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วิสัยทัศน
(Vision)

“มุงมั่นจะเปนผูนํางานกอสรางฐานราก
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)
สินทรัพยรวม
Total Assets
หนี้สินรวม
Total Liabilities
สวนของผูถือหุน
Shareholders’ Equity
รายไดจาการรับจาง
Revenue from Rendering of Service
กําไรสุทธิ
Net Profit

อัตราสวนทางการเงิน
Financial Ratio

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
Separate Financial Statement
2553
2554
2555
(2010)
(2011)
(2012)

2553
(2010)

งบการเงินรวม
Consolidated
2554
(2011)

2555
(2012)

559,115

698,477

856,688

600,072

729,323

842,089

228,138

312,725

433,261

258,336

332,251

423,873

330,977

385,752

423,427

328,967

384,028

408,274

612,109

841,160

1,019,673

626,496

944,770

1,089,926

38,951

75,060

77,656

26,016

76,221

36,626

2553
(2010)

งบการเงินรวม
Consolidated
2554
(2011)

2555
(2012)

7.52%

4.12%

8.04%

3.36%

19.19%

7.62%

20.63%

8.98%

9.99%

4.74%

11.47%

4.66%

0.39

0.16

0.38

0.32

1.02

0.76

0.84

1.01

21.22%

5.56%

50.80%

15.36%

3.46%

1.86%

192.98%

-51.95%

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
Separate Financial Statement
2553
2554
2555
(2010)
(2011)
(2012)

อัตรากําไรสุทธิ (%)
6.31%
8.85%
Net Profit (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
12.02%
20.95%
Return on Equity
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
7.95%
11.94%
Return on Assets (%)
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)
0.19
0.38
Earning per share (Baht)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
0.69
0.81
Debt to Equity (Time)
อัตราการเติบโตของรายไดจากการรับจาง (%)
Revenue from Rendering of Service
55.22%
37.42%
Growth (%)
อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ (%)
129.64%
92.70%
Net Profit Growth (%)
หมายเหตุ 1 รายไดจากการรับจาง หมายถึง รายไดจากงานฐานราก และงานกอสราง
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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 ซึ่งเปนผลมาจากการดําเนินนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของ
ภาครัฐผานการลงทุนในโครงการรถไฟฟา ระบบปองกันน้ําทวม และโครงสรางพื้นฐานตางๆ ดังจะเห็นไดจากโครงการรถไฟฟาสายสีตางๆ ซึ่ง
ทยอยออกมาเปนระยะๆ ประกอบกับงานภาคเอกชนก็ยังคงขยายตัวเชนกัน สงผลใหรายไดของบริษัทในป 2555 เติบโตขึ้นอยางมั่นคง
สําหรั บทิศทางอุ ตสาหกรรมการกอ สร า งงานฐานรากในป 2556 นั้ น จากการที่ โ ครงการรถไฟฟ า สายสี น้ํ าเงิ น ยั ง อยู ระหว า ง
ดําเนินการกอสราง แตโครงการรถไฟฟาสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) และสายสีเขียว (แบริ่ง-สมุทรปราการ) ซึ่งเปนโครงการขนาดใหญจะเริ่ม
ดําเนินการกอสรางพรอมๆกันในปนี้ ประกอบกับการบริโภคและการลงทุนจากภาคเอกชนยังมีการขยายตัวอยางสม่ําเสมอ สงผลใหปริมาณ
งานในภาพรวมนาจะยังอยูในระดับที่สูงตอไป และทําใหการแขงขันดานราคาไมสูงนัก โดยบริษัทคาดวาจะไดรับประโยชนจากโครงการ
รถไฟฟาสายสีตางๆ โครงการกอสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ รวมถึงโครงการกอสรางตางๆตามแผนการกระตุนเศรษฐกิจและการ
ปองกันอุทกภัยซึ่งนาจะมีการกอสรางตอเนื่องไปอีกอยางนอย 3 - 5 ป โดยนโยบายการดําเนินงานของบริษัทในป 2556 บริษัทจะยังคงรักษา
นโยบายการขยายฐานลูกคา และใหความสําคัญกับการพิจารณาคัดเลือกลูกคา การควบคุมตนทุน การบริหารสภาพคลอง และการพัฒนา
บุคลากรของบริษัทตอไป
ในป 2555 บริษัทไดเขารวมโครงการ “คืนโรงเรียนใหลูกหลาน สานสัมพันธชุมชน” ของคณะกรรมการกองทุนตลาดหุนรวมใจ ชวย
ภัย น้ําทว ม ซึ่ง มอบหมายให สมาคมฯบริ ษั ท จดทะเบีย นในตลาดทรั พ ย เอ็ ม เอ ไอ เป น ผู ดูแลโรงเรี ย นที่ ข อรั บการสนั บสนุ น ในโครงการ
“คืนโรงเรียนใหลูกหลาน สานสัมพันธชุมชน” นั้น สมาคมฯ รวมกับโรงเรียน ชุมชนทองถิ่น และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนตามวัตถุประสงค จนแลวเสร็จ และไดสงมอบอาคารใหแกโรงเรียนไปแลว 3 แหงในจังหวัดปทุมธานี
และนนทบุรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555
ในโอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการ ผมขอขอบคุณทานผูถือหุนเปนอยางยิ่งที่ไดใหความไววางใจในการดําเนินงานของบริษัท
และขอขอบคุณผูมีอุปการะคุณทุกทานที่ใหการสนับสนุนบริษัทดวยดีตลอดมา รวมทั้ง ขอขอบคุณคณะผูบริหารและพนักงานของบริษัททุกคน
ซึ่งไดรวมแรงรวมใจปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบและความขยันขันแข็ง อันเปนสวนสําคัญที่สรางความมั่นคงและพัฒนาการใหแกบริษัท
ทําใหบริษัทสามารถที่จะเติบโตและบรรลุเปาหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไดตอไป

(นายเสรี จินตนเสรี)
ประธานกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัท

นายเสรี จินตนเสรี
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

นายวงศชัย แสงอารยะกุล
ประธานผูกอตั้ง
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

นายปญจะ เสนาดิสัย
กรรมการอิสระ

นายวินิต ชอวิเชียร
กรรมการอิสระ

นายชเนศวร แสงอารยะกุล
กรรมการ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

ประธานกรรมการบริหาร

พิจารณาคาตอบแทน

กรรมการผูจัดการใหญ

กรรมการตรวจสอบ

นายชัยพัฒน สหัสกุล
กรรมการอิสระ

นายบดินทร แสงอารยะกุล
กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและพิจารณา

กรรมการรองผูจัดการใหญ

นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการรองผูจัดการใหญ

นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย
กรรมการ
รบริหาร
กรรมการบริ
กรรมการรองผูจัดการใหญ

คาตอบแทน

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) |
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ประวัตกิ รรมการบริษัทและผูบริหาร
นายเสรี จินตนเสรี (71ป)

นายวงศชัย แสงอารยะกุล (66ป)

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

ประธานผูกอตั้ง
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

วุฒิการศึกษา :
¾ เนติบัณฑิตอังกฤษ
สถาบันเนติบัณฑิตอังกฤษ ลินคอรน อินน
¾ เนติบัณฑิตไทย
สถาบันอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
¾ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรมจาก IOD :
¾ หลักสูตร Directors Certification Program
รุนที่ 65/2005
ประสบการณการทํางาน :
2548 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ,
บมจ.ไพลอน
2553 – ปจจุบัน อนุกรรมการดานกฎหมาย,
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2540 – ปจจุบัน ประธานบริษัท,
บจ. เสรี มานพ แอนด ดอลย
2546 – ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ,
บมจ. แอดวานซ อะโกร
2550 – 2552
กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ,
บมจ. สามมิตรมอเตอร แมนูแฟคเจอริ่ง

วุฒิการศึกษา :
¾ มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.
การอบรมจาก IOD :
¾ หลักสูตร Directors Accreditation Program
รุนที่ 44/2005
ประสบการณการทํางาน :
2548 – ปจจุบัน
กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน, บมจ. ไพลอน
2510 – ปจจุบัน
เจาของกิจการ,
หางขายยาสยามฟารมาซี
2547 – 2548
กรรมการ, บจ. ไพลอน
สัดสวนการถือหุน ในบริษทั : รอยละ 7.4

สัดสวนการถือหนุ ในบริษทั : รอยละ 0.53
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นายปญจะ เสนาดิสัย (65ป)

นายวินิต ชอวิเชียร (67ป)

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาแลพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

วุฒิการศึกษา :
¾ Master of Business Administration (MBA),
Suffolk University (USA)
การอบรมจาก IOD :
¾ หลักสูตร Directors Certification Program รุนที่
20/2002
¾ หลักสูตร Audit Committee Program ป 2004
¾ Certificate of Attendance Role of the
Compensation Committee Program Class 2/2007
ประสบการณการทํางาน :
2548 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ไพลอน
2543 – ปจจุบัน กรรมการ,
บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี
2549 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมกาตรวจสอบ และ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ,
บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี
2545 – ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการพิจารณา ผลตอบแทนฯ,
บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา
2526 – ปจจุบัน กรรมการ, บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส
2546 – ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ,
บมจ. รสา พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท
2547 – 2554 ประธานกรรมการ,
บมจ. เดวา พร็อพเพอรตี้
2549 – 2552 กรรมการ/กรรมการบริหาร และกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนฯ, ธนาคารออมสิน

วุฒิการศึกษา :
¾ Doctor of Philosophy, Purdue University, Indiana
(USA)
¾ Master of Science in Civil Engineering , Purdue
(USA)
¾ ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมจาก IOD :
¾ หลักสูตร Directors Accreditation Program รุนที่
44/2005
ประสบการณการทํางาน :
2548 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน,
บมจ. ไพลอน
2550 – ปจจุบัน อาจารยพิเศษ, คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2515 – 2550 อาจารยประจํา, คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สัดสวนการถือหุน ในบริษทั :

ไมมี

สัดสวนการถือหุน ในบริษทั : ไมมี
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นายชเนศวร แสงอารยะกุล (39ป)

นายชัยพัฒน สหัสกุล (58ป)

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการใหญ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

วุฒิการศึกษา :
¾ ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโครงสราง
Asian Institute of Technology
¾ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสราง
Asian Institute of Technology
¾ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา :
¾ เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร
ประเทศสหรัฐอเมริกา
¾ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
¾ เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การอบรมจาก IOD :
¾ หลักสูตร Directors Accreditation Program รุนที่
44/2005
ประสบการณทํางาน :
2548 – ปจจุบัน กรรมการ / ประธานคณะกรรมการ
บริหาร/ กรรมการผูจัดการใหญ,
บมจ. ไพลอน
2551 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ, บจ.เอ็กซิลอน
2554 – ปจจุบัน กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2554 – ปจจุบัน กรรมการสมาคมบริษัทในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
2545 – 2547
ประธานกรรมการ และกรรมการ
ผูจั ดการ
, บจ. ไพลอน
สัดสวนการถือหนุ ในบริษทั :

