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วิสัยทัศน  
(Vision) 
 

 

 

 

 “มุงม่ันจะเปนผูนํางานกอสรางฐานราก 

ทั้งดานคุณภาพ และประสิทธิภาพ” 

 

  

 

“TO BE THE LEADING FOUNDATION 

CONTRACTOR IN QUALITY AND EFFICIENCY” 
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ขอมูลสรุปทางการเงิน 
(Financial Summary) 
 

ขอมูลทางการเงิน (พันบาท) 
Financial Data (Thousand Baht) 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
Separate Financial Statement 

งบการเงินรวม 
Consolidated 

2553 
(2010) 

2554 
(2011) 

2555 
(2012) 

2553 
(2010) 

2554 
(2011) 

2555 
(2012) 

สินทรัพยรวม 

Total Assets 
559,115  698,477  856,688 600,072  729,323  842,089 

หน้ีสินรวม 

Total Liabilities 
228,138  312,725  433,261 258,336  332,251  423,873 

สวนของผูถือหุน 

Shareholders’ Equity 
330,977  385,752  423,427 328,967  384,028  408,274 

รายไดจาการรับจาง 

Revenue from Rendering of Service 
612,109  841,160  1,019,673 626,496  944,770  1,089,926 

กําไรสุทธิ 

Net Profit 
38,951  75,060  77,656 26,016  76,221  36,626 

 
  

 
  

 

อัตราสวนทางการเงิน 
Financial Ratio 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
Separate Financial Statement 

งบการเงินรวม 
Consolidated 

2553 
(2010) 

2554 
(2011) 

2555 
(2012) 

2553 
(2010) 

2554 
(2011) 

2555 
(2012) 

อัตรากําไรสุทธิ (%) 

Net Profit (%) 
6.31% 8.85% 7.52% 4.12% 8.04% 3.36% 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 

Return on Equity 
12.02% 20.95% 19.19% 7.62% 20.63% 8.98% 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 

Return on Assets (%) 
7.95% 11.94% 9.99% 4.74% 11.47% 4.66% 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 

Earning per share (Baht) 
0.19 0.38 0.39 0.16 0.38 0.32 

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 

Debt to Equity (Time) 
0.69 0.81 1.02 0.76 0.84 1.01 

อัตราการเติบโตของรายไดจากการรับจาง (%) 

Revenue from Rendering of Service 

Growth (%) 

55.22% 37.42% 21.22% 5.56% 50.80% 15.36% 

อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ (%) 

Net Profit Growth (%) 
129.64% 92.70% 3.46% 1.86% 192.98% -51.95% 

หมายเหตุ 1 รายไดจากการรับจาง หมายถึง รายไดจากงานฐานราก และงานกอสราง 

                1 Revenue from rendering of service consist of revenue from foundation and construction works. 
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สารจากประธาน 
 

 

เรียน ทานผูถือหุน 

 

 บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

 

ภาพรวมของป 2555 อุตสาหกรรมกอสรางมีการเติบโตจากป 2554 ซ่ึงเปนผลมาจากการดําเนินนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของ

ภาครัฐผานการลงทุนในโครงการรถไฟฟา ระบบปองกันน้ําทวม และโครงสรางพื้นฐานตางๆ ดังจะเห็นไดจากโครงการรถไฟฟาสายสีตางๆ ซ่ึง

ทยอยออกมาเปนระยะๆ ประกอบกับงานภาคเอกชนก็ยังคงขยายตัวเชนกัน สงผลใหรายไดของบริษัทในป 2555 เติบโตข้ึนอยางมั่นคง 

 สําหรับทิศทางอุตสาหกรรมการกอสรางงานฐานรากในป 2556 นั้น จากการท่ีโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงินยังอยูระหวาง

ดําเนินการกอสราง แตโครงการรถไฟฟาสายสีแดง (บางซ่ือ-รังสิต) และสายสีเขียว (แบร่ิง-สมุทรปราการ) ซ่ึงเปนโครงการขนาดใหญจะเร่ิม

ดําเนินการกอสรางพรอมๆกันในปนี้ ประกอบกับการบริโภคและการลงทุนจากภาคเอกชนยังมีการขยายตัวอยางสม่ําเสมอ สงผลใหปริมาณ

งานในภาพรวมนาจะยังอยูในระดับที่สูงตอไป และทําใหการแขงขันดานราคาไมสูงนัก โดยบริษัทคาดวาจะไดรับประโยชนจากโครงการ

รถไฟฟาสายสีตางๆ โครงการกอสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ รวมถึงโครงการกอสรางตางๆตามแผนการกระตุนเศรษฐกิจและการ

ปองกันอุทกภัยซ่ึงนาจะมีการกอสรางตอเนื่องไปอีกอยางนอย 3 - 5  ป โดยนโยบายการดําเนินงานของบริษัทในป 2556 บริษัทจะยังคงรักษา

นโยบายการขยายฐานลูกคา และใหความสําคัญกับการพิจารณาคัดเลือกลูกคา การควบคุมตนทุน การบริหารสภาพคลอง และการพัฒนา

บุคลากรของบริษัทตอไป 

ในป 2555 บริษัทไดเขารวมโครงการ “คืนโรงเรียนใหลูกหลาน สานสัมพันธชุมชน” ของคณะกรรมการกองทุนตลาดหุนรวมใจ ชวย

ภัยน้ําทวม ซ่ึงมอบหมายใหสมาคมฯบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพยเอ็ม เอ ไอ เปนผูดูแลโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุน ในโครงการ          

“คืนโรงเรียนใหลูกหลาน สานสัมพันธชุมชน” นั้น สมาคมฯ รวมกับโรงเรียน ชุมชนทองถิ่น และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนตามวัตถุประสงค จนแลวเสร็จ และไดสงมอบอาคารใหแกโรงเรียนไปแลว 3 แหงในจังหวัดปทุมธานี 

และนนทบุรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555  

 ในโอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการ ผมขอขอบคุณทานผูถือหุนเปนอยางย่ิงที่ไดใหความไววางใจในการดําเนินงานของบริษัท 

และขอขอบคุณผูมีอุปการะคุณทุกทานที่ใหการสนับสนุนบริษัทดวยดีตลอดมา  รวมท้ัง ขอขอบคุณคณะผูบริหารและพนักงานของบริษัททุกคน

ซ่ึงไดรวมแรงรวมใจปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบและความขยันขันแข็ง อันเปนสวนสําคัญที่สรางความมั่นคงและพัฒนาการใหแกบริษัท 

ทําใหบริษัทสามารถท่ีจะเติบโตและบรรลุเปาหมายทั้งในระยะส้ันและระยะยาวไดตอไป  

                                                            

         

        

        

       (นายเสรี จินตนเสรี)  

         ประธานกรรมการ 
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นา
กร

กร

กร

 

 

 

กร

 

 

 

ยพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย   
รมการ 
รมการบริหาร รบริหาร 
รมการรองผูจัดการใหญรมการรองผูจัดการใหญ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

นายเสรี จินตนเสรี 
ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ 

นายปญจะ เสนาดิสัย 
กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

นา
กรร

กรร

กรร

คาต

ยชัยพัฒน สหัสกุล 
มการอิสระ 

มการตรวจสอบ 

มการสรรหาและพิจารณา

อบแทน 

นายวินิต ชอวิเชียร
กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ 

นายวงศชัย แสงอารยะกุล
ประธานผูกอต้ัง 
กรรมการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

นายชเนศวร แสงอารยะกุล 
กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจัดการใหญ 

นา
กรร

กรร

กรร

ยบดินทร แสงอารยะกุล
มการ 

มการบริหาร 

มการรองผูจัดการใหญ 

นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการรองผูจัดการใหญ 
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ประวัตกิรรมการบริษัทและผูบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเสรี จินตนเสรี (71ป) 

 
 

ิตอังกฤษ ลินคอรน อินน  

ย  

งเนติบัณฑิตยสภา 

าวิทยา  

 

 : 
ิสระ,  

255 อนุกรรมการดานกฎหมาย,  

กทรัพยแหงประเทศไทย 

,  

ฟคเจอร่ิง 

ุน

ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 

ประธานผ
กรรมการ

วุฒิการศึกษา  : 
 เนติบัณฑิตอังกฤษ  

สถาบันเนติบัณฑ

 เนติบัณฑิตไท
สถาบันอบรมกฎหมายแห

ลัยธรรมศาสตร นิติศาสตรบัณฑิต มห

การ
 หลักสูตร Directo
อบรมจาก IOD : 

rs Certification Program  

รุนที่ 65/2005 

 
ประสบการณการทํางาน
2548 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอ

 บมจ.ไพลอน 

3 – ปจจุบัน 

 ตลาดหลั

2540 – ปจจุบัน ประธานบริษัท,  

 แอนด ดอลย  บจ. เสรี มานพ

2546 – ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ

 บมจ. แอดวานซ อะโกร 

ารตรวจสอบ,  2550 – 2552 กรรมการ/ กรรมก

 บมจ. สามมิตรมอเตอร แมนูแ

 

ส ในบริษทั :   รอยละ 0.5ัดสวนการถือห 3 

นายวงศชัย แสงอารยะกุล (66ป) 

ูกอตั้ง 
  

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

ตอนปลาย กศน. 

 หลักสูตร Directors Accreditation Program  

ระสบการณการทํางาน : 
 

 ลอน 

510 าของกิจการ,  

มาซี 

 
วุฒิการศึกษา :  

 มัธยมศึกษา

 
การอบรมจาก IOD : 

รุนที่ 44/2005  

 
ป
2548 – ปจจุบัน  กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ

 พิจารณาคาตอบแทน, บมจ. ไพ

2

 

 – ปจจุบัน  เจ

 หางขายยาสยามฟาร

2547 – 2548  กรรมการ, บจ. ไพลอน 
 
สัดสวนการถือหุนในบริษทั :   รอยละ 7.4 
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นายปญจะ เสนาดิสัย (65ป) 

กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
วุฒิการศึกษา : 

inistration (MBA),  

 

irectors Certification Program รุนที่ 

 Program ป 2004

ommittee Program Class 2/2007 

 Master of Business Adm

Suffolk University (USA)

 
การอบรมจาก IOD : 

 หลักสูตร D

20/2002 

  หลักสูตร Audit Committee

 Certificate of Attendance Role of the 

Compensation C  

 
ประส รทํางาน : 
2

  

2543 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี 

ะกรรมกาตรวจสอบ และ

นฯ,  

รรมการตรวจสอบ และ 

นฯ, 

526 – ปจจุบัน ส 

546 – ปจจุบัน 

นท 

547 – 2554 

รต้ี 

า

อมสิน 

บการณกา
548 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธาน 

. ไพลอนคณะกรรมการตรวจสอบ, บมจ

– ปจจุบัน กรรมการ,  

 

2549 – ปจจุบัน ประธานคณ

 กรรมการพิจารณาผลตอบแท

 บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี 

2545 – ปจจุบัน กรรมการ/ ก

 ประธานกรรมการพิจารณา ผลตอบแท

 บมจ. ทรีนีต้ี วัฒนา 

2 กรรมการ, บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิค

2 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ,  

 บมจ. รสา พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเม

2 ประธานกรรมการ,  

 บมจ. เดวา พร็อพเพอ

2549 – 2552 กรรมการ/กรรมการบริหาร และกรรมก ร

 พิจารณาผลตอบแทนฯ, ธนาคารอ

 

 สัดสวนการถือหุนในบริษทั :   ไมมี

นายวินิต ชอวิเชยีร (67ป) 

กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาแลพจิารณาคาตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 
 

 

ี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
การอบรมจาก

 

ิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ 

น, 

550 อาจารยพิเศษ, คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัย 

 

 

วุฒิการศึกษา : 
 Doctor of Philosophy, Purdue University, Indiana 

(USA) 

 Master of Science in Civil Engineering , Purdue 

(USA) 

 ปริญญาตร

 IOD :  
 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุนที่ 

44/2005  

ป
2
ระสบการณการทํางาน : 
548 – ปจจุบัน กรรมการอ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแท

บมจ. ไพลอน 

– ปจจุบัน 2

จุฬาลงกรณ

2515 – 2550 อาจารยประจํา, คณะวิศวกรรมศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สัดสวนการถือหุนในบริษทั  :   ไมมี 
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นายชเนศวร แสงอารยะกุล (39ป) 

กรรมการ                                                  
ประธานกรรมการบริหาร                                          
กรรมการผูจัดการใหญ 
 
วุฒิการศึกษา : 

งสราง  

echnology 

 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา  

การ
gram รุนที่ 

 
ประส
2548 ปจจุบัน กรรมการ / ประธานคณะกรรมการ 

/ กรรมการผูจัดการใหญ, 

 

2551 ประธานกรรมการ, บจ.เอ็กซิลอน 

554 – ปจจุบัน กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

545 – 2547 

ุน

 ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโคร

Asian Institute of Technology 

 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสราง  

Asian Institute of T

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 
อ
 หลักสูตร Directors Accreditation Pro
บรมจาก IOD : 

44/2005  

บการณทํางาน : 
– 

 บริหาร

บมจ. ไพลอน 

– ปจจุบัน 

2

2554 – ปจจุบัน กรรมการสมาคมบริษัทในตลาด

 หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2 ประธานกรรมการ และกรรมการ

ผู , บจ. ไพลอน จัดการ 

 

 สัดสวนการถือห ในบริษทั  :   รอยละ 39.14 

 

นายชัยพัฒน สหสักุล (58ป) 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 
วุฒิการศึกษา : 

 มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร  

ัฐอเมริกา                                                  

 เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ประเทศสหร  

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

าสตร  เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศ

 

การอบรมจาก IOD : 

 หลักสูตร Directors Certification Program รุนที่ 

21/2002  

 หลักสูตร Audit Committee Program รุนที่ 33/2010  
 
ประสบการณการทํางาน :  

มการสรรหาและพิจารณา

2548 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, 

553 – ปจจุบัน กรรมการ,  

 

สอบ, 

จ. ผลิตไฟฟา 

า 

ัดสวนการถือหุน

2555 – ปจจุบัน กรร

 คาตอบแทน, บมจ.ไพลอน 

 – ปจจุบัน 

 บมจ. ไพลอน 

2

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

2553 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจ

 บมจ. น้ํามันพืชไทย 

2545 – ปจจุบัน กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการ

 ตรวจสอบ, บม

2552 – ปจจุบัน ประธานกรรมการนโยบายวิจัย, 

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2544 – 2552 เลขาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการ 

  กํากับการซ้ือขายสินคาเกษตรลวงหน
 
ส ในบริษทั  :   ไมมี 
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นายบดินทร แสงอารยะกุล (38ป) 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการรองผูจดัการใหญ 
 

tion Engineering 

anagement), Virginia Tech (USA) 

ิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ

ประส  : 
548 – ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ

ูจัดการใหญ – ฝายอํานวยการและ

2551 การ, บจ. เอ็กซิลอน 

553 – ปจจุบัน กรรมการ, บจ. อวนจัง 

ัดสวนการถือห รอยละ 9 

วุฒิการศึกษา : 

 Master of Science (Construc

and M

 ปริญญาตรี สาขาว

มหาวิทยาลัย 

 

การอบรมจาก IOD : 

 หลักสูตร Directors Accreditation Program  

รุนที่ 44/2005  

 
บการณทํางาน

2

 รอง ผ

 การเงิน, บมจ. ไพลอน 

– ปจจุบัน กรรม

2

2547 – 2548 กรรมการ และ กรรมการรองผูจัดการฝาย

 อํานวยการและการเงิน, บจ. ไพลอน 
 
ส ุนในบริษทั  :    

 

นายสมศักดิ์ วริิยะพิพัฒน (54ป) 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการรองผูจดัการใหญ 
 
วุฒิการศึกษา : 

 สถาบันเทคโนโลยีพระ

กลาพระนครเหนือ 

 หลักสูตร Directors Accreditation Program  

05  

548 – ปจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/  

ารรองผูจัดการใหญ-ฝายซอมบํารุง 

ํารุง, 

 . ไพลอน 

545 – 2547 กรรมการ/  

อมบํารุง, 

ัดสวนการถือห

 ปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล

จอมเ
 
การอบรมจาก IOD : 

รุนที่ 44/20
 
ประสบการณการทํางาน : 
2

 กรรมก

 และรักษาการผูอํานวยการฝายซอมบ

บมจ

2

 กรรมการรองผูจัดการ - ฝายซ

 บจ. ไพลอน 

 
ส ุนในบริษทั  :    รอยละ 1.54 
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นายพิสันติ์ ศิรศิุขสกุลชัย (39ป) 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการรองผูจดัการใหญ  
 
วุฒิการศึกษา : 

ัณฑิต กฎหมายธุรกิจ 

งกรณมหาวิทยาลัย 

siness Administration (MBA), 

SA) 

 Master of Science-Construction Management, 

อ

 : 
554 – ปจจุบัน  กรรมการ/ กรรมการบริหาร/  

รรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายงาน

  . ไพลอน 

551 – ปจจุบัน  กรรมการ, บจ. เอ็กซิลอน 

คอม 

 

ุน  0.40 

 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบ

จุฬาล

 Master of Bu

Rockhurst University (U

University of Wisconsin-Madison (USA) 

 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

 
การ

 หลักสูตร Directors Accreditation Program  

รุนที่ 79/2009  

บรมจาก IOD : 

 
ประสบการณการทํางาน
2

  ก

  วิศวกรรม และการตลาด,  

บมจ

2

2551 – 2554  กรรมการ/ กรรมการบริหาร/  

  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญฝายงาน

  วิศวกรรม, บมจ. ไพลอน 

2551 – 2554  กรรมการ, บจ.ไทยคารดอท

2549 – 2550  ผูจัดการโครงการ, บมจ. ไพลอน

 
สัดสวนการถือห ในบริษทั  :    รอยละ
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นายศิโรจน ตุงคะโหตร 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ - ฝายงานวิศวกรรม 

อายุ 38 ป 

วุฒิการศึกษา :  

ศวกรรมโครงสราง, Old Dominion University (USA) 

าง, Old Dominion University (USA) 

าวิทยาลัย 

ณการทํางาน : 
ุบัน  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ – ฝายงานวิศวกรรม, บมจ. ไพลอน 

2551 – 2554   วิศวกรโครงสราง, Tetra Tech INCA, USA 

ส

 ปริญญาเอก สาขาวิ

 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร

 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณมห

ประสบการ
 2554 – ปจจ

 

ัดสวนการถือหุนในบริษทั  :    ไมมี 

นายวีรทศัน จิรเดชวิโรจน 

ผูชวยกรรมการผูจัด า การและการเงิน การใหญ ฝ ยอํานวย

อายุ 33ป 

วุฒิการศึกษา : 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

การทํางาน : 

2555 – ปจจุบัน  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ-ฝายอํานวยการและการเงิน 

 ผูอํานวยการฝายจัดซ้ือ, บมจ. ไพลอน 

ะบบปฏิบัติการ, บมจ. ไพลอน 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

 

ประสบการณ

2551 – 2555 

2549 – 2550  ผูจัดการฝายร

2545 – 2548  Quality Advisor, บจ. ซีวีดี อินเตอรเนช่ันแนล 

สัดสวนการถือหุนในบริษทั  :    ไมมี 

นางสุรรีัตน นาคะผดุงรัตน 

ผูอํานวยการฝายบัญชี 

อายุ 51 ป 

วุฒิการศึกษา : 

ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/บัญชี, มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การทํางาน : 

2547 – ปจจุบัน  ผูอํานวยการฝายบัญชี, บมจ. ไพลอน 

7   ผูจัดการฝายบัญชี, บจ. ซีเนคัลเลอร แลป 

 ปริญญาโท สาขาบริหาร

 

ประสบการณ

 
 2543 – 254

สัดสวนการถือหุนในบริษทั  :    รอยละ 0.66 
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นายกรณ ทองศร ี

ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล 

อายุ 39 ป 

วุฒิการศึกษา : 

 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ํางาน : 

ายทรัพยากรบุคลล, บมจ. ไพลอน 

ายทรัพยากรบุคคล, บจ. ทีพีพี กรุป 

 – 2552  ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล, บจ. เจวีเค อินเตอรเนช่ันแนล ลอจิสติกส แอนด มูฟว่ิง 

นในบริษทั  :    ไมมี 

ประสบการณการท

 2554 – ปจจุบัน ผูอํานวยการฝ

 2552 – 2554  ผูจัดการฝ

 2545

สัดสวนการถือหุ

 

นาย ุภชัย โรจนวิรุฬหศ  

น  

อายุ 38 ป 

วุฒิการศึกษา : 

 Master of Business Administration (Finance), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 Bachelor of Engineering (Civil) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

 : 

ผูอํานวยการฝายจัดซ้ือ, บมจ. ไพลอน 

 – 2555  ผูจัดการแผนกประเมินราคากอสราง, บมจ.อีเอ็มซี 

4  ผูจัดการฝายกอสราง, บจ.ไชนาหัวฝง คอนสตรัคช่ัน 

ผูอํา วยการฝายจัดซ้ือ

ประสบการณการทํางาน

 2555 – ปจจุบัน 

 2554

 2548 – 255

สัดสวนการถือหุนในบริษทั  :    ไมมี 
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ขอมูลท่ัวไป 

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางฐานราก โดยมีสํานักงานใหญต้ังอยูที่ 170/16 ซอยสามมิตร (สุขุมวิท 

ซอย 16) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และมีโรงงานซอมบํารุงต้ังอยูที่ 22/4 หมูที่ 11 ตําบล 

คูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี   เลขทะเบียนบริษัทมหาชนเลขที่ 0107548000536 โทรศัพท 0-2661-8242 โทรสาร 0-

2661-8247 และเว็บไซต www.pylon.co.th 

 ปจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท และมีทุนที่เรียกชําระแลว 200,000,000 บาท โดยแบงออกเปนหุนสามัญ

จํานวน 300 ลานหุน มูลคาหุนละ 1บาท 

 

รายละเอียดของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป 

ช่ือบริษัท : บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด 

ท ียน : 80 ลานบาท ุนจดทะเบ

สัดสวนการถือหุน : 51 % 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ออกแบบ กอสราง ใหคําปรึกษา และตกแตงสิ่งปลูกสรางตางๆ 

ที่ต้ัง : 170/15 ซอยสามมิตร (สุขุมวิทซอย16) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย   

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

าและพัฒนาการที่สําค อ  

ป

ประวัติความเปนม ัญข งบริษัท

 2545 - จด

บาท

ทะเบียนกอต้ังบ ัท วยทุนจดทะเบียน 5 ลาน

 เพื่อประกอบธ ิจร รณและเช่ียวชาญ เพื่อ

รองรับงานกอสราง เร่ิม ก

ป

ริษ

ุรก

โดยใชช่ือวา บริษัท ไพลอน จํากัด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2545 ด

ับเหมากอสรางงานฐานราก โดยมีทีมงานวิศวกรที่มีประสบกา

ซ่ึง ฟนตัวจา วิกฤติเศรษฐกิจ 

พดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง ในโครงการตามพระราชด 2546 - ไดรับงานปรับปรุงคุณภา ําริกอสรางประตูระบาย

น้ําและคันกั้นน้ําเพื่อกักน้ําจืดในลุมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จาก บมจ. ซิโน-ไทย เปนโครงการแรกของ

บริการที่ดีทําให บมจ. ซิโน-ไทย ไดวาจางใหบริษัทเปนผูรับเหมาชวงงานเสาเข็มบริษัท จากผลงานที่มีคุณภาพและ

เจาะในหลายโครงการตอมา เชน โครงการทางดวนข้ันที่ 3 สายใตตอน S1 (อาจณรงค – บางนา) สัญญา 2 

โครงการอาคารที่จอดรถโรงพยาบาลบํารุงราษฎร  เปนตน ทําใหบริษัทเปนที่รูจักในวงการกอสรางอยางแพรหลาย 

และไดกอสรางงานเสาเข็มเจาะใหลูกคาอื่นๆ ในอีกหลายโครงการ 
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ป 2547 - เพิ่มทุนจดทะเบียนในเดือนมกราคมเปน 60 ลานบาท และในเดือนธันวาคมเปน 95 ลานบาท  

- เร่ิมรับงานกอสรางกําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Wall) โดยรวมมือกับบริษัทฝร่ังเศสช่ือ Soletanche 

Bachy ซ่ึงเปนผูเช่ียวชาญงานฐานรากระดับนานาชาติ โดยเปนที่ปรึกษาและสงผูเช่ียวชาญเขามาควบคุมงาน ใน

โครงการโรงบําบัดน้ําเสียสําแล จังหวัดปทุมธานี  

ป 2548 - เดือนพฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 115 ลานบาท  

- เดือนมิถุนายน เปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท พรอมกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัทจาก 115 ลานบาทเปน 150 ลานบาท เพื่อรองรับการเสนอขายใหกับประชาชน โดยบริษัทไดแปรสภาพเปน

บริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2548 

ม 2548 

ป

- เดือนธันวาคม เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ และเร่ิมเปดซ้ือขายวันที่ 23 ธันวาค

 2549 - เดือนมีนาคม ยายโรงงานซอมบํารุงจากเขตบางกะปไปที่อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 

