูจการของบริษทั และใหผู้ท้  าแผนด าเนินการฟ้ืนฟกิูจการต่อไปภายในระยะเวลาตามแผน 
และเม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2556 ศาลฏีกามีค าสัง่ ไม่อนุญาตใหผู้บ้ริหารแผนอุทธรณ์ค าสัง่ศาล 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556 บริษทัไดต้กลงประนีประนอมยอมความกบัเจา้หน้ีรายดงักล่าว โดยสถาบนัการเงินผูค้  ้ าประกนั
ไดช้ าระหน้ีตามหนงัสือค ้าประกนัใหแ้ก่เจา้หน้ี และตามแผนฟ้ืนฟูกิจการไดจ้ดัให้เป็นเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 9 (ตามหมายเหตุ 22) ซ่ึง
เจา้หน้ีรายดงักล่าวไดย้ื่นค าร้องขอถอนค าโตแ้ยง้ต่อศาลลม้ละลายกลางแลว้เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556  และเม่ือวนัท่ี 3 
มิถุนายน 2556 บริษทัไดย้ืน่ค  าร้องต่อศาลลม้ละลายกลางขอให้ศาลมีค าสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ ศาลนดัไต่สวนเม่ือวนัท่ี 24 
กรกฎาคม 2556 และในวนัท่ี 13 สิงหาคม 2556 ศาลมีค าสั่งให้ยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการของบริษทั ตามท่ีผูบ้ริหารแผนร้องขอ
โดยบริษทัยงัคงด าเนินการช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขต่อไป 
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3. เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิ 

งบการเงินน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกฎหมายก าหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตาม
ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์วา่ดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจาก    
งบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

4. หลกัเกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม 
งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ไดร้วมงบการเงินของบริษทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึง
บริษทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) ไดค้วบคุมนโยบายการเงินและการด าเนินงานทั้งหมดดงัต่อไปน้ี 

     สดัส่วนการลงทุน (ร้อยละ)  ประเภทธุรกิจ 

     
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2555     

     บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั                     99.99                        99.99   ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

         ส าหรับอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองเยน็ 

     บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั                       99.98                        99.98   ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า 

     บริษทั พฒัน์กล อาร์ แอนด ์ดี จ  ากดั                     99.98                        99.98   วิจยัและพฒันาในดา้นเทคโนโลยเีชิง 
         ประยกุตแ์ละดา้นอ่ืน ๆ 
     บริษทั เอส พาเนล จ ากดั * (เดิมช่ือ                     80.00                        80.00   ผลิตและน าเขา้แผน่โฟมและอุปกรณ์ 
        * บริษทั พีเคบี เอน็เตอร์ไพรส์ จ  ากดั)       ส าหรับกิจการห้องเยน็ 
     บริษทั สยามพฒัน์กล จ ากดั                      99.98                       99.98   ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ระบบท าความเยน็ 
        (ถือหุ้นโดยบริษทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน)          
                  ในอตัราร้อยละ 39.99 และบริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั ในอตัราร้อยละ 60)     

งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายทางบญัชีเดียวกนัส าหรับรายการบญัชีเหมือนกนัหรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ี คลา้ยคลึง
กนั ยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัของบริษทักบับริษทัย่อย ยอดก าไรท่ีเกิดระหวา่งกนัท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนของบริษทักบั
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย ไดต้ดัออกในงบการเงินรวมแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2556  บริษทัไดท้ าการเปิดส านกังาน ตวัแทน ในประเทศมาเลเซีย โดย รับการอนุมติั จาก Malaysian 
Investment Development Authority  ( MIDA)  และมีก าหนดระยะเวลา  3 ปี นบัจากวนัท่ีไดรั้บการอนุมติั 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทัในเครือแห่งใหม่  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ขายเคร่ืองควบแน่นแบบระเหย (Evaporative Condenser) ดว้ยทุนจดทะเบียนจ านวน 10 ลา้นบาท 
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5. กำรประกำศใช้มำตรฐำนกำรบญัชีฉบับใหม่ 

5.1. สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัและมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการ

เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไม่มีความ

เก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 เร่ือง ภาษีเงินได ้– การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์
ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 เร่ือง ภาษีเงินได ้– การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

ประกาศสภาวชิาชีพบญัชีฉบบัท่ี 34/2555 แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอน
สินทรัพยท์างการเงิน 

การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั/บริษทั ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 6 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556         
สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับงบการเงิน
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การน ามาใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินน้ี 
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5.2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ และก าหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง ปีท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การน าเสนองบการเงิน 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้ 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
2557 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

2557 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2557 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 
(ปรับปรุง 2555) 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2555) 

การรวมธุรกิจ 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  สญัญาประกนัภยั 2559 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2555) 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและ
การด าเนินงานท่ียกเลิก 

2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2555) 

ส่วนงานด าเนินงาน 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการ
ร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
ท่ีคลา้ยคลึงกนั 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4  

 

การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญา
เช่าหรือไม่ 

2557 



 

 

บริษัท  พฒัน์กล  จ ำกดั  (มหำชน)  และบริษัทย่อย                                                                            

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ                                                                                                                                                                                                                         

วนัที ่31 ธันวำคม 2556 และ 2555  
 

-16- 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง ปีท่ีมีผลบงัคบัใช ้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 5 

สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน 
การบรูณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 

การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการ
บัญชี ฉบับท่ี 29 เ ร่ือง การรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อ
รุนแรง 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 10 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 12 

ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 13 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 17 

การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 18 

การโอนสินทรัพยจ์ากลุกคา้ 2557 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 ส่ิงจูงใจสญัญาเช่าด าเนินงาน 2557 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกับ

รูปแบบของกฎหมายตามสญัญาเช่า 
2557 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน
บริการ 

2557 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 2557 

ผูบ้ริหารคาดวา่จะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีมาใช้
และถือปฏิบติั โดยผูบ้ริหารพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ี
มีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
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5.3. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

5.3.1.   การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

5.3.1.1  บริษทัและบริษทัยอ่ย รับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง   

5.3.1.2  รายไดจ้ากการขายสินคา้ บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดเ้ม่ือมีการส่งมอบและไดโ้อนความเส่ียงและ     
ผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 

5.3.1.3  รายไดจ้ากการขายผอ่นช าระ บริษทั รับรู้รายไดด้อกผลตามจ านวนงวดท่ีถึงก าหนดช าระตามสญัญาโดยวิธี
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  และหยดุรับรู้รายไดเ้ม่ือคา้งช าระเกิน 3 งวด 

5.3.1.4  รายไดจ้ากการใหบ้ริการ บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ ซ่ึงค านวณตาม
อตัราส่วนตน้ทุนงานให้บริการทั้งส้ินท่ีเกิดข้ึนจริงกบัตน้ทุนทั้งหมดท่ีประมาณวา่จะใชใ้นการให้บริการ 
ตามสญัญาซ่ึงไดพ้ิจารณาและปรับปรุงรายการท่ีมีผลกระทบต่อประมาณการตน้ทุนงานให้บริการเท่าท่ีจะ
สามารถพิจารณา ไดป้ระกอบกบัการพิจารณาผลงานท่ีประเมินโดยวศิวกร 

5.3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง  เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน  ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน  3 เดือน และไม่มีขอ้จ ากดัการใช ้

5.3.3   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

บริษทัและบริษทัย่อย  ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ี
ไม่ได ้ทั้งน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยประมาณผลขาดทุนข้ึนจากประสบการณ์การเรียกเก็บหน้ีในอดีต  ควบคู่กบัการ
วเิคราะห์ฐานะการเงินของลูกหน้ีในปัจจุบนั   

5.3.4   สินคา้คงเหลือ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยตีราคาสินคา้คงเหลือในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ โดยมี
รายละเอียดการค านวณราคาทุนดงัน้ี 

5.3.4.1  สินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต บนัทึกตามวธีิราคาเจาะจง 

5.3.4.2  วตัถุดิบ อุปกรณ์ อะไหล่และวสัดุ บนัทึกตามวธีิถวัเฉล่ีย 
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5.3.5 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะบริษทั บันทึกตามวิธีราคาทุน ( Cost 
Method ) และปรับลดดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน โดยมูลค่าท่ีลดลงดงักล่าวแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าของเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุน 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินรวม บนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สีย ( Equity Method ) 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมปรับลดดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลต่าง
ระหว่างราคาตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรม แสดงเป็นก าไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนในส่วนของผูถื้อหุ้น   

เงินลงทุนทัว่ไป แสดงในงบดุลดว้ยราคาทุนปรับลดดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนโดยมูลค่าท่ีลดลง
ดงักล่าวแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุน 

ตน้ทุนของเงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยะยาวที่จ  าหน่ายในระหว่างปี ค  านวณโดยใชว้ิธีถวัเฉลี่ย            
ถ่วงน ้ าหนัก ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในระหว่างปีบนัทึกในงบก าไรขาดทุน 

5.3.6  อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน   

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน หมายถึง อสงัหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า หรือจากการ
เพ่ิมข้ึนของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสองอยา่ง ทั้งน้ีไดเ้ปิดเผยแยกต่างหากจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

บริษทัเลือกวธีิราคาทุนส าหรับการบนัทึกบญัชีอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  

5.3.7   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์   

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกในราคาทุน  ต่อมาในปี 2547    บริษทัไดจ้ดัให้มี
การประเมินราคาท่ีดินและอาคารโดยผูป้ระเมินอิสระ โดยท่ีดินใชว้ิธีมุลค่าราคาตลาด (Market Approach) ส่วน
อาคารใชว้ิธีตน้ทุน (Cost Approach)   และไดบ้นัทึกมูลค่าสินทรัพยด์งักล่าวใหม่ ไดมี้การปรับปรุงราคาตามบญัชี
ของสินทรัพย์ให้มีราคาท่ีตีเพ่ิมใหม่ โดยบันทึกเฉพาะมูลค่าสุทธิของราคาตามบัญชีท่ีตีเพ่ิมใหม่ไปยงับัญชี   
"สินทรัพยร์าคาท่ีตีเพ่ิม"  คู่กบับญัชี  "ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวร "  แสดงอยูใ่นส่วนของผูถื้อหุ้นใน
งบแสดงฐานะการเงิน ค่าเส่ือมราคาท่ีค านวณตามราคาทุนเดิมตดัไปสู่บญัชีก าไรขาดทุน ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์
ส่วนท่ีตีเพ่ิมจะตดัไปสู่บญัชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวร    ดงันั้นส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ถาวรจะถูกลดยอดดว้ยจ านวนของค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์ตีเพ่ิมโดยตรงไม่ผ่านก าไรสะสม  โดยบริษทัไดถื้อ
ปฏิบติัตามประกาศของสภาวชิาชีพบญัชีฉบบัท่ี 25/2549 ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2549 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2549  เร่ือง การบนัทึกบญัชีเม่ือมีการตีราคาใหม่ โดยไดป้ฏิบติัตามเกณฑร์าคาทุน 
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ภายหลงัการใชว้ิธีตีราคาเพ่ิมใหม่ บริษทัและบริษทัย่อย ไดแ้สดงราคาท่ีดินตามราคาท่ีตีใหม่หลงัหักค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าของ สินทรัพย ์(ถา้มี) อาคารแสดงตามราคาท่ีตีใหม่หลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
ส่วนอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมท่ีเก่ียวขอ้งและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

บริษทัตดัค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์โดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

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

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดจากเงินกูย้มืระยะยาว  เพ่ือการซ้ือสินทรัพยถ์าวร บนัทึกไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยถ์าวรและ
จะหยดุบนัทึกดอกเบ้ียจ่ายเป็นตน้ทุนของสินทรัพยถ์าวร  เม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมใชง้าน 

5.3.8  ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน 

บริษทัและบริษทัย่อย แสดงท่ีดินท่ีไม่ได้ใชใ้นการด าเนินงานดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์      
(ถา้มี) 

5.3.9  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

บริษัทและบริษทัย่อย แสดงสินทรัพย์ไม่มีตวัตน  ด้วยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสม  ค่าตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใชง้านโดยประมาณ 5 ปี   
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพิวเตอร์และทรัพยสิ์นทางปัญญา 

5.3.10 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

บริษทัและบริษทัย่อย ไดส้อบทานการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพยข์อง
บริษทัและบริษทัย่อยสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพยน์ั้น ๆ ตามปกติธุรกิจหรือ
มูลค่าการใช้ แลว้แต่อย่างใดจะสูงกว่า) โดยท่ีการสอบทานจะพิจารณาแต่ละรายการ หรือพิจารณาจากหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่ กรณี ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน  
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย จะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุน  และจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่การดอ้ยค่าดงักล่าวไม่มีอยูอี่กต่อไป หรือยงัคงมีอยูแ่ต่เป็นไปในทางท่ีลดลง 
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5.3.11  รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

บริษทัและบริษทัยอ่ย บนัทึกรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัรา 
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการยอดคงเหลือของบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  ณ วนัท่ีในงบดุล  แปลงค่าเป็นเงิน
บาทดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 

ก าไรขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน  บนัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 

5.3.12  สญัญาเช่าระยะยาว 

บริษทัและบริษทัย่อยบันทึกยานพาหนะและเคร่ืองใชส้ านักงานตามสัญญาเช่าทางการเงิน/สัญญาเช่าซ้ือเป็น
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดว้ยราคายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า  หรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตาม
สญัญาเช่าส่วนดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดข้ึนจะบนัทึกตามระยะเวลาของสญัญาเช่า 

5.3.13  สญัญาเช่าด าเนินงาน - กรณีท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นผูเ้ช่า 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกการเช่าทรัพยสิ์นท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนแก่เจา้ของทรัพยสิ์นยงัเป็นของผูใ้ห้เช่า 
เป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน ค่าเช่าจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามระยะเวลาท่ีเช่า  

5.3.14  สญัญาเช่าด าเนินงาน - กรณีท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นผูใ้หเ้ช่า    

บริษทัและบริษทัย่อยแสดงสินทรัพยท่ี์ให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานในงบดุลตามประเภทของทรัพยสิ์น 
รายไดค้่าเช่าจากสญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกตามระยะเวลาท่ีใหเ้ช่า 

5.3.15   ผลประโยชน์พนกังาน 

   5.3.15.1  กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังาน 

บริษทัและบริษทัย่อยบางแห่ง จดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบท่ี 
ไดก้ าหนดการจ่ายสมทบไวแ้ลว้ สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์อง
บริษทั และได้รับการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก กองทุนส ารองเล้ียงชีพดังกล่าวไดรั้บเงิน
สะสมเขา้กองทุนจากพนักงานในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน และบริษทัจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเขา้
กองทุนน้ี ในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบันทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น 
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5.3.15.2   ผลประโยชน์พนกังาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย
เม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัและบริษทัยอ่ย และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน 
สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทั
และบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ส าหรับพนกังาน  

บริษทัและบริษทัยอ่ยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยบริษทัไดท้ าการประเมิน
ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) 
ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน  

5.3.16 การบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินได ้

บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามจ านวภาษีเงินไดท่ี้จะตอ้งจ่ายในแต่ละปีโดยค านวณจาก
ก าไรสุทธิทางภาษีตามท่ีก าหนดไวใ้นประมวลรัษฎากร 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนั
และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวม
ธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ี
ตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  
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ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีบันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิด
จากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรก 
ซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี  
และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการ
ในอนาคตอนัใกล ้

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการ

โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตดับัญชี  บริษทัตอ้งค านึงถึงผลกระทบ 

ของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ 

 บริษทัเช่ือวา่ไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผล

กระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยูบ่น

พ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  

ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะท าให ้บริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยูก่าร

เปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิ

ตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ 

ภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษี

ต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวด

ปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษี 

ในอนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
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 5.3.17   ประมาณการหน้ีสิน 