รอยละ 39.14

การอบรมจาก IOD :
¾ หลักสูตร Directors Certification Program รุนที่
21/2002
¾ หลักสูตร Audit Committee Program รุนที่ 33/2010
ประสบการณการทํางาน :
2555 – ปจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน, บมจ.ไพลอน
2548 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ,
บมจ. ไพลอน
2553 – ปจจุบัน กรรมการ,
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2553 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ,
บมจ. น้ํามันพืชไทย
2545 – ปจจุบัน กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ, บมจ. ผลิตไฟฟา
2552 – ปจจุบัน ประธานกรรมการนโยบายวิจัย,
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2544 – 2552
เลขาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา
สัดสวนการถือหุน ในบริษทั :

ไมมี
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) |
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นายบดินทร แสงอารยะกุล (38ป)

นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน (54ป)

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการรองผูจดั การใหญ

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการรองผูจดั การใหญ

วุฒิการศึกษา :
¾ Master of Science (Construction Engineering
and Management), Virginia Tech (USA)
¾ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา :
¾ ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ

การอบรมจาก IOD :
¾ หลักสูตร Directors Accreditation Program
รุนที่ 44/2005
ประสบการณทํางาน :
2548 – ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ
รอง ผูจัดการใหญ – ฝายอํานวยการและ
การเงิน, บมจ. ไพลอน
2551 – ปจจุบัน กรรมการ, บจ. เอ็กซิลอน
2553 – ปจจุบัน กรรมการ, บจ. อวนจัง
2547 – 2548 กรรมการ และ กรรมการรองผูจัดการฝาย
อํานวยการและการเงิน, บจ. ไพลอน
สัดสวนการถือหนุ ในบริษทั :

การอบรมจาก IOD :
¾ หลักสูตร Directors Accreditation Program
รุนที่ 44/2005
ประสบการณการทํางาน :
2548 – ปจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการรองผูจัดการใหญ-ฝายซอมบํารุง
และรักษาการผูอํานวยการฝายซอมบํารุง,
บมจ. ไพลอน
2545 – 2547 กรรมการ/
กรรมการรองผูจัดการ - ฝายซอมบํารุง,
บจ. ไพลอน
สัดสวนการถือหนุ ในบริษทั :

รอยละ 1.54

รอยละ 9

9

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) |
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นายพิสันติ์ ศิรศิ ุขสกุลชัย (39ป)
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการรองผูจดั การใหญ
วุฒิการศึกษา :
¾ ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายธุรกิจ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
¾ Master of Business Administration (MBA),
Rockhurst University (USA)
¾ Master of Science-Construction Management,
University of Wisconsin-Madison (USA)
¾ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
การอบรมจาก IOD :
¾ หลักสูตร Directors Accreditation Program
รุนที่ 79/2009
ประสบการณการทํางาน :
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
2554 – ปจจุบัน
กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายงาน
วิศวกรรม และการตลาด,
บมจ. ไพลอน
กรรมการ, บจ. เอ็กซิลอน
2551 – ปจจุบัน
2551 – 2554
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญฝายงาน
วิศวกรรม, บมจ. ไพลอน
2551 – 2554
กรรมการ, บจ.ไทยคารดอทคอม
2549 – 2550
ผูจัดการโครงการ, บมจ. ไพลอน
สัดสวนการถือหนุ ในบริษทั :

รอยละ 0.40
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) |
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นายศิโรจน ตุงคะโหตร
ผูชวยกรรมการผูจ ัดการใหญ - ฝายงานวิศวกรรม
อายุ 38 ป
วุฒิการศึกษา :
¾ ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโครงสราง, Old Dominion University (USA)
¾ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสราง, Old Dominion University (USA)
¾ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประสบการณการทํางาน :
¾ 2554 – ปจจุบัน
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ – ฝายงานวิศวกรรม, บมจ. ไพลอน
¾ 2551 – 2554
วิศวกรโครงสราง, Tetra Tech INCA, USA
สัดสวนการถือหุน ในบริษทั :

ไมมี

นายวีรทัศน จิรเดชวิโรจน
ผูชวยกรรมการผูจ ัดการใหญ ฝายอํานวยการและการเงิน
อายุ 33ป
วุฒิการศึกษา :
¾ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
¾ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลาพระนครเหนือ
ประสบการณการทํางาน :
2555 – ปจจุบัน
2551 – 2555
2549 – 2550
2545 – 2548

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ-ฝายอํานวยการและการเงิน
ผูอํานวยการฝายจัดซื้อ, บมจ. ไพลอน
ผูจัดการฝายระบบปฏิบัติการ, บมจ. ไพลอน
Quality Advisor, บจ. ซีวีดี อินเตอรเนชั่นแนล

สัดสวนการถือหุน ในบริษทั :

ไมมี

นางสุรรี ัตน นาคะผดุงรัตน
ผูอํานวยการฝายบัญชี
อายุ 51 ป
วุฒิการศึกษา :
¾ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
¾ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/บัญชี, มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณการทํางาน :
¾ 2547 – ปจจุบัน
¾ 2543 – 2547

ผูอํานวยการฝายบัญชี, บมจ. ไพลอน
ผูจัดการฝายบัญชี, บจ. ซีเนคัลเลอร แลป

สัดสวนการถือหุน ในบริษทั :

รอยละ 0.66
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) |
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นายกรณ ทองศรี
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล
อายุ 39 ป
วุฒิการศึกษา :
¾ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณการทํางาน :
¾ 2554 – ปจจุบัน
¾ 2552 – 2554
¾ 2545 – 2552
สัดสวนการถือหุนในบริ

ษทั :

ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคลล, บมจ. ไพลอน
ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล, บจ. ทีพีพี กรุป
ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล, บจ. เจวีเค อินเตอรเนชั่นแนล ลอจิสติกส แอนด มูฟวิ่ง
ไมมี

นายศุภชัย โรจนวิรุฬห
ผูอํานวยการฝายจัดซื้อ
อายุ 38 ป
วุฒิการศึกษา :
¾ Master of Business Administration (Finance), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
¾ Bachelor of Engineering (Civil) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ประสบการณการทํางาน :
¾ 2555 – ปจจุบัน
¾ 2554 – 2555
¾ 2548 – 2554
สัดสวนการถือหุน ในบริษทั :

ผูอํานวยการฝายจัดซื้อ, บมจ. ไพลอน
ผูจัดการแผนกประเมินราคากอสราง, บมจ.อีเอ็มซี
ผูจัดการฝายกอสราง, บจ.ไชนาหัวฝง คอนสตรัคชั่น
ไมมี
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) |
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ขอมูลทัว่ ไป

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางฐานราก โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูที่ 170/16 ซอยสามมิตร (สุขุมวิท
ซอย 16) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และมีโรงงานซอมบํารุงตั้งอยูที่ 22/4 หมูที่ 11 ตําบล
คูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี เลขทะเบียนบริษัทมหาชนเลขที่ 0107548000536 โทรศัพท 0-2661-8242 โทรสาร 02661-8247 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
ชื่อบริษัท

:

บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด

ทุนจดทะเบียน

:

80 ลานบาท

สัดสวนการถือหุน

:

51 %

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:

ออกแบบ กอสราง ใหคําปรึกษา และตกแตงสิ่งปลูกสรางตางๆ

ที่ตั้ง

:

170/15

ซอยสามมิตร (สุขุมวิทซอย16) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัท
ป 2545

-

จดทะเบียนกอตั้งบริษัท โดยใชชื่อวา บริษัท ไพลอน จํากัด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2545 ดวยทุนจดทะเบียน 5 ลาน
บาท เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางงานฐานราก โดยมีทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณและเชี่ยวชาญ เพื่อ
รองรับงานกอสรางซึ่งเริ่มฟนตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจ

ป 2546

-

ไดรับงานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง ในโครงการตามพระราชดําริกอสรางประตูระบาย
น้ําและคันกั้นน้ําเพื่อกักน้ําจืดในลุมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จาก บมจ. ซิโน-ไทย เปนโครงการแรกของ
บริษัท จากผลงานที่มีคุณภาพและบริการที่ดีทําให บมจ. ซิโน-ไทย ไดวาจางใหบริษัทเปนผูรับเหมาชวงงานเสาเข็ม
เจาะในหลายโครงการตอมา เชน โครงการทางดวนขั้นที่ 3 สายใตตอน S1 (อาจณรงค – บางนา) สัญญา 2
โครงการอาคารที่จอดรถโรงพยาบาลบํารุงราษฎร เปนตน ทําใหบริษัทเปนที่รูจักในวงการกอสรางอยางแพรหลาย
และไดกอสรางงานเสาเข็มเจาะใหลูกคาอื่นๆ ในอีกหลายโครงการ

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) |
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ป 2547

-

ป 2548

-

-

เพิ่มทุนจดทะเบียนในเดือนมกราคมเปน 60 ลานบาท และในเดือนธันวาคมเปน 95 ลานบาท
เริ่มรับงานกอสรางกําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Wall) โดยรวมมือกับบริษัทฝรั่งเศสชื่อ Soletanche
Bachy ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญงานฐานรากระดับนานาชาติ โดยเปนที่ปรึกษาและสงผูเชี่ยวชาญเขามาควบคุมงาน ใน
โครงการโรงบําบัดน้ําเสียสําแล จังหวัดปทุมธานี
เดือนพฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 115 ลานบาท
เดือนมิถุนายน เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท พรอมกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทจาก 115 ลานบาทเปน 150 ลานบาท เพื่อรองรับการเสนอขายใหกับประชาชน โดยบริษัทไดแปรสภาพเปน
บริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2548
เดือนธันวาคม เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ และเริ่มเปดซื้อขายวันที่ 23 ธันวาคม 2548

ป 2549

-

เดือนมีนาคม ยายโรงงานซอมบํารุงจากเขตบางกะปไปที่อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี

ป 2551

-

เดือนธันวาคม จัดตั้ง บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการงานออกแบบ กอสราง ใหคําปรึกษา
และตกแตงสําหรับสิ่งปลูกสรางตางๆ ดวยทุนจดทะเบียน 30 ลานบาท โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 51

ป 2552

-

เดือน พฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 200 ลานบาท

ป 2555

-

เดือน พฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 300 ลานบาท เพื่อรองรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับผูถือหุนเดิม
เดือนธันวาคม เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด เปน 80 ลานบาท โดยบริษัทยังคงถือหุนในสัดสวนรอย
ละ 51
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โครงสรางรายไดแยกตามผลิตภัณฑ
โครงสรางรายไดของบริษัท แยกตามสายงานสามารถจําแนกไดดังนี้
รายไดเฉพาะบริษัท

ผลิตภัณฑ
จากงานเสาเข็มเจาะ
จากงานปรับปรุงคุณภาพดินฯ
จากงานกําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม
รวมรายไดจากงานฐานราก
รายไดจากงานกอสรางทั่วไป
รายไดจากการบริการอื่นๆ 1
รายไดอื่นๆ2
รวมรายได
หมายเหตุ :