ป 2551 - เดือนธันวาคม จัดต้ัง บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการงานออกแบบ กอสราง ใหคําปรึกษา 

ป

และตกแตงสําหรับสิ่งปลูกสรางตางๆ ดวยทุนจดทะเบียน 30 ลานบาท โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 51 

- เดือน พฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 200 ลานบาท  2552 

ป 2555 ุนเดิม- เดือน พฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 300 ลานบาท เพื่อรองรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับผูถือห  

- เดือนธันวาคม เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด เปน 80 ลานบาท โดยบริษัทยังคงถือหุนในสัดสวนรอย

 

 

 
ละ 51 
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โครงสรางรายไดแยกตามผลิตภัณฑ 

โครงสรางรายไดของบริษัท แยกตามสายงานสามารถจําแนกไดดังนี้ 

รายไดเฉพาะบริษัท 

    หนวย : พันบาท 

ผลิตภัณฑ ป 2553 ป 2554 ป 2555 
รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ 

จากงานเสาเข็มเจาะ 536,965 87.04 717,479 84.64 780,544 75.53 

จากงานปรับปรุงคุณภาพดินฯ - - - - 5,350 0.52 

จากงานกําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม - - - - - - 
รวมรายได 9 84.64 785,894 76.04 
รายไดจากงานกอสรางทั่วไป 75,144 12.18

จากงานฐานราก 536,965 87.04 717,47
 123,681 14.59 233,779 22.62 

ื่นๆ 1 576 0.09รายไดจากการบริการอ  1,873 0.22 3,299 0.32 

รายไดอื่นๆ2 4,210 0.68 4,680 0.55 10,500 1.02 

รวมรายได 616,895 847,713 100.00 1,033,472 100.00 100.00 

    
จากการบริการอื่นๆ ไดแ ารให เคร่ือง ครน ปลอ ียหายข ะอุปกรณที่

มาชวง เปนต

ดอกเบ้ียรับ กําไรจากการขายสนิทร  เปนตน 

 บริษทั เอ็ก ากัด 

 หนวย าท 

ัณผลติภัณฑฑ 
ป ป

หมายเหตุ : 1 รายได

เรียกเก็บจากผ

ก รายไดจากก

น 

เชาอุปกรณ จักร เชน รถเ กเหล็ก  และรวมถึงคาความเส องวสัดุแล

ูรับเห
 2 รายไดอื่นๆ ไดแก ัพย

 
รายไดของบรษิัทยอย ไดแก ซิลอน จํ

    : พันบ

ผลิตภ
2553  2554 ป 2555 

 รอยละรายได   อยละ   รอยละ รายได ร  รายได

รายไดจากงานกอสรางางกงานราง 21,955 100.00 159,604 100.00 204,383 100.00 

 

หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

: บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด ไดจัดตั้งในเดือนธันวาคม 2551 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

1. งานเสาเขม็เจาะ   

เสาเข็มเจาะเปนเสาเข็มที่นิยมใชกับการ

กอสรางฐานรากของโครงสรางขนาดใหญ  และ

โครงสรางอาคารในบริเวณที่มีพื้นที่ จํากัด  ซ่ึงไม

ียงมากซ่ึงความส่ันสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม

ับอาคารขางเคียงได  

หดินเกิดการเคล่ือน

ตัวซ่ึงอาจไ

ัด

d 

ับ

ขึ้น

ี้โดยวิธีการอัดฉีดซีเมนตดวย

แรงดันสูง (Jet Grouting) ที่ความดันประมาณ 200 ถึง 

2.1 เสาเข็มดินซีเมนต  

 (Soil Cement Column)  

เปนการปรับปรุงคุณสมบัติของดิน

ออนตลอดช้ันความหนา เร่ิมตน

โดยการอัดฉีดน้ําภายใตความดันสูงเพื่อกวนใหช้ันดินออนตัวและมีขนาดรูปทรงตามที่ตองการ แลวจึงอัดฉีดน้ําปูนลงไป

ผสมกับดินในบริเวณดังกลาวทําใหเกิดการแข็งตัวกลายเปนแทงดินซีเมนต ซ่ึงมีความสามารถในการรับน้ําหนักตามที่

สามารถใชเสาเข็มตอกไดเนื่องจากปญหาดานการ

ขนสง หรือเนื่องจากบริเวณกอสรางชิดอาคาร

ขางเค

อาจจะกอใหเกิดความเสียหายก

สวนการใชเสาเข็มเจาะจะไมทําใ

ปดันส่ิงปลูกสรางขางเคียงใหเสียหายได

เหมือนกับการตอกเสาเข็ม  นอกจากนี้เสาเข็มเจาะยัง

ลดมลภาวะเร่ืองเสียงและแรงสั่นสะเทือนเมื่อเทียบกับ

การใชเสาเข็มตอก ทั้งนี้งานเสาเข็มเจาะของบริษัท

โดยสวนใหญจะเปนเสาเข็มเจาะท่ีมีขนาดเสนผาน

ศูนยกลางตั้งแต 50 เซนติเมตร จนถึง 2เมตรและทํา

ไดถึงความลึกมากกวา 60 เมตร ข้ึนอยูกับการ

ออกแบบกําลังรับน้ําหนักของเสาเข็มโดยวิศวกร และ

สภาพช้ันดินในแตละพื้นที่ 

  

2. งานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอ
ฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง   

ง า น ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ ดิ น  (Groun

Improvement) มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มเสถียรภาพใหก

โครงสรางของดินเดิม ทําใหดินมีกําลังรับน้ําหนักมาก

และปองกันการเคลื่อนตัวของดิน  โดยบริษัทมีการ

ใหบริการงานประเภทน

400 บาร โดยอาจแบงลักษณะของงานออกเปนแตละ

ประเภทดังตอไปนี้ 
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ออกแบบและชวยลดปญหาการทรุดต

Grouting) จะใหคุณภาพแทงดินซ

ตํ่า (Low Pressure Mix) และแบบ

รูปแบบเชน ฐานรากงานถนน ลานจอ

คลอง  

2.2 การเพิ่มกําลังรับน้ําหนักและเสถ

เปนการปรับปรุงคุณสมบัติและกําล

ัวของโครงสราง การทําเสาเข็มดินซีเมนตโดยวิธีอัดฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง (Jet 

ีเมนตและความสม่ําเสมอของเนื้อดินซีเมนตที่ดีกวาวิธีทั่วไปซ่ึงมีทั้งแบบใชความดัน

ใชใบกวนดิน (Rotary Mix) ในปจจุบันมีการนําเสาเข็มดินซีเมนตไปประยุกตใชหลาย

ดเคร่ืองบิน เข่ือน ประตูระบายน้ํา รวมไปถึงการเพิ่มเสถียรภาพใหกับตลิ่งของ

ียรภาพของดนิเฉพาะจุด  

ังของดินหรือหินเฉพาะจุด เชน งานอัดฉีดรอยแตกของช้ันหินหรือดินในงานกอสราง

เข่ือน การเพิ่มเสถียรภาพและกําลังของดินในงานขุดหรืองานเจาะเฉพาะท่ี  

 

3. งานกอสรางก    

กําแพงกัน กําแพง

โดยมีวัตถุประสงคเพื่ ันการ

เคล่ือนตัวของดินทางด งในช้ันที่

ตํ่ากวาผิวดินดวยคอน

เจาะแบบเปยก ซ่ึงก

ชนิดนี้ทําใหไมตองใช

ใตดินแบบถาวรที่มีหน

ความแข็งแรงและสาม

จะใช เพื่อเปนโครงส

ผูโดยสารส ระบบ

ตน 

 

. งานกอสรางทั่วไป  

สําหรับส่ิงปลูกสรางตางๆ โดยมีนโยบายมุงเนนที่จะรับงาน

กอสรางปร

 

 

ําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม

ดินชนิดไดอะแฟรมเปนการกอสราง

อใชเปนโครงสรางรับน้ําหนักและปองก

านขาง โดยจะทําการกอสรางกําแพ

กรีตเสริมเหล็กคลายคลึงกับการทําเสาเข็ม

ารใชเทคโนโลยีในการกอสรางกําแพงกันดิน

 Sheet Pile และสามารถสรางกําแพงกันดิน

าตัดเปนส่ีเหล่ียมเหมือนกําแพงทั่วไป แตมี

ารถปองกันการร่ัวซึมของน้ําได ซ่ึงสวนใหญ

รางของช้ันจอดรถใต ดิน  กําแพงอาคาร

ําหรับ รถไฟฟาใตดิน แ ละอุโมงคลอดทางแยก เปน

4

บริษัทใหบริการงานออกแบบ กอสราง และตกแตง

ะเภทงานดิน งานทาง และสิ่งปลูกสรางที่ไมสูงมาก

นัก เชน งานระบบปองกันน้ําทวม งานระบบระบายน้ํา โรงงาน 

อาคารหอประชุม อาคารสํานักงาน อาคารที่พักอาศัยที่มีความ

สูงไมเกิน 8 ช้ัน เปนตน โดยบริษัทมีทีมงานสถาปนิก และ

วิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ รวมถึงมีความพรอมดาน

เคร่ืองจักรและอุปกรณในการทํางาน 
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ภาวะ ขงขัน 

 รกิจของงานฐานรากซ่ึงประกอบไปดวยงานกอสรางเสาเข็ม กําแพงดิน และงานปรับปรุงคุณภาพดิน เปนตนนั้น ข้ึนอยูกับ

อุตสาหกรรมการกอสรางเปนสําคัญ ทั้งนี้ หลังผานพนวิกฤติอุทกภัยในชวงปลายป 2554 ต้ังแตตนป 2555 งานกอสรางไดมีการขยายตัวเพิ่ม

กข้ึน โดยในสวนของภาครัฐ การลงทุนในโครงการตางๆทําไดอยางตอเนื่องมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงการขยายเสนทางเดินรถไฟฟาใตดิน

าคเอกชนก็มีการขยายตัวอยางตอเนื่องโดยเฉพาะอยางย่ิงคอนโดมิเนียมในเขต

รมาส 2 ถึงกลางไตรมาส 3 ของป 2555 ปริมาณงานภาคเอกชนในตลาดมี

งซ่ึงเปนผลสืบเนื่องมาจากการที่ลูกคาภาคเอกชนรอดูผลกระทบจากการปรับข้ึนคาแรงข้ันตํ่า แตหลังจากผานพนชวง

ดังกลาว ปริมาณงานภาคเอกชนไดกลับมาอยูในระดับปกติอีกคร้ัง โดยในภาพรวมของป 2555 อุตสาหกรรมกอสรางมีทิศทางเติบโตข้ึน 

ปริมาณงานในอุตสาหกรรมอยูในระดับสูง และการแขงขันดานราคาปรับลดลง 

สําหรับป 2556 เศรษฐกิจนาจะมีทิศทางขยายตัวตอเนื่อง โดยเปนผลสืบเนื่องจากนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐผานการ

ลงทุนในโครงการรถไฟฟา ระบบปองกันน้ําทวม และโครงสรางพื้นฐานตางๆ นอกจากนี้ยังไดรับแรงสนับสนุนจากการบริโภค และการลงทุน

ภาคเอกชนท่ียังมีอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจป 2556 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง คาดการณวา

นาจะมีการขยายตัวอยูในระดับรอยละ 5.2 (ชวงคาดการณที่รอยละ 4.7-5.7)  

ในสวนของอุตสาหกรรมกอสรางเสาเข็มเจาะซ่ึงถือเปนกลุมงานที่เปนรายไดหลักของบริษัท จากการที่โครงการรถไฟฟาสายสีตางๆ

สามารถเร่ิมดําเนินการกอสรางไดอยางตอเนื่อง และงานภาคเอกชนยังคงมีออกมาอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการที่ทางรัฐบาลมีนโยบายลงทุนเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ รวมถึงเพื่อกระตุนเศรษฐกิจและรองรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ

ก นาจะ

 

อตุสาหกรรมและการแ

ธุ

มา

และบนดิน รวมถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ ในสวนของงานภ

เมือง และตามแนวเสนทางรถไฟฟาสายตางๆ ถึงแมในชวงไต

ทิศทางชะลอตัวล

โล สงผลใหงานกอสรางในตลาดมีเพิ่มข้ึนตอเนื่องไปอีก 3 – 5 ป ทั้งนี้ ภาพรวมของอุตสาหกรรมในป 2556 ปริมาณงานนาจะอยูใน

ระดับสูงอยางตอเนื่องและการแขงขันดานราคานาจะอยูในระดับที่ไมสูงนัก อยางไรก็ตาม ยังคงมีปจจัยเสี่ยงจากความเปราะบางของเศรษฐกิจ

โลก ความตอเนื่องของนโยบายจากภาครัฐ ผลกระทบของการปรับข้ึนคาแรงข้ันตํ่าของประเทศ และสถานการณทางการเมืองในประเทศที่

ยังคงมีความขัดแยงทางความคิดของคนหลายกลุม ซ่ึงอาจสงผลใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจไมเปนไปตามที่คาดการณได 
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โครงสรางเงินทุน 
 

ผูถือหุน 
รายช่ือผูถือหุนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน  ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 มีดังนี ้

 

ลําดับที่ จํานวนหุน รอยละ

1 125,559,602                                  62.78              

2 นาย บุญชวย ตั้งวัฒนศิริกุล 3,725,000                                      1.86                

3 นาย สมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน 2,585,533                                      1.29                

4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 2,296,266                                      1.15                

5 นาย พิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย 2,056,800                                      1.03                

6 นาย สักกสรรค ทองไทย 1,530,800                                      0.77                

7

8

ธรรมโชติ 1,163,600                                      0.58                

ภูพิพัฒน 1,093,386                                      0.55                

9 นาย เสรี จินตนเสรี 1,059,533                                      0.53                

นาย บุญศรี อากรกิจ 1,000,000                                      0.50                

9,480 28.96              

รวม 200,000,000                                  100

รายช่ือผูถือหุน

กลุมแสงอารยะกุล *

น.ส. ณัฏฐิกา

  นายแพทย ดร. ณัฐพล

10

ผูถือหุนรายอ่ืน 57,92                                    

 

หมายเหตุ :  *กลุมผูถือหุนแสงอารยะกุล ประกอบไปดวย นายชเนศวร นายบดินทร นายวงศชัย และนายอนนต แสงอารยะกุล ถือหุนในสัดสวนรอยละ 39.15, 9.00, 7.40 

และ 7.23  ตามลําดับ  

 

นโยบายการจายเงนิปนผล 
 บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคล อยางไรก็ตาม บริษัท

อาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาที่กําหนดขางตนได หากบริษัทมีความจําเปนที่จะตองนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวมาใช

เพื่อขยายการดําเนินงานหรือการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือ

หุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
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คณะกรรมการบริษัท 

Board of Director 

กรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน 

Nomination and 

Remuneration Committee 

คณะกรรมการบริหาร 

Executive Board of Director 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

Audit Committee 

กรรมการผูจัดการใหญ 

President 

ฝายตรวจสอบภายใน 

Internal Audit 

กรรมการรองผูจัดการใหญ 

ฝายงานวิศวกรรม และการตลาด 

Senior Executive Vice President

–Engineering & Marketing 

กรรมการรองผูจัดการใหญ 

ฝายงานซอมบํารุง 

Senior Executive Vice President

–Equipment & Facilities 

กรรมการรองผูจัดการใหญ 

ฝายอํานวยการและการเงิน 

Senior Executive Vice President 

–Finance & Administration 

ผูอํานวยการฝาย Equipments 

& Facilities 

Vice President – 

Equipments & Facilities 

ผูอ วยการฝายบัญชีําน  

Vice President - Accounting

ผูอํานวยการฝายบุคคล 

Vice President – Human 

Resource 

ผูอํานวยการฝายจัดซื้อ 

Vice President - Purchasing 

ฝายนักลงทุนสัมพันธ 

Investor Relation 

ผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ 

ฝายงานอํานวยการและการเงิน 

Executive Vice President – 

Finance & Administration 

ผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ 

านวิศวกรรม  

Vice President – 

ngineering  

ิษัทมีโครงสรางการบริหารจัดการดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บร

 

ฝายง

Executive 

E
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โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยอีก 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการ

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายช่ือและขอบเขตอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

 

ิษัท   

ณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวน 9 คน ซ่ึงเปน 

• กรรมการที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 5 คน โดยประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 4 คน 

• กรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 4 คน 

ยช่ือคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้ 

นเลขานกุารบริษัท 

หมายเหต ุ  2555  

 บร ไวดังนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง (น งหุนของผูที่เก่ียวของตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญ ยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) 

ิสระรายนั้นๆ ดวย 

หรือเคยเปน(ในชวง 2 ปกอนไ ีสวนรวมบริหารงาน (กรรมการที่ดํารงตําแหนงเปน

ี่ทําหนาที่รับผิดชอบเย่ียงผูบร ารที่มีอํานาจลงนามผูกพัน เวนแตแสดงไดวาเปนการลงนาม

ารที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไวแล วมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได

 หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน (บริษัทยอยต้ังแต 2 

ี่มีบริษัทใหญเปนลําดับเดียวกัน) หรือ ีความขัดแยง  

มสัมพันธทางสายโลหิต หรือ ทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง 

รสของบุตรของผูบริหาร ผูถือห  ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือ

งบริษัท หรือบริษัทยอย 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

ตรวจสอบ

คณะกรรมการบร

ค

รา

 

ทั้งนี้ มีนางสาวฐิติมา เตียวประทีปเป

นายสุวิทย อุดมทรัพย ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทเม่ือวันที่ 19 กันยายน

        

นิยามกรรมการอิสระ 

ิษัทไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระ 

ับรวมการถือครอ ัติหลักทรัพ

พ.ศ. 2551) ของกรรมการอ

2. ไมเปน (ในปจจุบัน) ดรับการแตงต้ัง) กรรมการที่ม

ผูบริหาร กรรมการท

ก

ิหาร และกรรมก

ผูกพันตามราย

เงินเดือนประจํา

ว และเปนการลงนามร

บริษัทใหญ บริษั

บริษัทข้ึนไปท นิติบุคคลที่อาจม

3. ไมเปนบุคคลที่มีควา โดยการจด

และบุตร รวมท้ังคูสม ุนรายใหญ

ผูมีอํานาจควบคุมขอ

1. นายเสร จินตนเสรี ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระี  

2. นายวง ชัย แสงอารยะกุล ประธานผูกอต้ัง / กรรมการศ  

3. นายปญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ 

4. นายชัยพัฒน สหัสกุล กรรมการอิสระ 

5. นายวิน  ชอวิเชียร กรรมการอิสระิต  

6. นายชเนศวร แสงอารยะกุล กรรมการ 

7. นายบดินทร แสงอารยะกุล กรรมการ 

8. นายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน กรรมการ 

9. นายพิ ิ์ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการสันต  
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4.  ไมมี (ในปจจุบัน) หรือเคยมี (ในชวง 2 ปกอนไดรับ ) ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตนรวมท้ังไมเปน(ใน

รับการแตงต้ัง) ผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มี

ิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงที่มีมูลคารายการต้ังแตรอย

ละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ(NTA) ของบริษัทหรือต้ังแต 20 ลานบาทข้ึนไปแลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา โดยการคํานวณมูลคา

การในชวง 1 ปกอนหนาที่ทํากับบุคคลเดียวกัน โดยความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาวใหรวมถึงการทํารายการ

เชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับทรัพยสินหรือบริการ และการให หรือรับความ

 บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู  

เห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 

าที่ของคณะกรรมการบริษัท  

ําหนดอ าที่และความรับผิดชอบที่สําคัญของคณะกรรมการบริษัทไดดังนี้ 

ัญชีของบริษัท ซ่ึงผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว 

มอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดแทน

บุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่

คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน

เปลี่ยนแปลงหรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจนั้นๆ ไดเมื่อเห็นสมควร 

การแตงต้ัง

ปจจุบัน) หรือเคยเปน(ในชวง 2 ปกอนได

ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือน

ดังกลาวใหนับรวมราย

ทางการคาที่เปนธุรกรรมปกติ   การเชาหรือให

ชวยเหลือทางการเงิน 

5. ไมเปน (ในปจจุบัน) หรือเคยเปน (ในชวง 3 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของ

สํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัท

6. ไมเปน (ในปจจุบัน) หรือเคยเปน (ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) ผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษา

กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจาก บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพ เปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึง

ไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูที่เก่ียวของกับผู

ถือหุนรายใหญของบริษัท 

8. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความ

 

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทคือนายชเนศวร แสงอารยะกุล และนายบดินทร แสงอารยะกุล ลงลายมือช่ือรวมกันและ

ประทับตราสําคัญของบริษัท หรือนายชเนศวร แสงอารยะกุล หรือ นายบดินทร แสงอารยะกุล ลงลายมือช่ือรวมกับ  นายวงศชัย แสงอารยะกุล 

หรือนายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน หรือนายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท    

 

ขอบเขตและอํานาจหน

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับ

ของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย ดวยความซ่ือสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท โดยมีการ

ก ํานาจหน

1. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท 

2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง 

3. จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบ

และนาํเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

4. คณะกรรมการอาจ

คณะกรรมการไดโดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให
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ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานตางๆ โดยมีรายละเอียดการ

5. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและการจัดการของ

ยเวนแตในเรื่องดังตอไปนี้คณะกรรมการตองไดรับมติอนุมัติจาก

ิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

าด

ิษัท 

ิษัทไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือเพื่อ

9. 

 

 

มอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงการมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ

ที่ทําใหคณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือมี

ความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดทํากับบริษัทหรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและ

หลักเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไวแลว 

คณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมา

ที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ อันไดแก เร่ืองที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน เชน การ

เพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซ้ือ

หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน นอกจากนี้ 

คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏ

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิ การทํารายการที่เก่ียวโยงกันและการซ้ือขายทรัพยสินที่สําคัญตามกฎเกณฑของตล

หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบร

6. พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน แตงต้ังคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความ

เหมาะสม 

7. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง 

8. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขาเปนหุนสวนใน

หางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัท

อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบร

ประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงต้ัง 

กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาที่บริษัททําข้ึน หรือถือหุน

หรือหุนกูเพิ่มข้ึนหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

นายปญจะ เสนาดิสัย* ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

นายชัยพัฒน สหัสกุล* กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

นายวินิต ชอวิเชียร กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

1. 

2. 

3. 

 

หมายเหต ุ*  เปนผูที่มีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงิน 

ี นางสาวฐิติมา เตียวประทีป ทั้งนี้ม เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ขอ

 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายท่ี

ิษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ัง บุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทนผูสอบ

บัญชีข

็นชอบในการพิจารณาคัดเล าย และเลิกจางหัวหนาหนวยงาน

 หรือหนวยงานอ่ืนใดที่ไดรับผ

ายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการท ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของ

ทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการ สูงสุดตอบริษัท 

 ละ 1 คร้ัง และนําเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

มายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย 

9. จัดทํารายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกลาวตองลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยรายการตามท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดดังตอไปนี้ 

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

ริษัท 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ

กรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

ี่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก

เปนประจําอยางนอยไตรมาสละหนึ่งคร้ัง 

บเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ  

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน

เก่ียวของกับธุรกิจของบร

องบริษัท 

5. รวมใหความเห ือก เสนอแตงต้ัง กําหนดคาตอบแทน โยกย

ตรวจสอบภายใน

 

ิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

6. พิจารณาร

ตลาดหลัก

ี่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

ดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน

7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยป

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบห

(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบ

 
กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะ

(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (Charter) 

(ซ) รายการอื่นท
คณะกรรมการบริษัท 

10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบ
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ค

 

ทั้งน

หม

ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 

ี้มี นายกรณ  ทองศรีเปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

ายเหต ุนายสุวิทย อุดมทรัพยลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทตั้งแตวันที่ 19 กันยายน 2555  

 

1. พิจารณาโครงสราง องคประกอบ คุณสมบัติ รวมท้ังความเหมาะสมของความรูและประสบการณของกรรมการ และกรรมการ

ผูจ  

2. คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอช่ือเปนกรรมการและกรรมการ

ผูจัดการใหญ ในกรณีที่ตําแหนงวางลง เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงต้ังแลวแต

กรณี 

3. พิจารณาคัดเลือกกรรมการที่ไปดํารงตําแหนงในบริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวม 

4. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญ ไดแก คาตอบแทนรายเดือน 

ชนตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน เพื่อกําหนดใหมีความ

เหมาะสม 

5. กํา มินผลกรรมการผูจัดการ และนําเสนอใหคณะกรรมกา รณาใหความเห็นชอบ 

าเงื่อนไขตางๆ ในกร ุน) ใหแกกรรมการและ

ึงการพิจารณา นักงานไดรับการจัดสรรหลักทรัพยเกินกวา 5% ของ

จํานวนหลักทรัพยทั้งหมดที่จะจัดสรร และตองไมมีกรรมการรายใดในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนท่ีจะ

ัดสรรหลักทรัพยเกิ

7. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนคณะกรรมการชุดยอยที่แตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหชวยศึกษา

ี่ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคร้ังหลังจากที่มีการประชุม

ารปฏิบัติงานในปที่ผานมาตอผูถือหุนในรายงานประจําป

ของบริษัท และในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 

บแทน 

 

 
 

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

ัดการใหญ

บําเหน็จ โบนัส สวัสดิการ คาเบ้ียประชุม และผลประโย

หนดเกณฑประเ รบริษัทพิจา

6. พิจารณ ณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพยใหม (หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือห

พนักงาน รวมถ ใหความเห็นชอบในกรณีที่มีกรรมการ หรือพ

ไดรับการจ นกวา 5% ดวย จึงจะมีสิทธิในการใหความเห็นชอบ 

และกล่ันกรองงาน จึงตองรายงานผลการปฏิบัติหนาท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และรายงานผลก

8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเก่ียวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาคาตอ

 

 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

ินิต ชอวิเชียร ประธานกรรม1. นายว การสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการอิสระ 

2. รณาคาตอบแทน นายวงศชัย แสงอารยะกุล กรรมการสรรหาและพิจา  

3. แทน นายชัยพัฒน สหัสกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบ  / กรรมการอิสระ 
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คณะกรรมการบริหาร  
 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

นายชเนศวร แสงอารย1. ะกุล ประธานกรรมการบริหาร  

2. นายบดินทร แสงอารยะกุล กรรมการบริหาร 

3. นายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน กรรมการบริหาร 

นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย  กรรมการบริหาร 4. 