บริษทัและบริษทัยอ่ย จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของการเกิดภาระผูกพนัใน
ปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดวา่
จะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพนัและจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถ
ประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  หากบริษทัและบริษทัยอ่ย คาดวา่จะไดรั้บคืนรายจ่ายท่ีจ่ายช าระไปตามประมาณ
การหน้ีสินทั้งหมดหรือบางส่วนอยา่งแน่นอน  บริษทัและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายจ่ายท่ีไดรั้บคืนเป็นสินทรัพยแ์ยก
ต่างหากแต่ตอ้งไม่เกินจ านวนประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.3.18 ก าไรต่อหุน้ 

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

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจ านวน
หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ซ่ึงออกจ าหน่ายและเรียกช าระในระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยผลกระทบจากสิทธิท่ีจะ
เลือกซ้ือหุน้ 

5.3.19  เคร่ืองมือทางการเงิน 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ี
การคา้ เงินให้กูย้ืมระยะสั้น เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั ลูกหน้ีอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้  เงินกูย้ืมระยะสั้น  เงินกูย้ืมระยะยาว หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินระยะยาว
และเจา้หน้ีอ่ืน  นโยบายการบญัชี เกณฑก์ารรับรู้และวดัมูลค่าส าหรับแต่ละรายการไดมี้การเปิดเผยแยกตามแต่ละ
หวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.3.20  ขอ้มูลจ าแนกส่วนงาน  

ส่วนงานทางธุรกิจแสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของแต่ละส่วนงานทางธุรกิจซ่ึงมีความเส่ียงและ

ผลตอบแทนท่ีแตกต่างกนั ส่วนงานทางภูมิศาสตร์แสดงให้เห็นถึงผลิตภณัฑ์หรือบริการภายใตส้ภาพแวดลอ้ม

เศรษฐกิจท่ีเฉพาะเจาะจงซ่ึงก่อให้เกิดความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีแตกต่างของส่วนท่ีด าเนินงานภายใต้

สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจอ่ืน    

ขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานแสดงโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

5.3.21  การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 

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

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัถูกควบคุมโดยบริษทัไม่วา่จะ
เป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีท าหนา้ท่ีถือหุน้บริษทัยอ่ย
และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทั
ร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักับ
บริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทัตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคล
ดงักล่าวและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการบริษทัค านึงถึง
เน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

5.3.23  การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั 

การจดัท างบการเงินเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณการและการตั้งขอ้
สมมุติฐานบางประการ  ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินและการเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงภายหลงัอาจแตกต่างไปจากจ านวนเงินท่ีประมาณไว ้การใชดุ้ลยพินิจและ
ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั ไดแ้ก่   

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหน้ีจากความเส่ียงด้านเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึน        
ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยใช้การ
วิเคราะห์สถานะของลูกหน้ีรายตัว ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุลูกหน้ีและการ
เปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั อยา่งไรก็ตาม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีแตกต่างกนั 
อาจมีผลต่อจ านวนค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ดงันั้น การปรับปรุง ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญอาจมีข้ึนไดใ้นอนาคต  

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน เม่ือพบว่ามูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว
ลดลงอยา่งมีสาระส าคญัและเป็นระยะเวลานาน ซ่ึงความมีสาระส าคญัและระยะเวลานั้นข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของ
ฝ่ายบริหาร  

ค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารใชป้ระมาณอายกุารใชง้านและมูลค่าซากเม่ือเลิก
ใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และไดมี้การทบทวนอายกุารใชง้านและมูลค่าซากหากมีการเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจะตดัจ าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณ และจะพิจารณาการดอ้ยค่า
หากมีขอ้บ่งช้ี  

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง 

เพ่ือให้งบการเงินแสดงมูลค่าท่ีแท้จริงของสินคา้คงเหลือ และผลการด าเนินงานของบริษทั  บริษทัไดมี้การ
พิจารณาทบทวนปรับหลกัเกณฑ ์เร่ืองนโยบายการดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือ ใหค้รอบคลุมสินคา้ทุกประเภท คือ 
สินคา้ส าเร็จรูป วตัถุดิบ อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง โดยพิจารณาดอ้ยค่าเม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าว
สูงกวา่มูลค่าสินคา้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน  รวมถึงพิจารณาดอ้ยค่าสินทรัพยด์งักล่าว ตามอายท่ีุคา้งนานและไม่มีการ
เคล่ือนไหว แลว้แต่กรณี 

ประมาณการทางบญัชี 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีได้รับ
ผลกระทบ 

ขอ้มูลเก่ียวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานท่ีส าคัญในการก าหนดนโยบายการบัญชีมี
ผลกระทบส าคญัต่อการรับรู้จ านวนเงินในงบการเงิน และรวมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

หมายเหตุ 25 อตัราคิดลด อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน อตัราการหมุนเวยีนพนกังานและอตัรามรณะ 
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6. ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่องจำกกำรน ำมำตรมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่มำถือปฎบิัติ 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5.3 
เน่ืองจากบริษทัน ามาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติัผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
ดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดงัน้ี 
 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

  31 ธนัวาคม 2555  1 มกราคม 2555 
    งบการเงิน    งบการเงิน 
   งบการเงินรวม  เฉพาะกิจการ   งบการเงินรวม  เฉพาะกิจการ 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน  227,699  196,706  208,170  184,355 
หน้ีสินภาษีเงินไดบ้ญัชีเพ่ิมข้ึน  (79,611)  (71,859)  69,235  (66,459) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคา         

สินทรัพยถ์าวร (ลดลง)   (71,636)  (67,861)  (65,805)  (63,029) 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี         

อ านาจควบคุมของบริษทั         
ยอ่ยเพ่ิมข้ึน  98  -  206  - 

ขาดทุนสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร         
เพ่ิมข้ึน  219,723  192,708  204,739  180,924 
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จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555   
มีดงัน้ี 

 

 

พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ    
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 14,985  11,784 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ    

ควบคุมของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 108  - 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่    

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 14,877  11,784 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (บาท) 0.036  0.029 
ก าไรต่อหุน้ปรับลดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (บาท) 0.029  0.023 

7. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  

ประกอบดว้ย 
  พนับาท 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 
เงินสด  314  182  150  82 
เงินฝากกระแสรายวนั 77,871  44,079  42,480  12,062 
เงินฝากออมทรัพย ์ 422,748  433,466  392,550  414,124 
เงินฝากประจ า (ครบก าหนดภายใน 
 3 เดือน) 49  48  -  - 

 รวม 500,982  477,775   435,180  426,268  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นสกลุเงินบาทและไม่ติดภาระผกูพนั 
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8. เงนิลงทุนช่ัวครำว – สุทธิ 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 

เงินลงทุนชัว่คราว – ใบรับฝากเงิน  
(ท่ีเกินก าหนด 3 เดือน) 100,000  100,000  100,000  100,000 

 รวม 100,000  100,000  100,000  100,000 

        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ใบรับฝากเงิน (ท่ีเกินก าหนด 3 เดือน) จ านวนสองฉบบั อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.15  และ 
3.10 – 3.20 ต่อปี (ตามล าดบั)  

9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ - สุทธิ  
 พนับาท 
 งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 
ลูกหน้ีการคา้ 741,295  1,002,600  697,617  965,156 
หกั   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (115,713)  (508,387)  (112,971)  (506,373) 
ลูกหน้ีการคา้สุทธิ 625,582  494,213  584,646  458,783 
ลูกหน้ีอ่ืน        
เงินจ่ายล่วงหนา้ 51,626  71,373  36,853  58,302 
เงินทดรองจ่าย 5,908  7,214  5,798  5,727 

หกั   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (6,816)  (3,315)  (5,829)  (2,328) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 50,718  75,272  36,882  61,701 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 676,300  569,485  621,468  520,484 
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ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ี ดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 
ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ        
         -  ปกติ 423,225  309,303  329,535  282,717 
 ลูกหน้ีท่ีเกินก าหนดช าระ :        
         -  ไม่เกิน 3 เดือน 140,519  164,948  131,845  157,060 

     -  มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 38,200  10,697  37,899  10,031 
     -  มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 26,959  16,487  25,706  16,197 

         -  มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป  7,970  25,024  5,820  23,107 
 ลูกหน้ีรับสภาพหน้ี 21,312  30,772  21,312  30,772 
 ลูกหน้ีท่ีด าเนินคดี 83,110  445,369  82,500  445,272 

         รวมลูกหน้ีการคา้ 741,295  1,002,600  697,617  965,156 
 หัก   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (115,713)  (508,387)  (112,971)  (506,373) 
         รวมลูกหน้ีการคา้สุทธิ  625,582  494,213  584,646  458,783 

      
  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญมีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี ดงัน้ี 

      พนับาท 
 งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 
        
ยอดยกมา 508,387  479,486  506,373  477,472 
ตดัจ าหน่ายหน้ีสูญ (395,624)  -  (395,624)  - 
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ  2,950  28,901  2,222  28,901 
ยอดยกไป 115,713  508,387  112,971  506,373 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ลูกหน้ีการคา้รายหน่ึง จ านวน 392.08 ลา้นบาท เป็นลูกหน้ีโครงการก่อสร้างโรงงานท่ีหยดุชะงกั     

ซ่ึงอยู่ระหว่างฟ้องร้องด าเนินคดี บริษทัจึงไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญทั้งจ านวน และในระหว่างปี 2556 บริษทัได ้    

ตดัจ าหน่ายหน้ีสูญดงักล่าว เน่ืองจากคดีส้ินสุดแลว้ 
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10. ลูกหนีก้ำรค้ำขำยผ่อนช ำระ - สุทธิ  

      ประกอบดว้ย 
    พนับาท 
    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 
    ลูกหน้ีการคา้ขายผอ่นช าระท่ีด าเนินคดี 30,928  32,845  30,928  32,845 
    หกั   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (30,928)  (32,845)  (30,928)  (32,845) 
       สุทธิ   -  -  -  - 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญมีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี ดงัน้ี    
    พนับาท 
    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 
ยอดยกมา 32,845  34,731  32,845  34,731 
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ  (1,917)  (1,886)  (1,917)  (1,886) 
ยอดยกไป 30,928  32,845  30,928  32,845 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญลดลงจ านวน 1.97 ลา้นบาท และจ านวน 1.89 ลา้นบาท ตามล าดบั 
เน่ืองจากบริษทัไดมี้การรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีแลว้ 

11. ลูกหนีก้ำรค้ำทีย่งัไม่ได้เรียกเกบ็เงนิ-สุทธิ  

ประกอบดว้ย 
    พนับาท 
    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

    
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 
 ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน 293,659  647,078  284,550  638,329 

     หกั   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (43,014)  (402,758)  (42,723)  (400,490) 
 สุทธิ  250,645  244,320  241,827  237,839 
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 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญมีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งปีดงัน้ี   

   พนับาท 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 
ยอดยกมา 402,758  424,847  400,490  421,133 
ตดัจ าหน่ายหน้ีสูญ (381,479)  -  (381,479)  - 
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 21,735  (22,089)  23,712  (20,643) 

๖ ยอดยกไป 43,014  402,758  42,723  400,490 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงินรายหน่ึง จ านวน 381.48 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นลูกหน้ีการคา้ราย
เดียวกบัท่ีกล่าวในหมายเหตุ 9 ซ่ึงอยู่ระหวา่งถูกฟ้องร้องด าเนินคดี บริษทัจึงไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญทั้งจ านวน และใน 
ระหวา่ง ปี 2556 บริษทัไดต้ดัจ าหน่ายหน้ีสูญดงักล่าว เน่ืองจากคดีส้ินสุดแลว้ 

12. สินค้ำคงเหลอื - สุทธิ  
ประกอบดว้ย 

    พนับาท 
    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

    
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 
          สินคา้คงเหลือ   37,682  22,317  4,355  68 
          วตัถุดิบ อะไหล่ และวสัดุ   334,850  322,567  119,726  133,468 
          สินคา้ระหวา่งผลิต  153,793  274,376  78,546  58,575 
          สินคา้ระหวา่งทาง   34,414  73,495  21,026  25,461 
          สินคา้เส่ือมสภาพ  374  374  -  - 
          สินคา้ระหวา่งติดตั้ง  -  11,609  -  11,609 
         รวม   561,113  704,738  223,653  229,181 
          หกั ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้  (23,229)  (87,676)  (15,999)  (17,515) 
         สุทธิ   537,884  617,062  207,654  211,666 
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ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้มีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี ดงัน้ี 

   พนับาท 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 
 ยอดยกมา  87,676  74,708  17,515  15,803 
 เพ่ิมข้ึน 10,152 

3 
 13,041  10,093  1,712 

 ลดลง  (74,599)  (73)  (11,609)  - 
 ยอดคงเหลือ  23,229  87,676  15,999  17,515 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 สินคา้ระหว่างติดตั้งจ านวน 11.61 ลา้นบาท  เป็นสินคา้ระหว่างผลิตท่ีบริษทัไดส่้งเขา้ไปเพื่อ
ด าเนินการติดตั้งตามโครงการก่อสร้างโรงงานท่ีหยดุชะงกัรายเดียวกบัท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9  และ 11  นอกจากน้ียงัมีสินคา้
คงเหลือท่ีบริษทัยอ่ยผลิตเพ่ือใชง้านก่อสร้างโครงการดงักล่าว  จ านวน 59.53 ลา้นบาท  โดยแสดงไวเ้ป็นสินคา้ระหวา่งผลิต 
ซ่ึงสินคา้ดงักล่าวทั้งหมด บริษทัคาดวา่จะไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ บริษทัจึงไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 60.23 ลา้นบาท และ 11.61 ลา้นบาท ตามล าดบั ต่อมาในระหว่างปี 
2556 บริษทัไดต้ดัจ าหน่ายค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ดงักล่าว เน่ืองจากคดีส้ินสุดแลว้  

13. เงนิประกนัผลงำน-สุทธิ 

ประกอบดว้ย 
   พนับาท 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 
 เงินประกนัผลงาน  23,453  16,807  23,453  16,807 

 หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,099)  (1,099)  (1,099)  (1,099) 
         สุทธิ  22,354  15,708  22,354  15,708 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ  

ประกอบดว้ย 

  
ทุนช าระ
แลว้  

สดัส่วนเงิน
ลงทุน   เงินปันผลรับ (บาท) 

ช่ือกิจการ  (ลา้นบาท)   (ร้อยละ)   วิธีราคาทุน (พนับาท)  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  

   

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม
2556  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม

2555  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม
2556  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม

2555  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม
2556  

ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 

2555 

        บริษทัยอ่ย :-             

-  บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง  
จ ากดั 100.00  99.99   99,999  99,999   -  -  

        -  บริษทั สยามพฒัน์กล จ ากดั  2.50  39.99   1,000  1,000   -  -  

        -  บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง  จ ากดั   3.00  99.98   2,999  2,999   -  -  
        -  บริษทั พฒัน์กล อาร์ แอนด ์ดี 
จ  ากดั 

 5.00  99.98   1,250  1,250   -  -  

        -  บริษทั เอส พาเนล จ ากดั *  

*(เดิมช่ือ พีเคบี เอน็เตอร์ไพรส์            

จ ากดั)  10.00  80.00   8,000  8,000   -  -  
        หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงิน
ลงทุน 

     (3,499)  (2,999)   -  -  

        รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      109,749  110,249   -  -  

งบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ท่ีน ามาจดัท างบการเงินรวม เป็นงบการเงินท่ี
ผา่นการสอบทานและตรวจสอบ ตามล าดบัโดยผูส้อบบญัชีแลว้ 

15. อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน-สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน จ านวน 23.21 ลา้นบาท แสดงโดยวธีิราคาทุน 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัยอ่ยโอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นดงักล่าวขา้งตน้  เน่ืองจากใช้
ขอ้มูลประเมินราคาตามรายงานลงวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2554 จากผูป้ระเมินราคาอิสระ บริษทั ที. เอ. มาเนจเมน้ท ์คอโปเรชัน่ 
(1999) จ ากดั ตามวธีิราคาตลาด  ซ่ึงมีราคาตลาดจ านวน 38.43 ลา้นบาท 
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16. ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ 
    งบการเงินรวม (พนับาท) 
    ท่ีดิน    อาคารและส่วนปรับปรุง   เคร่ืองจกัร   เคร่ืองจกัร   เคร่ืองใช ้   ยานพาหนะ   สินทรัพย ์   รวม 

   ราคาทุน   ส่วนท่ีตีเพิ่ม   ราคาทุน   ส่วนท่ีตีเพิ่ม   และอุปกรณ์   ใหเ้ช่า   ส านกังาน       
ระหวา่ง
ก่อสร้าง     

สินทรัพย ์- ราคาทุน                     
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  81,239  293,299  395,206  73,922  330,318  270  91,919  71,396  19,756  1,357,325 
 ซ้ือเพิ่ม   -  -  7,992  -  15,632  -  14,399  31,747  28,382  98,152 
 จ าหน่าย   -  -  -  -  (79,913)  -  (35,624)  (12,640)  -  (128,177) 
 โอนออก   -  -  15,382  -  1,829  -  1,704  -  (18,915)  - 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  81,239  293,299  418,580  73,922  267,866  270  72,398  90,503  29,223  1,327,300 
ค่าเส่ือมราคาสะสม                     
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  -  -  (198,622)  (9,040)  (254,696)  -  (81,301)  (48,709)  -  (592,368) 
 ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  -  (10,666)  -  (20,184)  -  (5,811)  (11,244)  -  (47,905) 
 ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีจ าหน่าย -  -  -  -  79,262  -  35,585  12,256  -  127,103 
 ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีโอนออก -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  -  -  (209,288)  (9,040)  (195,618)  -  (51,527)  (47,697)  -  (513,170) 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น                     
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  -  -  (9,667)  (35,783)  (4,094)  -  -  -  (6,630)  (56,174) 
 เพิ่มข้ึน   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 ลดลง  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  -  -  (9,667)  (35,783)  (4,094)  -  -  -  (6,630)  (56,174) 
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ - ตามบญัชี                     
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  81,239  293,299  199,625  29,099  68,154  270  20,871  42,806  22,593  757,956 
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    งบการเงินรวม (พนับาท) 
    ท่ีดิน    อาคารและส่วนปรับปรุง   เคร่ืองจกัร   เคร่ืองจกัร   เคร่ืองใช ้   ยานพาหนะ   สินทรัพย ์   รวม 

   ราคาทุน   ส่วนท่ีตีเพิ่ม   ราคาทุน   ส่วนท่ีตีเพิ่ม   และอุปกรณ์   ใหเ้ช่า   ส านกังาน       
ระหวา่ง
ก่อสร้าง     

สินทรัพย ์- ราคาทุน                     
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  81,239  258,169  388,179  77,634  325,679  10,346  102,331  78,756  9,683  1,332,016 
 ซ้ือเพิ่ม   -  35,130  77  -  11,412  -  6,295  3,930  17,650  74,494 
 จ าหน่าย   -  -  -  (3,712)  (7,205)  (10,076)  (16,902)  (11,290)  -  (49,185) 
 โอนออก   -  -  6,950  -  432  -  195  -  (7,577)  - 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  81,239  293,299  395,206  73,922  330,318  270  91,919  71,396  19,756  1,357,325 
ค่าเส่ือมราคาสะสม                     
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  -  -  (192,855)  (6,779)  (239,900)  (10,076)  (94,374)  (53,875)  -  (597,859) 
 ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  -  (5,767)  (2,261)  (19,387)  -  (3,793)  (5,828)  -  (37,036) 
 ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีจ าหน่าย -  -  -  -  4,591  10,076  16,866  10,994  -  42,527 
 ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีโอนออก -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  -  -  (198,622)  (9,040)  (254,696)  -  (81,301)  (48,709)  -  (592,368) 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น                     
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  -  -  (9,361)  (35,783)  (6,476)  -  -  -  (6,630)  (58,250) 
 เพิ่มข้ึน   -  -  (1,321)  -  -  -  -  -  -  (1,321) 
 ลดลง  -  -  1,015  -  2,382  -  -  -  -  3,397 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  -  -  (9,667)  (35,783)  (4,094)  -  -  -  (6,630)  (56,174) 
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ - ตามบญัชี                     
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  81,239  293,299  186,917  29,099  71,528  270  10,618  22,687  13,126  708,783 
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    งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
    ท่ีดิน    อาคารและส่วนปรับปรุง   เคร่ืองจกัร   เคร่ืองจกัร   เคร่ืองใช ้   ยานพาหนะ   สินทรัพย ์   รวม 

   ราคาทุน   ส่วนท่ีตีเพิ่ม   ราคาทุน   ส่วนท่ีตีเพิ่ม   และอุปกรณ์   ใหเ้ช่า   ส านกังาน       
ระหวา่ง
ก่อสร้าง     

สินทรัพย ์- ราคาทุน                     
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  41,829  274,424  203,811  73,922  137,904  19,943  80,371  61,760  12,081  906,045 
 ซ้ือเพิ่ม   -  -  7,840  -  4,624  -  11,814  29,375  18,754  72,407 
 จ าหน่าย   -  -  -  -  (74,106)  (5,763)  (35,126)  (11,368)  (7,938)  (134,301) 
 โอนออก   -  -  2,624  -  35  -  1,635  -  (4,294)  - 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  41,829  274,424  214,275  73,922  68,457  14,180  58,694  79,767  18,603  844,151 
ค่าเส่ือมราคาสะสม                     
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  -  -  (156,155)  (9,040)  (123,474)  (19,943)  (74,293)  (39,162)  -  (422,067) 
 ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  -  (3,103)  (3,430)  (1,431)  -  (4,171)  (10,960)  -  (23,095) 
 ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีจ าหน่าย -  -  -  -  73,482  5,763  35,087  10,983  -  125,315 
 ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีโอนออก -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  -  -  (159,258)  (12,470)  (51,423)  (14,180)  (43,377)  (39,139)  -  (319,847) 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น                     
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  -  -  -  -  (4,094)  -  -  -  (6,629)  (10,723) 
 เพิ่มข้ึน   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 ลดลง  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  -  -  -  -  (4,094)  -  -  -  (6,629)  (10,723) 
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ - ตามบญัชี                     
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  41,829  274,424  55,017  61,452  12,940  -  15,317  40,628  11,974  513,581 
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    งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
    ท่ีดิน   อาคารและส่วนปรับปรุง   เคร่ืองจกัร   เคร่ืองจกัร   เคร่ืองใช ้   ยานพาหนะ   สินทรัพย ์   รวม 

   ราคาทุน   ส่วนท่ีตีเพิ่ม   ราคาทุน   ส่วนท่ีตีเพิ่ม   และอุปกรณ์   ใหเ้ช่า   ส านกังาน       
ระหวา่ง
ก่อสร้าง     

สินทรัพย ์- ราคาทุน                     
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  41,829  244,288  203,125  77,634  134,651  31,346  94,587  69,120  7,403  903,983 
 ซ้ือเพิ่ม   -  30,136  -  -  5,072  -  2,055  3,930  6,693  47,886 
 จ าหน่าย   -  -  -  (3,712)  (1,973)  -  (16,466)  (11,231)  -  (33,382) 
 โอนออก   -  -  686  -  154  (11,403)  195  (59)  (2,015)  (12,442) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  41,829  274,424  203,811  73,922  137,904  19,943  80,371  61,760  12,081  906,045 
ค่าเส่ือมราคาสะสม                     
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  -  -  (154,537)  (6,779)  (122,926)  (31,346)  (87,888)  (44,431)  -  (447,907) 
 ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  -  (1,618)  (2,261)  (2,566)  -  (2,837)  (5,726)  -  (15,008) 
 ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีจ าหน่าย -  -  -  -  1,747  -  16,432  10,938  -  29,117 
 ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีโอนออก -  -  -  -  271  11,403  -  57  -  11,731 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  -  -  (156,155)  (9,040)  123,474  (19,943)  (74,293)  (39,162)  -  (422,067) 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น                     
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  -   -   (8,800)  -   (4,094)  -   -   -   (6,629)  (19,523) 
 เพิ่มข้ึน   -  -  8,800  -  -  -  -  -  -  8,800 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  -  -  -  -  (4,094)  -  -  -  (6,629)  (10,723) 
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ - ตามบญัชี                     
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  41,829  274,424  47,656  64,882  10,336  -  6,078  22,598  5,452  473,255 



 

 

บริษัท  พฒัน์กล  จ ำกดั  (มหำชน)  และบริษัทย่อย                                                                            

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ                                                                                                                                                                                                                         

วนัที ่31 ธันวำคม 2556 และ 2555  
 

-38- 
 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 จ านวน 44.45 ลา้นบาท และ 34.77 ลา้นบาท ในงบการเงิน
รวม และจ านวน 19.67  ลา้นบาท และ 12.75 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 อาคารและอุปกรณ์ ราคาทุนจ านวน 322.97 ลา้นบาท และ 395.12 ลา้นบาท ตามล าดบั 
ในงบการเงินรวม และจ านวน 284.39 ลา้นบาท และ 345.79 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั บริษทัและ
บริษทัยอ่ยไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็มูลค่าแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ  2555 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรราคาทุนจ านวน 898.46 ลา้นบาท และ 898.46 
ลา้นบาท ในงบการเงินรวม ตามล าดบั  และจ านวน 665.80 ลา้นบาทและ 665.80 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามล าดบัตามล าดบั ไดน้ าไปค ้ าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 20) หน้ีสิน
ภายใต ้แผนการปรับโครงสร้างหน้ี (หมายเหตุ 22) หน้ีสินภายใตส้ญัญาปรับโครงสร้างหน้ี (หมายเหตุ 23) และหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดข้ึน (หมายเหตุ 39) 

ในเดือนตุลาคม 2549 สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 25/2549 โดยให้ทางเลือกในกรณีท่ีกิจการมี
การตีราคาสินทรัพยเ์พ่ิมสามารถเลือกปฏิบติัโดยค านวณค่าเส่ือมราคาท่ีตดัไปสู่งบก าไรขาดทุนจากราคาตน้ทุนเดิมแทนท่ีจะ
ค านวณจากราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ี บริษทัเลือกท่ีจะปฏิบติัตามประกาศดงักล่าว แต่อยา่งไรก็ตาม หากบริษทัค านวณค่าเส่ือมราคา
ท่ีตดัไปสู่งบก าไรขาดทุนจากราคาท่ีตีใหม่ ก าไรสุทธิและก าไรต่อหุน้จะเปล่ียนแปลงเป็นดงัน้ี 

   พนับาท 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   
ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
   2556  2555  2556  2555 
 ก าไรสุทธิลดลง  (3,430)  (2,261)  (3,430)  (2,261) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัและบริษทัย่อยไดบ้นัทึกท่ีดินและอาคารในราคาท่ีตีใหม่ตามรายงานการประเมินของผู ้
ประเมินราคาอิสระ บริษทั เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากดั ลงวนัท่ี 7-10 สิงหาคม 2555 และบริษทั ที.เอ. มาเนจ
เมน้ท์ คอร์โปเรชัน่ (1999) จ ากดั ลงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2555 ตามล าดบั (การประเมินราคาท่ีดินใชว้ิธีมูลค่าราคาตลาด ส่วน
อาคารใชว้ิธีตน้ทุน) มีส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินและอาคารเพ่ิมตามงบการเงินรวม 31.42 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะ
บริษทัจ านวน 26.42 ลา้นบาท) ไดแ้สดงไวใ้นบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวร” ภายใต ้“ส่วนของผูถื้อหุ้น”
ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวรน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

ในระหวา่งปี 2554 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงบนัทึกท่ีดินโดยราคาท่ีตีใหม่ บนัทึกส่วนเกินทุนจ านวน 6.36 ลา้นบาท ตามรายงาน 
ประเมินราคาของผูป้ระเมินราคาอิสระเม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2554 
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17. ทีด่นิทีไ่ม่ได้ใช้ในกำรด ำเนินงำน-สุทธิ 

ท่ีดินท่ีไม่ได้ใช้ในการด าเนินงานของบริษทั จ านวน 20.84 ล้านบาท ค ้ าประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ น         
จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 20) หน้ีสินภายใตแ้ผนการปรับโครงสร้างหน้ี (หมายเหตุ 22) และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน           
(หมายเหตุ 39) 

ในระหว่างปี 2554 บริษทัโอนกลบัค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพยสิ์นดังกล่าวขา้งตน้  เน่ืองจากใชข้อ้มูลประเมินราคาตาม
รายงานลงวนัท่ี 12 และ 13 กรกฎาคม 2554 จากผูป้ระเมินราคาอิสระ บริษทั ที. เอ. มาเนจเมน้ท ์คอโปเรชัน่ (1999) จ ากดั ตาม
วธีิราคาตลาด  ซ่ึงมีราคาตลาดจ านวน 25.36 ลา้นบาท 

18. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - สุทธิ  

ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ   

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555
ธนัวาคม 2555 

 
จ านวนท่ี 

เพ่ิมข้ึน/โอนเขา้ 

 จ านวนท่ี 
ลดลง/โอนออก 

 ยอดคงเหลือ   
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556 
ราคาทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 58,989  2,146  -  61,135 
สินทรัพยท์างปัญญา 22,835  942  -  23,777 
ระบบคอมพิวเตอร์ -  39,781  -  39,781 
   รวม 81,824  42,869  -  124,693 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (74,901)  (3,353)  -  (78,254) 
   สุทธิ 6,923  39,516  -  46,439 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (3,326)  -  -  (3,326) 
   สุทธิ 3,597  39,516  -  43,113 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ   

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554
ธนัวาคม 2555 

 
จ านวนท่ี 

เพ่ิมข้ึน/โอนเขา้ 

 จ านวนท่ี 
ลดลง/โอนออก 

 ยอดคงเหลือ   
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 
ราคาทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 62,414  1,920  (5,345)  58,989 
สินทรัพยท์างปัญญา 22,835  -  -  22,835 
   รวม 85,249  1,920  (5,345)  81,824 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (76,131)  (4,115)  5,345  (74,901) 
   สุทธิ 9,118  (2,195)  -  6,923 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (3,326)  -  -  (3,326) 
   สุทธิ 5,792  (2,195)  -  3,597 

 
 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555
ธนัวาคม 2555 

 
จ านวนท่ี 

เพ่ิมข้ึน/โอนเขา้ 

 จ านวนท่ี 
ลดลง/โอนออก 

 ยอดคงเหลือ   
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556 
ราคาทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 55,903  2,146  -  58,049 
สินทรัพยท์างปัญญา 21,844  -  -  21,844 
ระบบคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง -  39,782  -  39,782 
   รวม 77,747  41,928  -  119,675 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (70,945)  (3,138)  -  (74,083) 
   สุทธิ 6,802  38,790  -  45,592 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (3,326)  -  -  (3,326) 
   สุทธิ 3,476  38,790  -  42,266 
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 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554
ธนัวาคม 2555 

 
จ านวนท่ี 

เพ่ิมข้ึน/โอนเขา้ 

 จ านวนท่ี 
ลดลง/โอนออก 

 ยอดคงเหลือ   
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 
ราคาทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 59,422  1,826  (5,345)  55,903 
สินทรัพยท์างปัญญา 21,844  -  -  21,844 
   รวม 81,266  1,826  (5,345)  77,747 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (72,519)  (3,771)  5,345  (70,945) 
   สุทธิ 8,747  (1,945)  -  6,802 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (3,326)  -  -  (3,326) 
   สุทธิ 5,421  (1,945)  -  3,476 

 
   พนับาท 
   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   
ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   2556  2555  2556  2555 
        