ป 2553
รายได
รอยละ
536,965
87.04
536,965
87.04
75,144
12.18
576
0.09
4,210
0.68
616,895
100.00

ป 2554
รายได
717,479
717,479
123,681
1,873
4,680
847,713

รอยละ
84.64
84.64
14.59
0.22
0.55
100.00

หนวย : พันบาท
ป 2555
รายได
รอยละ
780,544
75.53
5,350
0.52
785,894
76.04
233,779
22.62
3,299
0.32
10,500
1.02
1,033,472
100.00

1

รายไดจากการบริการอื่นๆ ไดแก รายไดจากการใหเชาอุปกรณเ ครือ่ งจักร เชน รถเครน ปลอกเหล็ก และรวมถึงคาความเสียหายของวัสดุและอุปกรณที่
เรียกเก็บจากผูรับเหมาชวง เปนตน
2
รายไดอื่นๆ ไดแก ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการขายสินทรัพย เปนตน

รายไดของบริษัทยอย ไดแก บริษทั เอ็กซิลอน จํากัด

ผลิตภัณผลิตภัณฑฑ
รายไดจากงานกอสรางางกงานราง

ป 2553
รายได
21,955

ป 2554
รอยละ
100.00

รายได
159,604

รอยละ
100.00

หนวย : พันบาท
ป 2555
รายได
รอยละ
204,383
100.00

หมายเหตุ : บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด ไดจัดตั้งในเดือนธันวาคม 2551
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. งานเสาเข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะเปนเสาเข็มที่นิยมใชกับการ
ก อ สร า งฐานรากของโครงสร า งขนาดใหญ และ
โครงสร า งอาคารในบริ เ วณที่ มี พื้ น ที่ จํ า กั ด ซึ่ ง ไม
สามารถใชเสาเข็มตอกไดเนื่องจากปญ หาดานการ
ขนส ง หรื อ เนื่อ งจากบริ เ วณก อ สร างชิ ด อาคาร
ขางเคียงมากซึ่งความสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม
อาจจะกอใหเกิดความเสียหายกับอาคารขางเคียงได
สวนการใชเสาเข็มเจาะจะไมทําใหดินเกิดการเคลื่อน
ตัวซึ่งอาจไปดันสิ่งปลูกสรางขางเคียงใหเสียหายได
เหมือนกับการตอกเสาเข็ม นอกจากนี้เสาเข็มเจาะยัง
ลดมลภาวะเรื่องเสียงและแรงสั่นสะเทือนเมื่อเทียบกับ
การใชเสาเข็มตอก ทั้งนี้งานเสาเข็มเจาะของบริษัท
โดยสวนใหญจะเปนเสาเข็ม เจาะที่มีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางตั้งแต 50 เซนติเมตร จนถึง 2เมตรและทํา
ไดถึ ง ความลึ ก มากกว า 60 เมตร ขึ้น อยู กับ การ
ออกแบบกําลังรับน้ําหนักของเสาเข็มโดยวิศวกร และ
สภาพชั้นดินในแตละพื้นที่

2. งานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัด
ฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง
ง า น ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ ดิ น (Ground
Improvement) มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มเสถียรภาพใหกับ
โครงสรางของดินเดิม ทําใหดินมีกําลังรับน้ําหนักมากขึ้น
และป อ งกั น การเคลื่ อ นตั ว ของดิ น โดยบริ ษั ท มี ก าร
ให บ ริ ก ารงานประเภทนี้ โ ดยวิ ธี ก ารอั ด ฉี ด ซี เ มนต ด ว ย
แรงดันสูง (Jet Grouting) ที่ความดันประมาณ 200 ถึง
400 บาร โดยอาจแบงลักษณะของงานออกเปนแตล ะ
ประเภทดังตอไปนี้
2.1

เสาเข็มดินซีเมนต
(Soil Cement Column)
เปนการปรับปรุงคุณสมบัติของดิน
ออ นตลอดชั้ น ความหนา เริ่ ม ต น
โดยการอัดฉีดน้ําภายใตความดันสูงเพื่อกวนใหชั้นดินออนตัวและมีขนาดรูปทรงตามที่ตองการ แลวจึงอัดฉีดน้ําปูนลงไป
ผสมกับดินในบริเวณดังกลาวทําใหเกิดการแข็งตัวกลายเปนแทงดินซีเมนต ซึ่งมีความสามารถในการรับน้ําหนักตามที่
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ออกแบบและชวยลดปญหาการทรุดตัวของโครงสราง การทําเสาเข็มดินซีเมนตโดยวิธีอัดฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง (Jet
Grouting) จะใหคุณภาพแทงดินซีเมนตและความสม่ําเสมอของเนื้อดินซีเมนตที่ดีกวาวิธีทั่วไปซึ่งมีทั้งแบบใชความดัน
ต่ํา (Low Pressure Mix) และแบบใชใบกวนดิน (Rotary Mix) ในปจจุบันมีการนําเสาเข็มดินซีเมนตไปประยุกตใชหลาย
รูปแบบเชน ฐานรากงานถนน ลานจอดเครื่องบิน เขื่อน ประตูระบายน้ํา รวมไปถึงการเพิ่มเสถียรภาพใหกับตลิ่งของ
คลอง
2.2

การเพิ่มกําลังรับน้ําหนักและเสถียรภาพของดินเฉพาะจุด
เปนการปรับปรุงคุณสมบัติและกําลังของดินหรือหินเฉพาะจุด เชน งานอัดฉีดรอยแตกของชั้นหินหรือดินในงานกอสราง
เขื่อน การเพิ่มเสถียรภาพและกําลังของดินในงานขุดหรืองานเจาะเฉพาะที่

3. งานกอสรางกําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม
กําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรมเปนการกอสรางกําแพง
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนโครงสรางรับน้ําหนักและปองกันการ
เคลื่อนตัวของดินทางดานขาง โดยจะทําการกอสรางกําแพงในชั้นที่
ต่ํากวาผิวดินดวยคอนกรีตเสริมเหล็กคลายคลึงกับการทําเสาเข็ม
เจาะแบบเปยก ซึ่งการใชเทคโนโลยีในการกอสรางกําแพงกันดิน
ชนิดนี้ทําใหไมตองใช Sheet Pile และสามารถสรางกําแพงกันดิน
ใตดินแบบถาวรที่มีหนาตัดเปนสี่เหลี่ยมเหมือนกําแพงทั่วไป แตมี
ความแข็งแรงและสามารถปองกันการรั่วซึมของน้ําได ซึ่งสวนใหญ
จะใช เ พื่ อ เป น โครงส ร า งของชั้ น จอดรถใต ดิ น กํ า แพงอาคาร
ผูโดยสารสําหรับระบบรถไฟฟาใตดิน แ ละอุโมงคลอดทางแยก เปน
ตน

4. งานกอสรางทั่วไป
บริษัทใหบริการงานออกแบบ กอสราง และตกแตง
สํ า หรั บ สิ่ ง ปลู ก สร า งต า งๆ โดยมี น โยบายมุ ง เน น ที่ จ ะรั บ งาน
กอสรางประเภทงานดิน งานทาง และสิ่งปลูกสรางที่ไมสูงมาก
นัก เชน งานระบบปองกันน้ําทวม งานระบบระบายน้ํา โรงงาน
อาคารหอประชุม อาคารสํานักงาน อาคารที่พักอาศัยที่มีความ
สู ง ไม เ กิ น 8 ชั้ น เป น ต น โดยบริ ษั ท มี ที ม งานสถาปนิ ก และ
วิ ศ วกรมื อ อาชี พ ที่ มี ป ระสบการณ รวมถึ ง มี ค วามพร อ มด า น
เครื่องจักรและอุปกรณในการทํางาน
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน

ธุรกิจของงานฐานรากซึ่ง ประกอบไปดวยงานกอ สรางเสาเข็ม กําแพงดิน และงานปรับปรุง คุณ ภาพดิน เปน ตน นั้น ขึ้น อยูกับ
อุตสาหกรรมการกอสรางเปนสําคัญ ทั้งนี้ หลังผานพนวิกฤติอุทกภัยในชวงปลายป 2554 ตั้งแตตนป 2555 งานกอสรางไดมีการขยายตัวเพิ่ม
มากขึ้น โดยในสวนของภาครัฐ การลงทุนในโครงการตางๆทําไดอยางตอเนื่องมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายเสนทางเดินรถไฟฟาใตดิน
และบนดิน รวมถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ ในสวนของงานภาคเอกชนก็มีการขยายตัวอยางตอเนื่องโดยเฉพาะอยางยิ่งคอนโดมิเนียมในเขต
เมือง และตามแนวเสนทางรถไฟฟาสายตางๆ ถึงแมในชวงไตรมาส 2 ถึงกลางไตรมาส 3 ของป 2555 ปริมาณงานภาคเอกชนในตลาดมี
ทิศทางชะลอตัวลงซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการที่ลูกคาภาคเอกชนรอดูผลกระทบจากการปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ํา แตหลังจากผานพนชวง
ดังกลาว ปริมาณงานภาคเอกชนไดกลับมาอยูในระดับปกติอีกครั้ง โดยในภาพรวมของป 2555 อุตสาหกรรมกอสรางมีทิศทางเติบโตขึ้น
ปริมาณงานในอุตสาหกรรมอยูในระดับสูง และการแขงขันดานราคาปรับลดลง
สําหรับป 2556 เศรษฐกิจนาจะมีทิศทางขยายตัวตอเนื่อง โดยเปนผลสืบเนื่องจากนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐผานการ
ลงทุนในโครงการรถไฟฟา ระบบปองกันน้ําทวม และโครงสรางพื้นฐานตางๆ นอกจากนี้ยังไดรับแรงสนับสนุนจากการบริโภค และการลงทุน
ภาคเอกชนที่ยังมีอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจป 2556 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง คาดการณวา
นาจะมีการขยายตัวอยูในระดับรอยละ 5.2 (ชวงคาดการณที่รอยละ 4.7-5.7)
ในสวนของอุตสาหกรรมกอสรางเสาเข็มเจาะซึ่งถือเปนกลุมงานที่เปนรายไดหลักของบริษัท จากการที่โครงการรถไฟฟาสายสีตางๆ
สามารถเริ่มดําเนินการกอสรางไดอยางตอเนื่อง และงานภาคเอกชนยังคงมีออกมาอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการที่ทางรัฐบาลมีนโยบายลงทุนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ รวมถึงเพื่อกระตุนเศรษฐกิจและรองรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ
โลก นาจะ สงผลใหงานกอสรางในตลาดมีเพิ่มขึ้นตอเนื่องไปอีก 3 – 5 ป ทั้งนี้ ภาพรวมของอุตสาหกรรมในป 2556 ปริมาณงานนาจะอยูใน
ระดับสูงอยางตอเนื่องและการแขงขันดานราคานาจะอยูในระดับที่ไมสูงนัก อยางไรก็ตาม ยังคงมีปจจัยเสี่ยงจากความเปราะบางของเศรษฐกิจ
โลก ความตอเนื่องของนโยบายจากภาครัฐ ผลกระทบของการปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ําของประเทศ และสถานการณทางการเมืองในประเทศที่
ยังคงมีความขัดแยงทางความคิดของคนหลายกลุม ซึ่งอาจสงผลใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจไมเปนไปตามที่คาดการณได
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โครงสรางเงินทุน
ผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 มีดังนี้