 

บริหารของบร

ดาเน ณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือใหความเห็นชอบ 

ผิดชอบที่สําคัญ

ดังนี้  

1. กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสรางการบริหารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอให

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

2. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารตางๆของบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

3. พิจารณาโครงการลงทุนของบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

ายเงินลงทุนที่สําคัญ ๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามที่จะไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว 

5. ัดจางในการบริหารจัดการสํานักงานในวงเงินไมเกิน 20 ลา ยการ  

ําสัญญา ขอตกลง ตราสารและเอกส ัดจางที่เก่ียวกับโครงการกอสรางอันเปน

ริษัท ในวงเงินไมเกิน 200 ลานบาท ส คเอกชน และวงเงินไมเกิน 500 ลานบาท สําหรับ

รัฐ 

รึกษาฝายจัดการในเร่ืองเกี่ยวกับนโยบาย ลาด การปฏิบัติการ และดานการบริหารงานอื่น ๆ  

8. มีอํานาจอนุมัติในการเปดหรือปดบัญชีเงินฝากธนาคาร กําหนดช่ือผูมีอํานาจเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของบริษัท 

รวมถึง ดําเนินการตางๆเก่ียวกับบัญชีเงินฝากดังกลาว 

ะโยชนของบริษัท 

มการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด 

เว

แลว 

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุระและงาน

ิษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัท หลักเกณฑในการ

ินธุรกจใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหที่ประชุมคํ ิ

รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กําหนด โดยสรุปอํานาจหนาที่และความรับ

ได

4. อนุมัติการใชจ

อนุมัติการจัดซ้ือจ นบาทตอรา

6. เจรจาและเขาท ารตางๆ รวมทั้งการจัดซ้ือจ

ปกติธุระของบ ําหรับโครงการภา

โครงการภาค

7. เปนคณะที่ป ดานการเงิน การต

9. ดําเนินการตางๆที่จําเปนเพื่อการสงเสริมและปกปองผลปร

 

ทั้งนี้ อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มี

สวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย (ถามี) ตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุม

คณะกรร

นแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณาไวชัดเจน
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ผูบริหาร 

บริษัทมีคณะผูบริหาร ดังนี้ 

 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

1. นายชเนศวร แสงอารยะกุล กรรมการผูจัดการใหญ 

2. นายบดินทร แสงอารยะกุล กรรมการรองผูจัดการใหญ - ฝายอํานวยการและการเงิน 

ิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการรองผูจัดการใหญ - ฝายงานวิศวกรรมและการตลาด 

ิริยะพิพัฒน 

3. นายพ

4. กรรมการรองผูจัดการใหญ -นายสมศักด์ิ ว

 

 ฝายงานซอมบํารุง  

5.  ุงคะโหตร ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ -นายศิโรจน ต

 ีรทัศน จิรเดชวิโรจน ผูชวยกรรม

 ฝายงานวิศวกรรม 

6. นายว การผูจัดการใหญ – ฝายอํานวยการและการเงิน 

7. นางสุรีรัตน นาคะผดุงรัตน ผูอํานวยการฝายบัญชี 

8. นายกรณ ทองศ ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลรี  

9. นายศุภชัย โรจนวิรุฬห ผูอํานวยการฝายจัดซ้ือ 

 

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 

1. รับผิดชอบการบริหารงานประจําวันของบริษัท และควบคุมดูแลบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของบริษัท 

2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือ

คณะกรรมการบริหารของบริษัท 

จของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ 

ขอกําหนด คําส่ัง มติที่ประชุมผูถือหุนและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติคณะกรรมการบริหารของบริษัททุก

ื้อจัดจางในการบริหารจัดการส หาลานบาทตอรายการ 

าทําสัญญา ขอตกลง ตราสารแ การกอสรางอันเปน

งบริษัท ในวงเงินไมเกิน 50 ลานบ

การวาจาง และกําหนดผลตอบแ งต้ังตัวแทนฝายนายจางใน

มการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริ

จของกรรมการผูจัดการใหญจะไม ี่อาจมีความ

มขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณ นคณะกรรมการ

ทรัพย และ ตลาดหลักทรัพยแหง ติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุม

ือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุม องบริษัทหรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด 

ี่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการค ี่คณะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณาไวชัดเจน

 

3. เปนผูรับมอบอํานา

ประการ 

4. อนุมัติการจัดซ ํานักงานในวงเงินไมเกิน

5. เจรจาและเข ละเอกสารตางๆ รวมทั้งการจัดซ้ือจัดจางที่เก่ียวกับโครง

ปกติธุระขอ าท 

6. มีอํานาจใน ทนใหแกพนักงานทั้งหมดของบริษัทตลอดจนแต

คณะกรร ษัท 

 อยางไรก็ตาม อํานา

ขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีควา

รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่กรรมการผูจัดการใหญหรือ บุคคลท

ะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย ตามกฎเกณฑของสํานักงา

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลัก ประเทศไทย ซ่ึงการอนุมั

คณะกรรมการและ/หร ัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับข

เวนแตเปนการอนุมัติรายการท

แลว 

าปกติทั่วไปของบริษัทท
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การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

สามารถสร

ตองมีถ

การท่ีจะแบงออกใหตรงเปน

สามส

บริษัทน รมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการ

ที่จะออกตามวาระน

ลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

พึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซ่ึงมี

เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะ

 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู

และจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน 

งมติใหกรรมการพนตําแหนงกอนถึงวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุน ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการ

ประชุมนั้น

ารตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารง

ตําแหนงคร

องคประกอบและหลักเกณฑในการสรรหากรรมการบริษัท 

องคประกอบและการสรรหา แตงต้ัง ถอดถอน หรือพนจากตําแหนงกรรมการของบริษัทนั้นไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทซ่ึง

ุปสาระสําคัญไดดังนี้  

โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน ทั้งนี้กรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้น 

ิ่นที่อยูในราชอาณาจักรและกรรมการทุกคนจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม (1/3) ถาจํานวนกรรม

วนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สอง ภายหลังจดทะเบียน

ั้นใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกร

ี้อาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 

 การประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกต้ังกรรมการ จะเปนไปตามห

1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียงตามจํานวนหุนที่ตนถือ 

2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดเลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบง

คะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3. บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึ่งมีหรือจะ

พึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะ

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย

เหลือนอยกวาสองเดือน  

บุคคลซ่ึงไดรับเลือกใหเปนกรรมการแทนจะตองไดรับมติของคณะกรรมการไมนอยกวา

 ที่ประชุมผูถือหุนอาจล

 

องคประกอบและหลักเกณฑในการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 

คน ตองมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงิน และมีความรูตอเนื่องเก่ียวกับเหตุที่มีตอการเปล่ียนแปลงของการ

รายงานทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลใหการดําเนินงานของคณะกรรมก

าวละ 3 ป 
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เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหนงหรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไมสามารถอยูไดจนครบวาระ มีผลใหจํานวน

สมาช

หรืออย เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คาตอบแทน

มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป 

ีคุณสมบัติครบถวนข้ึนเปนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

 90 

ิหารของบริษัท  

 

ตําแหนง 
ป 2554 ป 2555 

ิกนอยกวาจํานวนที่กําหนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนควรแตงต้ังกรรมการตรวจสอบรายใหมใหครบถวนในทันที

างชาภายใน 3 เดือนนับแตวันที่จํานวนสมาชิกไมครบถวน 

องคประกอบและหลักเกณฑในการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
 

บริษัทไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซ่ึงประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา  3 คน และเปน

กรรมการอิสระไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองเปนกรรมการอิสระ ทั้งนี้ กรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน

เมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนครบวาระการดํารงตําแหนงหรือมีเหตุใดที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ไมสามารถอยูไดจนครบวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงต้ังบุคคลที่ม

ภายใน วัน เพื่อใหกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด  

องคประกอบและหลักเกณฑในการสรรหากรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร โดยแตงต้ังบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเปนคณะกรรมการบร

คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 

จํานวน จํานวนเงนิ รายละเอียด จํานวน จํานวนเงนิ รายละเอียด
(ทาน) (ลานบาท) คาตอบแทน (ทาน) (ลานบาท) คาตอบแทน 

กรรมการ 11 4.326 เบ้ียประชุม โบนัส 

คาตอบแทนรายเดือน 

11 4.226 เบ้ียประชุม โบนัส 

คาตอบแทนรายเดือน 

ผูบร

สํารองเลี้ยงชีพ 

ิหาร 7 9.88 เงินเดือน โบนัส 

ประกันสังคม กองทุน

9 10.885 เงินเดือน โบนัส 

ประกันสังคม กองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ 
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คาตอบ

จํานวนครั้งที่เขาประชุม 

 

หมายเหตุ

แทนในฐานะกรรมการ  

 

  1. นายสุวทิย อดุมทรัพย ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทเม่ือวนัที่ 19 กันยายน 2555 

 

คาตอบแทนกรรมการ  

ชื่อ – นามสกุล 
ป 2554 ป 2555 

คาตอบแทน (บาท) คาตอบแทน (บาท) 

1. นายเสรี จินตนเสรี 919,118 999,231 

2. นายวงศชัย แสงอารยะกุล2 433,059 429,615 

3. นายปญจะ เสนาดิสัย1 531,471 529,615 

4. นายสุวิทย อุดมทรัพย2 434,059 440,846 

5. นายชัยพัฒน สหัสกุล1 483,471 491,615 

6. นายวินิต ชอวิเชียร1,2 492,471 496,615 

7. นายชเนศวร แสงอารยะกุล 206,471 214,615 

8. นายบดินทร แสงอารยะกุล 206,471 214,615 

9. นายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน 206,471 214,615 

10. นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย 206,471 214,615 

 

หมายเหตุ  

1. รวมคาตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบ  

2. รวมคาตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

3. นายสุวิทย อุดมทรัพย ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทเม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2555 

 

ชื่อ – นามสกุล 

ป 2555 

คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณา 

อบแทน1 

1 ินตนเสรี

คาต

. นายเสรี จ  6/6   

2 ัย แสงอาร. นายวงศช

นายปญจะ

ย  ะกุล

 

6/6  1

3.  เสนาดิสัย 5

/1 

/6 5/5  

4. นายสุวิทย อุดมทรัพย 4/5  1/1 

5 ัฒน สหัสกุล. นายชัยพ  6/6 5/5  

6. นายวินิต ชอวิเชียร 6/6 5/5 1/1 

7. นายชเนศวร แสงอารยะกุล 6/6   

8. นายบดินทร แสงอารยะกุล 6/6   

9. นายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน 6/6   

10.นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย 6/6   
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การกํากับดูแลกิจการ 

  

 การกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรือบรรษัทภิบาล ตามความหมายของตลาด ทย คือ 

ระบบที่จัดใหม ะบวนการของคว งคณะกรรม และผูถือหุน เพื่ ารถในการ

แขงขัน นําไปสูความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว โดยคําน เสียอื่นดวย ดังนั้น ริษัทจึงได

ดําเ ารกํากับดูแลกิจการที่ดีตาม กณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกํากับ

หลั ิมสรางองคกรใหม การบริหารงานที่มีประสิท ภาพ และเปนพื้นฐานของการ ตทางธุรกิจอยาง

ยั่งย  5 หมวด ดังนี้ 

หุน 

ูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

นไดเสีย 

ละความโปรงใส 

องคณะกรรมการ 

 

ยางเทาเทียมกัน 

บริษัทเคารพสิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ทั้งสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย เชน การเขารวมประชุมเพื่อ

ใชสิทธิออก ัติจายเงินปนผล การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ เปนตน และสิทธิมากกวาสิทธิตามกฎหมาย 

โดยเปดเผยขอมูล ขาวสารตางๆ ที่สําคัญใหผูถือหุนรับทราบผานทางเว็บ ริษัท  

ในเรื่องการประช ุน กอนการจัดประชุมสามัญ ัทไดเปดโอกาสใหผูถ ชุมและ

วงหนาต้ังแตกลางเดือนพฤศจิกายน โดยคณ รไดกําหนดหลักเกณฑตางๆ เชน รถือหุนของผูที่

อบการพิจารณา ชองทางรับเร่ือง  กํ รับเร่ือง และไดมีการแจงขอมูลผา แพรขอมูลของ

ทย และเปดเผยรายละเอียดหลักเกณฑใน งบริษัท  สวนการสงหนังสือเชิญป ทไดแนบขอมูล

ะวาระใหผูถือหุนไดรับทราบ รวมทั้งหนัง ทะแบบตางๆ และรายช่ือกรรมกา รณีไมสามารถ

รตัวแทนในการมอบฉันทะ โดยบริษัทไ หนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสา าษาไทยและ

บริษัทลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณาข รับเอกสารฉบับจริง 

ณะกรรมการบริษัทจะเขารวมประชุม กไมมีเหตุจําเปนซ่ึงไมสามารถหล ึ่งในปที่ผานมา 

าน เมื่อเร่ิมประชุมประธานในที่ปร ระธานกรรมการไดแจงกฎเกณฑ ประชุม และให

นรายบุคคล รวมท้ังเปดโอกาสใหผูถือ งความคิดเห็นและซักถามในเร่ือง กับการประชุม

น้ี บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสงค ิษัทลวงหนาผานทางอีเมลของ  

ภายหลังการประชุมผูถือหุน บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมและเผยแพรรายงานการประชุมในเว็บไซตของบริษัทภายใน 14 วัน 

ีนโยบายมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในนํา

อการดูแลการใชขอมูลภายใน นอกจากนี้ในเรื่องการทํารายการที่

ไดเสียหรือมีสวนเกี่ยวของจะไมมีสิทธิออกเสียง

กระบวนการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียหรือมีสวนเกี่ยวของ 

หลักทรัพยแหงประเทศไ

ีโครงสราง และกร ามสัมพันธระหวา การ  ฝายจัดการ อสรางความสาม

ึงถึงผูมีสวนได  คณะกรรมการบ

นินธุรกิจภายใตหลักก หลักเ

กทรัพยและตลาดหลักทรัพยเพื่อเสร ีระบบ ธิ เติบโ

ืน ซ่ึงสามารถแบงออกเปน

1. สิทธิของผูถือ

2. การปฏิบัต ิตอผ

3. บทบาทของผูมีสว

4. การเปดเผยขอมูลแ

5. ความรับผิดชอบข

หมวดที่ 1 และ 2 สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอ

 
เสียงในการประชุมผูถือหุน การอนุม

ไซตของบ

ุมผูถือห ผูถือหุนประจําป บริษ ือหุนเสนอวาระการประ

เสนอช่ือกรรมการบริษัทล ะกรรมกา  สัดสวนกา

เสนอ รายละเอียดของขอมูลประก าหนดเวลา นระบบเผย

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไ เว็บไซดขอ ระชุม บริษั

ประกอบการพิจารณาในแตล สือมอบฉัน รอิสระในก

มารวมประชุมไดแตตองกา ดเผยแพร รแนบทั้งภ

ภาษาอังกฤษในเว็บไซตของ อมูลกอนได

 ในวันประชุมผูถือหุน ค ทุกทานหา ีกเล่ียงได ซ

มีกรรมการบริษัทเขารวมประชุมทุกท ะชุมซ่ึงเปนป ที่ใชในการ

สิทธิผูถือหุนไดเลือกกรรมการเป หุนไดแสด ที่เก่ียวของ

หรือเก่ียวของกับบริษัท นอกจาก ําถามมายังบร บริษัทอีกดวย

สําหรับการดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน คณะกรรมการม

ขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตนและผูอื่น ซ่ึงรายละเอียดอยูในหัวข

เก่ียวโยง บริษัทมีมาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการที่เก่ียวโยง ซ่ึงกรรมการที่มีสวน

ใน
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หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัท ไดใหความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุมทั้งภายใน และภายนอกบริษัท ต้ังแตผูถือหุน พนักงาน 

ารคา ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวของ รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม คณะกรรมการจึงไดกําหนด

ใหความสําคัญตอความพอใจและความเช่ือมั่นของลูกคาโดยใหบริการอยางมีคุณภาพในราคาที่

เปนธรรม และรักษาผลประโยชนของลูกคาดวยความซ่ือสัตยสุจริต เปนตน 

วยความเสมอภาค และเปนธรรม เชน ไมเรียก หรือไมรับหรือจายผลประโยชนใดๆ ที่

เงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงไวอยางเครงครัด รวมถึงพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพท่ียั่งยืน

ีความเช่ือถือซ่ึงกันและกัน 

ําเนินธุรกิจภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่เปนธรรม ไดแกประพฤติปฏิบัติภายใต

ทําลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคา ดวยการกลาวหาในทางใหราย เปนตน 

 อกจากนี้ บริษัทยังใหความสําคัญตอการรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม โดยปฏิบัติตามขอกฎหมาย หรือขอบังคับที่เก่ียวของ 

รวมถึงการ ูแลเร่ืองสิ่งแวดลอมและมีมาตรการการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการดําเนินงานดวย  โดยในดานส่ิงแวดลอม บริษัทได

มีการรณรงคใหพนักงาน

วยกันประ

นธชุมชน” ของคณะกรรมการกองทุนตลาดหุนรวมใจ 

ชวยภัยน้ํา

ะกรรมการ

ตรวจสอบจ

 

ารเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินทางเว็บไซตของ

บริษัท โดยบริษัทไดเปดเผยขอมูลขององคกร การกํากับดูแลกิจการที่ดี โครงสรางผูถือหุน โครงสรางคณะกรรมการ รวมทั้งขาวสารตางๆ ของ

ลูกคา คูคา คูแขงทางก

นโยบายไวในจริยธรรมธุรกิจ สําหรับใชเปนแนวทางการปฏิบัติ เพื่อใหคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือเปนหลักปฏิบัติ

ในการดําเนินงาน โดยถือเปนภาระหนาที่ และเปนวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติ ซ่ึงสรุปไดดังนี้  

• การปฏิบัติตอพนักงานนั้นบริษัทไดคํานึงถึงความสําคัญของพนักงานทุกคนและใหการดูแลรวมถึงความเปนธรรมในดาน

โอกาส ผลตอบแทน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน  

• การปฏิบัติตอลูกคา บริษัทได

• การปฏิบัติตอคูคา บริษัทปฏิบัติตอคูคาด

ไมสุจริตในการคากับคูคา และปฏิบัติตาม

กับคูคาและคูสัญญา และม

• การปฏิบัติตอคูแขงทางการคา บริษัทด

กรอบกติกาของการแขงขันที่ดี และไม

น

ด

กําหนดมาตรการในการลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมทั้งสวนหนวยงานและโรงงานซอมบํารุง นอกจากนี้ บริษัทได

ช หยัดทรัพยากรและพลังงานดานตางๆ ทั้งการใชไฟฟา น้ําประปา และโดยเฉพาะอยางย่ิงการใชน้ํามัน ซ่ึงจากการติดตามพบวา มี

การใชน้ํามันอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ทางดานสังคม บริษัท เขารวมเขาโครงการ “คืนโรงเรียนใหลูกหลาน สานสัมพั

ทวม ซ่ึงมอบหมายใหสมาคมฯบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพยเอ็ม เอ ไอ (maiA)  เปนผูดูแลโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุนใน

โครงการ “คืนโรงเรียนใหลูกหลาน สานสัมพันธชุมชน” นั้น สมาคมฯ รวมกับโรงเรียน, ชุมชนทองถิ่น, และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

เอ็ม เอ ไอ ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนตามวัตถุประสงคของกองทุนฯ จนแลวเสร็จ และดําเนินการจัดทําพิธีสงมอบอาคารใหแก

โรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี และนนทบุรี เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 โดยโรงเรียนที่ไดรับมอบมีรายนามดังตอไปนี ้

• โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี 

• โรงเรียนวัดสุทธาวาส จังหวัดปทุมธานี 

• โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร จังหวัดนนทบุรี 

 ทั้งนี้ผูมีสวนไดเสียสามารถสงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะใหคณะกรรมการบริษัทผานทางเลขานุการบริษัท ผานทางเว็บไซตของ

บริษัทหรือทางไปรษณีย และหากผูใดพบการกระทําผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไมถูกตอง หรือระบบควบคุมภายในที่

บกพรอง สามารถแจงขอมูลผานเลขานุการบริษัท โดยบริษัทจะคุมครองผูแจงเบาะแสโดยไมเปดเผยช่ือผูแจงเบาะแส และคณ

ะเปนผูพิจารณาตรวจสอบขอมูลและรายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบตอไป   

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 บริษัทจัดใหมีการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เก่ียวของกับบริษัท ทั้งขอมูลทางก
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บริษัททั้งจากภายในและภายนอกทางเว็บไซดของบริษัท  ซ่ึงขอมูลสวนใหญจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวนโหลด

รายงานประจ อน

 น 4 ทาน และกรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 4 ทาน และ

ธนาค งบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการไดกําหนดคุณสมบัติ

คุณสมบ

ไตรมาส รรมการบริษัทรับทราบเปนรายเดือน 

อนุม ี่ยง รวมถึง

ยการที่อ

นักงานบริษัทแลว  สวนคาตอบแทนกรรมการผูจัดการใหญจะมีการกําหนดตามผลการประเมินของ

ูอื่น 

กับการใชขอมูลภายใน หนาที่ในการรายงานการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท 

งไมบรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

อกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย ทั้งนี้ 

นหรือรับโอนหลักทรัพยนั้น และใหสงสําเนารายงานการถือหลักทรัพย

ลาวใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ําป แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ56-1) และงบการเงินของบริษัทได ซ่ึงจะทําใหผูถือหุนหรื ักลงทุนสามารถเขาถึง

ขอมูลไดสะดวก นอกจากนี้ บริษัทไดจัดต้ังหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ เพื่อทําหนาที่สื่อสารกับผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะหหลักทรัพย

ทั่วไปอยางเทาเทียมกัน  

 

หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทาน โดยแบงเปนกรรมการอิสระจํานว

กรรมการที่ไมเปนผูบริหารอีก 1 ทาน ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา ทั้งดานกฎหมาย บัญชี การเงินการ

าร เศรษฐศาสตร การกํากับดูแล รวมถึงงานวิศวกรรม ซ่ึงลวนแตเก่ียวของกับธุรกิจขอ

ของกรรมการอิสระที่เขมกวาขอกําหนดของก.ล.ต.และตลท. คณะกรรมการไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยจํานวน 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดยอยมี ขอบเขตอํานาจหนาที่ และ

ัติซ่ึงกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดยอยจะรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนราย

 และคณะกรรมการบริหารจะรายงานผลการดําเนินงานใหคณะก

 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาเห็นชอบวิสัยทัศน ทิศทางแนวโนมของธุรกิจ ประมาณการรายไดของปถัดไป รวมถึงพิจารณา

ัติงบประมาณลงทุนประจําป นอกจากน้ีไดพิจารณาทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการบริหารความเส

รา าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน (ถามี) และใหความเห็นเร่ืองความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยต้ังแตป 2550 

คณะกรรมการไดเร่ิมมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนรายคณะ สวนคาตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ

การจายคาตอบแทน ซ่ึงไดผานการอนุมัติจากผูถือหุน ทั้งนี้ ไดมีการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมและพิจารณาผลการดําเนินงานของบริษัท

ประกอบ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการชุดยอย ยกเวนคณะกรรมการบริหารรวมถึงกรรมการ

ผูจัดการใหญที่ไดรับผลตอบแทนในฐานะพ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเร่ิมต้ังแตการปฏิบัติงานในป 2551  