ตดัจ าหน่ายส าหรับปี  3,352  4,115  3,138  3,771 
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19. สินทรัพย์และหนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

   พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี -        

สุทธิ 193,769  227,699  183,966  196,706 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 
สุทธิ (79,851)  (79,611)  (71,064)  (71,859) 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
   พนับาท 

  งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ส่วนของ  31 ธนัวาคม 
 2556  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  ผูถื้อหุน้อ่ืน  2556 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี          
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 172,028  (129,954)  -  -  42,074 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 15,213  (11,439)  -  -  3,774 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 11,350  (9,587)  -  -  1,763 
ประมาณการหน้ีสินของตน้ทุนงาน          
โครงการ 1,395  572  -  -  1,967 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ          
พนกังาน 12,354  216  -  -  12,570 

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 15,359  116,262  -  -  131,621 
รวมสินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอ          
กำรตดับัญชี 227,699  (33,930)  -  -  193,769 
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   พนับาท 
  งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ส่วนของ  31 ธนัวาคม 
 2556  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  ผูถื้อหุน้อ่ืน  2556 
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี          
ค่าเส่ือมราคาสะสม-ส่วนขยายระยะ          
เวลาอาคาร (7,975)  (926)  -  -  (8,901) 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์          
ถาวร (71,636)  -  686  -  (70,950) 
รวมหนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำร          
ตดับัญชี (79,611)  (926)  686  -  (79,851) 

รวมรำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย)          
(หมำยเหตุ 33)   (34,856)       

  
   พนับาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ส่วนของ  31 ธนัวาคม 
 2556  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  ผูถื้อหุน้อ่ืน  2556 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี          
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 171,479  (129,723)  -  -  41,756 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 1,181  2,019  -  -  3,200 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 2,259  (762)  -  -  1,497 
ประมาณการหน้ีสินของตน้ทุนงาน          
โครงการ 1,395  572  -  -  1,967 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ          
พนกังาน 9,363  1,514  -  -  10,877 

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 11,029  113,640  -  -  124,669 
รวมสินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำร          
ตดับัญชี 196,706  (12,740)  -  -  183,966 
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   พนับาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ส่วนของ  31 ธนัวาคม 
 2556  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  ผูถื้อหุน้อ่ืน  2556 
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี          
ค่าเส่ือมราคาสะสม-ส่วนขยายระยะ          
เวลาอาคาร (3,998)  109  -  -  (3,889) 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์          
ถาวร (67,861)  -  686  -  (67,175) 
รวมหนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำร          

ตดับัญชี (71,859)  109  686  -  (71,064) 

รวมรำยได้(ค่ำใช้จ่ำย) (หมำยเหตุ 33)  (12,631)       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
   พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 871  -  -  - 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 8,826  -  -  - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ        
พนกังาน 2,701  800  -  - 

ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี 14,559  5,599  -  - 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดั
บัญชีสุทธิ 26,957  6,399  -  - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 งบการเงินรวมไม่ได้บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับรายการผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี จ านวน 26.96 ลา้นบาท และ 6.40 ลา้นบาท ตามล าดบั เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัพิจารณา
แลว้เห็นวา่ยงัมีความไม่แน่นอนวา่บริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากรายการดงักล่าว และหรือ
วา่อาจไม่ไดใ้ชเ้ป็นรายการหกัทางภาษีในอนาคต 
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20. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ  

ประกอบดว้ย 
   พนับาท 
   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 

 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 16,276  7,077  14  3,736 
 ตัว๋สญัญาใชเ้งิน   -  23,093  -  - 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท  3,600  -  3,600  - 
 รวม  19,876  30,170  3,614  3,736 

งบการเงินรวม  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีวงเงินสินเช่ือจากธนาคารในประเทศหลายแห่ง จ านวน 777.21 ลา้นบาท 
โดยเป็นส่วนของบริษทัใหญ่จ านวน 630 ลา้นบาท ค ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการ
ลงทุน ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 16) ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชด้ าเนินงาน สิทธิการเช่าท่ีดินบริษทัยอ่ยและ
บริษทัในงบการเงินรวม โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมจากการค ้าประกนัระหวา่งกนั 

  วงเงิน (ลา้นบาท)   
  ณ 31 ธนัวาคม 2556  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 านองท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ช้
ด าเนินงาน (หมายเหตุ 16) 

- สิทธิการเช่าท่ีดิน 
 

 - จดจ านองอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุน (หมายเหตุ 14) 

- จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
และเคร่ืองจกัร 

(หมายเหตุ 15)  

- - ค ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่ 

- - ค ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 

- - เงินฝากประจ า 

 

 

     บริษทั  30.00  - จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 16)  
    - จดจ านองท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชด้ าเนินงาน (หมายเหตุ 17) 

    - สิทธิการเช่าท่ีดิน 

     
     บริษทัยอ่ย  44.00  - จดจ านองอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 15) 
    - จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 16) 
    - ค  ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่ 
     
     
     
     
     
     



 

 

บริษัท  พฒัน์กล  จ ำกดั  (มหำชน)  และบริษัทย่อย                                                                            

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ                                                                                                                                                                                                                         

วนัที ่31 ธันวำคม 2556 และ 2555  
 

-46- 
 

  วงเงิน (ลา้นบาท)   
  ณ 31 ธนัวาคม 2556  ภาระค ้าประกนั 
วงเงนิกู้ระยะส้ัน 

    
     บริษทั  50.00  - จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 16) 
    - จดจ านองท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชด้ าเนินงาน (หมายเหตุ 17) 
    - สิทธิการเช่าท่ีดิน 
    - ค ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 
    - เงินฝากประจ า 

     - จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 16) 
     
บริษทัยอ่ย  100.00  - จดจ านองอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 15) 

    - จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 16) 
    - ค ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่ 
วงเงนิหนีสิ้นภำยใต้สัญญำ     
ทรัสต์รีซีทส์ / สินเช่ือเพือ่     
เตรียมกำรส่งออก     
     บริษทั  150.00  - จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 16) 
    - จดจ านองท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชด้ าเนินงาน (หมายเหตุ 17) 
    - สิทธิการเช่าท่ีดิน 
    - ค ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 
    - เงินฝากประจ า 

 วงเงนิหนังสือค ำ้ประกนั     
     บริษทั  400.00  - จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 16)  
    - จดจ านองท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชด้ าเนินงาน (หมายเหตุ 17) 

     - สิทธิการเช่าท่ีดิน 

     - เงินฝากประจ า 

      
บริษทัยอ่ย  3.21  - จดจ านองอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 15) 
    - จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 16) 
    - ค ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่ 
    - เงินฝากประจ า 
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21. หนีสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำซ้ือ 

ประกอบดว้ย 
   พนับาท 
   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ                                                 2,536  -  -  - 
หกั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี                     (203)  -  -  - 
  2,333  -  -  - 
หกั ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายใน

น่ึงปี                     

       
หน่ึงปี  (526)  -  -  - 

 รวม  1,807  -  -  - 

22. หนีสิ้นภำยใต้แผนกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้

เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2554 ท่ีประชุมเจา้หน้ีมีมติพิเศษยอมรับแผนฯ โดยเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้
ค าสัง่เห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟกิูจการของบริษทั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

กำรด ำเนินกำรจดัสรรหนีแ้ละปรับโครงสร้ำงทุน 

กลุ่มเจ้ำหนี ้ เงนิต้น ดอกเบีย้ใหม่ ดอกเบีย้คงค้ำงเดมิ 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 1  
เจา้หน้ีสถาบนั
การเงินมีประกนั 

จ านวน 417,922,322.28 บาท โดย
การผ่อนช าระให้เสร็จส้ินภายใน 8 
ปี เป็นงวดเดือน 
 

อตัราร้อยละ MLR ต่อปี 
ช าระเป็นงวดเดือน 

ดอกเบ้ียคงคา้งเดิมจ านวน 
139,443.70 บาท ช าระให้
เสร็จภายในปีท่ี 8 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 2 
เจา้หน้ีสถาบนั
การเงินไม่มี
ประกนั 

จ านวน 92,353,650.01 บาท โดยการ 
ผ่อนช าระให้เสร็จส้ินภายใน 10 ปี 
เป็นงวดไตรมาส เงินตน้ส่วนท่ีเหลือ 
จ านวน 105,168,304.30 บาท ให้
ไดรั้บการปลดหน้ีทั้งจ านวนเม่ือ
ปฏิบติัไดต้ามผลส าเร็จของแผนฯ 
 
 

อตัราร้อยละ 0.01 ต่อปี 
ช าระเป็นงวดไตรมาส 

ดอกเบ้ียคงคา้งเดิมจ านวน 
43,798,731.99 บาท ให้
ไ ด้ รั บ ก า ร ป ล ด ห น้ี ทั้ ง
จ านวนเม่ือปฏิบัติได้ตาม
ผลส าเร็จของแผนฯ 
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เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 3  
เจา้หน้ีสถาบนั
การเงินรับโอน
สิทธิ 
 

จ านวน 209,628,804.52 บาท โดย
การผอ่นช าระใหเ้สร็จส้ินภายใน 10 
ปี เป็นงวดไตรมาส เงินตน้ส่วนท่ี
เหลือ จ านวน 238,716,129.48 บาท
ให้ไดรั้บการปลดหน้ีทั้งจ านวนเม่ือ
ปฏิบติัไดต้ามผลส าเร็จของแผนฯ 

อตัราร้อยละ 0.01 ต่อปี 
ช าระเป็นงวดไตรมาส 

ดอกเบ้ียคงคา้งเดิมจ านวน 
50,094,456.54  บาท ให้
ไ ด้ รั บ ก า ร ป ล ด ห น้ี ทั้ ง
จ านวนเม่ือปฏิบัติได้ตาม
ผลส าเร็จของแผนฯ 
 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 4 
เจา้หน้ีการคา้  

จ านวน 227,520,954.88 บาท โดย
การผอ่นช าระใหเ้สร็จส้ินภายใน 10 
ปีเป็นงวดไตรมาส  เงินตน้ส่วนท่ี
เหลือจ านวน 259,090,800.28 บาท 
ใหไ้ดรั้บการปลดหน้ีทั้งจ านวนเม่ือ
ปฏิบติัไดต้ามผลส าเร็จของแผนฯ  มี
เจา้หน้ีคดัคา้น 1 ราย มูลหน้ี 4.36 
ลา้นบาท ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่ง
ด าเนินคดี 

- ดอกเบ้ียคงคา้งเดิมจ านวน 
29,810,454.43 บาท ให้
ไ ด้ รั บ ก า ร ป ล ด ห น้ี ทั้ ง
จ านวนเม่ือปฏิบัติได้ตาม
ผลส าเร็จของแผนฯ 
 
 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 5 
เจา้หน้ีภาษีอากร 

จ านวน  22,433,940.58 บาท โดย
การผอ่นช าระใหเ้สร็จส้ินภายใน 10 
ปี เป็นงวดไตรมาสเจ้าหน้ีจะได้รับ
ช าระหน้ีก็ต่อเม่ือ  คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์มีค าวินิจฉัยหรือ
ค าสั่งและ/หรือ มีค าพิพากษาของ
ศาลเป็นท่ีสุดใหลู้กหน้ีตอ้งรับผิด  
(ดูหมายเหตุ 40.1) 

อตัราร้อยละ 0.01 ต่อปี 
ช าระเป็นงวดไตรมาส 

ดอกเบ้ียคงคา้งเดิมจ านวน 
10,206 บาทจะได้รับการ
ปลดห น้ีทั้ ง จ าน วน เ ม่ื อ
ปฏิบติัไดต้ามผลส าเร็จของ
แผนฯ 
 
 
 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 6 
เจา้หน้ีสถาบนั
การเงินใหเ้งินทุน 
หมุนเวยีน 

ดอกเบ้ียคา้งตั้งแต่วนัท่ีศาลฯสัง่ฟ้ืนฟกิูจการ(20/10/52)ถึงวนัท่ีศาลมีค าสัง่เห็นชอบดว้ยแผน ยก
ปลดใหท้ั้งจ านวนเม่ือศาลเห็นชอบดว้ยแผนฯ 
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เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 7 
เ จ้าห น้ีกรรมการ
บุคคลและบริษทัท่ี
มีการเก่ียวข้องกับ
ลูกหน้ี  

ดอกเบ้ียคงคา้งเดิมจ านวน 140,849.34 บาทจะได้รับการปลดหน้ีทั้ งจ านวนเม่ือปฏิบติัได้ตาม
ผลส าเร็จของแผนฯ 
 
 
 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 8 
เจา้หน้ีภาระค ้า
ประกนัท่ีมีเงินฝาก
ค ้าประกนั 

จ านวนเงิน 90,762.50 บาท ซ่ึงเป็นเจ้าหน้ีภาระค ้ าประกนัจะได้รับช าระก็ต่อเม่ือเจ้าหน้ีไดถู้ก
เรียกร้องจากบุคคลภายนอกหรือผูรั้บประโยชน์จากการค ้าประกนัตามหนงัสือค ้าประกนัเรียกให้
ช าระหน้ีและเจา้หน้ีไดช้ าระหน้ีตามการท่ีค ้าประกนัให้แก่บุคคลภายนอกหรือผูรั้บผลประโยชน์
ไปในจ านวนเท่าใดก็ใหมี้สิทธิไดรั้บช าระหน้ีตามจ านวนท่ีเจา้หน้ีไดช้ าระไปเท่านั้น ทั้งน้ีหากศาล
มีค าสั่งถึงท่ีสุดให้เจา้หน้ีไดรั้บช าระหน้ีและผูบ้ริหารแผนฯ พิจารณาเห็นชอบกบัยอดหน้ีท่ีตอ้ง
ช าระแลว้ใหเ้จา้หน้ีไดรั้บช าระหน้ีจากเงินฝากท่ีค ้าประกนัหน้ี 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 9  
เจา้หน้ีภาระค ้า
ประกนั 

ภาระหน้ีและภาระผูกพนัตามค าขอรับช าระหน้ีคงคา้งจ านวน 638,207,020.19 บาท เน่ืองจาก
ภาระหน้ีของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 9 เป็นภาระผกูพนัอนัเน่ืองมาจากการออกหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงเป็นหน้ี
ในอนาคตและผูรั้บผลประโยชน์ตามหนงัสือค ้าประกนั ยงัไม่มีการใชสิ้ทธิเรียกร้องไปยงัเจา้หน้ี
กลุ่มท่ี 9 ดงันั้น เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 9 จะไดรั้บช าระหน้ีภายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
1.เจา้หน้ีตกลงปลดหน้ีในส่วนของค่าธรรมเนียมคงคา้งทั้งหมด ท่ีเกิดข้ึนตามกฎหมาย และ/หรือ
ตามสัญญาเดิม ท่ีเกิดข้ึนนับแต่วนัท่ีเจ้าหน้ีแต่ละรายมีสิทธิคิดค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดใน
สญัญาเดิมจนถึงวนัท่ีศาลมีค าสัง่เห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟกิูจการ ทั้งน้ีเจา้หน้ีแต่ละรายตกลงยนิยอม
ใหป้ลดหน้ีทั้งจ านวนทนัทีเม่ือปฏิบติัไดต้ามผลส าเร็จของแผน 
2.ภาระผูกพนัจ านวน 638,207,020.19 บาท จะไดรั้บช าระหน้ีก็ต่อเม่ือเจา้หน้ีรายนั้นไดช้ าระหน้ี
ให้แก่บุคคลภายนอกผูรั้บผลประโยชน์ตามหนงัสือค ้าประกนัและไดแ้จง้ให้ผูบ้ริหารแผนทราบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมทั้งแสดงหลกัฐานการช าระหน้ีให้แก่บุคคลภายนอกผูรั้บประโยชน์
ตามหนังสือค ้าประกนั โดยจะไดรั้บช าระภายหลงัจากท่ีเจา้หน้ีกลุ่ม 1, 2, 3, 4, 5 และ 12 ไดรั้บ
ช าระหน้ีตามแผนครบถว้นแลว้ ภายใน 30 วนั พร้อมอตัราดอกเบ้ียตามกฎหมาย เวน้แต่ จะไดรั้บ
ช าระทนัท่ีตาม ขอ้ 4.5.2.1 และ ขอ้ 4.5.2.2  (ดูหมายเหตุ 40.2) 