รายชื่อผูถือหุน

ลํา ดับที่
1

กลุมแสงอารยะกุล *

2

นาย บุญชวย

3

นาย สมศักดิ์

4

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด

5

นาย พิสันติ์

6

จํา นวนหุน

รอยละ

125,559,602

62.78

ตั้งวัฒนศิริกุล

3,725,000

1.86

วิริยะพิพัฒน

2,585,533

1.29

2,296,266

1.15

ศิริศุขสกุลชัย

2,056,800

1.03

นาย สักกสรรค

ทองไทย

1,530,800

0.77

7

นายแพทย ดร. ณัฐพล

ธรรมโชติ

1,163,600

0.58

8

น.ส. ณัฏฐิกา

ภูพิพัฒน

1,093,386

0.55

9

นาย เสรี

จินตนเสรี

1,059,533

0.53

10

นาย บุญศรี

อากรกิจ

1,000,000

0.50

57,929,480

28.96

200,000,000

100

ผูถือหุนรายอื่น
รวม

หมายเหตุ : *กลุมผูถ ือหุนแสงอารยะกุล ประกอบไปดวย นายชเนศวร นายบดินทร นายวงศชัย และนายอนนต แสงอารยะกุล ถือหุนในสัดสวนรอยละ 39.15, 9.00, 7.40
และ 7.23 ตามลําดับ

นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคล อยางไรก็ตาม บริษัท
อาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาที่กําหนดขางตนได หากบริษัทมีความจําเปนที่จะตองนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวมาใช
เพื่อขยายการดําเนินงานหรือการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือ
หุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป

19

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) |

รายงานประจําป 2555

การจัดการ
โครงสรางการจัดการ
บริษัทมีโครงสรางการบริหารจัดการดังนี้

คณะกรรมการบริษัท
Board of Director
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
Nomination and
Remuneration Committee

กรรมการรองผูจัดการใหญ
ฝายงานวิศวกรรม และการตลาด
Senior Executive Vice President
–Engineering & Marketing

ผูชวยกรรมการผูจดั การใหญ
ฝายงานวิศวกรรม
Executive Vice President –
Engineering

คณะกรรมการบริหาร
Executive Board of Director

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

กรรมการผูจัดการใหญ
President

ฝายตรวจสอบภายใน
Internal Audit

กรรมการรองผูจัดการใหญ
ฝายงานซอมบํารุง
Senior Executive Vice President
–Equipment & Facilities

ผูอํานวยการฝาย Equipments
& Facilities
Vice President –
Equipments & Facilities

กรรมการรองผูจัดการใหญ
ฝายอํานวยการและการเงิน
Senior Executive Vice President
–Finance & Administration

ผูชวยกรรมการผูจดั การใหญ
ฝายงานอํานวยการและการเงิน
Executive Vice President –
Finance & Administration
ผูอํานวยการฝายบัญชี
Vice President - Accounting

ผูอํานวยการฝายบุคคล
Vice President – Human
Resource
ผูอํานวยการฝายจัดซื้อ
Vice President - Purchasing

20
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โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยอีก 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อและขอบเขตอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวน 9 คน ซึ่งเปน
•

กรรมการที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 5 คน โดยประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 4 คน

•

กรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 4 คน
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

1. นายเสรี จินตนเสรี

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

2. นายวงศชัย แสงอารยะกุล

ประธานผูกอตั้ง / กรรมการ

3. นายปญจะ เสนาดิสัย

กรรมการอิสระ

4. นายชัยพัฒน สหัสกุล

กรรมการอิสระ

5. นายวินิต ชอวิเชียร

กรรมการอิสระ

6. นายชเนศวร แสงอารยะกุล

กรรมการ

7. นายบดินทร แสงอารยะกุล

กรรมการ

8. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน

กรรมการ

9. นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย

กรรมการ

ทั้งนี้ มีนางสาวฐิติมา เตียวประทีปเปนเลขานุการบริษัท
หมายเหตุ นายสุวิทย อุดมทรัพย ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555

นิยามกรรมการอิสระ
บริษัทไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระ ไวดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง (นับรวมการถือครองหุนของผูที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551) ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
2. ไมเปน (ในปจจุบัน) หรือเคยเปน(ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง) กรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน (กรรมการที่ดํารงตําแหนงเปน
ผูบริหาร กรรมการที่ทําหนาที่รับผิดชอบเยี่ยงผูบริหาร และกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพัน เวนแตแสดงไดวาเปนการลงนาม
ผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไวแลว และเปนการลงนามรวมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได
เงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน (บริษัทยอยตั้งแต 2
บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญเปนลําดับเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง
และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
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4. ไมมี (ในปจจุบัน) หรือเคยมี (ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง) ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตนรวมทั้งไมเปน(ใน
ปจจุบัน) หรือเคยเปน(ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง) ผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงที่มีมูลคารายการตั้งแตรอย
ละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ(NTA) ของบริษัทหรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไปแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา โดยการคํานวณมูลคา
ดังกลาวใหนับรวมรายการในชวง 1 ปกอนหนาที่ทํากับบุคคลเดียวกัน โดยความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาวใหรวมถึงการทํารายการ
ทางการคาที่เปนธุรกรรมปกติ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับทรัพยสินหรือบริการ และการให หรือรับความ
ชวยเหลือทางการเงิน
5. ไมเปน (ในปจจุบัน) หรือเคยเปน (ในชวง 3 ปกอนไดรับการแตงตั้ง) ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู
6. ไมเปน (ในปจจุบัน) หรือเคยเปน (ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง) ผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจาก บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพ เปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่ง
ไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผู
ถือหุนรายใหญของบริษัท
8. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทคือนายชเนศวร แสงอารยะกุล และนายบดินทร แสงอารยะกุล ลงลายมือชื่อรวมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท หรือนายชเนศวร แสงอารยะกุล หรือ นายบดินทร แสงอารยะกุล ลงลายมือชื่อรวมกับ นายวงศชัย แสงอารยะกุล
หรือนายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน หรือนายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับ
ของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท โดยมีการ
กําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญของคณะกรรมการบริษัทไดดังนี้
1. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
3. จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว
และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอํ า นาจให ก รรมการคนหนึ่ ง หรื อ หลายคน หรื อ บุ ค คลอื่ น ใดปฏิ บั ติ ก ารอย า งหนึ่ ง อย างใดแทน
คณะกรรมการไดโดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่
คณะกรรมการเห็ น สมควรและภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการเห็ น สมควร ซึ่ ง คณะกรรมการอาจยกเลิ ก เพิ ก ถอน
เปลี่ยนแปลงหรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจนั้นๆ ไดเมื่อเห็นสมควร
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ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานตางๆ โดยมีรายละเอียดการ
มอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ
ที่ทําใหคณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดทํากับบริษัทหรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไวแลว
5. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและการจัดการของ
คณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายเวนแตในเรื่องดังตอไปนี้คณะกรรมการตองไดรับมติอนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ อันไดแก เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เชน การ
เพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อ
หรื อ รั บ โอนกิ จ การของบริ ษั ท อื่ น มาเป น ของบริ ษั ท การแก ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห ส นธิ ห รื อ ข อ บั ง คั บ เป น ต น นอกจากนี้
คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อขายทรัพยสินที่สําคัญตามกฎเกณฑของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาโครงสร างการบริ ห ารงาน แตง ตั้ ง คณะกรรมการบริ หาร กรรมการผู จัดการ และคณะกรรมการอื่ นตามความ
เหมาะสม
7. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง
8. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขาเปนหุนสวนใน
หางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัท
อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือเพื่อ
ประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
9. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาที่บริษัททําขึ้น หรือถือหุน
หรือหุนกูเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

1. นายปญจะ เสนาดิสัย*

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

2. นายชัยพัฒน สหัสกุล*

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

3. นายวินิต ชอวิเชียร

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ * เปนผูที่มคี วามรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงิน
ทั้งนี้มี นางสาวฐิติมา เตียวประทีป เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง บุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทนผูสอบ
บัญชีของบริษัท
5. รวมให ความเห็ น ชอบในการพิ จารณาคั ดเลื อ ก เสนอแต ง ตั้ ง กํ า หนดค า ตอบแทน โยกย าย และเลิ ก จ า งหั วหน า หน ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่ไดรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละ 1 ครั้ง และนําเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย
9. จัดทํารายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยรายการตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบเปนประจําอยางนอยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

1. นายวินิต ชอวิเชียร

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการอิสระ

2. นายวงศชัย แสงอารยะกุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

3. นายชัยพัฒน สหัสกุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการอิสระ

ทั้งนี้มี นายกรณ ทองศรีเปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
หมายเหตุ นายสุวิทย อุดมทรัพยลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทตั้งแตวันที่ 19 กันยายน 2555

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
1. พิจารณาโครงสราง องคประกอบ คุณสมบัติ รวมทั้งความเหมาะสมของความรูและประสบการณของกรรมการ และกรรมการ
ผูจัดการใหญ
2. คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอชื่อเปนกรรมการและกรรมการ
ผูจัดการใหญ ในกรณีที่ตําแหนงวางลง เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงตั้งแลวแต
กรณี
3. พิจารณาคัดเลือกกรรมการที่ไปดํารงตําแหนงในบริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวม
4. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญ ไดแก คาตอบแทนรายเดือน
บําเหน็จ โบนัส สวัสดิการ คาเบี้ยประชุม และผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน เพื่อกําหนดใหมีความ
เหมาะสม
5. กําหนดเกณฑประเมินผลกรรมการผูจัดการ และนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ
6. พิจารณาเงื่อนไขตางๆ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพยใหม (หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน) ใหแกกรรมการและ
พนักงาน รวมถึงการพิจารณาใหความเห็นชอบในกรณีที่มีกรรมการ หรือพนักงานไดรับการจัดสรรหลักทรัพยเกินกวา 5% ของ
จํานวนหลักทรัพยทั้งหมดที่จะจัดสรร และตองไมมีกรรมการรายใดในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนที่จะ
ไดรับการจัดสรรหลักทรัพยเกินกวา 5% ดวย จึงจะมีสิทธิในการใหความเห็นชอบ
7. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนคณะกรรมการชุดยอยที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหชวยศึกษา
และกลั่น กรองงาน จึง ตองรายงานผลการปฏิ บัติห นาที่ตอ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ทุ กครั้ง หลั ง จากที่ มีก ารประชุ ม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และรายงานผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมาตอผูถือหุนในรายงานประจําป
ของบริษัท และในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป
8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
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คณะกรรมการบริหาร
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