 

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตนและผ

โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้ 

1. บริษัทใหความรูแกกรรมการและผูบริหารเกี่ยว

และบริษัทยอยของตน คูสมรส และบุตรที่ยั

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และตามข

2. กรรมการและผูบริหารมีหนาที่จัดทําและสงรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยตองรายงานดังนี้ 

• รายงานการถือหลักทรัพยคร้ังแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแตวันปดการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน หรือ

วันที่ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหาร 

ภายใน 3 วันทําการนับต้ังแตมีการซ้ือ ขาย โอ

ดังกลาวใหแกบริษัทภายในวันที่สงรายงานดังก
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3. กําหนดให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในที่มีนัยสําคัญที่อาจสงผลตอการเปล่ียนแปลงของราคาซ้ือ

ขายหลักทรัพย จะตองระงับการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการ

ดําเนินงาน (กําหนดเวลาในการประกาศผลการดําเนินงาน คือ 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วันนับจากวันสิ้นปบัญชี) 

หรือกอนที่ขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน  

4. บริษัทมีจริยธรรมธุรกิจเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงมีขอหามเก่ียวกับการใชขอมูลภายใน เพื่อประโยชนของกรรมการ ผูบริหาร 

ูลภายในแกบุคคลอื่น เพื่อประโยชนในการซ้ือขายหุนของบริษัท 

 

 

 

 

 

และพนักงานในการซ้ือขายหุนของบริษัท หรือใหขอม

หากพบวากรรมการหรือผูบริหารรวมทั้งพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในฝาฝนจริยธรรมธุรกิจในเร่ืองที่เก่ียวของกับการใชขอมูล

ภายใน และทําใหบริษัทไดรับความเส่ือมเสียหรือเสียหาย บริษัทจะดําเนินการตามท่ีเห็นวาเหมาะสมซ่ึงรวมถึงการประสานงานกับหนวยงาน

กํากับดูแลที่เก่ียวของเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป 
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การควบคุมภายใน 

บริษัทไดใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในโดยบริษั

 

ทดําเนินการวาจางบริษัท ชญตร จํากัด เปนผูตรวจสอบภายในอิสระ 

เพื่อแนะน

างๆ เก่ียวกับการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

• จัดทํารายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน และนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ัง 

• ประเมินความเส่ียงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท พรอมจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

• สอบทานใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดที่ตลาดหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

กําหนด 

โดยในป 2555 ผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในอิสระและผูสอบบัญชีภายนอกไมพบขอสังเกตที่มีสาระสําคัญ ซ่ึง

ะกรรมการตรวจสอบไดรับทราบและใหขอคิดเห็นเก่ียวกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในอิสระและผูสอบบัญชีภายนอก 

ถึงผลการแกไขของบริษัท นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 โดยมีกรรมการ

วจสอบของบริษัททั้ง 3 ทานเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยไดพิจารณา

ูตรวจสอบภายในอิสระ และรายงานของฝายบริหารรวมถึงการตอบขอซักถามของฝายบริหาร ซ่ึงสรุปไดวาจากการประเมิน

บบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงานของ

ฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาบริษัทมีการควบคุมภายในที่

มาะสมและเพียงพอ  

  

 

 

ต้ังแตเดือนมิถุนายน 2548  บริษัทดังกลาวเปนบริษัทที่รับตรวจสอบภายใน วางระบบบัญชี โดยเนนงานดานการตรวจสอบภายในเปนหลัก 

ําและออกแบบระบบงานบัญชี พรอมทั้งประเมินระบบควบคุมภายใน โดยมีหนาที่และความผิดชอบดังนี้ 

• จัดทําแผนงานตรวจสอบประจําป 

• สอบทานและใหคําแนะนําแกฝายต

คณ

รวม

ตร

จากรายงานของผ

ระ

เห

 

 

 

 



รายงานประจําป  2555 
 

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) | 
 

36 

ปจจัยความเส่ียง 

ความเส

 รวม

ของ

อุตสาหกรรมก ปที่ผานมา แมจะมีความผันผวนบางซ่ึงเปนไปตามสถานการณในแตละชวงแตในภาพรวมถือ

วาอย

ดานราคามากน

 อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงดําเนินนโยบายลดความเส่ียงจากความผันผวนของราคาและการขาดแคลนของวัตถุดิบ โดยการส่ังซ้ือ

วัตถุดิบบา

ความเส งในการที่ไมสามารถหางานใหมเมื่อโครงการปจจุบันเสร็จสิ้นแลว 

การกอสรางงานฐานรากน้ันใชเวลาในการดําเนินการของแตละโครงการไมนานนักประมาณ 2-6 เดือน และอาจใชเวลามากท่ีสุด

ประมาณ 10-12 เดือน ในกรณีที่เปนโครงการขนาดใหญ ดังนั้นบริษัทจําเปนตองหาโครงการใหมมาแทนงานที่ใกลแลวเสร็จอยางตอเนื่องเพื่อ

ษารายไดของบริษัทใหเติบโตอยางสม่ําเสมอ  

ในป 2555 ที่ผานมา อุตสาหกรรมกอสรางงานฐานรากยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง แมในชวงไตรมาส 2 งานของภาคเอกชนเกิดการ

ลอตัวจากผลกระทบของการปรับข้ึนคาแรงข้ันตํ่า แตในภาพรวมของป 2555 ถือวาปริมาณงานในตลาดอยูในระดับที่ใกลเคียงกับกําลังการ

ิตของอุตสาหกรรม ทําใหการแขงขันดานราคาอยูในระดับที่ไมสูงนัก ซ่ึงเปนผลสืบเนื่องจากการดําเนินนโยบายลงทุนของภาครัฐเพื่อเพิ่ม

ะสิทธิภาพและยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศรวมถึงกระตุนเศรษฐกิจโลก ดังจะเห็นไดจากโครงการรถไฟฟาสายสีตางๆ

ําเนินการไดตามแผน และงานภาคเอกชนก็มีออกมาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทคาดวาจะไดรับประโยชนจากงานโครงสรางและ

ารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ รวมถึงโครงการกอสรางตางๆตามแผนการฟนฟูเศรษฐกิจและการปองกันอุทกภัยในอนาคต ที่จะมีการ

างอยางตอเนื่องไปอีก 3 - 5  ป ขางหนาซ่ึงจะชวยลดความเสี่ยงนี้ลงได นอกจากนี้ บริษัทยังมีการพัฒนาความสามารถในการหางานใหดี

างตอเนื่อง ทําใหฐานลูกคาของบริษัทเติบโตขึ้นทุกๆป 

 

ี่ยงจากความผันผวนของราคาและอุปทานของวัตถุดิบ 

วัตถุดิบหลักของบริษัทคือ คอนกรีต เหล็กเสน ซีเมนต  น้ํามันดีเซล และสารละลายพยุงหลุมเจาะ (เบนโทไนทและโพลีเมอร) ภาพ

ป 2555 ราคาวัตถุดิบหลักประเภทคอนกรีตมีการปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่องต้ังแตตนป ซ่ึงเปนไปตามความตองการใชที่มากขึ้นของ

อสราง สําหรับราคาน้ํามันดีเซลใน

ูในระดับทรงตัวตลอดทั้งป โดยเปนผลจากนโยบายการตรึงราคาในประเทศ สําหรับราคาเหล็กเสน ในป 2555 ที่ผานมาไมมีความผันผวน

ัก ซ่ึงเปนผลจากการที่เศรษฐกิจโลกยังอยูในภาวะชะลอตัว ทําใหความตองการใชเหล็กคอนขางทรงตัว  

งรายการที่ใชในโครงการที่ไดรับวาจาง เชน เหล็กเสน  เปนการลวงหนาทั้งจํานวน และบางรายการ เชน คอนกรีตและสารละลาย

พยุงหลุมเจาะ บริษัทสามารถทําสัญญากําหนดราคาคงที่ในระยะเวลาหนึ่ง ประกอบกับลักษณะงานของบริษัทที่ใชเวลาในการทํางานสั้น โดย

เฉล่ียแลวประมาณ 2 – 6 เดือน ตอโครงการ ทําใหโอกาสที่บริษัทจะประสบกับความผันผวนของราคาวัตถุดิบในแตละโครงการนั้นจํากัด 

สําหรับความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศนั้นมีผลตอราคาวัตถุดิบคอนขางตํ่า  เนื่องจากวัตถุดิบหลักทั้งหมดสามารถ

จัดซ้ือไดภายในประเทศ  

 สําหรับในกรณีของน้ํามันดีเซลซ่ึงไมสามารถจัดซ้ือลวงหนาหรือกําหนดราคาคงที่ไดนั้น บริษัทมีนโยบายในการลดผลกระทบจากราคา

น้ํามันดีเซล  โดยการรณรงคใหมีการประหยัดการใชน้ํามันดีเซลหนางาน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ลด Down-time) นอกจากนี้ บริษัทจะ

พิจารณาปรับราคาสินคาข้ึนเพื่อชดเชยตนทุนตามความเหมาะสมโดยยังคงศักยภาพการแขงขันได  

 

ี่ย

รัก

ชะ

ผล

ปร

ซ่ึงสามารถด

สาธ

กอสร

ข้ึนอย
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ความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญและประสบการณในงานฐานราก 

งานของบริษัทเปนงานที่จําเปนตองใชบุคลากรที่มีความรูความชํานาญในการกอสรางงานฐานรากไมวาจะเปนการวางแผนงาน เทคนิคการ

ดําเนินงาน การติดตอหาลูกคา การใชเคร่ืองจักรและอุปกรณในการทํางาน ตลอดจนการซอมบํารุงเคร่ืองจักรใหอยูในสภาพที่พรอมดําเนินงาน หาก

บริษัทสูญเสียบุคลากรที่มีผลตอการทํางานที่สําคัญไดแก ผูบริหารระดับสูง และวิศวกรที่มีประสบการณ ความรูความสามารถไป    อาจสงผลตอการ

ดําเนินงานของบริษัทได  

อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการดูแลสวัสดิการของพนักงานและใหผลตอบแทนในระดับที่สามารถแขงขันกับตลาดได โดยในป 2555 ที่

ผานมา บริษัทไดทําการปรับโครงสรางผลตอบแทนใหกับพนักงานแตละระดับตามนโยบายการปรับข้ึนคาแรงข้ันตํ่าของรัฐบาล และมีความสอดคลอง

กับอัตราผลตอบแทนของอุตสาหกรรมมากข้ึน โดยเฉพาะในสวนของแรงงานมีฝมือซ่ึงมีโอกาสเกิดภาวะขาดแคลนหากปริมาณงานในตลาดปรบสง

ใหกับบริษัทอยางเต็มที่และรักษาบุคลากรใหทํางาน

นใดขาด บริษัทสามารถสลับสับเปล่ียนบุคลากรเพื่อ

แทนส

น เร่ืองการสงมอบพื้นที่ 

ารพิจา

าอาจเกิดจากผูรับจางหรือบริษัทเอง เชน ในกรณีที่เกิดภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบหลัก โดยถาบริษัทไมสามารถสงมอบ

นไดต

วามเสี่ยงจากการที่ถูกฟองรองหากโครงการมีปญหา 

อกแบบ หรือการกอสรางที่ไมได

มาตรฐา

ีการวาง Maintenance Bond หรือออกหนังสือรับประกันผลงานจากบริษัท เปนระยะเวลา 1-2 ป 

เพื่อเปน

 

ั ู ข้ึน

ในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทไดจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรทํางาน

กับบริษัทในระยะยาว   และจากระบบการบริหารงานบุคลากรที่ดีในปจจุบัน หากมีบุคลากรสว

ทด วนที่ขาดไปไดทันทีโดยไมกระทบกับการดําเนินงานของบริษัท  

 

ความเสี่ยงจากการกอสรางโครงการลาชากวากําหนด 

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความลาชาของโครงการโดยทั่วไป อาจเกิดจากความลาชาอันเนื่องมาจากผูวาจางเอง เช

ก รณาอนุมัติเร่ืองตางๆ ที่เก่ียวกับการกอสราง  ในกรณีที่เจาของโครงการสงมอบพื้นที่ลาชา บริษัทอาจไดรับคาชดเชยการรอพื้นที่ (Stand-by 

Fee) จากเจาของโครงการตามความเหมาะสมแลวแตกรณี ทั้งนี้ ความลาชานี้อาจมีผลกระทบตอระยะเวลา และคาใชจายในการกอสราง ซ่ึงบริษัทได

ลดความเสี่ยงจากความลาชาเหลานี้ โดยมีการประชุมวางแผนกับผูวาจางอยางตอเนื่อง ซ่ึงบริษัทจะนําเคร่ืองจักรเขาสถานท่ีกอสรางก็ตอเมื่อผูวาจาง

ไดจัดเตรียมความพรอมของพื้นที่สําหรับการทํางานเรียบรอยแลว โดยที่บริษัทใหความรวมมือและประสานงานกับผูวาจาง เพื่อใหงานกอสรางสําเร็จ

ลุลวงตามระยะเวลาที่กําหนด  

นอกจากนี้ความลาช

งา ามกําหนดก็อาจตองเสียคาปรับ  ซ่ึงบริษัทลดความเสี่ยงโดยการส่ังซ้ือวัตถุดิบบางรายการที่ใชในโครงการที่ไดรับวาจางเปนการลวงหนาทั้ง

จํานวน นอกจากนี้หากมีความจําเปนบริษัทยังสามารถที่จะเพิ่มกําลังคนและเคร่ืองจักรเพื่อเรงรัดงานได 

 
ค

ความเสียหายที่เกิดข้ึนกับสิ่งปลูกสรางอาจเกิดข้ึนโดยมีสาเหตุไดหลายประการ เชน ความผิดพลาดจากการอ

น ซ่ึงอาจสงผลใหเกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บ ดังนั้นการฟองรองจากผูที่ไดรับความเสียหายจากเหตุการณดังกลาว อาจสงผลใหบริษัท

ถูกเรียกรองความเสียหายได 

เมื่อบริษัทสงมอบงานใหกับผูวาจางแลวบริษัทจะม

การประกันคุณภาพของผลงาน โดยที่ผานมา ในโครงการตางๆ ที่บริษัทดําเนินการยังไมเคยเกิดความเสียหายรุนแรง และบริษัทไมเคยถูก

ฟองรองใดๆ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีระบบการควบคุมการกอสรางที่มีมาตรฐานสูง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากขบวนการกอสรางใหมีนอย

ที่สุด นอกจากนี้ในระหวางการกอสรางบริษัทยังจัดใหมีประกันภัยสําหรับงานกอสรางเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบหากเกิดความเสียหายจากการ

ดําเนินงาน 
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ความเสี่ยงจากการไมไดรับชําระหนี้จากลูกคา 

จากภาวะเศรษฐกิจที่มีปจจัยภายนอกที่ผันผวนหลายประการ เชน อัตราแลกเปลี่ยน ราคาวัตถุดิบกลุมน้ํามันและแรโลหะ อัตราเงินเฟอ วิกฤติ

เศรษฐกิจในยุโรปและอเมริกา เปนตน  รวมทั้งปญหาทางการเมืองที่อาจสงผลตอเสถียรภาพของรัฐบาลในอนาคต อาจสงผลกระทบตอภาค

อสังหาริมทรัพยและธุรกิจกอสราง  ทําใหลูกคาบางรายของบริษัทประสบปญหาสภาพคลอง ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการชําระหนี้ใหแกบริษัท  

เพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากการไมไดรับชําระหนี้ บริษัทจะทําการตรวจสอบฐานะการเงินและช่ือเสียงของลูกคากอนตัดสินใจรับงาน และใน

บางกรณ

 

 

 

ี บริษัทจะขอหลักประกันการชําระเงินกอนเริ่มดําเนินงาน เชน เงินจายลวงหนา หนังสือคํ้าประกันการชําระเงิน หรือต๋ัวอาวัล สําหรับลูกหนี้ที่

คาดวาจะเรียกเก็บเงินไมไดนั้น บริษัทจะพิจารณาต้ังสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ และติดตามทวงหนี้ดังกลาวจนถึงที่สุด หรือหากจําเปน บริษัทจะ

ดําเนินการทางกฎหมายตอไป 
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คําอธิบายและการวิเคราะหจากฝายจัดการ 

าพรวมของการดําเนินงานที่ผานมา 

ในป 2555 เมื่อการเมืองภายในประเทศมีเสถียรภาพมากข้ึน ทําใหนักลงทุนมีความมั่นใจ ประกอบกับโครงการกระตุนเศรษฐกิจ

โดยภาค ็ทําใหมีโครงการกอสรางตางๆ ออกมาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ราคาน้ํามันที่ยังคงอยูในระดับสูงทําใหคอนโดมิเนียมในทําเลที่มี

ศักยภาพสูง เชน ใกลสถานีรถไฟฟายังคงเปนที่นิยม ทําใหมีโครงการของผูประกอบการรายใหญออกมาตอเนื่องตลอดทั้งป ทําใหภาพรวมของ

ธุรกิจกอสรางฐานรากยังคงเติบโตตอเนื่อง ยกเวนในชวงไตรมาสที่ 2 ถึง 3 ซ่ึงมีการชะลอตัวลงเนื่องมาจากผลกระทบของการปรับข้ึนคาแรงข้ัน

ตํ่าเปนว ะ 300 บาทในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

 ทั้งนี้ในป 2555 นี้ บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากงานกอสรางรวมทั้งส้ิน 1,089.93 ลานบาท โดยแบงเปนโครงการภาคเอกชน

รอยละ 67.08  และโครงการภาครัฐรอยละ 32.92      

ดานตนทุนของบริษัท   ถึงแมวาในระหวางปตนทุนแรงงาน และ ราคาวัสดุยังคงมีความผันผวนเนื่องจากไดรับผลกระทบจาก

นโยบาย ี่ประกาศปรับคาแรงข้ันตํ่าเปนวันละ 300 บาท ต้ังแต เดือนเมษายน 2555 เปนตนมา  แตเนื่องจากงานเสาเข็มเจาะเปนงานที่

ใชเวลาไ   บริษัทจึงไดรับผลกระทบไมมากเนื่องจากเมื่อรับงานโครงการใหมจะสามารถปรับราคาใหสอดคลองกับตนทุนที่เปล่ียนไปได  มี

เพียงโครงการที่มีระยะการกอสรางเปนเวลานานที่ไดรับผลกระทบ ไดแก โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ําตางๆ ที่บริษัทเปนคูสัญญากับ

ภาครัฐ ( ิษัทไดจางเหมาชวงตอใหบริษัทยอยเปนผูดําเนินการกอสราง) ซ่ึงไมสามารถปรับราคากับภาครัฐได  โครงการเหลานี้ไดรับ

ผลกระทบจากปญหาอุทกภัยคร้ังใหญในป 2554 และผลกระทบจากการเตรียมปองกันอุทกภัยในป 2555  ตลอดจนมีปญหาอุปสรรคของพื้นที่

บริเวณกอส าง เชน มีการรุกลํ้าพื้นที่โดยประชาชน  ทําใหโครงการเกิดความลาชา  อยางไรก็ตามบริษัทยอยไดทําการประมาณการตนทุนการ

กอสรางโครงการเหลานั้นใหมใหสอดคลองกับสภาวะในปจจุบัน  และไดต้ังสํารองผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดจากการกอสรางของโครงการ

ลานั้นไว 

ลการดําเนินงาน 

ป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการรับจางกอสรางรวม 1,089.93 ลานบาท   ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปกอนจํานวน 145.16 ลาน

ท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 15.36 โดยงานภาครัฐที่สําคัญไดแก โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณ Block E & D2 บริเวณศูนยการคาสยามสแควร   

รงการรถไฟฟาสายสีมวง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําดานใตคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย(ปรับปรุงสถานีสูบน้ําและกอสรางเข่ือน 

ส.ล.คลองเลนเปน)  โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําคลองกรวย  โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล.และ สถานีสูบน้ําคลอง

ทรงกระเทียมจากซอยโชคชัย4 ถึงคลองจ่ัน  โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลองตาสาด โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลองวัดยานนาวา 

สวนโครงการภาคเอกชนที่สําคัญ ไดแก  โครงการ AIA สาทร โครงการ AIA ถนนรัชดาภิเษก โครงการ Show DC ถนนพระรามเกา โครงการ 

Star View โครงการ TC Green โครงการ IDEO MOBI โครงการ Circle Living Prototype โครงการ LPN  เปนตน   

ตนทุนงานรับจางประกอบไปดวยคาจางแรงงาน  คาวัสดุที่ใชในการกอสราง คาเสื่อมราคา วัสดุสิ้นเปลือง และคาใชจายในการผลิต

อื่นๆ เรียงตามลําดับตามมูลคาตนทุน ซ่ึงวัสดุกอสรางหลักของงานฐานราก ไดแก คอนกรีตผสมเสร็จ ซีเมนต เหล็กเสน น้ํามันดีเซล และ

สารละลายพยุงหลุมเจาะ (เบนโทไนทและโพลีเมอร) โดยราคาของวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดและเศรษฐกิจ   

 

ภ

รัฐก

ันล

รัฐบาลท

มนาน

บร

ร

เห

 

ผ

บา

โค

ค.



รายงานประจําป  2555 
 

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) | 
 

40 

ในป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนจากงานกอสรางรวม 968.71 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป

รอยละ 24.78 คิดเปนอัตราสวนตนทุนตอรายไดจากงานกอสรางรอยละ 88.88 

กอน 192.37 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน

  บริษัทมีคาใชจายในการขายและการบริหารซ่ึงประกอบไปดวย คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน คาใชจายสํานักงาน ภาษีและ

คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่นๆ เปนตน โดยในป 2555 บริษัทและบริษัมยอยมีคาใชจายในการขายและการบริหารเทากับ 52.23 ลานบาท 

เปนสวนเฉพาะของบริษัทจํานวน 45.37 ลานบาท ซ่ึงลดลงจากปกอน 10.37 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 18.60 และเปนสวนของบริษัทยอย

จํานวน 6.86 ลานบาท 

สําหรับ ป 2555 จากผลประกอบการของบริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 77.66 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 2.60 ลานบาทหรือเพิ่มข้ึน

 3.46 มีกําไรสุทธิตอหุนข้ันพื้นฐานในอัตรา 0.39 บาทตอหุน  สวนผลประกอบการเมื่อรวมกับบริษัทยอยมีกําไรสุทธิเทากับ 64.23 ลาน

าท (ไมรวมขาดทุนสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยจํานวน 27.60 ลานบาท) ลดลงจากปกอนซ่ึงมีกําไรสุทธิเทากับ 75.65 ลานบาท (ไมรวม

)  

 

ินทรัพยไมหมุนเวียนจํานวน 251.87 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอนประมาณ 10.32 ลาน

บาท สินทร

ิ่มข้ึนประมาณ 30 ลานบาท  และอื่น ๆ เพิ่มข้ึนประมาณ 2 ลานบาท  โดยมีอัตรา

ผลตอบแทนของสินทรัพยสําหรับป 2555 เทากับรอยละ 4.66 

งินรวมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 1.01 เทา  และอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนอยูที่รอยละ 8.98 

 

ัญชี 

 

รอยละ

บ

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยจํานวน 0.57 ลานบาท

ฐานะทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 842.09 ลานบาทซ่ึงเปนสินทรัพยหมุนเวียน 590.22 ลานบาท   

เพิ่มข้ึนจากปกอนประมาณ 102.44 ลานบาท  เปนส

ัพยหมุนเวียนที่เพิ่มข้ึนสวนใหญ  เปนการเพิ่มข้ึนในรายการเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประมาณ 11 ลานบาท ลูกหนี้การคา

ประมาณ 59 ลานบาท รายไดคางรับที่ยังไมไดเรียกชําระเพ

ทางดานหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอย มีหนี้สินรวม 423.87 ลานบาท เปนประเภทหน้ีสินหมุนเวียน

จํานวน 405.99 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2554 ประมาณ 96.17 ลานบาท  โดยสวนใหญเปนการเพิ่มข้ึนในสวนของเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน

กูยืมระยะสั้นประมาณ 20.5 ลานบาท เจาหนี้การคาและต๋ัวเงินจายประมาณ 62.09 ลานบาท  และอื่นๆเพิ่มข้ึนประมาณ 13.58 ลานบาท  

เปนประเภทหนี้สินไมหมุนเวียนจํานวน 17.88 ลานบาท ลดลงจากป 2554 ประมาณ 4.55 ลานบาท ซ่ึงเปนการลดลงในสวนของเงินกูยืมระยะ

ยาวจากธนาคาร และ หนี้สินตามสัญญาเชาซ้ือประมาณ 3.80 ลานบาท และอื่นๆ ลดลงประมาณ 0.75 ลานบาท 

สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามงบการเงินรวมมีจํานวน 418.22 ลานบาท  โดยในสวนเฉพาะของบริษัทมีสวนของ

ผูถือหุนเทากับ 408.27 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอนซ่ึงเทากับ 384.03 ลานบาท ทั้งนี้ในระหวางป บริษัทไดจายเงินปนผลเปนเงิน 40 ลานบาท 