ในระหวา่งปี 2554 บริษทัไดรั้บแจง้การช าระหน้ีหนงัสือค ้าประกนัแทนบริษทัให้แก่ผูรั้บประโยชน์ 
จ านวน 11.44 ลา้นบาท ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวา่งรอฟังค าพิพากษาของศาลฎีกา  เพ่ือแจง้แก่ธนาคาร
และด าเนินการให้เป็นไปตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ (ส่วนของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 9 – เจา้หน้ีภาระค ้ าประกนั 
อยา่งไรก็ตามในระหวา่งปี 2554 บริษทับนัทึกรับรู้หน้ีสินดงักล่าวในงบการเงินแลว้ เน่ืองจากเจา้หน้ี
สถาบนัการเงินดงักล่าวไดช้ าระหน้ีตามหนงัสือค ้าประกนัแก่เจา้หน้ีดงักล่าว (ดูหมายเหตุ 40.2) 
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 เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2556 บริษทัไดรั้บแจง้การช าระหน้ีหนงัสือค ้าประกนัแทนบริษทัใหแ้ก่ผูรั้บ
ผลประโยชน์ จ านวน 314 ลา้นบาท ตามสญัญาประนีประนอมยอมความระหวา่งบริษทัและผูรั้บ
ผลประโยชน์และสถาบนัการเงินผูค้  ้าประกนั เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556 และถูกก าหนดเป็น
เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 9  ภายใตแ้ผนฟ้ืนฟกิูจการ พร้อมช าระดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR ต่อปี บริษทั
บนัทึกผลขาดทุนจากคดีความฟ้องร้อง และหน้ีสินดงักล่าวในงบการเงิน (ดูหมายเหตุ 40.2) 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 
เ จ้ า ห น้ี ภ า ร ะ ค ้ า
ประกนับริษทัอ่ืน 

ภาระหน้ีตามค าขอรับช าระหน้ีคงคา้งจ านวน 303,242,835.38 บาท ซ่ึงภาระหน้ีของเจา้หน้ีกลุ่ม 10 
จะไดรั้บการช าระหน้ีตามแนวทางและเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
1.เน่ืองจาก บริษทั พฒัน์กลแมนนูเฟคเจอร์ร่ิง จ ากดั (“PKM”) และ บริษทั เอส พาเนล จ ากดั (เดิม
ช่ือ บริษทั พีเคบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (“PKB”)) ซ่ึงเป็นลูกหน้ีชั้นตน้ของเจา้หน้ีกลุ่ม 10 ยงัคง
ด าเนินกิจการเป็นปกติ  มีความสามารถช าระหน้ีให้แก่เจา้หน้ีไดด้ว้ยตนเอง และปัจจุบนั PKM 
และ SP ยงัคงช าระหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ีตามจ านวน หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในสัญญาเดิมหรือ
ขอ้ตกลงระหวา่งเจา้หน้ีกลุ่ม 10 กบั PKM และ SP 

 2.หากต่อมาปรากฏวา่ PKM และ SP ไดผ้ิดนดัไม่ช าระหน้ีตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดไว้
ในสญัญาเดิมหรือขอ้ตกลงระหวา่งเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 และ PKM หรือ SP (แลว้แต่กรณี) ได ้รวมทั้ง 
PKM และ SP ไม่สามารถด าเนินการช าระหน้ีกบัเจา้กลุ่มท่ี 10 เพ่ือแกไ้ขเหตุแห่งการผิดนดัได้
ภายใน 120 วนั นบัแต่วนัท่ี PKM และ SP ผิดนดัไม่ช าระหน้ี โดยให้เจา้หน้ีแจง้ให้บริษทัฯ ทราบ
ถึงเหตุดังกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรทันที โดยเจ้าหน้ีกลุ่มท่ี 10 มีสิทธิท่ีจะไดรั้บช าระหน้ีจาก
บริษทัฯตามจ านวนหน้ีคงคา้งท่ีเหลือภายหลงัท่ีเจา้หน้ีกลุ่ม1, 2, 3, 4, 5 และ 12 ไดรั้บช าระหน้ี
ตามแผนฯ ครบถว้น ภายใน 30 วนั 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 11 
เจา้หน้ีค่าความ
เสียหายท่ีอยู่
ระหวา่งการโตแ้ยง้
สิทธิ 

จ านวนประมาณ 2,972,681,431.92 บาท เป็นค่าความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตซ่ึงไม่อาจ
ก าหนดจ านวนไดแ้น่นอนและอยูใ่นระหว่างการโตแ้ยง้สิทธิของลูกหน้ี แผนจึงไม่ก าหนดการ
ช าระหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ีกลุ่มน้ี 
หากศาลมีค าสัง่ถึงท่ีสุดใหผู้ข้อรับช าระหน้ีรายน้ีไดรั้บช าระหน้ีตามมูลหน้ีท่ีศาลเห็นชอบ ลูกหน้ี
จะช าระหน้ีให้ดว้ยหลกัเกณฑ์การช าระหน้ีเดียวกบัเจา้หน้ีไม่มีประกนั หลงัจากเจา้หน้ีกลุ่มอ่ืน
ไดรั้บช าระหน้ีครบถว้นแลว้ 
(ดูหมายเหตุ 40.3) 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556 ไดมี้การตกลงประนีประนอมยอมความและคดีถึงท่ีสุดแลว้
โดยผูข้อรับช าระหน้ีรายดังกล่าวได้ยื่นค าร้องขอถอนค าขอรับช าระหน้ีต่อเจ้าพนักงานพิทกัษ์
ทรัพย ์
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เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 12 
เจา้หน้ีสญัญาซ้ือ
คืนเคร่ืองจกัร 

จ านวน  1,015,163.68 บาท 
โดยการผอ่นช าระใหเ้สร็จส้ิน
ภายใน 10 ปี เป็นงวดไตรมาส 
เงินตน้ส่วนท่ีเหลือจ านวน 
1,156,024.14 บาท ใหไ้ดรั้บ
การปลดหน้ีทั้งจ านวนเม่ือ
ปฏิบติัไดต้ามผลส าเร็จของ
แผน 

- ดอก เ บ้ี ยค งค้า ง เ ดิ มจ านวน 
72,583.17 บาท ให้ได้รับการ
ปลดหน้ีทั้งจ านวนเม่ือปฏิบติัได้
ตามผลส าเร็จของแผน 
 

กำรแปลงหนีเ้ป็นทุน 

ตามท่ีบริษทัไดรั้บอนุมติัแผนฟ้ืนฟกิูจการจากศาลลม้ละลายกลางเม่ือวนัท่ี  30 มีนาคม  2554  นั้น แผนฟ้ืนฟูกิจการ ไดร้ะบุให้
บริษทัด าเนินการลดทุนจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกช าระจ านวน 52,999,999 หุ้น ออกเสียก่อนจากทุนจดทะเบียนเดิมทั้งส้ิน 
325,230,100 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 325,230,100 บาท  มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้หุ้นละ 1.00 บาท โดยแบ่งเป็นทุนจด
ทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้ จ านวน 272,230,101 บาทคิดเป็น 272,230,101 หุ้น หลงัจากลดทุนจดทะเบียนแลว้ ทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจะเหลือเท่ากับจ านวนทุนท่ีออกและช าระแล้ว จ านวน 272,230,101 บาท เป็นหุ้นสามัญจ านวน 
272,230,101 หุน้มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1.00 บาท 

เม่ือด าเนินการลดทุนแลว้เสร็จ ให้บริษทั ด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยการแปลงหน้ีเป็นทุน  จ านวน 600,243,737 บาท 
แบ่งเป็นทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระใหแ้ลว้ จ านวน 494,095,237 บาท เพ่ือรองรับการแปลงหน้ีเป็นทุน ของเจา้หน้ี  ดงัน้ี 
 (1)    แปลงหน้ีเป็นหุ้นสามญั จ านวน 142,377,680 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 142,377,680 บาท 
ส าหรับเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 7 และเจา้หน้ีรายท่ี 223 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 (2) แปลงหน้ีเป็นหุ้นบุริมสิทธิ จ านวน 79,487,456 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 79,487,456 บาท 
ส าหรับ เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 2 และ 4 
 (3) แปลงหน้ีเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 106,148,500 หน่วย ในอตัราใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น
สามญั 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 1 หุน้ ส าหรับ เจา้หน้ีรายท่ี 223 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ทั้งน้ีเก่ียวกบัการแปลงหน้ีเป็นทุนขา้งตน้ จะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 180 วนั นบัจากวนัท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบดว้ย
แผนฯ     

 

 



 

 

บริษัท  พฒัน์กล  จ ำกดั  (มหำชน)  และบริษัทย่อย                                                                            

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ                                                                                                                                                                                                                         

วนัที ่31 ธันวำคม 2556 และ 2555  
 

-52- 
 

และเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแปลงหน้ีเป็นทุนใหแ้ก่เจา้หน้ีให้ยกเลิกขอ้บงัคบัของลูกหน้ีท่ีเก่ียวกบัหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมด และ
ใหเ้พ่ิมเง่ือนไขของหุน้บุริมสิทธิท่ีจะออกใหแ้ก่เจา้หน้ีเป็นดงัน้ี 

(ก) หุน้บุริมสิทธิ 100 หุน้ มีสิทธิออกเสียงได ้1 เสียง 
(ข) ใหผู้ถื้อหุน้บุริมสิทธิไดรั้บเงินปันผลจากผลการประกอบกิจการของลูกหน้ีในปีท่ีลูกหน้ีมีมติให้จ่ายเงินปันผลก่อน

ผูถื้อหุน้สามญั โดยใหไ้ดรั้บในอตัราผลตอบแทนร้อยละเท่ากบัเงินฝากประจ า 12 เดือน ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน)  + 2 ต่อปี  แต่รวมแลว้ไม่เกินอตัราร้อยละ 4 ต่อปี ของราคาท่ีแปลงหน้ีเป็นหุ้นบุริมสิทธิโดยเม่ือจ่ายเงิน
ปันผลดงักล่าว  แลว้จะไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิอีก เงินปันผลส่วนท่ีเหลือ (ถา้มี) ให้แบ่งแก่  
ผูถื้อหุน้สามญั 

(ค) ผูถื้อหุน้บริมสิทธิตามแผนน้ีไม่มีสิทธิแปลงหุน้เป็นหุน้สามญัได ้
(ง) ในกรณีท่ีมีการเลิกบริษทัไม่วา่ดว้ยเหตุใด ๆ หุน้บุริมสิทธิมีสิทธิไดรั้บเงินคืนก่อนหุน้สามญั 

บริษทัด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบั หนงัสือบริคณฑส์นธิ ลดทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2554 และจดทะเบียน
แกไ้ขขอ้บงัคบั หนังสือบริคณฑส์นธิเพ่ิมทุนเพ่ือออกหุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นสามญัภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการน้ี กบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2554 และภายหลงัจากบริษทัไดด้ าเนินการแปลงหุน้เป็นทุนดงักล่าวแลว้ ท าใหโ้ครงสร้างการ
ถือหุน้ของบริษทัเปล่ียนแปลงไปดงัน้ี    

 เดมิ  ใหม่ 

นายปิยะ จงวฒันา 11.50%  11.11% 
นางวภิา จุลชาต 10.44%  9.76% 
นางสาวรัชนี จงวฒันา 9.82%  9.30% 
นายแสงชยั  โชติช่วงชชัวาล 9.47%  9.12% 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) -  8.46% 

ผลส ำเร็จของแผนและกำรยกเลกิกำรฟ้ืนฟูกจิกำร 
 

1.   แปลงหน้ีเป็นทุนเพ่ือช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีและออกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั เพ่ือช าระหน้ีให้แก่เจา้หน้ีตามแผน
ครบถว้นเสร็จส้ิน และ 

2.   นบัตั้งแต่ปี 2553 บริษทัมีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินการปกติรายไตรมาส รวมกนัไม่ต ่ากวา่ 100 ลา้นบาท 

นอกจากน้ี บริษทัมีระยะเวลาในการด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนัท่ีศาลมีค าสั่ง
เห็นชอบดว้ยแผนฯ ทั้งน้ี บริษทัสามารถด าเนินการแกไ้ขแผนฯได ้โดยขอขยายระยะเวลาไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง คร้ังละไม่เกิน 1 ปี 

 ในระหวา่งปี 2554 บริษทัสามารถปฏิบติัตามแผนการฟ้ืนฟูกิจการเป็นผลส าเร็จ และเม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2554 ผูบ้ริหารแผน
ของบริษทัไดย้ืน่ค  าร้องต่อศาลลม้ละลายกลาง ขอใหศ้าลมีค าสัง่ยกเลิกการฟ้ืนฟกิูจการ (หมายเหตุ 2) และบริษทัรับรู้ก าไรจาก
การปรับโครงสร้างหน้ี จ านวน 633.92 ลา้นบาท ซ่ึงค านวณจากมูลหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ียคงคา้งตามบญัชีหกัดว้ยจ านวนเงินท่ี
ตอ้งจ่ายในอนาคตตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการ ปัจจุบนัมีเจา้หน้ีรายหน่ึง ยื่นค าร้องคดัคา้นการขอยกเลิกการฟ้ืนฟู
กิจการของบริษทั (หมายเหตุ 40.3) 
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เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556 บริษทัไดต้กลงประนีประนอมยอมความกบัเจา้หน้ีรายดงักล่าว โดยสถาบนัการเงินผูค้  ้ าประกนั
ไดช้ าระหน้ีตามหนงัสือค ้าประกนัใหแ้ก่เจา้หน้ี และตามแผนฟ้ืนฟูกิจการไดจ้ดัให้เป็นเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 9 (ตามหมายเหตุ 22) ซ่ึง
เจา้หน้ีรายดงักล่าวไดย้ื่นค าร้องขอถอนค าโตแ้ยง้ต่อศาลลม้ละลายกลางแลว้เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556 และเม่ือวนัท่ี 3 
มิถุนายน 2556 บริษทัไดย้ืน่ค  าร้องต่อศาลลม้ละลายกลางขอให้ศาลมีค าสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ ศาลนดัไต่สวนเม่ือวนัท่ี 24 
กรกฎาคม 2556 และในวนัท่ี 13 สิงหาคม 2556 ศาลมีค าสั่งให้ยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการของบริษทั ตามท่ีผูบ้ริหารแผนร้องขอ 
โดยบริษทัยงัคงตอ้งด าเนินการช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขต่อไป 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 

 หน้ีสินภายใตแ้ผนการปรับ          
        โครงสร้างหน้ี  1,027,200  888,487  1,035,526  899,604 
 หกั ส่วนท่ีครบก าหนดภายในหน่ึงปี  (156,925)  (216,519)  (158,033)  (217,166) 
 หน้ีสินภายใตแ้ผนการปรับ         
        โครงสร้างหน้ี – สุทธิ  870,275  671,968  877,493  682,438 