1. นายชเนศวร แสงอารยะกุล

ประธานกรรมการบริหาร

2. นายบดินทร แสงอารยะกุล

กรรมการบริหาร

3. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน

กรรมการบริหาร

4. นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย

กรรมการบริหาร

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุระและงาน
บริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัท หลักเกณฑในการ
ดาเน
ํ ินธุรกจให
ิ สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือใหความเห็นชอบ
รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กําหนด โดยสรุปอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญ
ไดดังนี้
1. กํ า หนดนโยบาย ทิ ศ ทาง กลยุ ท ธ และโครงสร า งการบริ ห ารงานหลั ก ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เพื่ อ เสนอให
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
2. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารตางๆของบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
3. พิจารณาโครงการลงทุนของบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
4. อนุ มั ติ ก ารใช จ า ยเงิน ลงทุ น ที่ สําคั ญ ๆ ที่ไ ด กําหนดไว ใ นงบประมาณรายจ า ยประจํ าป ตามที่ จะได รับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว
5. อนุมัติการจัดซื้อจัดจางในการบริหารจัดการสํานักงานในวงเงินไมเกิน 20 ลานบาทตอรายการ
6. เจรจาและเขาทําสัญญา ขอตกลง ตราสารและเอกสารตางๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวกับโครงการกอสรางอันเปน
ปกติธุระของบริษัท ในวงเงินไมเกิน 200 ลานบาท สําหรับโครงการภาคเอกชน และวงเงินไมเกิน 500 ลานบาท สําหรับ
โครงการภาครัฐ
7. เปนคณะที่ปรึกษาฝายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การปฏิบัติการ และดานการบริหารงานอื่น ๆ
8. มีอํานาจอนุมัติในการเปดหรือปดบัญชีเงินฝากธนาคาร กําหนดชื่อผูมีอํานาจเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของบริษัท
รวมถึง ดําเนินการตางๆเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากดังกลาว
9. ดําเนินการตางๆที่จําเปนเพื่อการสงเสริมและปกปองผลประโยชนของบริษัท
ทั้งนี้ อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มี
สวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย (ถามี) ตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณาไวชัดเจน
แลว
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ผูบริหาร
บริษัทมีคณะผูบริหาร ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

1. นายชเนศวร แสงอารยะกุล

กรรมการผูจัดการใหญ

2. นายบดินทร แสงอารยะกุล

กรรมการรองผูจัดการใหญ - ฝายอํานวยการและการเงิน

3. นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย

กรรมการรองผูจัดการใหญ - ฝายงานวิศวกรรมและการตลาด

4. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน

กรรมการรองผูจัดการใหญ - ฝายงานซอมบํารุง

5. นายศิโรจน ตุงคะโหตร

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ - ฝายงานวิศวกรรม

6. นายวีรทัศน จิรเดชวิโรจน

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ – ฝายอํานวยการและการเงิน

7. นางสุรีรัตน นาคะผดุงรัตน

ผูอํานวยการฝายบัญชี

8. นายกรณ ทองศรี

ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล

9. นายศุภชัย โรจนวิรุฬห

ผูอํานวยการฝายจัดซื้อ

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
1. รับผิดชอบการบริหารงานประจําวันของบริษัท และควบคุมดูแลบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของบริษัท
2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. เป น ผู รับมอบอํานาจของบริ ษั ทในการบริ หารกิ จการของบริ ษัท ให เป น ตามวั ตถุ ป ระสงค ข อ บั งคั บ นโยบาย ระเบี ย บ
ขอกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผูถือหุนและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติคณะกรรมการบริหารของบริษัททุก
ประการ
4. อนุมัติการจัดซื้อจัดจางในการบริหารจัดการสํานักงานในวงเงินไมเกินหาลานบาทตอรายการ
5. เจรจาและเขาทําสัญญา ขอตกลง ตราสารและเอกสารตางๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวกับโครงการกอสรางอันเปน
ปกติธุระของบริษัท ในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท
6. มีอํานาจในการวาจาง และกําหนดผลตอบแทนใหแกพนักงานทั้งหมดของบริษัทตลอดจนแตงตั้งตัวแทนฝายนายจางใน
คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัท
อยางไรก็ตาม อํานาจของกรรมการผูจัดการใหญจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่กรรมการผูจัดการใหญหรือ บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย ตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการอนุมติั รายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณาไวชัดเจน
แลว
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การสรรหากรรมการและผูบริหาร
องคประกอบและหลักเกณฑในการสรรหากรรมการบริษัท
องคประกอบและการสรรหา แตงตั้ง ถอดถอน หรือพนจากตําแหนงกรรมการของบริษัทนั้นไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทซึ่ง
สามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน ทั้งนี้กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้น
ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรและกรรมการทุกคนจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม (1/3) ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน
สามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สอง ภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้นใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการ
ที่จะออกตามวาระนี้อาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
การประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ จะเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียงตามจํานวนหุนที่ตนถือ
2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบง
คะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึ่งมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะ
เหลือนอยกวาสองเดือน
บุคคลซึ่งไดรับเลือกใหเปนกรรมการแทนจะตองไดรับมติของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
และจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการพนตําแหนงกอนถึงวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุน ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการ
ประชุมนั้น

องคประกอบและหลักเกณฑในการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1
คน ตองมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงิน และมีความรูตอเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของการ
รายงานทางการเงิน ซึ่งจะมีผลใหการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ 3 ป
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เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหนงหรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไมสามารถอยูไดจนครบวาระ มีผลใหจํานวน
สมาชิกนอยกวาจํานวนที่กําหนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนควรแตงตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหมใหครบถวนในทันที
หรืออยางชาภายใน 3 เดือนนับแตวันที่จํานวนสมาชิกไมครบถวน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

องค ป ระกอบและหลั ก เกณฑ ใ นการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
คาตอบแทน
บริษัท ได มีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค าตอบแทน ซึ่ง ประกอบด วยกรรมการไม นอ ยกว า 3 คน และเป น
กรรมการอิสระไมนอยกวากึ่งหนึ่ง โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองเปนกรรมการอิสระ ทั้งนี้ กรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป
เมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนครบวาระการดํารงตําแหนงหรือมีเหตุใดที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ไมสามารถอยูไดจนครบวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนขึ้นเปนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ภายใน 90 วัน เพื่อใหกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด

องคประกอบและหลักเกณฑในการสรรหากรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเปนคณะกรรมการบริหารของบริษัท

คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร

กรรมการ

จํานวน
(ทาน)
11

ป 2554
จํานวนเงิน
(ลานบาท)
4.326

ผูบริหาร

7

9.88

ตําแหนง

รายละเอียด
คาตอบแทน
เบี้ยประชุม โบนัส
คาตอบแทนรายเดือน

จํานวน
(ทาน)
11

เงินเดือน โบนัส
ประกันสังคม กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ

9

ป 2555
จํานวนเงิน
(ลานบาท)
4.226
10.885

รายละเอียด
คาตอบแทน
เบี้ยประชุม โบนัส
คาตอบแทนรายเดือน
เงินเดือน โบนัส
ประกันสังคม กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ
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คาตอบแทนในฐานะกรรมการ
จํานวนครั้งที่เขาประชุม
ป 2555
ชื่อ – นามสกุล
1. นายเสรี จินตนเสรี
2. นายวงศชัย แสงอารยะกุล
3. นายปญจะ เสนาดิสัย
4. นายสุวิทย อุดมทรัพย
5. นายชัยพัฒน สหัสกุล
6. นายวินิต ชอวิเชียร
7. นายชเนศวร แสงอารยะกุล
8. นายบดินทร แสงอารยะกุล
9. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน
10.นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
6/6
6/6
5/6
4/5
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
คาตอบแทน1
1/1

5/5
1/1
5/5
5/5

1/1

หมายเหตุ 1. นายสุวทิ ย อุดมทรัพย ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555

คาตอบแทนกรรมการ
ชื่อ – นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายเสรี จินตนเสรี
นายวงศชัย แสงอารยะกุล2
นายปญจะ เสนาดิสัย1
นายสุวิทย อุดมทรัพย2
นายชัยพัฒน สหัสกุล1
นายวินิต ชอวิเชียร1,2
นายชเนศวร แสงอารยะกุล
นายบดินทร แสงอารยะกุล
นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน
นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย

ป 2554
คาตอบแทน (บาท)

ป 2555
คาตอบแทน (บาท)