ตามงบการเ

คาตอบแทนผูสอบบ

ในป 2555 บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนผูสอบบัญชี (Audit Fee) ใหแกผูสอบบัญชี แหงบริษัทแกรนท ธอนตัน จํากัด เปน

จํานวนเงิน 820,000 บาท ซ่ึงเปนคาสอบบัญชีที่เปนสวนเฉพาะของบริษัท 620,000 บาท และสวนของบริษัทยอยจํานวน 200,000 บาท บริษัท

ไมมีคาบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่จายใหกับผูสอบบัญชี สํานักงานผูสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับ

ผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีดังกลาว ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายอื่นในการตรวจสอบ เชน คาจัดพิมพงบการเงิน คาพาหนะ เปนตน ซ่ึงไม

เกินรอยละ 10 ของคาสอบบัญชี 
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รายการระหวางกัน 
 

ในการประกอบธุรกิจ บริษัทไดมีการทํารายการระหวางกันกับบริษัทยอย โดยขอมูลรายละเอียดรายการระหวางกันไดเปดเผยไวใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

เมื่อบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ  แลว คณะกรรมการบริษัทไดดูแลใหปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตาม

เผยขอมูลการทํารายการที่เก่ียวโยงกันและการไดมาหรือการจําหนายสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท 

็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของ

คณะกรรม

องบริษัท ผูลงทุนทั่วไปและ

หนวยงานท

 

นโยบาย

ห

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเปด

 ทั้งนี้ หากมีรายการระหวางกันของบริษัทเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนของการเขาทํารายการและความเหมาะสมทางดาน

ราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดข้ึนจริง

กับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดข้ึน บริษัทจะให

ผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห

การบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผูถือหุน แลวแตกรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบหรือการสอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัท  

บริษัทไดยึดถือตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยรายการที่เก่ียวโยงกันและ/หรือการไดมาหรือจําหนายไป

ซ่ึงสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนซ่ึงจะมีการแกไขเพิ่มเติมการปฏิบัติรวมถึงการเปดเผยสารสนเทศตอผูถือหุนข

ี่เก่ียวของรวมถึงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การขออนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนตามที่ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดไว ทั้งนี้กรรมการหรือผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย หรือมีสวนเก่ียวของจะไมมีสิทธิ์ออกเสียงในกระบวนการ

พิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของ 

หรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันรวมทั้งการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยในอนาคต 

การเขาทํารายการระหวางกันที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตจะตองเปนไปตามมาตรการที่ไดกําหนดไวแลวขางตน 
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     (นายเสรี จินตนเสรี)       (นายชเนศวร แสงอารยะกุล) 

       ประธานกรรมการ                                          กรรมการผูจัดการใหญ 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ตอรา

วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการ

ไดกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทจัดทํางบการเงินเพื่อ

แสดงฐานะ

ูลที่สําคัญอยาง

เพียงพอใน

งานทางการเงินใหถูกตองครบถวน มีการใชนโยบายที่

เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ ตลอดจนสอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อปองกันหรือลดความ

เส่ียงที่อาจ

 เช่ือถือได เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป และปฏิบัติตาม

กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของ            

 

 

            

ยงานทางการเงิน 
 

ด

เปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย 

การเงินและผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาที่เปนจริงและสมเหตุผล 

 ฝายบริหารไดจัดทํางบการเงินข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป โดยไดเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดย

สม่ําเสมอ ตลอดจนใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํางบการเงิน รวมทั้งการเปดเผยขอม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 งบการเงินของบริษัทไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด ในการตรวจสอบฝายบริหารไดสนับสนุน

ขอมูลและเอกสารตางๆ เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูสอบ

บัญชีไดปรากฏในรายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงแสดงไวในรายงานประจําปแลว 

 คณะกรรมการไดตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกํากับดูแลรายงานทางการเงินใหมีประสิทธิภาพ โดยไดแตงต้ังคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ เพื่อรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับคุณภาพของราย

จะเกิดข้ึนจากการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญและเพียงพอที่จะดํารงรักษาทรัพยสินของบริษัท โดย

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไดปรากฏในรายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําปแลว 

 จากวิธีปฏิบัติและการกํากับดูแลขางตน คณะกรรมการจึงมีความเห็นวางบการเงินของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2555 ไดแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานไดถูกตอง
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของสํานักงาน

ณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีนายปญจะ เสนาดิสัย เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชัยพัฒน สหัสกุล

และ นายวิน

การเงิน 

ะนักลงทุนทั่วไปในการนําไปใชประกอบการตัดสินใจ โดย

 

ณาจากรายงานของ

ทั้งพิจา ามที่ใชในแบบประเมินที่จัดทําข้ึนตามแนวทางของ COSO (The Committee of 

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ซ่ึงผลการประเมินในป 2555 พบวา หนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปน

อิสระ และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

3. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกบริษัท ชญตร จํากัด เปนผูตรวจสอบภายในอิสระตออีก  1 ป และไดอนุมัติ

ขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายในประจําป 2556 โดยใหผูตรวจสอบภายในรายงานผลตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. ัติตามกฎหมายวาด ักทร ดของตลท. หรือกฎหมายที่เก่ียวของ

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหบริษัทมีกระบวนการท่ีจะมั่นใจไดวาการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

ค

ิต ชอวิเชียรเปนกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป 

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยกําหนดไวเปนลาย

ลักษณอักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงสอดคลองกับประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) เร่ืองคุณสมบัติและ

ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และไดรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเปนวาระประจํา  

ในป 2555 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมทั้งสิ้น 5 คร้ัง และกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมครบทั้ง 3 ทานทุกคร้ัง โดย

ไดพิจารณาและดําเนินการเร่ืองตางๆ ดังนี้ 

1. สอบทานการรายงานทาง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปสําหรับป 2555 รวมกับผูสอบ

บัญชี และฝายบริหาร เพื่อใหมั่นใจวารายงานทางการเงินของบริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปตาม

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และเปนไปตามประกาศของ ก.ล.ต.และ ตลท. ซ่ึงมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ 

ครบถวน ทันเวลา เช่ือถือได และเปนประโยชนตอผูถือหุนแล

สอดคลองกับกฎหมายและประกาศที่เก่ียวของ รวมท้ังใหการสนับสนุนและติดตามการนํามาตรฐานบัญชีสากล (IFRS) มา

ปฏิบัติ ตามท่ีสภาวิชาชีพบัญชีและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดใหแนวทางไว

นอกจากนี้ในป 2555 คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมหารือกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายบริหาร 1 คร้ัง เพื่อใหความมั่นใจวา

ผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน 

2. การสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจาร

ฝายตรวจสอบภายในและของผูสอบบัญชี ซ่ึงผูสอบบัญชี ไดใหความเห็นสอดคลองกันวา ไมพบประเด็นขอบกพรองที่เปน

สาระสําคัญในป 2555 นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

และบริษัทยอยรวม รณาคําถ

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 

สอบทานใหบริษัทปฏิบ วยหล ัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหน

กับธุรกิจของบริษัท  

หลักทรัพย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 
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5. รายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผ

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการเปดเผยขอมูลขอ

ลประโยชน 

งบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองครบถวน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําป และรายไตรมาส เพื่อให

อบบัญชีของบริษัท 

.

 แยมลีมูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4575 แหงบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ

วามเสี่ยง 

านการบริหารความเส่ียงกับฝายบริหารและผูตรวจสอบภายใน  และเห็นวาฝายบริหารมี

8. 

มั่นใจวารายการที่เกิดข้ึนนั้นสมเหตุสมผล เปนประโยชนตอบริษัท และไดดําเนินตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑของ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

6. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังผูซ่ึงมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูส

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด แลวมีความเห็นวาเปน

ผูมีความเปนอิสระ  มีความเขาใจธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี และประกอบวิชาชีพดวยความเปนกลาง สงมอบงานตรงตาม

เวลา รวมทั้งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุมัติจาก ก.ล ต. จึงเห็นควรให นายสมคิด เตียตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

2785 หรือนายโกศล

บริษัทประจําป 2556 และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนตอไป 

7. การสอบทานการบริหารค

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบท

นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ และไดบริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

การสอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานกับฝายบริหารในเร่ืองการปฏิบัติของบริษัทตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดย

สนับสนุนกําหนดใหมีชองทางแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการกระทําผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินไม

ถูกตอง หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพรอง ผานทางคณะกรรมการตรวจสอบ หรือทางเลขานุการบริษัท เพื่อนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทไดที่ info@pylon.co.th โดยบริษัทจะคุมครองผูแจงเบาะแสโดยไมเปดเผยช่ือผูแจงเบาะแส ทั้งนี้ในป 

2555 บริษัท ไมไดรับการรองเรียนใดๆ จากผูม

ประจําป 2555 ซ่ึงจัดทําโดยสมาคมสงเสริมสถาบ

ีสวนไดเสีย และจากผลการรายงานการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

ันกรรมการบริษัทไทย สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

งานวาบริษัทมีผลคะแนนเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับดี

9. 

10. 

จากก ัทมีระบบการควบคุมภายในที่

ั่นใจวาการปฏิบัติงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ ตลอดจนมีการจัดทํา

และการเปดเผยข

รายการที่เก่ียวโย

 

สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ไดราย

มาก  

ทบทวนและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบปละหนึ่งคร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานในปที่ผานมาครบถวนตามท่ี

ไดรับมอบหมาย และหนาที่ความรับผิดชอบสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของ ตลท.  

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบอยางนอยไตรมาสละ  1 คร้ัง 

ารปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวมีความเห็นวา บริษ

เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการที่ชวยใหม

อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทอยางถูกตอง ครบถวน เช่ือถือได และทันเวลา และมีการเปดเผยขอมูลในกรณีที่เกิด

งกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอยางถูกตอง ครบถวน 

 

                        

 

(นายปญจะ เสนาดิสัย) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 

คณะกรร

1 ทาน ที่มีคุณสม รกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีนายวินิต ชอวิเชียร เปน

ัสกุลเปนกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบ

คณะกรร

และกฎบัตรคณะ

ประชุมทั้งสิ้น 1 ค

1. พิจ

ัติ ความรู ความสามารถที่เหมาะสมกับกิจการของบริษัท และเสนอช่ือเปนกรรมการ

ตอ

3. ําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554 ภายในวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากผูถือ

กําหนดไว 

4. ปร

นํา

5. พิจ

พิจ

รับ

6. พิจ

นํา อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

บแทนใหครอบคลุมและชัดเจนย่ิงข้ึนตามกฎหมายที่มีการ

เปล

จากการ ลวมีความเห็นวา บริษัทไดคัดเลือก

ิจารณาถึง

ความรู คว

  

            (นายวินิต ชอวิเชียร) 

                                                                           ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 

มการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 2 ทาน และกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

บัติครบถวนตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมกา

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน นายวงศชัย แสงอารยะกุล และนายชัยพัฒน สห

แทน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป 

มการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยในรอบป 2555 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดมีการ

ร้ัง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนทุกคนเขารวมประชุมทุกคร้ัง โดยไดพิจารณาและดําเนินการเร่ืองตางๆ ดังนี้ 

ารณาโครงสราง องคประกอบ รวมท้ังคุณสมบัติของกรรมการ  

2. พิจารณาคัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบและเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงต้ัง 

พิจารณาการจัดสรรคาตอบแทนของคณะกรรมการส

หุนและเปนไปตามหลักเกณฑการจัดสรรที่ได

ะเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 2554 และกําหนดคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการใหญตามหลักเกณฑที่กําหนดไว และ

เสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ารณางบประมาณคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ไดแก คาตอบแทนรายเดือน โบนัส เบ้ียประชุม ประจําป 2555 โดย

ารณาจากคาตอบแทนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน คาตอบแทนเฉลี่ยของตลาดเอ็ม เอ ไอ ปริมาณงานและความ

ผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ 

ารณาหลักเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานและวงเงินคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการใหญ ประจําป  2555 และ

เสนอต

7. ทบทวนและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอ

ี่ยนแปลง  

ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนพิจารณาแ

และสรรหาผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและกฎหมายธุรกิจที่เก่ียวของ รวมทั้งพ

ามสามารถ ประสบการณของผูที่จะไดรับคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ รวมถึงโครงสรางและองคประกอบที่เหมาะสมของ

คณะกรรมการบริษัท และไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑที่กําหนดไวอยางเหมาะสม และภายใน

วงเงินที่ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดรายงานผลการปฏิบัติงานให

คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกคร้ังที่มีการประชุม 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ    

ปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวัน

เดียวกัน

ความร

ไทย ําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ

ความร

ม านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให

การตรวจสอบรวม  

ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดมานั้นเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

 

ผูถือหุนของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซ่ึงประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเ

 รวมท้ังหมายเหตุประกอบสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่นๆ และขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

ไพลอน จํากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

ในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมท้ังหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่นๆ  

 

ับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารของบริษัทเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ

 และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดการทุจริตหรือขอผิดพลาด  

 

ับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตาม

าตรฐานการสอบบัญชีของไทย ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดด

ไดความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

ถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน

วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุม

ภายในท่ีเก่ียวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของบริษัท เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท การตรวจสอบรวมถึงการประเมิน

ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําข้ึนโดยผูบริหาร รวมท้ังการ

ประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 
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ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนแสดงฐานะทางการเงินรวมบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และผล

ารดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ณ 

และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

ะเบียนเลขที่ 2785 

 

22 กุมภาพันธ 2556 

 

 

ก

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และผลการดําเนินงาน

 

 

 

 

 

นายสมคิด  เตียตระกูล 

ท

กรุงเทพมหานคร 
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ง
ณ

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

ส ัพย

บแสดงฐานะการเงิน
 วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

ินทร

ส

เทียบเทาเงินสด 6 54,079,026      33,305,920      53,671,212      26,981,178      

าว 7 64,766,880      78,362,264      64,697,485      78,068,621      

ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ - สุทธิ

ป 8 96,394,582      37,254,189      87,093,748      33,590,853      

5, 8 -                 -                 22,671,613      3,307,052       

รายไดคางรับท่ียังไมไดเรียกชําระ 9 180,890,923    150,692,895    164,879,608    136,583,377    

ลูกหน้ีอื่น - บริษัทยอย 5 -                 -                 2,159,867       104,041          

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย 5 -                 -                 12,500,000      20,000,000      

งานระหวางกอสรางตามสัญญา 9 18,780,851      23,219,752      6,971,149       12,777,564      

วัสดุและอะไหลคงเหลือ 35,088,573      46,315,792      31,181,960      42,126,756      

ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน - สุทธิ 10 62,395,861      57,281,639      46,932,692      37,262,392      

เงินจายลวงหนาคาวัสดุ 62,552,314      53,555,474      59,324,544      43,560,911      

เงินจายลวงหนาคางาน - บริษัทยอย 5 -                 -                 49,783,818      25,473,963      

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 15,274,538      7,788,988       12,129,647      6,090,373       

ร สินทรัพยหมุนเวียน 590,223,548    487,776,913    613,997,343    465,927,081    

ส รัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระผูกพัน 11 35,621,414      29,220,480      23,948,680      17,516,680      

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 12 -                 -                 25,500,000      15,299,970      

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 13 200,301,210    196,439,562    188,221,742    191,016,876    

เงินมัดจําและเงินประกัน 2,399,839       2,660,867       1,944,669       2,257,768       

ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายรอเรียกคืน 13,543,360      13,225,120      3,075,231       6,458,487       

ร สินทรัพยไมหมุนเวียน 251,865,823    241,546,029    242,690,322    232,549,781    

ร สินทรัพย 842,089,371    729,322,942    856,687,665    698,476,862    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการ

เงินลงทุนชั่วคร

   - ลูกคาท่ัวไ

   - บริษัทยอย

วม

ินท

วม

วม
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

(หนวย : บาท)

2554

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หมายเหตุ 2555 2554 2555

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน 14 29,784,332      9,214,355       18,845,066      

เจาหน้ีการคา 222,283,405    160,190,789    194,623,137    

หน้ีสินท่ีจะถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป

 - เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร 15 3,800,290       5,938,680       3,800,290       

 - หน้ีสินตามสัญญาเชาซื้อ 16 6,047,342       6,720,157       5,587,166       

เจาหน้ีเงินประกันผลงาน 22,328,850      17,019,107      9,654,256       

เจาหน้ีเงินประกันผลงาน - บริษัทยอย 5 -                 -                 12,154,992      

คาใชจายคางจาย 28,678,971      33,306,434      24,524,262      

คาใชจายคางจาย- บริษัทยอย 5 -                 -                 77,535,193      

เงินมัดจําคางานรับลวงหนา 58,048,601      68,536,545      56,672,907      

คาเผ่ือผลขาดทุนจากงานโครงการ 20,890,683      2,075,224       -                 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 14,127,980      6,815,205       13,168,231      

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 405,990,454    309,816,496    416,565,500    

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ 15 3,640,000       7,440,290       3,640,000       

หน้ีสินตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ 16 9,042,801       10,025,269      8,209,084       

หน้ีสินตามภาระผูกพันสําหรับ

      ผลประโยชนพนักงาน 17 5,199,551       4,968,762       4,846,257       

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 17,882,352      22,434,321      16,695,341      

รวมหน้ีสิน 423,872,806    332,250,817    433,260,841    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเ

-                 

134,232,424    

5,938,680       

6,403,489       

10,099,713      

7,452,588       

26,938,908      

32,820,564      

62,705,284      

-                 

5,096,594       

291,688,244    

7,440,290       

9,365,437       

4,230,462       

21,036,189      

312,724,433    

ฉพาะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หมายเหตุ 2555 2554 2555

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

(หนวย : บาท)

2554

 (ตอ)

สวนของผูถือหุน

    ทุนเรือนหุน - หุนสามัญ มูลคาหุนละ 1 บาท

- ทุนจดทะเบียน 300,000,000 หุน

  (2554 : ทุนจดทะเบียน 200,000,000 หุน) 20 300,000,000    200,000,000    300,000,000    

- ทุนท่ีออกและชําระแลว 200,008,000 หุน

  (2554 : 200,000,000 หุน) 200,008,000    200,000,000    200,008,000    

    สวนเกินมูลคาหุน 58,880,817      58,871,217      58,880,817      

    กําไรสะสม

- จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 18 17,172,500      13,288,500      17,172,500      

- ยังไมไดจัดสรร 132,213,314    111,868,754 147,365,507    

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัท 408,274,631    384,028,471    423,426,824    

สวนไดเสียท่ีไมอยูในอํานาจควบคุม 9,941,934       13,043,654      -                 

รวมสวนของผูถือหุน 418,216,565    397,072,125    423,426,824    

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 842,089,371    729,322,942    856,687,665    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเ

200,000,000    

200,000,000    

58,871,217      

13,288,500      

113,592,712    

385,752,429    

-                 

385,752,429    

698,476,862    

ฉพาะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนของผูถือหุน

    ทุนเรือนหุน - หุนสามัญ มูลคาหุนละ 1 บาท

- ทุนจดทะเบียน 300,000,000 หุน

  (2554 : ทุนจดทะเบียน 200,000,000 หุน) 20 300,000,000    200,000,000    300,000,000    200,000,000    

- ทุนท่ีออกและชําระแลว 200,008,000 หุน

  (2554 : 200,000,000 หุน) 200,008,000    200,000,000    200,008,000    200,000,000    

    สวนเกินมูลคาหุน 58,880,817      58,871,217      58,880,817      58,871,217      

    กําไรสะสม

- จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 18 17,172,500      13,288,500      17,172,500      13,288,500      

- ยังไมไดจัดสรร 132,213,314    111,868,754 147,365,507    113,592,712    

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัท 408,274,631    384,028,471    423,426,824    385,752,429    

สวนไดเสียท่ีไมอยูในอํานาจควบคุม 9,941,934       13,043,654      -                 -                 

รวมสวนของผูถือหุน 418,216,565    397,072,125    423,426,824    385,752,429    

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 842,089,371    729,322,942    856,687,665    698,476,862    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หมายเหตุ 2555 2554 2555

รายได

รายไดจากการรับจางกอสราง 1,089,926,005    944,769,617     1,019,672,753    

ตนทุนงานรับจางกอสราง 5,23 (968,709,393)      (776,337,700)    (864,905,456)      

กําไรข้ันตน 121,216,612       168,431,917     154,767,297       

รายไดอื่น 5,24 5,604,226          7,596,152        13,798,591        

กําไรกอนคาใชจาย 126,820,838       176,028,069     168,565,888       

คาใชจายในการขาย (2,189,871)         (2,816,645)       (1,816,466)         

คาใชจายในการบริหาร (50,041,962)       (61,344,336)      (43,553,710)       

คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (7,288,454)         (3,666,392)       (50,796)             

ผลขาดทุนจากการดอยคาในเงินลงทุนในบริษัทยอย -                   -                  (15,299,970)       

รวมคาใชจาย 5,23 (59,520,287)       (67,827,373)      (60,720,942)       

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 67,300,551        108,200,696     107,844,946       

ตนทุนทางการเงิน (2,384,182)         (2,375,480)       (1,898,622)         

กําไรกอนภาษีเงินได 64,916,369        105,825,216     105,946,324       

ภาษีเงินได 19 (28,290,529)       (29,604,552)      (28,290,529)       

กําไรสําหรับป 36,625,840        76,220,664       77,655,795        

กําไร  (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป -                   -                  -                   

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป 36,625,840        76,220,664       77,655,795        

(หนวย : บาท)

2554

841,159,704     

(686,128,050)    

155,031,654     

11,097,490       

166,129,144     

(2,468,079)       

(53,267,925)      

(3,666,392)       

-                  

(59,402,396)      

106,726,748     

(2,061,892)       

104,664,856     

(29,604,552)      

75,060,304       

-                  

75,060,304       

รแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ

สวนท่ีเปนของบริษัท 64,227,560        75,652,087       77,655,795        75,060,304       

สวนไดเสียท่ีไมอยูในอํานาจควบคุม (27,601,720)       568,577           -                   -                  

36,625,840        76,220,664       77,655,795        75,060,304       

กําไรตอหุน 21

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน

กําไรสุทธิ (บาทตอหุน) 0.32                  0.38                0.39                  0.38                

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (หุน) 200,004,239       200,004,239     200,004,239       200,004,239     

กําไรตอหุนปรับลด

กําไรสุทธิ (บาทตอหุน) 0.32                  0.38                0.39                  0.38                

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (หุน) 200,615,007       200,004,239     200,615,007       200,004,239     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

รวม

กา

52 
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

ทุนเรือนหุน สวนเกิน ผ

หมายเหตุ ที่ชําระแลว มูลคาหุน สํารองตามกฎหม

งบการเงินรวม

รวมสวนของ

ูถือหุน สวนไดเสียที่ไมอยูใน รวม

าย ยังไมไดจัดสรร ของบริษัท อํานาจควบคุม สวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - ตามที่รายงานไวเดิม 200,000,000       58,871,217         9,534,                        

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ

    ภาระผูกพันสําหรับผลประโยชนพนักงาน 17 -                         -                                                              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - ปรับปรุงใหม 200,000,000       58,871,217         9,534,                        

กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป -                         -                                                              

จายเงินปนผล 22 -                         -                                                              

จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 18 -                         -                         3,754                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 200,000,000       58,871,217         13,288                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 200,000,000       58,871,217         13,288                     

บริษัทยอยเพิ่มทุน -                         -                                                              

เพิ่มทุนระหวางป 20 8,000                    9,600                                                         

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป -                         -                                                              

จายเงินปนผล 22 -                         -                                                              

จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 18 -                         -                         3,884                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 200,008,000       58,880,817         17,172                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สวนของผูถือหุนขอ

ก

500 60,561,426           328,967,143       12,769,064                                341,736,207

-             (4,590,759)            (4,590,759)                         (293,987)                 (4,884,746)

500 55,970,667           324,376,384       12,475,077                                336,851,461

- 75,652,087                     75,652,087 568,577                                        76,220,664

-           (16,000,000)         (16,000,000) -                                                (16,000,000)

,000             (3,754,000)                              -   -                                   -                              

,500 111,868,754        384,028,471       13,043,654                   397,072,125            

,500 111,868,754        384,028,471       13,043,654                   397,072,125            

- -                          -                         24,500,000                   24,500,000              

- -                          17,600                  -                                   17,600                       

-             64,227,560 64,227,560                           (27,601,720) 36,625,840              

-           (39,999,000)         (39,999,000) -                                                (39,999,000)

,000             (3,884,000) -                         -                                   -                              

,500 132,213,314        408,274,631                              9,941,934 418,216,565            

งบริษัท (หนวย : บาท)

ําไรสะสม
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

ทุนเรือนหุน สวนเกิน จัดสรรแลว รวม

หมายเหตุ ที่ชําระแลว มูลคาหุน สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร สวนของผูถือหุน

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - ตามที่รายงานไวเดิม 200,000,000              58,871,217               9,534,500                 62,571,182               330,976,899              