หน้ีสินตามแผนการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทั ค ้าประกนัโดยสินทรัพยข์องบริษทั  ซ่ึงเป็นไปตามสญัญากูย้มืเงินเดิม  ก่อน
การปรับโครงสร้างหน้ีอนัไดแ้ก่ การจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง การจ าน าเคร่ืองจกัรของบริษทัฯ ภายหลงัจากวนัท่ีศาลมี
ค าสัง่ยกเลิกการฟ้ืนฟกิูจการ หากบริษทัฯผิดนดัช าระหน้ีตามท่ีก าหนดในแผนฟ้ืนฟกิูจการและการผิดนดัตามแผนน้ี   เจา้หน้ีมี
สิทธิคิดดอกเบ้ียผิดนัดจากหน้ีสินเช่ือคงคา้งท่ีคา้งช าระส่วนท่ีเหลือท่ีเจา้หน้ียงัไม่ไดรั้บช าระนบัตั้งแต่วนัท่ีผิดนัดตามแผน
จนกวา่ลูกหน้ีจะช าระหน้ีครบถว้น 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 บริษทัยอ่ยไดท้ าขอ้ตกลงผอ่นปรนการช าระหน้ีกบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง โดยบริษทัยอ่ย
ตกลงช าระหน้ีรวมส่วนของบริษทัซ่ึงเป็นลูกหน้ีร่วมตามสญัญาขอใชสิ้นเช่ือกบัสถาบนัการเงินดงักล่าว จ านวน 8.3 ลา้นบาท 
พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย 1.5 ลา้นบาท โดยผอ่นช าระเป็นงวดๆ ตามท่ีตกลงในขอ้ตกลงผ่อนปรนการช าระหน้ี ซ่ึงบริษทัใหญ่จะคืน
เงินใหก้บับริษทัยอ่ยดงักล่าวเท่ากบัจ านวนเงินท่ีไดจ่้ายแทนไปทั้งหมด ซ่ึงมีภาระหน้ีทั้งหมดจ านวน 5.7 ลา้นบาท เน่ืองจาก
ส่วนท่ีเหลือบริษทัยงัคงตอ้งจ่ายใหก้บัเจา้หน้ีรายดงักล่าวภายใตแ้ผนการปรับโครงสร้างหน้ีตามปกติ 
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23. หนีสิ้นภำยใต้สัญญำปรับโครงสร้ำงหนี ้

เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 และ วนัท่ี 27 มิถุนายน 2554 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดล้งนามในสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกบัสถาบนั
การเงิน ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีดงักล่าว เจา้หน้ีไดต้กลงขยายระยะเวลาจ่ายช าระหน้ีให้กบับริษทั
ยอ่ยซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
  พนับาท 

  งบการเงินรวม 

  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาปรับโครงสร้างหน้ี  129,005  146,432 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (24,147)  (23,628) 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาปรับโครงสร้างหน้ี-สุทธิ  104,858  122,804 

หน้ีสินภายใตส้ัญญาปรับโครงสร้างหน้ี ค  ้าประกนัโดยการจ านองส่วนหน่ึงของท่ีดิน และเคร่ืองจกัร ของบริษทัยอ่ยและค ้ า
ประกนัโดยการจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทั (หมายเหตุ 16) และค ้าประกนัโดยบริษทั ซ่ึงไม่คิดค่าธรรมเนียมจาก
การค ้าประกนัระหวา่งกนั 

หน้ีสินตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีรวมดอกเบ้ียคา้งจ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง มีดงัน้ี 

 เงนิต้น ดอกเบีย้ใหม่ ดอกเบีย้คงค้ำงเดมิ 

หน้ีตามสญัญากูเ้งิน (1) จ า นวน  62,625,877.40  บ าท 
ผ่อนช าระให้เสร็จส้ินภายใน
เดือนกมุภาพนัธ์ 2564 ไตรมาส 
ละไม่นอ้ยกวา่ 1,568,000 บาท  

อตัราร้อยละ MLR ต่อปี 
ช าระเป็นงวดเดือน 

ด อ ก เ บ้ี ย ค ง ค้ า ง เ ดิ ม จ า น ว น 
3,087,541.54 บาท ช าระในวนัลง
นามในสัญญา 1,077,079.30 บาท 
ส่วน ท่ี เห ลือ  2,010,462.24  บ าท
ธนาคารตกลงยกดอกเบ้ียให้ทั้ ง
จ านวนเม่ือปฏิบติัไดต้ามสญัญา 
 

หน้ีตามสญัญากูเ้งิน (2) จ านวน 41,566,225.07 บาท ผ่อน
ช าระให้เสร็จส้ินภายในเดือน
กุมภาพนัธ์ 2564 ไตรมาสละไม่
นอ้ยกวา่ 1,024,000 บาท  

อตัราร้อยละ MLR ต่อปี 
ช าระเป็นงวดเดือน 

ด อ ก เ บ้ี ย ค ง ค้ า ง เ ดิ ม จ า น ว น 
2,142,084.08 บาท ช าระในวนัลง
นามในสัญญา 705 ,202.32 บาท 
ส่วน ท่ี เห ลือ  1,436,881.76  บ าท 
ธนาคารตกลงยกดอกเบ้ียให้ทั้ ง
จ านวนเม่ือปฏิบติัไดต้ามสญัญา 
 
 
 



 

 

บริษัท  พฒัน์กล  จ ำกดั  (มหำชน)  และบริษัทย่อย                                                                            

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ                                                                                                                                                                                                                         

วนัที ่31 ธันวำคม 2556 และ 2555  
 

-55- 
 

 เงนิต้น ดอกเบีย้ใหม่ ดอกเบีย้คงค้ำงเดมิ 

หน้ีตามสัญญาขายลด
ตัว๋ 

จ านวน 100,000,000 บาท โดย
ผ่อนช าระให้เสร็จส้ินภายใน
เดือนกมุภาพนัธ์ 2555  
หากบริษทัสามารถปฏิบัติตาม
สัญญาปรับโครงสร้างหน้ีเสร็จ
เรียบร้อย บริษทัจะมีก าไรจาก
การปรับโครงสร้างหน้ี จ านวน 
13.13 ลา้นบาท 

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

หน้ีตามสญัญา 
ทรัสตรี์ซีท 

จ า นวน  23,940,354.50  บ าท 
โดยผ่อนช า ร ะ ให้ เ ส ร็ จ ส้ิน
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
ผ่อนช าระไตรมาสละไม่น้อย
กวา่ 608,000 บาท  

อตัราร้อยละ MLR ต่อปี 
 
 

ด อ ก เ บ้ี ย ค ง ค้ า ง เ ดิ ม จ า น ว น 
6,519,437.61 บาท  ผ่อนช าระเป็น
รายไตรมาสไม่น้อยกว่า  57,000 
บาท รวม 2,589,843.47 บาท ส่วนท่ี
เหลือ  3 ,929,594.14  บาท ขอให้
ธนาคารตกลงยกดอกเบ้ียให้ทั้ ง
จ านวนเม่ือปฏิบติัไดต้ามสญัญา 

ตามสัญญาเบิกเงินเกิน
บญัชี 

เ งิ น ต้น  11,404,901.99  บ า ท 
ช าระในวันลงนามในสัญญา
1,404,901.99 ส่วนท่ีเหลือผ่อน
ช าระให้เสร็จส้ินภายในเดือน
มีนาคม 2558 เดือนละไม่น้อย
กวา่  250,000 บาท  

อตัราร้อยละ MLR ต่อปี 
ช าระเป็นงวดเดือน 

ด อ ก เ บ้ี ย ค ง ค้ า ง เ ดิ ม จ า น ว น 
63,274.01 บาท ช าระในวนัลงนาม
ในสัญญา 36,777.33 บาท ส่วนท่ี
เหลือ 26,496.68 บาท ธนาคารตก
ลงยกดอกเบ้ียให้ทั้ งจ านวนเม่ือ
ปฏิบติัไดต้ามสญัญา 
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24. หนีสิ้นตำมสัญญำประนอมหนี ้– สุทธิ 

 ประกอบดว้ย 
   พนับาท 
   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 

หน้ีสินตามสญัญาประนอมหน้ี 15,718  35,740  -  - 
    หน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนด        
               ช าระภายใน 1 ปี (15,718)  (20,022)  -  - 
หน้ีสินตามสญัญาประนอมหน้ี – สุทธิ -  15,718  -  - 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีหน้ีสินตามสัญญาประนอมหน้ีกบัเจา้หน้ีการคา้รวมจ านวน 17 ราย โดยผ่อน
ช าระเป็นรายเดือนภายใน 18 เดือน  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0 - 6  ต่อปี  ผ่อนช าระงวดละตั้งแต่จ านวน 11,241.10 บาท ถึง 
521,190.01 บาทต่อเดือน ครบก าหนดช าระภายในปี 2557  

 
 

25. ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำน 

ผูเ้ช่ียวชาญอิสระรายหน่ึงไดท้ าการประเมินภาระหน้ีสินท่ีตอ้งจ่ายส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน โดยใชว้ิธีการ 
Projected unit credit ซ่ึงบริษทัไดต้ั้งประมาณการผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ดงัน้ี 

  พนับาท 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 

ผลประโยชน์พนกังานตน้งวด 65,769  53,664  46,816  39,313 
บวก  จ านวนท่ีรับรู้ 10,588  12,105  7,570  7,503 

    ผลประโยชน์พนกังานปลายงวด 76,357  65,769  54,386  46,816 

        
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ี
ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 
 

76,357 
 

65,769 
 

54,386 
 

46,816    
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  พนับาท 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 

จ านวนท่ีควรรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุนตามรายงานของนกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัมีดงัน้ี 
 

       
       
       

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,188  3,044  2,897  2,625 
ดอกเบ้ียของภาระผกูพนั 6,400  9,061  4,673  4,878 

จ านวนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน 
 

10,588 
 

 12,105  7,570  7,503 

สมมตฐิำนตำมเกณฑ์คณิตศำสตร์ประกนัภัย (Actuaria basis) 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 
อตัราคิดลด (ร้อยละ) 4.5  4.5 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ) 6  6 
อายคุรบเกษียณ (ปี) 60  60 

26. หนีสิ้นเงนิชดเชย-หุ้นบุริมสิทธิทีแ่ปลงสภำพ 

บริษทับนัทึกหน้ีสินส าหรับภาระท่ีตอ้งจ่ายช าระเพ่ิมส าหรับบุริมสิทธิในเงินปันผลท่ียงัไม่ไดจ่้ายจ านวน 17,101,510 บาท และ
ผลต่างระหว่างราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กับราคาเสนอขาย ณ วนัท่ีใช้สิทธิ จ านวน 3.1647 บาทต่อหุ้น 
(33,744,100 หุ้น) คิดเป็นเงิน 106,833,875 บาท บริษทัแสดงเป็นหน้ีสินเงินชดเชย - หุ้นบุริมสิทธิท่ีแปลงสภาพในหน้ีสิน
หมุนเวยีน 

เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 บริษทัไดจ้ดัประเภทหน้ีสินเงินชดเชย-หุ้นบุริมสิทธิท่ีแปลงสภาพไปเป็นหน้ีสินภายใตแ้ผนการ
ปรับโครงสร้างหน้ี (หมายเหตุ 22) 
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27. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิ(ส่วนต ำ่)มูลค่ำหุ้น 

 มูลค่าหุน้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 ต่อหน่วย  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

           (บาท)   (หุ้น / บาท) 

ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
     หุน้สามญั 1  520,756,281  520,756,281  520,756,281  520,756,281 
      หุน้บุริมสิทธิ 1  79,487,456  79,487,456  79,487,456  79,487,456 
ลดทุน   -  -  -  - 
ออกหุน้ใหม่          
     หุน้สามญั 1  -  -  -  - 
     หุน้บุริมสิทธิ 1  -  -  -  - 
     รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ 1  -  -  -  - 

   600,243,737  600,243,737  600,243,737  600,243,737 

          
ทุนจดทะเบยีนประกอบด้วย          
     หุน้สามญั 1  414,607,781 

ล607,781 

 414,607,781 

ล607,781 

 414,607,781 

ล607,781 

 414,607,781 

ล607,781      หุน้บุริมสิทธิ 1  79,487,456  79,487,456  79,487,456  79,487,456 
     รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ 1  106,148,500  106,148,500  106,148,500  106,148,500 
   600,243,737  600,243,737  600,243,737  600,243,737 

 

 

         
ทุนทีอ่อกและช ำระแล้ว          

          
หุน้สามญั 1  414,607,781  414,607,781  414,607,781  414,607,781 
หุน้บุริมสิทธิ 1  79,487,456  79,87,456  79,487,456  79,87,456 
ออกหุน้ใหม่          
     หุน้สามญั 1  -  -  -  - 
     หุน้บุริมสิทธิ 1  -  -  -  - 

   494,095,237  494,095,237  494,095,237  494,095,237 
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 มูลค่าหุน้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 ต่อหน่วย  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

           (บาท)   (หุ้น / บาท) 

ทุนทีอ่อกและช ำระแล้วประกอบด้วย          
     หุน้สามญั 1  414,607,781 

ล607,781 

 414,607,781 

 

 414,607,781 

ล607,781 

 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          
ยอดยกมาตน้งวด          
หุน้สามญั   414,607,781  8,542,665  414,607,781  8,542,665 
หุน้บุริมสิทธิ   79,487,456  4,769,247  79,487,456  4,769,247 
ออกหุน้ใหม่          
     หุน้สามญั 0.06  -  -  -  - 
     หุน้บุริมสิทธิ 0.06  -  -  -  - 
          
ณ วนัส้ินงวด          
     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 

ล607,781 

 (22,088,943)  414,607,781 

ล607,781 

 (22,088,943) 
          

 มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิ ณ วนัท่ีออกหุน้ช าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟกิูจการ (หมายเหตุ 22) มูลค่าหุ้นละ 1.06 
บาทตามรายงานท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ รายงานลงวนัท่ี 5 สิงหาคม 2554 

 เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2554 หุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวไดเ้ร่ิมเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน (หุ้นบุริมสิทธิไม่ไดเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน) 
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ภำยใต้แผนฟ้ืนฟูกจิกำร   

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

2.   บริษทัด าเนินการปรับโครงสร้างหน้ีเป็นทุนให้แก่เจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ (หมายเหตุ 22) โดยแบ่งเป็นหุ้นสามญั  
142.38 ลา้นบาท (142,377,680 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) และหุน้บุริมสิทธิ 79.49 ลา้นบาท (79,487,456 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 
บาท)  เพ่ือช าระหน้ีเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 221.87 ลา้นบาท 

 ใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมญั 

ภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกให้แก่เจา้หน้ี 
(แปลงหน้ีเป็นทุน) ภายใตก้ารด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟกิูจการ โดยเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่ง
เห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟกิูจการของบริษทั (ตามหมายเหตุ 22)  ดงัน้ี :- 

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

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

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

ใบส าคญัแสดงสิทธิคงเหลือ  106,148,500  111,455,925 

      ส่วนเกนิมลูค่ำหุ้น 

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 หุ้นของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ หุ้นบุริมสิทธิ จ านวน 3,555,477 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไว ้หุน้ละ 1 บาท และหุน้สามญัจ านวน 2,400,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ซ่ึงบริษทัยอ่ย ไดรั้บจากการแปลงหน้ี
เป็นทุนภายใตก้ารด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทั หุ้นดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นส่วนหักในส่วนของผูถื้อหุ้นภายใต้
หวัขอ้ “หุน้ของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย” ในงบการเงินรวม 

29. ส่วนเกนิทุนจำกกำรตรีำคำสินทรัพย์ถำวร 

ประกอบดว้ย 

   พนับาท 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

        

ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2556  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555  

ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2556  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 

                ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน        
 ยกมา  292,026  258,169  274,424  244,288 
 เพ่ิมข้ึน  -  33,857  -  30,136 
 ลดลง  -  -  -  - 
 ยกไป  292,026  292,026  274,424  274,424 
                ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคาร        
 ยกมา  64,882  70,855  64,882  70,855 
 ตีราคาเพ่ิมข้ึน(ลดลง) -  (3,712)  -  (3,712) 
 ลดลง - ค่าเส่ือมราคา (3,430)  (2,261)  (3,430)  (2,261) 
 ยกไป  61,452  64,882  61,452  64,882 
                รวมส่วนเกินทุนจากการตีราคา        
                   สินทรัพยถ์าวร 353,478  356,908  335,876  339,306 

        
หน้ีสินภาษีเงินได ้ (70,696)  (71,382)  (67,175)  (67,861) 