919,118
433,059
531,471
434,059
483,471
492,471
206,471
206,471
206,471
206,471

999,231
429,615
529,615
440,846
491,615
496,615
214,615
214,615
214,615
214,615

หมายเหตุ
1. รวมคาตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบ
2. รวมคาตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
3. นายสุวิทย อุดมทรัพย ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555
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การกํากับดูแลกิจการ
การกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรือบรรษัทภิบาล ตามความหมายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คือ
ระบบที่จัดใหมีโครงสราง และกระบวนการของความสัมพันธระหวางคณะกรรมการ ฝายจัดการ และผูถือหุน เพื่อสรางความสามารถในการ
แขงขัน นําไปสูความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียอื่นดวย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได
ดําเนินธุรกิจภายใตหลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดี และระเบีย บปฏิบัติของคณะกรรมการกํากั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเพื่อเสริมสรางองคกรใหมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเปนพื้นฐานของการเติบโตทางธุรกิจอยาง
ยั่งยืน ซึ่งสามารถแบงออกเปน 5 หมวด ดังนี้
1. สิทธิของผูถือหุน
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 และ 2 สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทเคารพสิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ทั้งสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย เชน การเขารวมประชุมเพื่อ
ใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุน การอนุมัติจายเงินปนผล การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ เปนตน และสิทธิมากกวาสิทธิตามกฎหมาย
โดยเปดเผยขอมูล ขาวสารตางๆ ที่สําคัญใหผูถือหุนรับทราบผานทางเว็บไซตของบริษัท
ในเรื่องการประชุมผูถือหุน กอนการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและ
เสนอชื่อกรรมการบริษัทลวงหนาตั้งแตกลางเดือนพฤศจิกายน โดยคณะกรรมการไดกําหนดหลักเกณฑตางๆ เชน สัดสวนการถือหุนของผูที่
เสนอ รายละเอียดของขอมูลประกอบการพิจารณา ชองทางรับเรื่อง กําหนดเวลารับเรื่อง และไดมีการแจงขอมูลผานระบบเผยแพรขอมูลของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปดเผยรายละเอียดหลักเกณฑในเว็บไซดของบริษัท สวนการสงหนังสือเชิญประชุม บริษัทไดแนบขอมูล
ประกอบการพิจารณาในแตละวาระใหผูถือหุนไดรับทราบ รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบตางๆ และรายชื่อกรรมการอิสระในกรณีไมสามารถ
มาร ว มประชุ ม ได แ ต ต อ งกา รตั ว แทนในการมอบฉั น ทะ โดยบริ ษั ท ไ ด เ ผยแพร หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร อ มเอกสา รแนบทั้ ง ภ าษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในเว็บไซตของบริษัทลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณาขอมูลกอนไดรับเอกสารฉบับจริง
ในวันประชุมผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทจะเขารวมประชุมทุกทานหากไมมีเหตุจําเปนซึ่งไมสามารถหลีกเลี่ยงได ซึ่งในปที่ผานมา
มีกรรมการบริษัทเขารวมประชุมทุกทาน เมื่อเริ่มประชุมประธานในที่ประชุมซึ่งเปนประธานกรรมการไดแจงกฎเกณฑที่ใชในการประชุม และให
สิทธิผูถือหุนไดเลือกกรรมการเปนรายบุคคล รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องที่เกี่ยวของกับการประชุม
หรือเกี่ยวของกับบริษัท นอกจากนี้ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสงคําถามมายังบริษัทลวงหนาผานทางอีเมลของบริษัทอีกดวย
ภายหลังการประชุมผูถือหุน บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมและเผยแพรรายงานการประชุมในเว็บไซตของบริษัทภายใน 14 วัน
สําหรับการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน คณะกรรมการมีนโยบายมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในนํา
ขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตนและผูอื่น ซึ่งรายละเอียดอยูในหัวขอการดูแลการใชขอมูลภายใน นอกจากนี้ในเรื่องการทํารายการที่
เกี่ยวโยง บริษัทมีมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยง ซึ่งกรรมการที่มีสวนไดเสียหรือมีสวนเกี่ยวของจะไมมีสิทธิออกเสียง
ในกระบวนการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียหรือมีสวนเกี่ยวของ
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หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัท ไดใหความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุมทั้งภายใน และภายนอกบริษัท ตั้งแตผูถือหุน พนักงาน
ลูกคา คูคา คูแขงทางการคา ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม คณะกรรมการจึงไดกําหนด
นโยบายไวในจริยธรรมธุรกิจ สําหรับใชเปนแนวทางการปฏิบัติ เพื่อใหคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือเปนหลักปฏิบัติ
ในการดําเนินงาน โดยถือเปนภาระหนาที่ และเปนวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติ ซึ่งสรุปไดดังนี้
•

การปฏิบัติตอพนักงานนั้นบริษัทไดคํานึงถึงความสําคัญของพนักงานทุกคนและใหการดูแลรวมถึงความเปนธรรมในดาน
โอกาส ผลตอบแทน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

•

การปฏิบัติตอลูกคา บริษัทไดใหความสําคัญตอความพอใจและความเชื่อมั่นของลูกคาโดยใหบริการอยางมีคุณภาพในราคาที่
เปนธรรม และรักษาผลประโยชนของลูกคาดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนตน

•

การปฏิบัติตอคูคา บริษัทปฏิบัติตอคูคาดวยความเสมอภาค และเปนธรรม เชน ไมเรียก หรือไมรับหรือจายผลประโยชนใดๆ ที่
ไมสุจริตในการคากับคูคา และปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงไวอยางเครงครัด รวมถึงพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน
กับคูคาและคูสัญญา และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

•

การปฏิบัติตอคูแขงทางการคา บริษัทดําเนินธุรกิจภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่เปนธรรม ไดแกประพฤติปฏิบัติภายใต
กรอบกติกาของการแขงขันที่ดี และไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคา ดวยการกลาวหาในทางใหราย เปนตน

นอกจากนี้ บริษัทยังใหความสําคัญตอการรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม โดยปฏิบัติตามขอกฎหมาย หรือขอบังคับที่เกี่ยวของ
รวมถึงการดูแลเรื่องสิ่งแวดลอมและมีมาตรการการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการดําเนินงานดวย โดยในดานสิ่งแวดลอม บริษัทได
กําหนดมาตรการในการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมทั้งสวนหนวยงานและโรงงานซอมบํารุง นอกจากนี้ บริษัทไดมีการรณรงคใหพนักงาน
ชวยกันประหยัดทรัพยากรและพลังงานดานตางๆ ทั้งการใชไฟฟา น้ําประปา และโดยเฉพาะอยางยิ่งการใชน้ํามัน ซึ่งจากการติดตามพบวา มี
การใชน้ํามันอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทางดานสังคม บริษัท เขารวมเขาโครงการ “คืนโรงเรียนใหลูกหลาน สานสัมพันธชุมชน” ของคณะกรรมการกองทุนตลาดหุนรวมใจ
ชวยภัยน้ําทวม ซึ่งมอบหมายใหสมาคมฯบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพยเอ็ม 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 โดยโรงเรียนที่ไดรับมอบมีรายนามดังตอไปนี้
•

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

•

โรงเรียนวัดสุทธาวาส จังหวัดปทุมธานี

•

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ผูมีสวนไดเสียสามารถสงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะใหคณะกรรมการบริษัทผานทางเลขานุการบริษัท ผานทางเว็บไซตของ
บริษัทหรือทางไปรษณีย และหากผูใดพบการกระทําผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไมถูกตอง หรือระบบควบคุมภายในที่
บกพรอง สามารถแจงขอมูลผานเลขานุการบริษัท โดยบริษัทจะคุมครองผูแจงเบาะแสโดยไมเปดเผยชื่อผูแจงเบาะแส และคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเปนผูพิจารณาตรวจสอบขอมูลและรายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบตอไป
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หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทจัดใหมีการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินทางเว็บไซตของ
บริษัท โดยบริษัทไดเปดเผยขอมูลขององคกร การกํากับดูแลกิจการที่ดี โครงสรางผูถือหุน โครงสรางคณะกรรมการ รวมทั้งขาวสารตางๆ ของ
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บริษัททั้งจากภายในและภายนอกทางเว็บไซดของบริษัท ซึ่งขอมูลสวนใหญจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวนโหลด
รายงานประจําป แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ56-1) และงบการเงินของบริษัทได ซึ่งจะทําใหผูถือหุนหรือนักลงทุนสามารถเขาถึง
ขอมูลไดสะดวก นอกจากนี้ บริษัทไดจัดตั้งหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ เพื่อทําหนาที่สื่อสารกับผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะหหลักทรัพย
ทั่วไปอยางเทาเทียมกัน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทาน โดยแบงเปนกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน และกรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 4 ทาน และ
กรรมการที่ไมเปนผูบริหารอีก 1 ทาน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา ทั้งดานกฎหมาย บัญชี การเงินการ
ธนาคาร เศรษฐศาสตร การกํากับดูแล รวมถึงงานวิศวกรรม ซึ่งลวนแตเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการไดกําหนดคุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระที่เขมกวาขอกําหนดของก.ล.ต.และตลท. คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยจํานวน 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดยอยมี ขอบเขตอํานาจหนาที่ และ
คุณสมบัติซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดยอยจะรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนราย
ไตรมาส และคณะกรรมการบริหารจะรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนรายเดือน
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาเห็นชอบวิสัยทัศน ทิศทางแนวโนมของธุรกิจ ประมาณการรายไดของปถัดไป รวมถึงพิจารณา
อนุมัติงบประมาณลงทุนประจําป นอกจากนี้ไดพิจารณาทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึง
รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน (ถามี) และใหความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยตั้งแตป 2550
คณะกรรมการไดเริ่มมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนรายคณะ สวนคาตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ
การจายคาตอบแทน ซึ่งไดผานการอนุมัติจากผูถือหุน ทั้งนี้ ไดมีการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมและพิจารณาผลการดําเนินงานของบริษัท
ประกอบ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการชุดยอย ยกเวนคณะกรรมการบริหารรวมถึงกรรมการ
ผูจัดการใหญที่ไดรับผลตอบแทนในฐานะพนักงานบริษัทแลว สวนคาตอบแทนกรรมการผูจัดการใหญจะมีการกําหนดตามผลการประเมินของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเริ่มตั้งแตการปฏิบัติงานในป 2551

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตนและผูอื่น
โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้
1. บริษัทใหความรูแกกรรมการและผูบริหารเกี่ยวกับการใชขอมูลภายใน หนาที่ในการรายงานการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท
และบริษัทยอยของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. กรรมการและผูบริหารมีหนาที่จัดทําและสงรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยตองรายงานดังนี้
•

รายงานการถือหลักทรัพยครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแตวันปดการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน หรือ
วันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหาร

•

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย ทั้งนี้
ภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตมีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพยนั้น และใหสงสําเนารายงานการถือหลักทรัพย
ดังกลาวใหแกบริษัทภายในวันที่สงรายงานดังกลาวใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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3. กําหนดให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในที่มีนัยสําคัญที่อาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อ
ขายหลัก ทรั พ ย จะต อ งระงั บ การซื้ อ หรื อ ขายหลั ก ทรัพ ย ของบริ ษั ท ในช วง 1 เดื อ นก อ นที่ บริ ษัทจะมี ก ารประกาศผลการ
ดําเนินงาน (กําหนดเวลาในการประกาศผลการดําเนินงาน คือ 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วันนับจากวันสิ้นปบัญชี)
หรือกอนที่ขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน
4. บริษัทมีจริยธรรมธุรกิจเปนลายลักษณอักษร ซึ่งมีขอหามเกี่ยวกับการใชขอมูลภายใน เพื่อประโยชนของกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานในการซื้อขายหุนของบริษัท หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่น เพื่อประโยชนในการซื้อขายหุนของบริษัท
หากพบวากรรมการหรือผูบริหารรวมทั้งพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในฝาฝนจริยธรรมธุรกิจในเรื่องที่เกี่ยวของกับการใชขอมูล
ภายใน และทําใหบริษัทไดรับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย บริษัทจะดําเนินการตามที่เห็นวาเหมาะสมซึ่งรวมถึงการประสานงานกับหนวยงาน
กํากับดูแลที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป
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การควบคุมภายใน
บริษัทไดใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในโดยบริษัทดําเนินการวาจางบริษัท ชญตร จํากัด เปนผูตรวจสอบภายในอิสระ
ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2548 บริษัทดังกลาวเปนบริษัทที่รับตรวจสอบภายใน วางระบบบัญชี โดยเนนงานดานการตรวจสอบภายในเปนหลัก
เพื่อแนะนําและออกแบบระบบงานบัญชี พรอมทั้งประเมินระบบควบคุมภายใน โดยมีหนาที่และความผิดชอบดังนี้
•