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ

    ภาระผูกพันสําหรับผลประโยชนพนักงาน 17 -                          -                          -                                          (4,284,774)                 (4,284,774)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - ปรับปรุงใหม               200,000,000                58,871,217                  9,534,500                58,286,408               326,692,125

กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป -                          -                          -                                         75,060,304                75,060,304

จายเงินปนผล 22 -                          -                          -                                        (16,000,000)               (16,000,000)

จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 18 -                          -                          3,754,000                                 (3,754,000) -                          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 200,000,000              58,871,217               13,288,500               113,592,712              385,752,429              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 200,000,000              58,871,217               13,288,500               113,592,712                            385,752,429

เพิ่มทุนระหวางป 20 8,000                       9,600                       -                          -                                               17,600

กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป -                          -                          -                          77,655,795                              77,655,795

จายเงินปนผล 22 -                          -                          -                                        (39,999,000)               (39,999,000)

จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 18 -                          -                          3,884,000                                 (3,884,000) -                          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 200,008,000              58,880,817               17,172,500               147,365,507              423,426,824              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย : บาท)

กําไรสะสม
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

(หนวย : บาท)

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

กําไรกอนภาษีเงินได 64,916,369         105,825,216       105,946,324       104,664,856       

รายการปรับปรุงเพื่อกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดสุทธิ  ไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

คาเส่ือมราคา 32,035,811         31,956,909         30,057,122         31,294,898         

คาเผ่ือผลประโยชนพนักงาน 821,611               982,097               709,619               870,109               

กําไรจากการจําหนายอุปกรณ -                         (121,182)              -                         (64,951)                

ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณ 5,240                    1,023,265            5,240                    1,023,265            

สํารองขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกอสราง 18,815,459         2,075,224            -                         -                         

คาเผ่ือ (กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ 7,058,462            (499,004)              (179,195)              (499,004)              

คาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย -                         -                         15,299,970         -                         

ดอกเบี้ยจาย 2,384,182            2,375,480            1,898,622            2,061,892            

เงินสดรับจากการดําเนินงานกอน

    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 126,037,134       143,618,007       153,737,702       139,351,065       

   สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) 

ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ (59,632,676)        56,238,975         (72,688,261)        48,267,565         

รายไดคางรับที่ยังไมไดเรียกชําระ (30,198,028)        (59,106,939)        (28,296,231)        (62,288,598)        

ลูกหนี้อ่ืน - บริษัทยอย -                         -                         (2,055,826)          (104,041)              

งานระหวางกอสรางตามสัญญา 4,438,901            (17,972,650)        5,806,415            (8,052,082)          

วัสดุและอะไหลคงเหลือ 11,227,219         (19,083,015)        10,944,796         (15,509,259)        

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน (11,680,401)        (11,230,631)        (9,670,300)          (4,011,647)          

เงินจายลวงหนาคาวัสดุ (8,996,840)          (32,468,068)        (15,763,633)        (22,473,505)        

เงินจายลวงหนาคางาน - บริษัทยอย -                         -                         (24,309,855)        (25,473,963)        

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (7,485,550)          (3,414,721)          (6,039,274)          (2,534,086)          

เงินมัดจําและเงินประกัน 261,028               (247,416)              313,099               148,183               

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายรอเรียกคืน 7,318,982            10,526,362         5,735,293            8,205,875            

   หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจาหนี้และต๋ัวเงินจายการคา 62,092,616         51,068,474         60,390,713         28,449,126         

เจาหนี้อ่ืน - บริษัทยอย -                         -                         

เจาหนี้เงินประกันผลงาน 5,309,743            4,616,834            (445,457)              (355,041)              

เจาหนี้เงินประกันผลงาน - บริษัทยอย -                         -                         4,702,404            7,452,588            

คาใชจายคางจาย (4,673,861)          14,605,496         (2,397,008)          9,566,920            

คาใชจายคางจาย - บริษัทยอย -                         -                         44,714,629         30,010,984         

เงินมัดจําคางานรับลวงหนา (10,487,944)        15,841,402         (6,032,378)          13,636,679         

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 7,312,778            (4,516,186)          8,071,637            (5,263,920)          

จายผลประโยชนพนักงาน (821,948)              (1,150,720)          (298,612)              (1,150,720)          

เงินสดไดมาจากการดําเนินงาน 90,021,153         147,325,204       126,419,853       137,872,123       

จายดอกเบี้ย (2,106,660)          (2,391,242)          (1,711,472)          (1,845,552)          

จายภาษีเงินได (35,927,752)        (35,379,357)        (30,642,566)        (30,196,414)        

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 51,986,741         109,554,603       94,065,815         105,830,157       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

55 
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

(หนวย : บาท)

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเพ่ิมขึ้น (6,400,934)          (15,590,680)        (6,432,000)          (15,016,680)        

เงินลงทุนในบริษัทยอยเพ่ิมขึ้น -                         -                         (25,500,000)        -                         

เงินลงทุนช่ัวคราวลดลง (เพิ่มขึ้น) 13,595,384         (33,151,779)        13,371,136         (32,860,941)        

เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยลดลง (เพ่ิมขึ้น) -                         -                         7,500,000            (20,000,000)        

ซ้ือสินทรัพยถาวร (29,984,709)        (37,776,801)        (21,983,298)        (32,164,955)        

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร -                         2,328,886            -                         865,986               

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (22,790,259)        (84,190,374)        (33,044,162)        (99,176,590)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ันเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 20,569,977         (9,051,310)          18,845,066         (3,529,326)          

จายชําระเงินกูระยะส้ันจากกรรมการ -                         (6,800,000)          -                         -                         

เงินสดรับระยะส้ันจากกรรมการ -                         -                         -                         -                         

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว -                         -                         -                         -                         

จายชําระเงินกูระยะยาว (5,938,680)          (5,938,680)          (5,938,680)          (5,938,680)          

จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ (7,573,273)          (5,613,742)          (7,256,605)          (5,426,908)          

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนของบริษัท 17,600                  -                         17,600                  -                         

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนของบริษัทยอย 24,500,000         -                         -                         -                         

จายเงินสดปนผล (39,999,000)        (16,000,000)        (39,999,000)        (16,000,000)        

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (8,423,376)          (43,403,732)        (34,331,619)        (30,894,914)        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 20,773,106         (18,039,503)        26,690,034         (24,241,347)        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 33,305,920         51,345,423         26,981,178         51,222,525         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 54,079,026         33,305,920         53,671,212         26,981,178         

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไมใชเงินสด :

  - สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

       บริษัทไดซื้อเครื่องจักรและรถยนตเพ่ิมขึ้นเปนจํานวนเงิน 15.50 ลานบาท โดยทําสัญญาเชาซ้ือจํานวน 5.28 ลานบาท 

       บริษัทยอยไดซื้อรถยนตเพ่ิมขึ้นเปนจํานวนเงิน 0.83 ลานบาท โดยทําสัญญาเชาซื้อจํานวน 0.64 ลานบาท 

  - สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

       บริษัทไดซื้อรถยนตและเครื่องจักรเพ่ิมขึ้นเปนจํานวนเงิน 24.94 ลานบาท โดยทําสัญญาเชาซ้ือจํานวน 11.51 ลานบาท 

       บริษัทยอยไดซื้อรถยนตและเครื่องจักรเพ่ิมขึ้นเปนจํานวนเงิน 1.80 ลานบาท โดยทําสัญญาเชาซื้อจํานวน 1.14 ลานบาท 

   บริษัทและบริษัทยอยรับรูหนี้สินผลประโยชนในอดีตของพนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 โดยปรับปรุงตนทุนบริการในอดีตกับกําไรสะสม 

     จํานวน 4.88 ลานบาท สําหรับงบการเงินรวม และจํานวน 4.28 ลานบาท สําหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554  

 
1. ขอมูลท่ัวไป 

  

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2545 โดยดําเนินธุรกิจใหบริการกอสรางฐานราก รับจางหลอ

เสาเข็ม ทําเสาเข็มประเภทตางๆ และใหบริการกอสราง 

  

บริษัทจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชน เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2548 และ หุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย 

เอ็ม เอ ไอ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตั้งแตวันท่ี 23 ธันวาคม 2548 สํานักงานของบริษัทต้ังอยูเลขท่ี 170/16 ซอยสามมิตร (สุขุมวิทซอย 

16) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงินรวม 

 

งบการเงินน้ีไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และมาตรฐานการบัญชี ท่ีออกภายใต

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอ

รายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืน

เปนการเฉพาะ 

 

งบการเงินฉบับน้ีจัดทําขึ้นเปนภาษาไทยตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ซึ่งถือเปนรายงานทางการเงินท่ี

เปนทางการตามกฎหมาย การแปลงบการเงินฉบับน้ีเปนภาษาอื่นใหยึดถืองบการเงินฉบับภาษาไทย 

 

ในระหวางป 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศเรื่องมาตรฐานรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ

บัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งไดมีการออกใหมและปรับปรุงบางฉบับ โดยมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมตนในหรือ

หลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 และ 1 มกราคม 2556 บริษัทไดนํามาตรฐานดังกลาวท่ีเร่ิมตนในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 มาถือปฏิบัติในงบการเงิน

น้ีแลว  

 

ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 เปนตนไป บริษัทตองเร่ิมปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ซึ่งจะมีผลใหงบการเงินป 2556 แสดง

มูลคาสินทรัพยและกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น จากการบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี และตองปรับปรุงงบการเงินป 2555 ใหม ขณะน้ีผูบริหารกําลัง

พิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใชมาตรฐานการบัญชีท่ีออกใหมดังกลาว 

 

งบการเงินรวมน้ีไดรวมงบการเงินของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย คือ 

 
  สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ)   

ชื่อบริษัทยอย  2555 2554  ลักษณะธุรกิจ 

       

บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด  51  51  ใหบริการรับออกแบบ กอสราง ที่ปรึกษา และตกแตงสําหรับสิ่งปลูก

สรางตางๆ 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ยอดสินทรัพยของบริษัทยอยซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวมคิดเปนรอยละ 16.05 และ รอยละ 14.16 ของ

สินทรัพยรวม ตามลําดับ และรายไดสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ของบริษัทยอยซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวมคิดเปนรอยละ 9.91 

และรอยละ 10.97 ของรายไดรวม ตามลําดับ 

 

ยอดคงคางและรายการระหวางกันของบริษัทและบริษัทยอย และยอดเงินลงทุนในบริษัทยอยไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว 
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งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีท่ีเหมือนกันสําหรับการจัดทํางบการเงินเฉพาะของบริษัทหรือเหตุการณ

3. ัญชีท่ีสําคัญ

ทางบัญชีท่ีคลายคลึงกัน 

 

 นโยบายการบ

 

 

การรับรูรายได ตนทุนและคาใชจาย 

 

รายได 

 

รแลวเสร็จ 

น

 

คาใช ื่นรับรูตามเกณฑคงคาง 

 

รายไดจากการรับเหมากอสราง ถือเปนรายไดตามอัตราสวนของงานกอสรางท่ีแลวเสร็จจากการประเมินของวิศวกรของบริษัท รายไดท่ีรับรูแลวแตยังไมถึง

กําหนดเรียกชําระตามสัญญาแสดงไวเปน “รายไดคางรับท่ียังไมไดเรียกชําระ” ใน          งบแสดงฐานะการเงิน 

 

รายไดคาเชา รับรูตามระยะเวลาเชา รายไดจากการใหบริการรับรูเม่ือไดใหบริกา

 

ตนทุน 

ตนทุนงานกอสราง บันทึกตามอัตราสวนรอยละของงานท่ีทําเสร็จของตนทุนโดยประมาณ โดยจะบันทึกสํารองเผ่ือผลขาดทุนสําหรับโครงการกอสรางท้ัง

จํานวน เม่ือทราบแนชัดวาโครงการกอสรางน้ันจะประสบผลขาดทุน ผลตางระหวางตนทุนท่ีบันทึกตามอัตราสว รอยละของงานท่ีทําเสร็จของราคาตนทุน

โดยประมาณและตนทุนงานกอสรางท่ีเกิดขึ้นจริงบันทึกเปนสินทรัพยหมุนเวียนหรือหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน แลวแตตนทุนท่ีเกิดขึ้นจริงจะ

สูงกวาหรือตํ่ากวาตนทุนโดยประมาณ 

จายอ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินส ละรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีสภาพคลองสูง (ซึ่งไมไดใชเปนหลักประกัน) และพรอม

ท่ีจะเปล่ียนเปนเงินสดท่ีแนนอนเม่ือครบกําหนด ซึ่งมีความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงมูลคานอย 

เงินลงทุนชั่วคราว 

เงินลงทุ

ดแ

 

นชั่วคราว ประกอบดวย เงินฝากประจํา และต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีครบกําหนดไมเกิน 1 ป โดยแสดงตามมูลคายุติธรรม  

 

ลูกหน้ีการคา 

ลูกหน้ีการคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทและบริษัทยอยบันทึกคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไวเทากับจํานวนท่ีคาดวาจะเก็บเงินจาก

ลูกหน้ีไมได ท้ังน้ีโดยประมาณขึ้นจากประสบการณในการเก็บหน้ี และพิจารณาถึงสถานะของลูกหน้ีในปจจุบัน 

 

วัสดุและอะไหลคงเหลือ 

  สิ าคงเหลือ - วัสดุและอะไหล แสดงตามราคาท ือมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับ แลวแตราคาใดจะตํ่ากวา วัสดุและอะไหล 

จะถือเปนสวนหน ุนงานกอสร ื่อมีกา

 

 เง

นค ุนโดยใชเกณฑถัวเฉล่ียหร

รเบิกใช ึ่งของตนท างเม

ินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท บันทึกบัญชีตามว อยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยจะบันทึก

เปนค ผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน เม่ือมีส่ิงบงชี้ถึงการดอยคา 

ิธีราคาทุน การด

าเ

 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ และคาเส่ือมราคา 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ แสดงตามราคาทุน ซึ่งคํานวณจากราคาซื้อสินทรัพยท้ังท่ีเปนเงินสดและจํานวนเทียบเทา    เงินสดในการทําใหสินทรัพยน้ันอยู

ในสถานท่ีหรือสภาพท่ีพรอมท่ีจะใชงานไดตามวัตถุประสงค อาคาร และอุปกรณ แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดวยราคาทุนหักดวยคาเส่ือมราคาสะสม 

กําไรขาดทุนจากการ

ขายท สินเหลาน้ันจะแสดงรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ตนทุนและคาเส่ือมราคาสะสมของทรัพยสินจะถูกตัดออกจากบัญชีเม่ือทรัพยสินถูกขายหรือเลิกใชงาน อาคารและอุปกรณสวน

รัพย
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บริษัทและบริษัทยอยคิดคาเส่ือมราคา อาคาร และอุปกรณ ดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยพิจารณาแตละสวนแยกตางหากจากกันเม่ือแตละ

สวนประกอบน้ันมีสาระสําคัญและมีอายุการใชงานตางกัน อายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยมีดังน้ี 

 

 
 ป 

างโรงงาน อาคารและสิ่งปลูกสร  20 

อาคารสํานักงานและสวนปรับปรุง  5 - 20 

เคร่ืองจักร  10 

เคร่ืองมือและอุปกรณ  5 

เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน  3 - 5 

ยานพาหนะ  5 

ี่ยวกับการตอเติม การตออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพยใหมีสภาพดีขึ้น จะบันทึกเปนสินทรัพย สวนคาซอมแซม คาบํารุงรักษา และคาใชจาย

ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและเคร่ืองจักรระหวางติดต้ัง 

 

รายจายเก

อ่ืนจะรับรูเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดขึ้น 

 

สัญญาเชา – กรณีท่ีบริษัท และบริษัทยอยเปนผูเชา 

การเชาอุปกรณ ซึ่งพิจารณาวาความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของท้ังหมดไดโอนใหบริษัทแลวเปนสัญญาเชาการเงิน บริษัทและบริษัท

ยอยจะบันทึกมูลคาของสินทรัพยเปนรายจายฝายทุนตามมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยท่ีเชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตาม

า โดยจํานวนเงินท่ีตองจายจะแบงเปนสวนของหน้ีสินและคาใชจายทางการเงิน เพื่อใหจํานวนเงินท่ีตองจายใน

องจายตามภาระผูกพันหักกับคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน สวนดอกเบี้ย

็จตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน จะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุของการใชงาน

ถูกจัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน การชําระเงินภายใต

 จะถูกบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการยกเลิก

ีท่ีมีการยกเลิกสัญญา 

ินทรัพย

สัญญาเชา แลวแต านวนใดจะตํ่ากว

แตละงวดมีจํานวนคงท่ี คาเชาซึ่งต

จํ

จายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร

ของสินทรัพยน้ัน  

 

การเชาสินทรัพยโดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของตกอยูกับผูใหเชา จะ

สัญญาเชาดําเนินงาน

สัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบี้ยปรับท่ีตองจายใหผูใหเชา จะถูกบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญช

 

การดอยคาของส

ณ วันท่ีในงบแ

 

ุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบ

ูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยน้ันแลวแตจํานวนใดจะสูง

สดงฐานะการเงิน บริษัทและบริษัทยอยจะประเมินวามีขอบงชี้ของสินทรัพยวามีการดอยคาหรือไม หากมีขอบงชี้วามีการดอยคา 

บริษัทและบริษัทยอยจะประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หากราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน บริษัท 

และบริษัทยอยปรับปรุงลดมูลคาของสินทรัพยน้ันลดลงใหเทากับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน และรับรูผลขาดท

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ม

กวา 

 

ภาษีเงินได 

บริษัท และบริษัทยอยบ

 

ันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณตามเกณฑท่ีกําหนดในประมวลรัษฎากร  

บุคคลและบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม 

 

 

 

หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท 

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัท ผูบริหารสําคัญ 

กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัท 
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กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายโดยวิธี ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนสามัญท่ีมีอยู

ระหวางป 

 

กําไรตอหุนปรับลด 

กําไรตอหุนปรับล ิสําหรับปดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญ ณ วันส้ินปกับจําน ามัญท่ีบริษัทตองออกเพื่อ

แปลงหุนสามัญเท ิทธิ) ท้ังส้ินใหเปนหุนสามัญ โดยว ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก ตามระยะเวลาท ติวามีการแปลงหุนเกิดขึ้น ณ 

วันท่ีออกหุนสามั

 

ด คํานวณโดยการหารกําไรสุทธ วนหุนส

ียบเทา (ใบสําคัญแสดงส

ญเทียบเทา 

ิธี ี่สมม

ผลประโยชนพนักงาน 

ิษัทและบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทบร ุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง 

 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

ิษัท บริษัทยอยและพนักงานบริษัทไดรวมกันจัดต้ังกองทบร ุนสํารองเล้ียงชีพชนิดจายสมทบ ซึ่งพนักงานและบริษัทและบริษัทยอยจายสมทบเปนราย

จากสินทรัพยของบริษัท เงินท่ีบริษัทและบริษัทยอยจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแยกออก

คาใชจายในปท่ีเกิดรายการ 

 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน)  

บริษัทและบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทและบริษัทยอยถือวาเงิน

ชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน  

 

ริษัทคํานวณหน้ีบ สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit 

Method) โดยนักคณิตศาสตรประกันภัย บริษัทยอยคํานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานของบริษัทยอย โดยใชวิธี

คิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งคํานวณโดยบริษัทยอยเอง บริษัทยอยคาด

วาจะมีพนักงานของบริษัทยอยทํางานจนครบเกษียณอายุตามนโยบายของบริษัทยอยจํานวนนอยและจํานวนเงินสําหรับหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน

มีสาระสําคัญตองบการเงินโดยรวม จึงไมไดวาจางนักคณิตศาสตรประกันภัยคํานวณภาระผูกพันสําหรับภาระผูกพันภายใตโครงการดังกลาว ไม

 

การจายเงินปนผล 

เงินปนผลจาย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งท่ีประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการของบริษัทไดอนุมัติการจายเงินปนผล 

       

การใชประมาณการทางการบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินเพื่อใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป บริษัทและบริษัทยอยตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมี

ผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเก่ียวกับรายได คาใชจาย สินทรัพยและหน้ีสิน และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผลท่ี

จแตกตางจากจํานวนท่ีไดประมาณการไว 

 และสินทรัพยท่ีอาจจะเกิดขึ้น

เกิดขึ้นจริงอา

 

 

ประมาณการหน้ีสินและคาใชจาย  



ผล สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้นจะถูกรับรูเปนสินทรัพยแยกตางหาก เม่ือมีปจจัยสนับสนุนวาจะไดรับคืน

 

บริษัท และบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหน้ีสินและคาใชจายไวในงบการเงินเม่ือบริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือเปนภาระ

ผูกพันท่ีคอนขางแนนอนท่ีมีผลสืบเน่ืองจากเหตุการณในอดีต ซึ่งอาจทําใหบริษัทตองชําระหรือชดใชตามภาระผูกพันน้ัน และจํานวนท่ีตองชดใช

ดังกลาวสามารถประมาณไดอยางสมเหตุสม

แนนอน 
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4. การประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐาน การใชดุลยพินิจ และการจัดการความเส่ียงในสวนของทุน 

ก. การรับรูรายไดจากการกอสราง 

ัญตองใชการประมาณการสําหรับตนทุนท้ังหมดและสวนท่ีจะไดรับชดเชยจากคําส่ังเปล่ียนแปลงรายละเอียดของงาน ซึ่ง

จะมีผลกระทบกับการคํานวณอัตราสวนงานท่ีทําเสร็จ ตนทุนและรายไดท่ีเกิดขึ้นจริงอาจจะสูงกวาหรือตํ่ากวาท่ีประมาณการไว             ณ 

แสดงฐานะการเงิน ซึ่งมีผลกระทบตอรายไดและกําไรท่ีรับรูในปถัดไปโดยการปรับปรุงจํานวนเงินท่ีไดบันทึกสะสมไว 

ข. การดอยคาของลูกหน้ีการคา 

 

บทานยอดคงเหลือของลูกหน้ีคงเหลือ ณ วันส้ินป 

 

าคารและอุปกรณทุกส้ินป โดยจะทบทวนคาเส่ือมราคาเม่ืออายุการใช

งานและมูลคาซากมีความแตกตางไปจากการประมาณการในงวดกอน หรือมีการตัดจําหนายสินทรัพยท่ีเส่ือมสภาพหรือไมไดใชงานอีกตอไป 

ดทุน

สําหรับโครงการกอสรางเกิดขึ้น จะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนวาตนทุนสูงกวารายไดตามสัญญาโดยใช

นิจของผูบริหาร 

 

งินลงทุน 

ลาน้ันขึ้นอยูกับดุลยพินิจของฝายบริหาร  

 

2 การจัดการความเส่ียงในสวนของทุน 

ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน บริษัทและบริษัทยอยอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผล การออกหุนใหมหรือออกหุนกูเพื่อชําระหน้ีเดิม 

หรือการขายทรัพยสินเพื่อลดภาระหน้ี 

 

 

4.1 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ 

 

 

ระดับความสําเร็จของงานของแตละสัญญากอสราง ประเมินโดยวิศวกรของบริษัทและบริษัทยอยซึ่งพิจารณาจากขอมูลท่ีมีอยูท้ังหมด ณ 

วันท่ีรายงาน โดยใหความสําคัญเก่ียวกับเปาหมายท่ีกําหนดไว งานท่ีทําแลว และประมาณการตนทุนท่ีจะตองใชในการทํางานใหเสร็จ ท้ังน้ี

ขอสมมติฐานท่ีสําค

วันท่ีในงบ

 

บริษัทและบริษัทยอยไดบันทึกคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพื่อใหสะทอนถึงการดอยคาของลูกหน้ีการคาอันเกิดมาจากการท่ีลูกคาไมมี

ความสามารถในการชําระหน้ี คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญน้ันเปนการประเมินบนพื้นฐานเก่ียวกับประสบการณในอดีตของการติดตามทวงถาม

ควบคูกับการสอ

ค. อาคาร และอุปกรณ 

 

ฝายบริหารเปนผูประมาณการของอายุการใชงานและมูลคาซากของอ

 

 

ง. สํารองเผ่ือผลขาดทุนสําหรับโครงการกอสราง 

 

บริษัทและบริษัทยอยสอบทานงานระหวางกอสราง เพื่อพิจารณาขอบงชี้วามีผลขาดทุนสําหรับโครงการกอสรางหรือไม ถามีผลขา

ดุลยพิ

 

จ. คาเผ่ือการดอยคาของเ

 

บริษัทพิจารณาคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน เม่ือพบวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนระยะ

เวลานาน ซึ่งความมีสาระสําคัญและระยะเว

4.