                รวมส่วนเกินทุนจากการตีราคา        
                   สินทรัพยถ์าวร – สุทธิ 282,782  285,526  268,701  271,445 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทัและบริษทัย่อยได้บนัทึกท่ีดินและอาคารในราคาท่ีตีใหม่ตามรายงานการ
ประเมินของผูป้ระเมินราคาอิสระ บริษทั เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากดั ลงวนัท่ี 7-10 สิงหาคม 2555 และ
บริษทั ที.เอ. มาเนจเมน้ท์ คอร์โปเรชัน่ (1999) จ ากดั ลงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2555 ตามล าดบั (การประเมินราคาท่ีดินใชว้ิธี
มูลค่าราคาตลาด ส่วนอาคารใชว้ิธีตน้ทุน) มีส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินและอาคารเพ่ิมตามงบการเงินรวม 31.42 ลา้น
บาท (งบการเงินเฉพาะบริษทัจ านวน 26.42 ลา้นบาท) ไดแ้สดงไวใ้นบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวร” 
ภายใต ้“ส่วนของผูถื้อหุน้”ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวรน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผล
ไม่ได ้

30. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั   บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิส าหรับปีไวเ้ป็นส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อย 
ละ 5 ของก าไรสุทธิส าหรับปีหลงัหกัดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ส ารองตามกฎหมายน้ีจะมียอดไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส ารองตามกฎหมายน้ีไม่อาจน าไปจ่ายเงินปันผลได ้

31. ค่ำตอบแทนกรรมกำรและค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชน จ ากดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการในฐานะผูบ้ริหาร 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะ
ผูบ้ริหาร   และใหแ้ก่ผูบ้ริหารตามนิยามในประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์อนัไดแ้ก่  ผูจ้ดัการหรือผู ้
ด ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา และผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหาร ราย
ท่ี 4 ทุกราย และให้หมายรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป
หรือเทียบเท่า 

32. ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน : 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผู ้ถือหุ้น
สามญัและหุ้นบุริมสิทธิของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปี โดยแสดงการ
ค านวณดงัน้ี 
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ก ำไรต่อหุ้นปรับลด : 

ก าไรต่อหุน้ปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้
ของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปีในแต่ละปี โดยถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัหลงัจากท่ีไดป้รับปรุง
ผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงัน้ี 

 

 

 

 ส าหรับปีส้ินสุด 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (บาท/หุ้น) 

ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั  
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (พนับาท) (82,630) 

 
366,144 

 
(61,566) 

 
363,827 

 412,208  412,208  414,608  414,608 
      จ านวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั  (พนัหุน้) 412,208  412,208  414,608  414,608 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) (0.20)  0.89  (0.15)  0.88 

 ส าหรับปีส้ินสุด 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (บาท/หุ้น) 

ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั  
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (พนับาท) (82,630) 

 
366,144 

 
(61,566) 

 
363,827 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 412,208  412,208  414,608  414,608 
ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ 105,147  105,147  105,147  105,147 

จ านวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (พนัหุน้) 517,355  517,355  519,755  519,755 

ก าไรต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุ้น) (0.16)  0.71  (0.12)  0.70 
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33. ภำษีเงนิได้นิตบุิคคล 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
  พนับาท 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   2556  2555  2556  2555 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:        
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี (76)  -  -  - 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:        
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ        

เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการ        
กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (34,856)  14,985  (12,631)  11,784 

(ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้ภำษีเงนิได้ทีแ่สดง 

 

       
อยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ        
(หมำยเหตุ 19) (34,932)  14,985  (12,631)  11,784 

กำรกระทบยอดเพือ่หำอตัรำทีแ่ท้จริง 
  พนับาท 

   งบการเงินรวม  

   อตัราร้อยละ  2556 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   997 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  199 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (283) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   160 
ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี   - 

รวม 8  76 
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  พนับาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   อตัราร้อยละ  2556  อตัราร้อยละ  2555 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   (48,935)    (352,043) 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (9,787)  23  (80,970) 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (113,709)    (10,377) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   1,176    5,094 
ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี   -    (88,370) 

รวม   (122,320)    (174,623) 

กำรลดอตัรำภำษีเงนิได้นิตบุิคคล 

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 530 พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 21 
ธนัวาคม 2554 ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบญัชีไดแ้ก่ปี 2555 2556 
และ 2557 จากอตัราร้อยละ 30 เหลืออตัราร้อยละ 23 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2555 ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2555 และร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับสองรอบระยะเวลาบญัชีถดัมา (2556 และ 2557) ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2556 และ 2557 ตามล าดบั 

ทั้งน้ีเป็นท่ีเช่ือไดว้า่รัฐบาลจะด าเนินการแกไ้ขกฎหมายเพ่ือใหอ้ตัราภาษีไม่สูงไปกวา่ร้อยละ 20 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้ป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2554 ในการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
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34. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะค่ำใช้จ่ำย ทีส่ ำคญัมดีงันี้ 

   พนับาท 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   2556  2555  2556  2555 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือ
และงานระหวา่งท า  (13,849)  (85,043)  (24,258)  (21,644) 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  3,738,622  3,272,126  2,451,883  2,113,383 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน  582,903  486,907  435,728  347,494 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  49,503  41,150  29,160  18,779 
หน้ีสูญ (โอนกลบั)  (753,625)  7,255  (749,585)  8,700 
ขาดทุน (โอนกลบั) จากการลดลง

ของมูลค่าสินคา้  (64,520)  12,967  1,517  1,712 

35. รำยกำรบัญชีกบับุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

ส่วนหน่ึงในทรัพยสิ์น หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของบริษทั เกิดข้ึนจากรายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
รายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงระหวา่งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

35.1. ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

ช่ือบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการท่ีเก่ียวขอ้ง ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
คณะบุคคลโดยนายบุญยง กลุกาญจนาชีวนิ เงินกูย้มื คณะบุคคลของกรรมการ 
      และนางสาวรพีพรรณ  กลุกาญจนาชีวนิ      และญาติของกรรมการ 
คณะบุคคลโดยนายบุญยง กลุกาญจนาชีวนิ เงินกูย้มื คณะบุคคลของกรรมการ  
      และนายพิสิทธ์ิ  กลุกาญจนาชีวนิ      และญาติของกรรมการ 
คณะบุคคลโดยนางสาวทิพวรรณ คุวโรดม เงินกูย้มื คณะบุคคลของกรรมการ  
      และนางสาวผกามาส คุวโรดม      และญาติของกรรมการ 
คณะบุคคลโดยนางสาวทิพวรรณ คุวโรดม เงินกูย้มื คณะบุคคลของกรรมการ  
      และนายวรวฒิุ คุวโรดม      และญาติของกรรมการ  
คณะบุคคลโดยนายบุญยง กลุกาญจนาชีวนิ เงินกูย้มื คณะบุคคลของกรรมการ  

       และนางสาวทิพวรรณ คุวโรดม      และญาติของกรรมการ  
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ช่ือบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการท่ีเก่ียวขอ้ง ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
     บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั ซ้ือขายสินคา้ และบริการระหวา่งกนั บริษทัยอ่ย 
     บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั  ซ้ือขายสินคา้ และบริการระหวา่งกนั บริษทัยอ่ย 
     บริษทั พฒัน์กล อาร์ แอนด ์ดี จ ากดั บริการระหวา่งกนั บริษทัยอ่ย 
     บริษทั เอส พาเนล จ ากดั * ซ้ือขายสินคา้ และบริการระหวา่งกนั บริษทัยอ่ย 

*(เดิมช่ือ บริษทั พีเคบี เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั)   
     บริษทั สยามพฒัน์กล จ ากดั  บริการระหวา่งกนั  บริษทัยอ่ยของ บจ. พฒัน์กล  
            เทรดด้ิงและกรรมการร่วมกนั  
     บริษทั พรีแพค (ประเทศไทย) จ ากดั บริการระหวา่งกนั กรรมการร่วมกนั  

35.2. นโยบายการก าหนดราคา 

   นโยบายการก าหนดราคา 
ขายสินคา้และบริการ  ตน้ทุนบวกก าไร 1%  ส าหรับวตัถุดิบ  

   ตน้ทุนบวกก าไร 6% ส าหรับสินคา้ส าเร็จรูป 
ซ้ือสินคา้และบริการ  ตน้ทุนบวกก าไร 1%  ส าหรับวตัถุดิบ    

  ตน้ทุนบวกก าไร 6% ส าหรับสินคา้ส าเร็จรูป   
ค่าเช่าและบริการอาคาร  ตามสญัญาเดือนละ 1,000 - 148,000 บาท   
ดอกเบ้ียจ่ายบริษทัยอ่ย  เงินกูย้มือตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR ต่อปี    
ดอกเบ้ียจ่ายส าหรับบุคคล  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0 - 6.50 ต่อปี   
ค่าบริหารจดัการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั   
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35.3. รายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

    พนับาท 
    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

    
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2555  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่กจิกำร         
ทีเ่กีย่วข้องกนั         

ลูกหน้ีการคา้         
    บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั  -  -  18,472  5,473 
    บริษทั เอส พาเนล จ ากดั -  -  55,329  4,027 
    บริษทั พรีแพค (ประเทศไทย) จ ากดั 347  342  342  342 
    บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั       -  -  83,835  57,947 
           รวมลูกหน้ีการคา้  347  342  157,978  67,789 
ลูกหน้ีอ่ืน - เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้        
    บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั       -  -  21,374  168,806 
    บริษทั เอส พาเนล จ ากดั -  -  2,246  15,803 
รวมลูกหน้ีทั้งส้ิน 347  342  181,598  252,398 

     
ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแยกตาม
อายหุน้ีดงัน้ี        
          ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 171  171  13,361  1,802 

ลูกหน้ีท่ีเกินก าหนดช าระ         
 -  ไม่เกิน   3  เดือน  176  171   52,430  9,021  
 -  มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน -  -  42,046  9,694 
 -  มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน -  -  44,042  47,272 
 -  มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป -  -  6,099  - 
 รวม   347  342  157,978  67,789 

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส่วนท่ีคา้งช าระเกินก าหนดมากกว่า 6 เดือนข้ึนไปขา้งตน้ ไดแ้ก่ ลูกหน้ีบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง    
ซ่ึงยอดคงเหลือลูกหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จ านวน 24.31 ลา้นบาท ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัพิจารณาแลว้วา่ลูกหน้ีบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวมีความสามารถในการด าเนินงานและคาดวา่จะเรียกเก็บเงินไดท้ั้งจ านวน 
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    พนับาท 
    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

    
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงรับ        
กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั        

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น        
บริษทั เอส พาเนลจ ากดั -  -   27,000  - 

       บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั -  -   53,000  - 
       บริษทั พฒัน์กลแมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั -  -  93,000  - 
 รวม   -  -  173,000  - 
           
ดอกเบ้ียคา้งรับ        
บริษทั เอส พาเนลจ ากดั -  -  671  - 

   บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั -  -  332  - 
       บริษทั พฒัน์กลแมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั -  -  680  - 
 รวม   -  -  1,683  - 
รวมเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ -  -  174,683  - 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

    พนับาท 
 ยอดคงเหลือ      ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี  การเปล่ียนแปลง  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2556  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 2556 
บริษทั เอส พาเนล จ ากดั -  27,000  -  27,000 

       บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั -  53,000  -  53,000 
       บริษทั พฒัน์กลแมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั -  153,000  (60,000)  93,000 
 รวม   -  233,000  (60,000)  173,000 
           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัใหเ้งินกูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการออกตัว๋สญัญาใชเ้งิน ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR  
ต่อปี (อา้งอิงธนาคารกรุงเทพ) ครบก าหนดเม่ือทวงถาม 
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    พนับาท 
    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

    
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่กจิกำร        
ทีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั -  -  91,028  170 
บริษทั เอส พาเนล จ ากดั -  -   7,596  3,304 

   บริษทั พรีแพค (ประเทศไทย) จ ากดั 31  3  31  3 
   บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั -  -   1,663  - 

 รวม   31  3  100,318  3,477 
        
เงนิกู้ยมืระยะส้ันจำกบุคคลและกจิกำร        
ทีเ่กีย่วข้องกนั        

คณะบุคคลโดยนายบุญยง กลุกาญจนาชีวนิ        
      และนางสาวรพีพรรณ  กลุกาญจนาชีวนิ -  6,000  -  - 
คณะบุคคลโดยนายบุญยง กลุกาญจนาชีวนิ        
      และนายพิสิทธ์ิ  กลุกาญจนาชีวนิ -  6,000    -  - 

รวม -  12,000  -  - 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  มีดงัน้ี 

    พนับาท 
    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

    
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2555  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 
ยอด ณ วนัตน้งวด 12,000  12,000  -  - 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด -  25,500  -  - 
ลดลงระหวา่งงงวด (12,000)  (25,500)  -  - 
ยอด ณ วนัปลายงวด -  12,000  -  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีหลกัฐานเป็นสญัญากูย้มืเงินในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.00 
ต่อปี ครบก าหนดเม่ือทวงถาม 
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    พนับาท 
    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

    
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2555  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 
ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์        

พนักงำน-ส่วนของผู้บริหำร 30,015  26,821  22,648  20,224 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 49,503  38,388  37,725  25,999 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2,704  1,118  2,425  838 
รวม 52,207  39,506  40,150  26,837 

35.4. รายการายไดแ้ละค่าใชจ่้ายกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

รายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มี
ดงัน้ี 

    พนับาท 
    งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ  
    ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
    2556  2555  2556  2555 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและให้บริกำร        

 บริษัทย่อย          
       บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั -  -  106,383  44,852 

   บริษทั เอส พาเนล จ ากดั -  -  47,623  3,729 
      บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั -  -  9,370  9,507 

              รวม -  -  163,376  58,088 

ต้นทุนขำยและให้บริกำร        
 บริษัทย่อย          

    บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั -  -  999,796  1,003,344 
   บริษทั เอส พาเนล จ ากดั -  -  74,266  34,103 
   บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั -  -  3,371  6,891 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2556  2555  2556  2555 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษทั พรีแพค (ประเทศไทย) จ ากดั 216  176  216  176 

รวม 216  176  1,077,649  1,044,514 

รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำร        
 บริษัทย่อย          

    บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั -  -  55  239 
    บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั -  -  4,646  4,104 
    บริษทั เอส พาเนล  จ ากดั -  -  614  960 
    บริษทั พฒัน์กล อาร์ แอนด ์ดี จ ากดั -  -  12  12 

 บริษทั สยามพฒัน์กล จ ากดั -  -  12  12 
 บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั         

    บริษทั พรีแพค (ประเทศไทย) จ ากดั 1,955  1,955  1,955  1,955 
 รวม   1,955  1,955  7,294  7,282 

รำยได้ดอกเบีย้        
บริษัทย่อย        
บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั -  -  1,317  - 
บริษทั เอส พาเนล  จ ากดั -  -  671  - 

    บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั -  -  680  - 
                              รวม -  -  2,668  - 

ค่ำเช่ำจ่ำย        
  บริษัทย่อย          

    บริษทั สยามพฒัน์กล จ ากดั -  -  -  92 
                              รวม -  -  -  92 

ดอกเบีย้จ่ำย        
 ดอกเบ้ียจ่าย – เงินกูย้มืระยะสั้นจาก        

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  1,049  -  - 
 -  1,049  -  - 
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35.5. รายการบญัชีระหวา่งกนัของบริษทัยอ่ยและกิจการเก่ียวขอ้งกนั 