จัดทําแผนงานตรวจสอบประจําป

•

สอบทานและใหคําแนะนําแกฝายตางๆ เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เหมาะสม

•

จัดทํารายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน และนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง

•

ประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท พรอมจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ

•

สอบทานใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดที่ตลาดหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กําหนด

โดยในป 2555

ผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในอิสระและผูสอบบัญชีภายนอกไมพบขอสังเกตที่มีสาระสําคัญ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดรับทราบและใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในอิสระและผูสอบบัญชีภายนอก
รวมถึงผลการแกไขของบริษัท นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัททั้ง 3 ทานเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยไดพิจารณา
จากรายงานของผูตรวจสอบภายในอิสระ และรายงานของฝายบริหารรวมถึงการตอบขอซักถามของฝายบริหาร ซึ่งสรุปไดวาจากการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาบริษัทมีการควบคุมภายในที่
เหมาะสมและเพียงพอ
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ปจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและอุปทานของวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักของบริษัทคือ คอนกรีต เหล็กเสน ซีเมนต น้ํามันดีเซล และสารละลายพยุงหลุมเจาะ (เบนโทไนทและโพลีเมอร) ภาพรวม
ของป 2555 ราคาวัตถุดิบหลักประเภทคอนกรีตมีการปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตตนป ซึ่งเปนไปตามความตองการใชที่มากขึ้นของ
อุตสาหกรรมกอสราง สําหรับราคาน้ํามันดีเซลในปที่ผานมา แมจะมีความผันผวนบางซึ่งเปนไปตามสถานการณในแตละชวงแตในภาพรวมถือ
วาอยูในระดับทรงตัวตลอดทั้งป โดยเปนผลจากนโยบายการตรึงราคาในประเทศ สําหรับราคาเหล็กเสน ในป 2555 ที่ผานมาไมมีความผันผวน
ดานราคามากนัก ซึ่งเปนผลจากการที่เศรษฐกิจโลกยังอยูในภาวะชะลอตัว ทําใหความตองการใชเหล็กคอนขางทรงตัว
อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงดําเนินนโยบายลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและการขาดแคลนของวัตถุดิบ โดยการสั่งซื้อ
วัตถุดิบบางรายการที่ใชในโครงการที่ไดรับวาจาง เชน เหล็กเสน เปนการลวงหนาทั้งจํานวน และบางรายการ เชน คอนกรีตและสารละลาย
พยุงหลุมเจาะ บริษัทสามารถทําสัญญากําหนดราคาคงที่ในระยะเวลาหนึ่ง ประกอบกับลักษณะงานของบริษัทที่ใชเวลาในการทํางานสั้น โดย
เฉลี่ยแลวประมาณ 2 – 6 เดือน ตอโครงการ ทําใหโอกาสที่บริษัทจะประสบกับความผันผวนของราคาวัตถุดิบในแตละโครงการนั้นจํากัด
สําหรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศนั้นมีผลตอราคาวัตถุดิบคอนขางต่ํา เนื่องจากวัตถุดิบหลักทั้งหมดสามารถ
จัดซื้อไดภายในประเทศ
สําหรับในกรณีของน้ํามันดีเซลซึ่งไมสามารถจัดซื้อลวงหนาหรือกําหนดราคาคงที่ไดนั้น บริษัทมีนโยบายในการลดผลกระทบจากราคา
น้ํามันดีเซล โดยการรณรงคใหมีการประหยัดการใชน้ํามันดีเซลหนางาน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ลด Down-time) นอกจากนี้ บริษัทจะ
พิจารณาปรับราคาสินคาขึ้นเพื่อชดเชยตนทุนตามความเหมาะสมโดยยังคงศักยภาพการแขงขันได

ความเสี่ยงในการที่ไมสามารถหางานใหมเมื่อโครงการปจจุบันเสร็จสิ้นแลว
การกอสรางงานฐานรากนั้นใชเวลาในการดําเนินการของแตละโครงการไมนานนักประมาณ 2-6 เดือน และอาจใชเวลามากที่สุด
ประมาณ 10-12 เดือน ในกรณีที่เปนโครงการขนาดใหญ ดังนั้นบริษัทจําเปนตองหาโครงการใหมมาแทนงานที่ใกลแลวเสร็จอยางตอเนื่องเพื่อ
รักษารายไดของบริษัทใหเติบโตอยางสม่ําเสมอ
ในป 2555 ที่ผานมา อุตสาหกรรมกอสรางงานฐานรากยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง แมในชวงไตรมาส 2 งานของภาคเอกชนเกิดการ
ชะลอตัวจากผลกระทบของการปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ํา แตในภาพรวมของป 2555 ถือวาปริมาณงานในตลาดอยูในระดับที่ใกลเคียงกับกําลังการ
ผลิตของอุตสาหกรรม ทําใหการแขงขันดานราคาอยูในระดับที่ไมสูงนัก ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากการดําเนินนโยบายลงทุนของภาครัฐเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศรวมถึงกระตุนเศรษฐกิจโลก ดังจะเห็นไดจากโครงการรถไฟฟาสายสีตางๆ
ซึ่งสามารถดําเนินการไดตามแผน และงานภาคเอกชนก็มีออกมาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทคาดวาจะไดรับประโยชนจากงานโครงสรางและ
สาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ รวมถึงโครงการกอสรางตางๆตามแผนการฟนฟูเศรษฐกิจและการปองกันอุทกภัยในอนาคต ที่จะมีการ
กอสรางอยางตอเนื่องไปอีก 3 - 5 ป ขางหนาซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงนี้ลงได นอกจากนี้ บริษัทยังมีการพัฒนาความสามารถในการหางานใหดี
ขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหฐานลูกคาของบริษัทเติบโตขึ้นทุกๆป
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ความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญและประสบการณในงานฐานราก
งานของบริษัทเปนงานที่จําเปนตองใชบุคลากรที่มีความรูความชํานาญในการกอสรางงานฐานรากไมวาจะเปนการวางแผนงาน เทคนิคการ
ดําเนินงาน การติดตอหาลูกคา การใชเครื่องจักรและอุปกรณในการทํางาน ตลอดจนการซอมบํารุงเครื่องจักรใหอยูในสภาพที่พรอมดําเนินงาน หาก
บริษัทสูญเสียบุคลากรที่มีผลตอการทํางานที่สําคัญไดแก ผูบริหารระดับสูง และวิศวกรที่มีประสบการณ ความรูความสามารถไป อาจสงผลตอการ
ดําเนินงานของบริษัทได
อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการดูแลสวัสดิการของพนักงานและใหผลตอบแทนในระดับที่สามารถแขงขันกับตลาดได โดยในป 2555 ที่
ผานมา บริษัทไดทําการปรับโครงสรางผลตอบแทนใหกับพนักงานแตละระดับตามนโยบายการปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ําของรัฐบาล และมีความสอดคลอง
กับอัตราผลตอบแทนของอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยเฉพาะในสวนของแรงงานมีฝมือซึ่งมีโอกาสเกิดภาวะขาดแคลนหากปริมาณงานในตลาดปรบสง
ั ู ขึ้น
ในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทไดจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรทํางานใหกับบริษัทอยางเต็มที่และรักษาบุคลากรใหทํางาน
กับบริษัทในระยะยาว และจากระบบการบริหารงานบุคลากรที่ดีในปจจุบัน หากมีบุคลากรสวนใดขาด บริษัทสามารถสลับสับเปลี่ยนบุคลากรเพื่อ
ทดแทนสวนที่ขาดไปไดทันทีโดยไมกระทบกับการดําเนินงานของบริษัท

ความเสี่ยงจากการกอสรางโครงการลาชากวากําหนด
ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความลาชาของโครงการโดยทั่วไป อาจเกิดจากความลาชาอันเนื่องมาจากผูวาจางเอง เชน เรื่องการสงมอบพื้นที่
การพิจารณาอนุมัติเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับการกอสราง ในกรณีที่เจาของโครงการสงมอบพื้นที่ลาชา บริษัทอาจไดรับคาชดเชยการรอพื้นที่ (Stand-by
Fee) จากเจาของโครงการตามความเหมาะสมแลวแตกรณี ทั้งนี้ ความลาชานี้อาจมีผลกระทบตอระยะเวลา และคาใชจายในการกอสราง ซึ่งบริษัทได
ลดความเสี่ยงจากความลาชาเหลานี้ โดยมีการประชุมวางแผนกับผูวาจางอยางตอเนื่อง ซึ่งบริษัทจะนําเครื่องจักรเขาสถานที่กอสรางก็ตอเมื่อผูวาจาง
ไดจัดเตรียมความพรอมของพื้นที่สําหรับการทํางานเรียบรอยแลว โดยที่บริษัทใหความรวมมือและประสานงานกับผูวาจาง เพื่อใหงานกอสรางสําเร็จ
ลุลวงตามระยะเวลาที่กําหนด
นอกจากนี้ความลาชาอาจเกิดจากผูรับจางหรือบริษัทเอง เชน ในกรณีที่เกิดภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบหลัก โดยถาบริษัทไมสามารถสงมอบ
งานไดตามกําหนดก็อาจตองเสียคาปรับ ซึ่งบริษัทลดความเสี่ยงโดยการสั่งซื้อวัตถุดิบบางรายการที่ใชในโครงการที่ไดรับวาจางเปนการลวงหนาทั้ง
จํานวน นอกจากนี้หากมีความจําเปนบริษัทยังสามารถที่จะเพิ่มกําลังคนและเครื่องจักรเพื่อเรงรัดงานได