 

วัตถุประสงคของบริษัทและบริษัทยอยในการบริหารทุนน้ัน เพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเน่ืองของบริษัท และบริษัทยอย 

เพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุน และเปนประโยชนตอผูท่ีมีสวนไดเสียอ่ืน และเพื่อดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนท่ีเหมาะสม เพื่อลดตนทุนทางการเงิน

ของทุน และเพื่อรักษาอัตราสวนหน้ีสินตอทุนไมใหเกินขอกําหนดของสัญญาเงินกูยืม 
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5. รายการบัญชีกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 
 

สินคา รายไดอ่ืน ตนทุนขายและคาใชจายในการขายและบริหารสวนหน่ึง

องบริษัทเปนรายการท่ีเกิดขึ้นกับบริษัทยอย รายการระหวางกันกับบริษัทยอยท่ีมีสาระสําคัญท่ีรวมไวในงบการเงินใชราคาตามปกติธุรกิจโดยถือตาม

งกันไวสําหรับรายการท่ีไมมีราคาตลาด  

ยอดคงเหลือ

 
 )

บริษัทมีรายการบัญชีกับผูท่ีเก่ียวของ สินทรัพย หน้ีสิน รายไดจากการขาย

ข

ราคาตลาดท่ัวไป หรือเปนไปตามสัญญาท่ีตกล

 

ท่ีสําคัญกับผูท่ีเก่ียวของ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังน้ี 

(หนวย : บาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  2555 2554  2555 

     

 

2554 

   

ยอดคงเหลือกับบริษัท เอ็กซิลอน จํากัด (บร

ลูกหนี้การคา 

ิษัทยอย)        

    -      -  22,671,613  3,307,052 

ลูกหนี้อืน่      -      -  2,159,867  104,041 

เงินใหกูยืมระยะสัน้แกบริษัทยอย      -      -  12,500,000  20,000,00

งหนาคางาน     -      -  49,783,818  25,473,96

ประกนัผลงาน 

0 

เงินจายลว 3 

เจาหนีเ้งิน     -      -  12,154,992  7,452,588 

คาจางผูรับเหมาคางจาย     -      -  77,535,193  32,820,564 

         

หนี้สินตามภ กูพนัสําหรับผลประโยชนพนกังาน   าระผ       

    ผูบริหารคนสําคญั  1,297,702     1,092,631  1,246,155  1,052,871 

 

 

ณ วันท่ี 31 ธ วาคม 2555 และ 2554 เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR  + 0.5 ตอป ของธนาคารในประเทศแหงหน่ึง 

 13 เมษายน 2556 

 

 

รายการระหว

 
  

ัน

เงินกูยืมดังกลาวไมมีหลักประกัน มีกําหนดชําระในวันท่ี 6 และ

างบริษัทกับผูท่ีเก่ียวของท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย 

                                               (หนวย : บาท) 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 นโยบ

  

ายการกําหนดราคา  2555  2554  2555  2554 

        

รายไดสวนตางราคาจาก     

   การจัดหาวสัด ุ ตามอัตราที่ตกลงรวมกนั    -    - 299,971 353,561 

ร ราคาตามสัญญา     -     -

    

คาธรรมเนียมบริหา   800,000  690,000 

รายไดอื่น ตามราคาที่ตกลงรวมกนั     -     -  7,678,352  2,872,183 

คาใชจายสวนตางราคาจากการ    จัดหาวัสด ุ ตามอัตราที่ตกลงรวมกนั     -     -  25,163       - 

คาจางบ ละควบคุมงาน ตามราคาที่ตกลงรวมกนัริหารแ      -     -  61,927  4,639,197 

คาบริหารจดัการเนื่องจากโครงการลาชา  

ตามราคาที่ตกลงรวมกนั 

  

   - 

  

   - 

 

1,533,677 

  

3,200,000 

ชวง ตามราคาที่ตกลงรวมกนั     -     -  135,596,152  52,272,229 

ตามราคาที่ตกลงรวมกนั     - 

คาจางเหมา

คาจางอืน่     -  2,604,557  47,644 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารที่สําคญั         

ยชนระยะสัน้ของกรรมการและผูบริหาร  13,555,932  14,957,291  12,225,132  13,619,291 

ามภาระผูกพันสําหรับผลประโยชนพนักงาน

ผลประโ

หนีส้ินต   205,071  377,201  193,283  365,414 

รวม  13,761,003  15,334,492  12,418,415  13,984,705 
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6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 
ท) (หนวย : บา

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2555 

 

2554  2555 2554 

      

เงินสด  1,142,079  

ินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 103,262  

1,018,428 762,079  738,428 

เง

เง

6,102,606 102,262  84,572 

ินฝากธนาคาร - ออมทรัพย 52,833,685  26,184,886 ห ั 52,806,871  26,158,178 

รวม 54,079,026  33,305,920  53,6 871,212  26,981,17  

 

ระหวางป 2555 เงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.75 – 0.875 ตอป อ าดอก ยรอยละ 0.65 – 0.75 ตอป) 

 

 

7. เงิน ราว

ใน  (2554 : ัตร เบี้

ลงทุนชั่วค  

 
       (หนวย : บาท) 

 อัตรา      งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพ ะขอา งบริษัท 

 เบีดอก ้ยตอป  ระยะเวลา  2555 2554  2555  2554 

            

เงินฝากประจํา คงที่รอยละ   

1.75 – 3.00 

 

3 - 6 เดือน 

 

734,341 

 

3,362,264 

 

664,946 

 

3,068,621 

ตั๋วสญัญาใชเงิน คงที่รอยละ 

2.75 – 4.00 

  

7 - 30 วัน 

 

64,032,539 

 

75,000,000 

 

64,032,539 

 

75,000,000 

     รวม     64,766,880  78,362,264  64,697,485  78,068,621 

 

8. ูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ – สุทธิล  

 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับแยกตามอายุหน้ีท่ีคางชําระมีดังน้ี 

 
  (หนวย : บาท) 

  การเงินรวมงบ   งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2555  2554  2555  2554 

        

ลูกหนี้การคาและตัว๋เงินรับ – ลูกคาทั่วไป        

ยังไมถึงกําหนดชําระ 46,354,677  20,744,971  46,322, 2697  0,744,971 

คางชําระ 1 – 30 วัน 27,890,120  1,170,338  26,385,866  119,096 

คางชําระ 31 – 60 วัน 84,035  820,690  -  820,690 

คางชําระ 61 – 90 วัน 1,660,747  22,425  1,345,2 ,42512  22  

คางชําระ 91 – 180 วัน 4,626,675  1,041,650  2,215,660  280,171 

คางชําระ 181 – 360 วัน 4,382,302  1,967,442  1,278,902  252,068 

มากกวา 360 วันขึ้นไป 19,955,536  19,553,900  17,433,442  19,418,659 

รวมลูกหนี้การคาและตัว๋เงินรับ 104,954,092  45,321,416  94,981,779 41,658,080 

หัก คาเผื่อหนีส้งสยัจะสูญ 9,510(8,55 )  (8,067,227)  (7,88 (8,08,031) 67,227) 

     สุทธิ 96,394,582  37,254,189  87,093,748 33,590,853 
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ลูกหนี้การคา – บริษัทยอย        

ยังไมถึงกําหนดชําระ       -        -  2,258,647  502,579 

คางชําระ  1 – 30 วัน       -        -  1,172,477        - 

คางชําระ 31 – 60 วัน       -        -  853 73,641  2,804,4  

คางชําระ 61 – 90 วัน       -        -  88        -9,815  

คาง  91 – 180 วัน ชําระ       -        -  12,573,954        - 

คาง  – 360 วัน ชําระ 181       -        -  2,118,6       -06   

มากกวา 360 วันขึ้นไป       -        -  2,804,4       -73   

     รวม       -        -  22,67 3,301,613  7,052 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีลูกหน้ีการคาท่ีมียอดคางชําระมากกวา 360 วัน ท่ีไมไดต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ จํานวน 9.55 ลาน

าท 

ดังน้ันบริษัทจึงไมต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของจํานวนเงินดังกลาว  คงเหลือลูกหน้ีรายอ่ืนท่ีบริษัทไมไดต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจํานวน 0.08 ลาน

บาท และ 1.88 ลานบาท ตามลําดับ เน่ืองจากบริษัทคาดวาจะเก็บเงินไดท้ังจํานวน  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีลูกหน้ีการคา – บริษัทยอย ท่ีมียอดคางชําระมากกวา 360 วัน จํานวน 2.80 ลานบาท ผูบริหารเชื่อวาบริษัท

สามารถเก็บยอดคางชําระได เ ิ อยมีการเพิ่มทุนห นเวียนสําหรับการดําเนินงานในระหวางป 2555 ดังน้ัน บริษัทจึงไมต้ังคา

สงสัยจะสูญส รับจํานวนเง าว 

 

9. รายไดคางรับท่ียังไมไดเร ําระและงานระหว อสรางตามสัญญา

บาท และ 11.35 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งบริษัทมีขอตกลงจะทําการหักกลบหน้ีกับเจาหน้ีการคารายหน่ึงของบริษัทเปนจํานวนเงินรวม 9.47 ลานบ

 

น่ืองจากบรษัทย มุ เผ่ือหน้ี

ําห ินดังกล

ียกช างก   

 

บริษัทและบริษัทยอยมีขอ ระหวาง ี้ 

 

มูลเก่ียวกับงาน กอสราง ดังน

   (หนวย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบ ริษัทการเงินเฉพาะของบ  

 2555 2554  2555 2554 

ตนทุนการกอสรางบวกกําไรตามสัดสวนของงานที่

เสร็จที่คํานวณ 

       

โดยวิศวกร 1,275,271,548  747,241,583  971,921,907  528,608,525 

บวก ตนทนุระหวางกอสรางตามสญัญาคางจาย  8,298,252  3,559,260  4,956,425  373,223 

หัก   เงินงวดที่เรียกเก็ ูจางจนถึงปจจบัุนตาม

สัญ  (1,083,8

บจากผ

ญา 98,026) 

 

(576,888,196) 

 

(805,027,575) 

 

(379,620,807) 

ยอดคงเหลือของรายไดที่รับรูและ                      

งานระหวางกอสราง 199,671,77  4

 

173,912,64  7

 

171,850,757 

 

149,360,941 

หัก  ตนทุนงานระหวางกอสราง             ตามสัญญา (18,780,851)  (23,219,752)  (6,971,149)  (12,777,564) 

รายไดคางรับที่ยังไมไดเรียกชําระ 180,890,923  150,692,895  164,879,60 3778  136,583,  

 

1  - สุทธิ0. ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน  
   (หนวย : บาท) 

  ินรวมงบการเง   งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2555 2554  2555 2554 

        

ลูกหนี้ประกันผลงาน 69,871,734  58,191,334  47,842,387  08738,172,  

หัก คาเผื่อหนีส้งสยัจะสูญ (7,475,873)  (909,695)  (909,695)  95)(909,6  

     สุทธิ 62,395,861  57,281,639  46,932,692  39237,262,  
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ลูกหน้ีเงินประกันผลงานเปนเงินท่ีลูกคาหักเพื่อประก ผลงานในอัตรารอยละ 10 ของจํานวนเงินท่ีเรียกเก็บใน       แต ง ด โดยจะได ับคืนเม่ือ

ารตรวจรับตามสัญญาจากลูกคาแลว 

 

1 ี่ติดภาระผูกพัน

ัน 5 - ละ ว ร

โครงการไดรับก

1. เงินฝากธนาคารท  

 

ม 2555 และ 2554 บริษัทและบริษัทย นฝากธนาคารจําน 62 ลานบาท และ า  ตามลํา ี่ใชเปน

กันการออกหนังสือคํ้าประกันการปฏิบัติต ญาของ ิษัท และ บิกเกินบ ชี  ตามท ย ตุขอ 14

12. ินลงทุนในบริษัทยอย – สุทธิ

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาค อยมีเงิ วน 35.  29.22 ลานบ ท ดับ ท

หลักทรัพยคํ้าประ ามสัญ บร วงเงินเ ัญ ี่กลาวในหมา เห  

 

เง  

 
บาท)       (หนวย : พัน

       งบการเงินเฉพาะของบริ

   ทุนชาํระแลว (พันบาท)  อัตราสวนการถือหุน (รอยละ)  วิธีราคาทุ  

 ประเภทกิจการ  2555 2554 

 

ษัท 

น

 2555 2554  2555 2554 

บริษัทยอย 

บริษัท เอ็กซิลอน  

    จํากัด 

 

 

ใหบริการรับออกแบบ 

กอสราง ที่ปรึกษา และ

ตกแตงสําหรับสิ่งปล

 
 

 

ูก

สรางตางๆ 80,000  30,000  51  51   

 

40,800 15,300 

หัก คาเผื่อการดอยคา          (15,300)      - 

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธ ิ          25,500  15,300 

 

ในระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 บริษัทยอยบันทึกคาเผ่ือผลขาดทุนจากงานกอสราง 3 โครงการ เปนจํานวนเงินรวม 42.67 

ลานบาท เน่ืองจากตนทุ ารกอสรางสูงกวาท่ีบริษัทยอยไดประเมินไวอยางมีนัยสําคัญ มีผลทําใหบริ อยมีขาดทุนสําหรับงวดเกาเด

วันท่ี 30 กันยายน 2555 จํานวน ลานบาท และมีขาดทุนสะสม  30 กันยายน 255 จํานวน 37 วนท่ี

เป ิษัทจํานวน 18.95 ลานบาท) บริษัทพิจารณาต้ังคา ดอยคาของเงินลงทุน ัทยอยเต ูลคาจ 5.30 ลานบาท 

 บริษัทยอยไดเพิ่มท ลานบาท ลงทุนในหุ ิษ อยเพ

อ ี่ 31 ธั ัทมีเงิน  – สุท

2

  

13. ท

นก ษัทย ือนส้ินสุด

 63.77 เกินทุน ณ วันท่ี 5 .16 ลานบาท (คิดตามสัดส

นของบร เผ่ือการ ในบริษ ็มม ํานวน 1

 

เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2555 ุนจดทะเบียน จํานวน 50.00 

ิน 25.50 ล

 โดยบริษัทได

วา

นสามัญของบร

ลง

ัทย

ย

ิ่มเติมใน

ธิ จําัตราสวนการถือหุนเดิม (รอยละ 51) คิดเปนจํานวนเง านบาท ณ วันท น คม 2555 บริษ ทุนในบริษัทยอ นวน 

5.50 ลานบาท 

ี่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ 

 
(หนวย  : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2554  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  โอนเขา (ออก)  2555 

ราคาทุน          

ที่ดิน 31,729,641          -          -          -  31,

อาคารและสิ่งปลูกสรางโรงงา 33,172,184 

729,641 

น          -          -      84 

อาคารส กังานและสวนปรับปรุง 13,432,583 

    -  33,172,1

ําน          -          -          -  13,4

เคร่ืองจั  196,096,146

32,583 

กร  13,986 1,0 7          -          -  210,082,163 

เคร่ืองมื 79,070,966 4อและอุปกรณ 16,409,4 8          -      1  96,9

เคร่ืองต  6,745,244

,470,630 51,044 

กแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน   1,284,089  (6,206)       8,023    - ,127 

ยานพาห 29,379,092นะ   3,571,822          -    32,9       - 50,914 

เคร่ืองจ ระหวางติดตักัร ง้ 3,726,382  651,323          -  (1,470,630)  2,907,075 

รวม 393,352,238  35,902,699  (6,206)          -  429,248,731 
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 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2554  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  โอนเขา (ออก)  2555 

คาเส่ือมราคาสะสม          

อาคารและสิ่งปลูกสรางโรงงาน 10,586,854  1,963,752          -          -  12,550,606 

อาคารสํานกังานและสวนปรับปรุง 6,982,383  486,933          -          -  7,469,316 

จกัร 98,546,173 18,010,836          -          -  116

ละอุปกรณ 55,946,300 7,876,263          -          -  63,822,563

เคร่ือง ,557,009 

เคร่ืองมือแ  

เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน 

านพาหนะ 

5,183,874 797,554  (966)          -  5,980,462 

19,667,092 2,900,473  ย

   

        -          -  22,567,565 

รวม 196,912,676 ,035,811  (966)          -  228,32 947,521 

          
มูลคาสุทธิตามบ ชี 196,439,562ญั        

 

  200,301,210

         
การปนส ราคา     

ตนท 29,605,809        ,683,553 

คาใช บริห 2,351,100

วนคาเส

ุนบริการ 

ื่อม      

29

จายในการขายและ าร 

31,956,909

        2,352,258 

รวม         32,035,811 

 

 

ณ ะ 2554 ราคาตา บัญชีกอนหักค มราคาของอ  ซึ่งหักคาเ อม คาท้ังจํานว แล บ ัทย

ังคงใชงานอยู มีจํานวน 51.18 ลานบาท และ 45.75 ลานบาท ตามลําดับ 

 

 วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 แล ม าเส่ือ ุปกรณ ส่ื รา น วแตบริษัทและ ริษ อย

ย

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2554  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  โอนเขา (ออก)  2555 

ทุน         ราคา  

ที่ดนิ 31,729,641          -          -          -  31,729,641 

อาคารและสิ่งปลูกสรางโรงงาน 33,172,184          -          -          -  33,172,184 

สํานกังานและสวนปรับปรุง 13,432,583         -          -          -  13,432,583 

จกัร 

อาคาร

เคร่ือง 195,766,146 12,456,017          -          -  208,222,163 

เคร่ืองม ละอุปกรณ 75,310,806ือแ  10,272,667          -  1,402,427  86,985,900 

เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน 6,297,899  1,166,430  (6,206)          -  7,458,123 

ยานพาหนะ 27,582,852  2,743,547          -          -  30,326,399 

เคร่ืองจกัรระหวางติดตัง้ 3,680,935   628,567          -  (1,402,427)  2,907,075 

รวม 386,973,046  27,267,228  (6,206)          -  414,234,068 
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 (หนวย : บาท) 

 งบกา ริษัทรเงินเฉพาะของบ  

 2554  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  โอนเขา (ออก)  2555 

คาเส่ือมราคาสะสม          

อาคารและสิ่งปลูกสรางโรงงาน 10,586,854  1,963,752          -          -  12,550,606 

อาคารสํานกังานและสวนปรับปรุง 6,982,383  486,933          -          -  7,469,316 

เคร่ืองจกัร 98,517,965  17,969,057          -          -  116,487,022 

เคร่ืองมือและอุปกรณ 55,345,395  6,516,272          -          -  61,861,667 

เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน 5,080,495  661,048  (966)          -  5,740,577 

ยานพาหนะ 

 

19,443,078  2,460,060          -          -  21,903,138 

รวม

ูลคาต

195,956,170  30,057,122  (966)          -  226,012,326 

ม ามบัญชี 191,016,876        188,221,742 

          
การปนสวนคาเส่ือมราคา          

ตนทุนบริการ 29,244,397        28,281,784 

คาใชจายในการขายและบริหาร 2,050,501        1,775,338 

รวม 31,294,898        30,057,122 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทไดจดจํานองท่ีดินและอาคารเพื่อคํ้าประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน และเงินกูยืม

ะยะยาวจากธนาคาร (หมายเหตุ 14 และ 15) 

องอุปกรณ ซึ่งหักคาเส่ือมราคาท้ังจํานวนแลวแตบริษัทยังคงใชงานอยู มี

จํานวน 51.18 ลานบาท และ 45.75 ลานบาท ตามลําดับ 

 

14. เงินเบิกเกินบัญช ินกูยืมระยะส้ัน

ร

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ราคาตามบัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาข

ีธนาคารและเง  

 

ันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินกูยืมระยะส้ันจาก ถา นการเงินเปนต๋ัว เงินขายลดเป จ วนรวม 18.84 ล น ท  

 

55 และ 2554 บริษัท ินเกินบัญ ร 3 แ  จําน ลานบาท แ านบา ตาม

ะกันโดยการจดจํ ิ่งปลูก มท้ังกรรมสิทธ ัท แล กธนา รจําน

 2554 บริษัท ัญชีธ วน .21 ลา ตามลํ ับ  

วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษ เบ เกินบ ล สินเชื่ออ่ืน  ใชเปน วม 27.58 แ

บาท โดยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินสินเชื่อดังกลาวคํ้าประกันโดยบร ัท มดวยการคํ้าประกันสวนบุคคลของกรรมการของบริษัทยอ

บางทาน และเงินฝากประจําจํานวน 10 ลานบาท  

 

 

. เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร

ณ ว ส บั สัญญาใช น ําน า บา

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25 มีวงเงินเบิกเง ชีธนาคา หง วนรวม 32 ละ 42 ล ท ลําดับ โดยเงิน

เบิกเกินบัญชีดังกลาวคํ้าปร านองท่ีดินพรอมส สราง รว ิ์หองชุดของบริษ ะเงินฝา คา วน 2.50 ลาน

บาท  

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ ยอยมีเงินเบิกเกินบ นาคารจําน  10.94 ลานบาท และ 9 นบาท าด

 

ณ ัทยอยมีวงเงิน ิก ัญชีธนาคารแ ะ ๆ ท่ียังไมได จํานวนร ละ 30.84 ลาน

ิษ  พรอ ย

15  

 

 
  (หนวย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพา ริษัท 

 2555

ะของบ

 2554  2555 2554 

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร 7,440,290 13,378,970 7,440,290 13,378,970   

หัก สวนทีถ่ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (3,800,290) (5,938,680) (3,800,290)  (5,938,680) 

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร – สุทธ ิ 3,640,000 7,440,290 3,640,000 7,440,290   
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ณ วันท่ี 31 ธั าคม 2555 และ 2554 บริษัทมีเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคา ะ 13.38 ลานบาท ตามลําดับ เงินกูยืม

ดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR - 0.50 กําหนด ืน เดือนจนถึงเดื าคม 2558 วคํ้าปร ยการ

ิ่งปลูกสราง และกรรมสิทธิ์หองชุดของบริษ  

นว รจํานวน 7.44 ลานบาท แล

ตอป มี ชําระค เปนราย อนสิงห  โดยเงินกูยืมดังกลา ะกันโด

จํานองท่ีดินพรอมส ัท

 

16. หน้ีสินตามสัญญาเชาซื้อ 
   (หนวย : 

ข

บาท) 

  รงบกา เงินรวม  งบการเงิ ะนเฉพา องบริษัท 

 2555 2554  2555 2554 

        

หนีส้ินตาม

หัก ดอกเบ

สญัญาเชาซื้อ 16,580,130  18,592,225  15,171,174  ,38717,512  

ี ้ยรอตัดบัญชี (1,489,987)  (1,846,799)  (1,374 4  461),92 ) (1,743,  

 15,090,143  16,745,426  13,796 5 15,768,926,2 0   

หัก สวนทีถ่ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (6,047,342)  (6,720,157)  (5,587,166)  (6,403,489) 

หนีส้ินตามสญัญาเชาซื้อ – สุทธิ 9,042,801  10,025,269  8,209 8  ,437,0 4 9,365  

 

 

17. หน้ีสินตามภาระผูกพันสําหรับผลประโยชนพนักงาน 

ิ่มต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 บริษัทและบริษ

 

ัทยอยเร่ิมใชนโยบายการบัญชีเร่ือง ผลประโยชนพนักงาน โดยไดรับรูประมาณการหน้ีสินผลประโยชน

54 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงานมีการเปล่ียนแปลงมีดังน้ี: 

เร

พนักงานในอดีต ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ในบัญชีกําไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 ของบริษัทและบริษัทยอยจํานวน 4.28 ลานบาท และ 

0.60 ลานบาท ตามลําดับ ตามทางเลือกวิธีปฏิบัติในชวงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการบัญชีน้ี  

 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 25
 

   (หนวย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2555 2554  2555 2554 

        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 4,968,762  -  4,230,462  - 

ทบของผลกระ การเปลีย่นแปลงนโยบาย 

     การบัญชีเกี่ยวกับภาระผูกพันสําหรับ       

     ผลประโยชนในอดตีของพนกังาน - 4,884,746 - 

 

 

  

 

  

 

  

 

4,284,774    

ยอดค หลือ ณ วันที่ 1 มกราคม ปรับปรุงแลว 4,968,762งเ   4,884,746  4,230,462  4,284,774    

ผลกระทบที่บันทึกเพ่ิมในงบกําไรขาดทนุ    

็ดเสร็จ 1,052,737 

  

1,234,736 

 

914,407 

  

1,096,408 

ะหวางป (821,948)  (1,150,720)  (298,612)  (1,150,720) 

งเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

     เบ

จายร

ยอดค 5,199,551  4,968,762  4,846,257  4,230,462 

 
พนักงานท้ังหมดท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังน้ี คาใชจายประมาณการผลประโยชน

 
   (หนวย : บาท) 

ริษัท   งบการ นรวม เงิ  งบการเงินเฉพาะของบ

555 255 2555 2554  2 4 

        

ตนทุนบริการ 821,611 982,097 709,619  870,109 

ตนทุนทางการเงนิ 231,126 252,639 204,788  226,299 
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จจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะตองจายในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยของ

พันธบัตรรัฐบาลท่ีครบกําหนดในเวลาใกลเคียงกับกําหนดชําระของหน้ีสินดังกลาว กระแสเงินสดท่ีคาดวาจะตองจายในอนาคตประมาณการจาก

ารลาออก อัตราการตาย อายุงาน และปจจัยอ่ืน ท้ังน้ีคาใชจายท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนพนักงานจะรับรูในงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จเพื่อกระจา นทุนดังกลาวตลอดระยะเวลาของการจางงาน และขาดทุนท่ีเกิดจ เปล่ียนแปลงขอสมมติฐ

คํานวณซ่ึงมีผลทําใหม าปจจุบันของผลประโยชนพนักงานเปล่ียนแปลง ะ 10 จะบันทึกเป รายไดแล าง

งานเฉล่ียของพนักงานท่ีเหลืออยู  

 

บ ระโยชนพนักงาน เน่ืองจากการจัดใหมีผล ัง ษียณอ ให กพนักง

ก ะเทศไทย โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีปร rojected ศ สตรป

ซ บริษัทยอยคาดวาจะมีพนัก อยทํางา ุตา บ ัทยอ

น พนักงานไมมีสาระสําค ินโดยรวม ยวของกับผลประโยชนพ กงานจ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพื่อกระจายตนทุนดังกลาวตลอดระยะเวลาของการจางงาน 

 

มติฐานท่ีสําคัญดังน้ี 

 บริษัทรับรูหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน เน่ืองจากการจัดใหมีผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจางหรือเกษียณอายุ  เพื่อจายใหแกพนักงานตาม

กฎหมายแรงงานของประเทศไทย ซึ่งคํานวณโดยผูเช่ียวชาญทางคณิตศาสตรประกันภัยดวยเทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัย (Actuarial Technique) ซึ่งประมาณการจากมูลคาป

เงินเดือนพนักงาน อัตราก

ยต กําไร ากการ านในการ

ูลค เกินกวา รอยล น ะคาใชจายตลอดอายุการจ

ริษัทยอยรับรูหน้ีสินผลป ประโยชนพนักงานหล การเลิกจางหรือเก ายุ เพื่อจาย แ านตาม

ฎหมายแรงงานของปร ะมาณการไว (P  Unit Credit Method) ตามหลักคณิต า ระกันภัย 

ึ่งคํานวณโดยบริษัทยอยเอง เน่ืองจาก งานของบริษัทย นจนครบเกษียณอาย มนโยบายของ ริษ ยจํานวน

ะอยและจํานวนเงินสําหรับหน้ีสินผลประโยชน ัญตองบการเง  คาใชจายท่ีเก่ี นั รับรูใน

ประมาณการทางคณิตศาสตรประกันภัยภายใตขอสม

 
 บริษัท ไพลอน จํากัด 

(มหาชน) 

 บริษัท เอ็กซิลอน  

จํากัด 

    

อัตราคดิลด รอยละ 4.39 ตอป  รอยละ 4.39 ตอป 

อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดอืน สําหรับพนักงานรายเดือน รอยละ 5.32 ตอป  

อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดอืน สําหรับพนักงานรายวัน รอยละ 3.78 ตอป 

รอยละ 4.94 ตอป 

      - 

อายุเกษียณ              55 ป               55 ป 

จํานวนพนักงาน              417 คน   คน               21  

 

1 สํารองตามกฎหมาย8.  