    พนับาท 
    งบการเงินรวม  
    ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
    2556  2555 
 บริษัท พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ำกดั     
     บริษทั พรีแพค (ประเทศไทย) จ ากดั     
          ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ  -  378 
     บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั     
          ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  334  196 
          เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น  -  60,000 
          ดอกเบ้ียคา้งรับ  -  3,708 
          ดอกเบ้ียรับ  2,558  3,418 
          เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  403  576 
          รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ  130  183 
          ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ  2,429  903 
     บริษทั เอส พาเนล จ ากดั     
          เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2  3 
          ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ  74  234 
     
บริษัท เอส พำเนล จ ำกดั     
     บริษทั พรีแพค (ประเทศไทย) จ ากดั     
          ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  5  - 
          รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ  75  9 
     บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั     
          ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2  3 
          รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ  74  234 
     บริษทั พฒัน์กล เทรดด้ิง จ ากดั     
          ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ  247  382 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  125  - 
ดอกเบ้ียจ่าย  125  - 
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  พนับาท 
  งบการเงินรวม 
  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2556  2555 
บริษัท พฒัน์กล เทรดดิง้ จ ำกดั     
     บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั     
          ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  403  576 
          เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  334  196 
          รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ  2,429  903 
          ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ  130  183 
          เงินกูย้มืระยะสั้น  -  60,000 
          ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  -  3,708 
          ดอกเบ้ียจ่าย  2,558  3,418 
     บริษทั เอส พาเนล จ ากดั     
          รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ  247  382 

ดอกเบ้ียคา้งรับ  125  - 
ดอกเบ้ียรับ  125  - 

     บริษทั พรีแพค (ประเทศไทย) จ ากดั     
          ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ  -  2 

36. สิทธิพเิศษจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

บริษทัย่อย (บริษทั พฒัน์กล แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด) ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยไดรั้บสิทธิ 
ประโยชน์ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520  ส าหรับกิจการผลิตเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมและช้ินส่วน หรือ 
อุปกรณ์เคร่ืองจกัร ซ่ึงสิทธิพิเศษท่ีไดรั้บโดยสงัเขปมีดงัน้ี 

1) ไดรั้บยกเวน้การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
รวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน  มีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้
จากการประกอบกิจการนั้น 

2) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบและวสัดุจ าเป็นท่ีตอ้งน าเขา้มาจากต่างประเทศ   เพ่ือใช้ในการผลิตเพ่ือการ
ส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัน าเขา้คร้ังแรก 

3) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร ซ่ึงจะตอ้งน าเขา้มาภายในวนัท่ี 18 มิถุนายน 2549 บริษทัไดรั้บอนุมติัให้ขยาย
เวลาน าเขา้เคร่ืองจกัรออกไปจนถึงวนัท่ี 18 มิถุนายน 2552 ตามหนังสืออนุมติัเลขท่ี อก. 0906/004620 ลงวนัท่ี 30  
มิถุนายน 2551 
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ในฐานะท่ีเป็นบริษทัยอ่ยท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการอุตสาหกรรมบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและ
ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริม 

บริษทัยอ่ยมีรายไดซ่ึ้งจ าแนกตามสิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุนดงัน้ี 

   พนับาท 
   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   
ส่วนท่ีไดรั้บ 

การส่งเสริมการลงทุน 
 ส่วนท่ีไม่ไดรั้บ 

การส่งเสริมการลงทุน  
รวม 

 
   2556  2555  2556  2555  2556  2555 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 749,472  1,020,798  293,164  13,343  1,042,636  1,034,141 
รายไดอ่ื้น 10,338  15,070  2,660  112  12,998  15,182 
 รวม  759,810  1,035,868  295,824  13,455  1,055,634  1,049,323 

37. ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 

   บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจประเภทวิศวกรรมท่ีด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางธุรกิจแบบครบวงจรในการ
ออกแบบสร้างจดัหา  ผลิตและติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเคร่ืองท าความเยน็ อุตสาหกรรมผลิตน ้ าแข็งตู ้
แช่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต อุตสาหกรรมผลิต  -  แปรรูปนมและไอศกรีม รวมตลอดถึงอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารเกือบทุก
ประเภทในลกัษณะการท างานแบบตามค าสัง่และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   

ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
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ลา้นบาท 

งบการเงินรวม 
 ส าหรับปี  

  เคร่ืองท าน ้ าแขง็  เคร่ืองจกัรและ  งาน  งานบริการ  ส่วนกลาง  รวม 
 และระบบ  ระบบ  โครงการ  และอะไหล่  และอ่ืน ๆ   
 อุตสาหกรรม  ผลิตภณัฑเ์หลว  ขนาดใหญ่       
 ความเยน็   และแปรรูป

อาหาร 
                

31 ธันวำคม 2556            
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ            

รายไดจ้ากการขายและบริการ - ในประเทศ 1,553.75  1,156.40  397.00  388.05  0.05  3,495.25 
รายไดจ้ากการขายและบริการ - ต่างประเทศ 492.76  214.89  -  30.50  -  738.15 
ตน้ทุนขาย (1,563.77)  (1,076.96)  (346.91)  (271.59)  (71.14)  (3,330.37) 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 482.74  294.33  50.09  146.96  (71.09)  903.03 
รายไดอ่ื้น 5.83  17.29  (0.13)  0.13  35.59  58.71 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (34.55)  (14.22)  (4.36)  (10.51)  (32.56)  (96.20) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (42.77)  (27.05)  (14.64)  (11.14)  (373.21)  (468.81) 
ค่าตอบแทนกรรมการ -  -  -  -  (4.97)  (4.97) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร -  -  -  -  (49.50)  (49.50) 
ขาดทุนจากคดีความฟ้องร้อง -  -  -  -  (314.00)  (314.00) 
หน้ีสงสัยจะสูญ (22.06)  3.50  (1.82)  (1.26)  (26.93)  (48.57) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงิน 389.19  273.85  29.14  124.18  (836.67)  (20.31) 
ตน้ทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย (21.31)  (3.01)  (6.23)  (5.38)  8.65  (27.28) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 367.88  270.84  22.91  118.80  (828.02)  (47.59) 

งบแสดงฐานการเงิน            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1.75  3.22  0.06  1.77  751.16  757.96 

            
31 ธันวำคม 2555            

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ            
รายไดจ้ากการขายและบริการ - ในประเทศ 1,007.15  1,145.25  404.08  347.83  (3.39)  2,900.92 
รายไดจ้ากการขายและบริการ - ต่างประเทศ 442.89  197.35  -  39.05  -  679.29 
ตน้ทุนขาย (1,126.04)  (1,102.41)  (338.35)  (220.98)  (83.79)  (2,871.57) 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 324.00  240.19  65.73  165.90  (87.18)  708.46 
รายไดอ่ื้น 9.20  1.80  -  0.06  48.00  59.06 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (36.92)  (14.65)  (5.99) 

9((4.96) 
 (8.06)  (12.29)  (77.91) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (19.78)  1.50  (4.96)  (0.12)  (254.45)  (277.81) 
ค่าตอบแทนกรรมการ -  -  -  -  (5.09)  (5.09) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร -  -  -  -  (38.39)  (38.39) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงิน 276.50  228.84  54.78  157.78  (349.40)  368.50 
ตน้ทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย (17.58)  1.76  (4.43)  (4.54)  6.87  (17.92) 

9350.58 ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 258.92  230.60  50.35  153.24  (342.53)  350.58 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน            

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1.52  4.10  0.05  1.00  702.11  708.78 
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 ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปี 

 
 

 เคร่ืองท าน ้ าแขง็  เคร่ืองจกัรและ  งาน  งานบริการ  ส่วนกลาง  รวม 
 และระบบ  ระบบ  โครงการ  และอะไหล่  และอ่ืน ๆ   
 อุตสาหกรรม  ผลิตภณัฑเ์หลว  ขนาดใหญ่       
 ความเยน็   และแปรรูป

อาหาร 
                

31 ธันวำคม 2556            
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ            

รายไดจ้ากการขายและบริการ - ในประเทศ 1,443.16  1,156.40  383.92  257.63  163.02  3,404.13 
รายไดจ้ากการขายและบริการ - ต่างประเทศ 492.76  214.90  -  8.91  -  716.57 
ตน้ทุนขาย (1,551.04)  (1,090.92)  (335.36)  (172.72)  (180.86)  (3,330.90) 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 384.88  280.38  48.56  93.82  (17.84)  789.80 
รายไดอ่ื้น 5.83  17.29  (0.13)  0.13  28.94 

 
 52.06 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (34.55)  (14.22)  (4.37)  (10.51)  (17.16)  (80.81) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (42.77)  (27.05)  (14.64)  (11.14)  (292.80)  (388.40) 
ค่าตอบแทนกรรมการ -  -  -  -  (4.92)  (4.92) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร -  -  -  -  (37.72)  (37.72) 
ขาดทุนจากคดีความฟ้องร้อง -  -  -  -  (314.00)  (314.00) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ -  -  -  -  (0.50)  (0.50) 
หน้ีสงสัยจะสูญ (22.06)  3.50  (1.82)  (1.26)  (26.93)  (48.57) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงิน 291.33  259.90  27.60  71.04  (682.93)  (33.06) 
ตน้ทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย (21.31)  (3.01)  (6.23)  (5.38)  20.06  (15.87) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 270.02  256.89  21.37  65.66  (662.87)  (48.93) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1.75  3.22  0.06  1.77  506.78  513.58 

            
            
31 ธันวำคม 2555            

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ            
รายไดจ้ากการขายและบริการ - ในประเทศ 921.61  1,145.25  404.70  224.52  53.53  2,749.61 
รายไดจ้ากการขายและบริการ - ต่างประเทศ 442.89  197.35  -  17.47  -  657.71 
ตน้ทุนขาย (1,080.52)  (1,118.00)  (341.50)  (160.30)  (88.36)  (2,788.68) 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 283.98  224.60  63.20  81.69  (34.83)  618.64 
รายไดอ่ื้น 9.20  1.80  -  0.06  38.73  49.79 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (36.92)  (14.65)  (5.99)  (8.06)  (0.03)  (65.65) 

9( ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (34.20)  1.50  (4.96)  (0.12)  (179.17)  (216.95) 
ค่าตอบแทนกรรมการ -  -  -  -  (4.94)  (4.94) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร -  -  -  -  (26.00)  (26.00) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงิน 222.06  213.25  52.25  73.57  (206.24)  354.89 
ตน้ทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย (17.58)  1.76  (4.43)  (4.54)  21.94  (2.85) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 204.48  215.01  47.82  69.03  (184.30)  352.04 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1.52  4.10  0.05  1.00  466.59  473.26 
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38. กำรเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

38.1. นโยบายการบญัชี 

รายละเอียดนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั วิธีการท่ีใชซ่ึ้งรวมถึงเกณฑใ์นการรับรู้และการวดัมูลค่าเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภท ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุขอ้ 5.3 

38.2. ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 

ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา เกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสัญญา  ซ่ึงก่อให้เกิด ความ
เสียหายแก่บริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบดุลราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์หลงัจาก
หกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 

38.3. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงทางดา้นอตัราแลกเปล่ียนส าหรับรายการลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศ
โดยบริษทัและบริษทัย่อยได้ลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงโดยวิธี 
Natural hedge นอกจากน้ีบริษทัยงับริหารความเส่ียงดว้ยการท าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพย ์และหน้ีสิน ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและ
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้บางส่วน รายละเอียดดงัน้ี 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการ  สกุลเงิน  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2555  
ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2556  
ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2555 
เงินฝากธนาคาร  พนัดอลลาร์  สหรัฐอเมริกา  1,428  1,413  1,402  1,388 
  พนัรูเปีย  113,770  119  113,770  119 
  พนัเปโซ  1,188  -  1,188  - 
ลูกหน้ีการคา้ /   พนัดอลลาร์  สหรัฐอเมริกา  2,752  2,135  2,589  1,970 
เงินมดัจ า  พนัยโูร  190  10  190  10 
  พนัสิงคโปร์  3  -  3  - 
เจา้หน้ีการคา้  พนัดอลลาร์  สหรัฐอเมริกา  381  357  230  191 
  พนัยโูร  193  317  171  313 
เจา้หน้ีทรัสตรีซีท  พนัยโูร  80  -  80  - 
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38.4. ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงเก่ียวกับอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน  และกระแสเงินสด  บริษทั และบริษทัย่อยมีความเส่ียงเก่ียวกบั
อตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะ
สั้นจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะยาว และหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว  บริษทัและบริษทัยอ่ย มิไดใ้ช้
อนุพนัธ์ทางการเงิน  เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

38.5. ราคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ี
การคา้ และลูกหน้ีอ่ืน  หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินประกอบดว้ย  เงินเบิกเกินบญัชีและ  
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้ เงินกูย้มืระยะสั้น  เงินกูย้มืระยะยาวและเจา้หน้ีอ่ืน  

 ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 

39. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ในภำยหน้ำ 
39.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาจา้งผูรั้บเหมาจ านวนเงิน 150.53 ลา้นบาท และภาระผูกพนั

ตามสญัญาและขอ้ตกลงซ้ือสินคา้ จ านวนเงิน 66.37 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ   
39.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าระยะยาวในการเช่าท่ีดิน ซ่ึงจะครบก าหนดในปี 2559     

ค่าเช่าท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระมีจ านวน 2.00 ลา้นบาท  
39.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการให้ธนาคารออกหนังสือค ้าประกนั

ผลงานและการประกวดราคางานของบริษทั และบริษทัยอ่ยต่อลูกคา้  ดงัน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
เงินตราในประเทศ (ลา้นบาท) 293.30  293.30 
เงินตราต่างประเทศ     

               พนัดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 256.37  256.37 
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39.4 บริษทัค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหก้บับริษทัยอ่ย 2 แห่ง วงเงิน 283.81 ลา้นบาท โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมระหวา่งกนั     
39.5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีภาระผกูพนัการจ่ายเงินมดัจ าตามสัญญาวา่จา้ง โดยใชเ้ช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้เป็นการ

ค ้าประกนั 1 ฉบบั จ านวนเงิน 3.8 ลา้นบาท  
39.6 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าด าเนินงาน 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่ารถตามสญัญาดงัน้ี 

 ลา้นบาท 

สญัญาเช่ารถ  

จ่ายช าระภายใน  

 1 ปี - 

 2 ถึง 5 ปี 7.63 

39.7 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีภาระผกูพนัจากสญัญาท่ีปรึกษาพฒันาองคก์ร จ านวน 195,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

40. คดคีวำม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

40.1 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส าหรับปี 2546 พร้อมเบ้ียปรับและเงินเพ่ิมของเจา้
พนกังานกรมสรรพากรรวมเป็นเงินประมาณ 21.05 ลา้นบาท  เน่ืองจากการขายหุน้ในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในราคาท่ีสูง
กวา่ตน้ทุนท่ีบริษทัซ้ือมา  ท าให้บริษทัมีก าไรจากการขายหุ้นดงักล่าว  ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวา่งฟ้องร้องต่อศาลภาษี
อากรกลาง บริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย-์ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่ายท่ีขอคืนดงักล่าวทั้งจ านวน
แลว้ 

40.2 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการช าระหน้ีแก่ธนาคารแห่งหน่ึง จากการท่ีธนาคารดงักล่าวช าระหน้ีตามหนงัสือ
ค ้าประกนัแก่เจา้หน้ีรายหน่ึง  จ านวนเงิน 11.44 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556 บริษทัและคู่สัญญาและ
สถาบันการเงินผูค้  ้ าประกัน ไดต้กลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความโดยคู่สัญญาได้รับช าระเงินจ านวน 314   
ลา้นบาท (หมายเหตุ 22) ท าให้สถาบนัการเงินเป็นส่วนของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 9 – เจา้หน้ีภาระค ้าประกนัตาม (หมายเหตุ 
22) บริษทับนัทึกรับรู้หน้ีสินดงักล่าวในงบการเงินแลว้ เน่ืองจากเจา้หน้ีสถาบนัการเงินดงักล่าวไดช้ าระหน้ีตาม
หนงัสือค ้าประกนัแก่เจา้หน้ีดงักล่าว 

 

 

 