 

ญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ต จัดสรรกําไรส ิประจ สวนหน ํ นอยกวา ย  

ดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) าท ํารองดังกลาวจะ ํานวนไมนอยกวา ะ 10 ของทุนจดทะเบี  

งินปนผลไมได 

มายแพงและพาณิชย บริษัทยอยตองจัดส ยางนอยรอยละ 5 ข กําไรสุทธิเปนสํารองตามกฎหมายทุกคร้ังท ี

ะกาศจายเงินปนผล จนกวาสํารองน้ีจะมีจํานวนอยางนอ ละ 10 ของท  เงินสํารองด นําไปจายเ

 

 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญ 2535 บริษัท อง

ุนส

ุทธ ําป ึ่งไวเป ุนสนท ารองไม รอ ละ

5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอ จนกว มีจ รอยล ยน

ทุนสํารองน้ีจะนําไปจายเปนเ

 

ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎห รรอ อง ี่ม

การปร ยเทากับรอย ุน จดทะเบียน ังกลาวจะ ปนเงินปนผล

ไมได 
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19. ภาษีเงินได 

 

 

 

 

(หนวย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

2555 2554  2555 2554 

      

ไรกอนภาษีเงินได 64,916,369  105,825,216  105,946,324  104,664,856 

ก รายการท่ีตองบวกกลับและหักเพิ่ม 

มประมวลรัษฎากร - สุทธิ 

   

  

กํา

บว

ตา 17,055,977 2,350,317 17,055,977 2,350,317 

ขาดทุน (กําไร) สุทธิของบริษัทยอยท่ี               

กํา

 

รวมอยูในงบการเงินรวม 41,029,955 (1,160,360) - - 

ไรสุทธิทางภาษี 123,002,301  107,015,173  123,002,301  107,015,173 

      

ษีเงินไดสําหรับป (อัตราภาษี 23%) 28,290,529  -  28,290,529  - 

ษีเงินไดสําหรับป (อัตราภาษี 25%) -  

  

ภา

ภา 12,500,000  -  12,500,000 

ภา ินไดสําหรับป (อัตราภาษี 30%) -  17,104,552  -  17,104,552 

รวม   29,604,552  28,290,529  29,604,552 

ษีเง

ภาษีเงินไดสําหรับป 28,290,529

        

ภาษีเง ไดคางจาย (จายลวงหนา) ตนป (13,225,120)  (17,976 58, 7)  

บวก

ิน ,677)  (6,4 48 (14,072,500) 

  ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจายระหวางป (35,927,752)  (35,379,356) (30,642,56 )  (30,196,414) 

หัก 

  6

  ภ ับป 28,290,529  29,604,552 5   2

       ขอค  10,526,361  

ภาษีเง (13,543,360)  (13,225,120) 3 )  (6,458,487) 

าษีเงินไดสําหร  28,290, 29 9,604,552 

ืนภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจาย 7,318,983  5,735,293 8,205,875 

ินไดคางจาย (จายลวงหนา) ส้ินป  (3,075,2 1

 

สํ ี่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 23 ของก ัท วณภาษีเงิน

โดยใชอัตราภาษีสําหรับบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

4 วาดวยการลดอัตรารัษฎากร  

 

 

20. 

าหรับปส้ินสุดวันท ําไรทางภาษี บริษ คําน ไดนิติบุคคล

(ฉบบัท่ี 531) พ.ศ. 255

ภาษีเงินไดของบริษัทยอย คํานวณในอัตรารอยละ 23 ของกําไรทางภาษี 

ทุนเรือนหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 

20.1 ทุนจดทะเบียน 

 

 ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2555 ท่ีประชุมมีมติ ดังน้ี 

 

20.1.1 อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจํานวน 200,000,000 บาทเปน 300,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 

100,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท บริษัทไดนํามติดังกลาวจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย เม่ือวันท่ี 2 

พฤษภาคม 2555  

 

20.1.2 อนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 100,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี

จะซื้อหุนสามัญครั้งท่ี 1 (PYLON-W1) 
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20.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2555  ท่ีประชุมมีมติจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ

บริษัทจํานวน 100,000,000 หุน โดยออกใบสําคัญแสดงสิทธ ัญเดิม ตาม ยชื่อท่ีป ื่อผูถือ

หุนในวันท่ี 12 มีนาคม 2555 ไดรับการจัดสรรในอัตราสองหุนสามัญเดิมต นวยใบสําคัญแ ิ โดยไมตองช  โดย

ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวเปนชนิดระบุชื่อผูถือและโอนเปล่ียนม ได ุของใบสําคัญแสดงสิทธิไมเกิน 3 ป นับจากวันท่ีออก โดยมีอัตรา

ทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญให ท ี่กํา 2 บาท ะ าร 

ิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิ ิซื้อหุนไดในเดือนมิถุ และธันวาคมของ ละป วันใชสิทธิคร้ัง

 28 ธันวาคม 2555 และวันใชสิทธิคร เมษาย

 

าคม 2555 บริษัทแจงผลการออกแ ําคัญแส ดจํานวน 99,9 ,435 หนวย คงเหลือ น 

 หนวย ของใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังหมด 100,0 โด บร รย เลิก ิท ท่ีเห  

บริษัทไดนําใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวเขาจดทะเบียนเปนหล จดทะเบียนกับตล ลักทรัพย เอ็ม  ไ เม่ือวันท่ี 16 

ายวันท่ี 16 พฤษภาคม 25

5 ไดมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินํามาใชตามราคาใช อสิทธิ บริษั ีทุนจดเบียน

พิ่มขึ้น 8,000 บาท และ 9,600 บาท ตาม ี่ 31 ธันว ัทมีใบสํา ิท ได  

99,989,435 หนวย 

21

ซื้อหุนสามัญของ

ิใหแกผูถือหุนสาม รา รากฏอยูในสมุดทะเบียนรายช

อหน่ึงห สดงสิทธ ําระเงิน

ือ  อาย

การใชสิ ม ราคาตามสิ ธิท หนดไวมูลคา 2. 0 ตอหุน เวนแตจ มีก ปรับอัตราการใช

สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธ ทธ นายน แต

แรก ตรงกับวันท่ี ั้งสุดทายวันท่ี 25 น 2558 

เม่ือวันท่ี 2 พฤษภ ละจัดสรรใบส ดงสิทธิ ท่ีจัดสรรไ 97 จํานว

2,565 00,000 หนวย ย ิษัทจะดําเนินกา ก ใบสําคัญแสดงส ธิ ลืออยูท้ังจํานวน

ักทรัพย าดห เอ อ “MAI” 

พฤษภาคม 2555 (เร่ิมซื้อข 55)  

 

เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 255 สิทธิท่ี 2.20 บาทต ทจึงม ชําระแลวและ

สวนเกินทุนเ ลําดับ ณ วันท าคม 2555 บริษ คัญแสดงสิทธ ี่ยังไม ใชสิทธิจํานวน

 

. กําไรตอหุน 

 

ารหารกําไรสุทธิสวนท่ีเปนข ด ยจําน ัวเฉล่ียถวง ะ วและ

 

สิทธิ บริษัทคํานวณวาหากนําเงินท่ีไดรับจากการใชสิทธิจากใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเหลืออยู

จํานวนหุนสามัญท่ีตองออกเพิ่ม แลวนําจํานวนหุนสามัญสวนเพิ่มดังกลาว

็ดเสร็จ 

ิษัทคํานวณจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักภายใตขอสมมติท่ีมีการใชสิทธิแปลงสภาพหุนสามัญท้ังหมด 

นวาคม 2555 จํานวน 610,768 หุน 

22.

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยก องบริษัทใหญ ว วนหุนสามัญถ นํ้าหนักท่ีชําร แล ออกจําหนาย

อยูในระหวางป 

ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียไดปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญเทียบเทาปรับลดโดยถือวาหุนสามัญเทียบเทาปรับลดได

แปลงเปนหุนสามัญท้ังหมด 

 

การคํานวณจํานวนหุนสามัญท่ีเพิ่มขึ้นหากมีการใชใน

ดังกลาวมาซื้อหุนสามัญกลับคืนในราคาตลาดถัวเฉล่ียของงวดเพื่อกําหนด

มารวมกับหุนสามัญท่ีมีอยู ท้ังน้ีไมมีการปรับปรุงใดๆ ในงบกําไรขาดทุนเบ

  

ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด บร

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธั

 

 

 

 เงินปนผลจาย 

 

ี่ประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2555 ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2554 จากงบการเงินเฉพาะ

ทใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.20 

ตามมติท

อ ร ั บาท สําหรับหุนสามัญจํานวน 200 ลานหุน เปนจํานวนเงินรวม 40.00 ลานบาท 

ําหรับป บาท จํานวน 200 ลานหุน รวมเปนเงิน 16 ลานบาท และจายเงินปนผลในวันท่ี 18 

ฤษภาคม 2554 

 

ข งบ ิษ

 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2554 ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหจายเงินปนผลประจําป 2553 จากกําไรสุทธิ

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราหุนละ 0.08 ส

พ
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23. คาใชจายตามลักษณะ 

 

รายการค

 
 

าใชจายตามลักษณะท่ีสําคัญไดแก 

(หนวย : บาท) 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

2555 2554  2555 2554 

       

ะวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 609,252,460  453,924,51

นระหวางกอสราง ตามสัญญา 4,438,901  (17,093,958)

 

 

 

วัสดุกอสรางแล 1  496,883,540  386,406,431 

กา เป

เงิน ดือ

ร ลี่ยนแปลงในงา   5,806,415  (9,335,626) 

เ น คาแรง และผลประโยชนอืน่ของพนกังาน  133,325,937  119,856,332  110,318,693  104,402,016 

าจาย 102,279,757  94,330,169  162,935,171  88,758,709 

32,035,810  31,956,910  30,057,121  31,294,898 

20,141,576  33,237,303  16,857,237  29,162,668 

คาจางผูรับเหม

คาเสื่อมราคา 

คาเชาจาย 

คาซอมแซม 33,537,212  35,679,991  32,902,756  35,456,236 

คาขนสง 15,028,172  17,001,877  13,415,775  15,696,347 

คาจางบริหารและควบคุมงาน 1,874,528  1,464,185  402,779  6,103,382 

ีค่าดวาจะเกดิจากการกอสราง     สํารองขาดทุนท

20,890,683 2,075,224          -          - 

คาปรับ (กลับรายการคาปรับ) งานลาชา (5,257,506)  7,042,450  (3,752,270)  5,537,214 

คาตอบแทนกรรมการ 4,200,000  4,326,003  4,200,000  4,326,003 

คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย          -         -  15,299,970       - 

คาสาธารณูปโภค 9,290,328  7,256,549  6,963,782  6,244,632 

ื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ายอื่น 39,903,368

คาเผ 7,288,454  3,666,392  50,796  3,666,392 

คาใชจ   49,441,135  33,284,633  37,811,144 

 

24. 24. รายไดอ่ืน 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

2555 2554  2555 2554 

       

เบ้ียรับ 2,478,606  

 

 

ดอก 1,721,145  5,325,310 2,106,844 

รายไ ักรและอุปกรณ 346,611ดคาเชาเคร่ืองจ   604,001  3,299,224  1,872,597 

คาธรรมเนียมบริหาร         -        -  800,000  690,000 

ดจากการขายวัสดุกอสรางและเศษซาก       รายไ 316,125  203,863  344,286  409,770 

รายไ ับจางทํางานอื่น 965,476 ดจากการร  124,262 
 

965,476 
 

40,150 

อื่นๆ 1,497,408   4,942,881  3,064,295  5,978,129 

     รวม 5,604,226  7,596,152  13,798,591  11,097,490 
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25. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 

างธุรกิจเดียว คือหมวดธุรกิจการกอสราง รายละเอียดขอมูลรายไดท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 

นวาคม 2555 และ 2554 มีดังน้ี 

 
 วย :

บริษัทและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานท

ธั

(หน  บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับปสิ้ ุดวันที่ 31 ธันวาคม นส

 2555 2554 

 การรับจาง การรับจ

งานฐานราก งานกอส

าง

ราง 

รายการ

ตัดบ

        

ัญช ี รวม 

การรับจาง 

งานฐานราก 

การรับจ

งานก

าง รา

อสราง ตัดบ

ย ร       กา  

ัญช ี รวม 

         

รา าง 785,893,965 438,161,623 (134,129ยไดจากการรับจ ,583) 1,089, 6,00592  717,478,908 283,28 9 259) 74,968 (55,9 4, 944,769,61  

ตน งกอสราง   ,7 9,393)ทุนงานรับจา

 
 (968 0     0)(776,337,70  

กําไรข้ันตน    121, 6,61221     7168,431,91  

รา   5,604,226ยไดอื่น 

รกอนคาใชจาย 
     2 7,596,15

กําไ  8  126,820,83     9 176,028,06

         

คาใช  จายในการขาย  

ใชจายในการบริหาร  

 (2,1 9,871)8     (2,816,645) 

คา   (50,0 1,962)4     6)(61,344,33  

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสญู   ,2 ,454) (7 88     2) (3,666,39

รว  มคาใชจาย   (59,520,287)    3) (67,827,37

         
กํ เงินและภาษีเงนิได าไรกอนตนทนุท

ทุนท งการเงนิ

างการ  67,300,551    6108,200,69  

ตน    า  (2,384,182)    (2,375,480) 

กําไรกอนภาษีเงนิได 

ีเงินได 

  64,916,369    105,825,216 

ภาษ   (28,290,529)    2) (29,604,55

กํ ําหรับป  าไรส  36,625,840    76,220,664 
กํ  (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปาไร             -      -      

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป   36,625,840    76,220,664 

         

ลูกหนี้การคาและตัว๋เงินรับ - 

สุท   ธ ิ

 96,394,582 

  

 37,254,189 

รา  ยไดคางรับที่ยังไมไดเรียกชําระ  180,890,923    95150,692,8  

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน - สุทธ ิ

 และอุปกรณ - สุทธ ิ  

  62,395,861    57,281,639 

ที่ดนิ อาคาร

ทรัพย

 200,301,210    2196,439,56  

สิน    อื่น

นทรัพยร

 302,106,795    57 287,654,6

สิ วม     842,089,371    729,322,942 
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 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2555  2554 

 การรับจางงาน

ฐานราก 

 การรับจางงาน

กอสราง 

  

รวม 

 การรับจางงาน

ฐานราก 

 การรับจาง 

งานกอสราง 

  

รวม 

            

รายได

ต

จากการรับจาง 785,893,965  233,778,788  1,019,672,753  717,478,908  123,680,796  841,159,704 

นทุนงานรับจาง     (864,905,456)      (686,128,050) 

กําไรข้ันตน     154,767,297      155,031,654 

รายไดอื่น     13,798,591      11,097,490 

กําไรกอนคาใชจาย     168,565,888      166,129,144 

            

คาใชจายในการขาย     (1,816,466)      (2,468,079) 

คาใชจายในการบริหาร     (43,553,710)      (53,267,925) 

คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ     (50,796)      (3,666,392) 

ผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษ ยอย  ัท    (15,299,970)              - 

รวมคาใชจาย     (60,720,942)      (59,402,396) 

            
กําไรกอนตนทนุทางการเงินและภาษีเง ด นิไ    107,844,946      106,726,748 

ตนทุนทางการเงิน     (1,898,622)      (2,061,892) 

กําไรกอนภาษีเงินได     105,946,324      104,664,856 

ภาษีเงินได     (28,290,529)      (29,604,552) 

กําไรสําหรับป     77,655,795      75,060,304 
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป          -           - 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป     77,655,795      75,060,304 

            

ลูกหนี้การคาและตัว๋เงินรับ - สุทธ ิ     109,765,361      36,897,905 

รายไดคางรับที่ยังไมไดเรียกชําระ     164,879,608      136,583,377 

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน - สุทธ ิ     46,932,692      37,262,392 

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ – สุทธ ิ     188,221,742      191,016,876 

สินทรัพยอื่น     346,888,262      296,716,312 

สินทรัพยรวม  

 

    856,687,665      698,476,862 

26. การเปดเผยเคร่ืองมือทางการเงิน 

ะหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอย ุลไดรวมเง สด าคาร เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน ลูกหน้ีการคา

คางรับท ไดเรียกชําระ เจาหน้ีกา า เงินเบิกเกินบ ชีแ ะส้ัน หน้ีสินต มสัญญาเชาซ ละเงินกูยืมระ ย

ีสําหรับการบันทึกและการวัดมูลคาของรายการเหลาน้ีได ดเผ การบัญชีท่ีเก วของ ในหมายเหตุประกอบงบการเง

 

ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ

 

สินทรัพยทางการเงินแล ูในงบด ิน และเงินฝากธน และต๋ัวเงิน

รับ รายได ี่ยังไม รค ัญ ละเงินกูยืมระย า ื้อแ ยะ าว นโยบาย

การบัญช เป ยไวในนโยบาย ี่ย ินขอ 3 

 

ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อหมายถึงความเสี่ยงท่ีคูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาซึ่งกอใหเกิดความเสียหายทางการเงินแกบริษัท 

เน่ืองจากลูกคาของบริษัทเปนบริษัทท่ีมีชื่อเสียงและไมมีปญหาในการเก็บหน้ี ผูบริหารเช่ือวาบริษัทไมมีความเส่ียงท่ีเปนสาระสําคัญทางดานสินเชื่อ 

บริษัทไดต้ังสํารองหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกคาท่ีมีความเส่ียงครบถวนแลว 

 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดซึ่งจะมีผลกระทบในทางลบตอการดําเนินงานของบริษัทท้ังใน

ปจจุบันและอนาคต ผูบริหารเช่ือวาบริษัทมีความเส่ียงในอัตราดอกเบี้ยนอย ดังน้ัน บริษัทจึงไมไดทําสัญญาเพื่อปองกันความเส่ียงดังกลาว 
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทไมมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท  

มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

ั้งหมดเปนสกุลเงินบาท

 

 

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิ ข ื่อการแลกเปล่ียนระ ารแ ติ ี่ใช

ประมาณการมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทา ตละประเภทของบริษทมีดังน

ยทางการเงิน แสดงในมูลค

ิน แสดงราคาตามบ ก ติธ ินดังกล ําหนดในระยะเวลาอัน

ระผูกพัน

นคือ จํานวนเ

งการเงินแ

งิน องตราสารท่ีใชเพ หวางบุคคล วิธีก ละ ขอสมม ฐานท ในการ

ั ี้ 

- สินทรัพ

ินทางการเง

ายุติธรรมโดยป

ัญชีมีมูลค

ระมาณ 

ียงกับราคา- หน้ีส าใ ลเค ยุ รรม เน่ืองจากหน้ีส าวจะครบก ใกล 

 

27. ภา  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีภาระผูกพันดังน้ี 

ทําสัญญาเชาพื้นท่ีและสัญญาบ ําหรับสํานักงานขอ ัญญา 6 ป เร่ิมว  กันยายน 2553

ภาคม 2559 โดยสัญญากําหนดคาเช ล าบริการเปนจํานวน 80, อ อน 

บริษัทมีหนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยสถาบ ก เงินในนามบ ิษ แ ป ํานวนประม ลานบาท ซ ก

ัติตามสัญญาซ เป ไปตามปกติธ ิ

หลังรอบระยะเวลารายงาน

 

 

27.1 บริษัทได ริการส งบริษัท มีอายุส ันท่ี 1  ถึง วันท่ี 31 

พฤษ าแ ะค 729 บาทต เดื

 

27.2 ัน าร ร ัท ละบริษัทยอยเ นจ าณ 279.14 ึ่งเ ี่ยวเน่ืองกับ

ภาระผูกพันสําหรับการปฏิบ ึ่ง น ุรกจ 

 

 28. เหตุการณภาย  

 22 กุมภาพันธ 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบร ทมีมติ ดังน้ี 

 

เม่ือวันท่ี ิษั

 

เพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนขอ ัทจาก 300,000,000 บาท เป  374,999,359  โดยออกหุ า จํานวน 

ุนละ 1 บาท เพื่อสําหรับ อ บการจายเงินปน ลเ ํา น 50,002,000 ุน  และ รองรับ ร

ซื้อหุนสามัญจํานวน 24,997,359 หุน และปร ัญแสดงสิท ี่จะซื้อหุนสามัญของบริษ

ราการใชสิทธิเดิม คือ 1 หนวยใบส คัญแสดงสิท ต  1 ห น  หนวยใบสําค ดงสิทธิ ตอ 1.25 นส

กเดิม 2.20 บาทตอหุน ปรับใหม น 1.76 บาท อห   

ินปนผล

งบริษ นส มัญใหม

74,999,359 หุน มูลคาห ร งรั ผ ปนหุนสามัญจ นว ห กา ใชสิทธิของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ ับสิทธิใหแกผูถือใบสําค ธิท ัทคร้ังท่ี 1 

(PYLON-W1) จากอัต ํา ธิ อ ุนสามัญ  เป  1 ัญแส  หุ ามัญ และ

เป ุน

การจายเง  

นอการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจากกําไรสะสม และกําไรจากการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

บาท โดยจายเปน 2 สวนดังน้ี 

 

าด

 ไอ    ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ยอนหลัง 7 วันทําการกอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ในการ

29. 

คณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหเส

2555 จํานวนรวม 56,002,240 ลาน

หุนปนผลใหกับผูถือหุนแตละราย หากผูถือหุนรายใดมีเศษหุนบริษัทจะจายเงินปนผลสําหรับสวนท่ีเปนเศษหุนดวยเงิน

สดสําหรับหุนเดิมในอัตราหุนละ 0.25 บาท 

การดําเนินการเพิ่มทุนและจายปนผลดังกลาวขางตนจะเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติตอไป 

 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2556 
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บุค

นาย

กัด

ทะเบียนหุน 

 บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํา  

 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน 

2 /7 หมูที่ 4 (โครงการนอรธปารค) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 

 โทรศัพท 0-2596-9000 โทรสาร 0-2832-4994-6 

ผ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 

หรือ นายโกศล แยมลีมูบ 

 

ูสอบบัญชี 

 นายสมคิด เตียตระกูล 

 

 

 

 

ที่ปร

 

ึกษากฎหมาย 
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