ความเสี่ยงจากการที่ถูกฟองรองหากโครงการมีปญหา
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งปลูกสรางอาจเกิดขึ้นโดยมีสาเหตุไดหลายประการ เชน ความผิดพลาดจากการออกแบบ หรือการกอสรางที่ไมได
มาตรฐาน ซึ่งอาจสงผลใหเกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บ ดังนั้นการฟองรองจากผูที่ไดรับความเสียหายจากเหตุการณดังกลาว อาจสงผลใหบริษัท
ถูกเรียกรองความเสียหายได
เมื่อบริษัทสงมอบงานใหกับผูวาจางแลวบริษัทจะมีการวาง Maintenance Bond หรือออกหนังสือรับประกันผลงานจากบริษัท เปนระยะเวลา 1-2 ป
เพื่อเปนการประกันคุณภาพของผลงาน โดยที่ผานมา ในโครงการตางๆ ที่บริษัทดําเนินการยังไมเคยเกิดความเสียหายรุนแรง และบริษัทไมเคยถูก
ฟองรองใดๆ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีระบบการควบคุมการกอสรางที่มีมาตรฐานสูง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากขบวนการกอสรางใหมีนอย
ที่สุด นอกจากนี้ในระหวางการกอสรางบริษัทยังจัดใหมีประกันภัยสําหรับงานกอสรางเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบหากเกิดความเสียหายจากการ
ดําเนินงาน
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ความเสี่ยงจากการไมไดรับชําระหนี้จากลูกคา
จากภาวะเศรษฐกิจที่มีปจจัยภายนอกที่ผันผวนหลายประการ เชน อัตราแลกเปลี่ยน ราคาวัตถุดิบกลุมน้ํามันและแรโลหะ อัตราเงินเฟอ วิกฤติ
เศรษฐกิจในยุโรปและอเมริกา เป นตน รวมทั้งปญหาทางการเมืองที่ อาจสงผลตอเสถียรภาพของรัฐบาลในอนาคต อาจสงผลกระทบตอภาค
อสังหาริมทรัพยและธุรกิจกอสราง ทําใหลูกคาบางรายของบริษัทประสบปญหาสภาพคลอง ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการชําระหนี้ใหแกบริษัท
เพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากการไมไดรับชําระหนี้ บริษัทจะทําการตรวจสอบฐานะการเงินและชื่อเสียงของลูกคากอนตัดสินใจรับงาน และใน
บางกรณี บริษัทจะขอหลักประกันการชําระเงินกอนเริ่มดําเนินงาน เชน เงินจายลวงหนา หนังสือค้ําประกันการชําระเงิน หรือตั๋วอาวัล สําหรับลูกหนี้ที่
คาดวาจะเรียกเก็บเงินไมไดนั้น บริษัทจะพิจารณาตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และติดตามทวงหนี้ดังกลาวจนถึงที่สุด หรือหากจําเปน บริษัทจะ
ดําเนินการทางกฎหมายตอไป
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คําอธิบายและการวิเคราะหจากฝายจัดการ

ภาพรวมของการดําเนินงานที่ผานมา
ในป 2555 เมื่อการเมืองภายในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้น ทําใหนักลงทุนมีความมั่นใจ ประกอบกับโครงการกระตุนเศรษฐกิจ
โดยภาครัฐก็ทําใหมีโครงการกอสรางตางๆ ออกมาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ราคาน้ํามันที่ยังคงอยูในระดับสูงทําใหคอนโดมิเนียมในทําเลที่มี
ศักยภาพสูง เชน ใกลสถานีรถไฟฟายังคงเปนที่นิยม ทําใหมีโครงการของผูประกอบการรายใหญออกมาตอเนื่องตลอดทั้งป ทําใหภาพรวมของ
ธุรกิจกอสรางฐานรากยังคงเติบโตตอเนื่อง ยกเวนในชวงไตรมาสที่ 2 ถึง 3 ซึ่งมีการชะลอตัวลงเนื่องมาจากผลกระทบของการปรับขึ้นคาแรงขั้น
ต่ําเปนวันละ 300 บาทในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
ทั้งนี้ในป 2555 นี้ บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากงานกอสรางรวมทั้งสิ้น 1,089.93 ลานบาท โดยแบงเปนโครงการภาคเอกชน
รอยละ 67.08 และโครงการภาครัฐรอยละ 32.92
ดานตนทุนของบริษัท ถึงแมวาในระหวางปตนทุนแรงงาน และ ราคาวัสดุยังคงมีความผันผวนเนื่องจากไดรับผลกระทบจาก
นโยบายรัฐบาลที่ประกาศปรับคาแรงขั้นต่ําเปนวันละ 300 บาท ตั้งแต เดือนเมษายน 2555 เปนตนมา แตเนื่องจากงานเสาเข็มเจาะเปนงานที่
ใชเวลาไมนาน บริษัทจึงไดรับผลกระทบไมมากเนื่องจากเมื่อรับงานโครงการใหมจะสามารถปรับราคาใหสอดคลองกับตนทุนที่เปลี่ยนไปได มี
เพียงโครงการที่มีระยะการกอสรางเปนเวลานานที่ไดรับผลกระทบ ไดแก โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ําตางๆ ที่บริษัทเปนคูสัญญากับ
ภาครัฐ ( บริษัทไดจางเหมาชว งตอ ใหบริษัท ยอ ยเปนผูดําเนิน การกอสราง) ซึ่งไมสามารถปรับราคากับภาครัฐได โครงการเหลานี้ไดรับ
ผลกระทบจากปญหาอุทกภัยครั้งใหญในป 2554 และผลกระทบจากการเตรียมปองกันอุทกภัยในป 2555 ตลอดจนมีปญหาอุปสรรคของพื้นที่
บริเวณกอสราง เชน มีการรุกล้ําพื้นที่โดยประชาชน ทําใหโครงการเกิดความลาชา อยางไรก็ตามบริษัทยอยไดทําการประมาณการตนทุนการ
กอสรางโครงการเหลานั้นใหมใหสอดคลองกับสภาวะในปจจุบัน และไดตั้งสํารองผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดจากการกอสรางของโครงการ
เหลานั้นไว

ผลการดําเนินงาน
ป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการรับจางกอสรางรวม 1,089.93 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 145.16 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.36 โดยงานภาครัฐที่สําคัญไดแก โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณ Block E & D2 บริเวณศูนยการคาสยามสแควร
โครงการรถไฟฟาสายสีมวง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําดานใตคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย(ปรับปรุงสถานีสูบน้ําและกอสรางเขื่อน
ค.ส.ล.คลองเลนเปน) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําคลองกรวย โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.และ สถานีสูบน้ําคลอง
ทรงกระเทียมจากซอยโชคชัย4 ถึงคลองจั่น 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 ซึ่งวัสดุกอสรางหลักของงานฐานราก ไดแก คอนกรีตผสมเสร็จ ซีเมนต เหล็กเสน น้ํามันดีเซล และ
สารละลายพยุงหลุมเจาะ (เบนโทไนทและโพลีเมอร) โดยราคาของวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดและเศรษฐกิจ
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รายงานประจําป 2555
ในป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนจากงานกอสรางรวม 968.71 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 192.37 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 24.78 คิดเปนอัตราสวนตนทุนตอรายไดจากงานกอสรางรอยละ 88.88
บริ ษั ท มี ค า ใช จ า ยในการขายและการบริ ห ารซึ่ ง ประกอบไปด ว ย ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ พนั ก งาน ค า ใช จ า ยสํ า นั ก งาน ภาษี แ ละ
คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่นๆ เปนตน โดยในป 2555 บริษัทและบริษัมยอยมีคาใชจายในการขายและการบริหารเทากับ 52.23 ลานบาท
เปนสวนเฉพาะของบริษัทจํานวน 45.37 ลานบาท ซึ่งลดลงจากปกอน 10.37 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 18.60 และเปนสวนของบริษัทยอย
จํานวน 6.86 ลานบาท
สําหรับ ป 2555 จากผลประกอบการของบริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 77.66 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 2.60 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 3.46 มีกําไรสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐานในอัตรา 0.39 บาทตอหุน สวนผลประกอบการเมื่อรวมกับบริษัทยอยมีกําไรสุทธิเทากับ 64.23 ลาน
บาท (ไมรวมขาดทุนสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยจํานวน 27.60 ลานบาท) ลดลงจากปกอนซึ่งมีกําไรสุทธิเทากับ 75.65 ลานบาท (ไมรวม
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยจํานวน 0.57 ลานบาท)

ฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 842.09 ลานบาทซึ่งเปนสินทรัพยหมุนเวียน 590.22 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากปกอนประมาณ 102.44 ลานบาท เปนสินทรัพยไมหมุนเวียนจํานวน 251.87 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนประมาณ 10.32 ลาน
บาท สินทรัพยหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นสวนใหญ เปนการเพิ่มขึ้นในรายการเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประมาณ 11 ลานบาท ลูกหนี้การคา
ประมาณ 59 ลานบาท รายไดคางรับที่ยังไมไดเรียกชําระเพิ่มขึ้นประมาณ 30 ลานบาท และอื่น ๆ เพิ่มขึ้นประมาณ 2 ลานบาท โดยมีอัตรา
ผลตอบแทนของสินทรัพยสําหรับป 2555 เทากับรอยละ 4.66
ทางดานหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอย มีหนี้สินรวม 423.87 ลานบาท เปนประเภทหนี้สินหมุนเวียน
จํานวน 405.99 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2554 ประมาณ 96.17 ลานบาท โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นในสวนของเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กูยืมระยะสั้นประมาณ 20.5 ลานบาท เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายประมาณ 62.09 ลานบาท และอื่นๆเพิ่มขึ้นประมาณ 13.58 ลานบาท
เปนประเภทหนี้สินไมหมุนเวียนจํานวน 17.88 ลานบาท ลดลงจากป 2554 ประมาณ 4.55 ลานบาท ซึ่งเปนการลดลงในสวนของเงินกูยืมระยะ
ยาวจากธนาคาร และ หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อประมาณ 3.80 ลานบาท และอื่นๆ ลดลงประมาณ 0.75 ลานบาท
สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามงบการเงินรวมมีจํานวน 418.22 ลานบาท โดยในสวนเฉพาะของบริษัทมีสวนของ
ผูถือหุนเทากับ 408.27 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนซึ่งเทากับ 384.03 ลานบาท ทั้งนี้ในระหวางป บริษัทไดจายเงินปนผลเปนเงิน 40 ลานบาท
ตามงบการเงินรวมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 1.01 เทา และอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนอยูที่รอยละ 8.98

คาตอบแทนผูสอบบัญชี
ในป 2555 บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนผูสอบบัญชี (Audit Fee) ใหแกผูสอบบัญชี แหงบริษัทแกรนท ธอนตัน จํากัด เปน
จํานวนเงิน 820,000 บาท ซึ่งเปนคาสอบบัญชีที่เปนสวนเฉพาะของบริษัท 620,000 บาท และสวนของบริษัทยอยจํานวน 200,000 บาท บริษัท
ไมมีคาบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่จายใหกับผูสอบบัญชี สํานักงานผูสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับ
ผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีดังกลาว ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายอื่นในการตรวจสอบ เชน คาจัดพิมพงบการเงิน คาพาหนะ เปนตน ซึ่งไม
เกินรอยละ 10 ของคาสอบบัญชี
40
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รายการระหวางกัน
ในการประกอบธุรกิจ บริษัทไดมีการทํารายการระหวางกันกับบริษัทยอย โดยขอมูลรายละเอียดรายการระหวางกันไดเปดเผยไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
เมื่อบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ แลว คณะกรรมการบริษัทไดดูแลใหปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือการจําหนายสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท
ทั้ ง นี้ หากมี ร ายการระหว า งกั น ของบริ ษั ท เกิ ด ขึ้ น กั บ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง มี ส ว นได เ สี ย หรื อ อาจมี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนของการเขาทํารายการและความเหมาะสมทางดาน
ราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นจริง
กับบุ คคลภายนอก ในกรณี ที่ คณะกรรมการตรวจสอบไม มีความชํ า นาญในการพิ จ ารณารายการระหว า งกั น ที่ อ าจเกิ ดขึ้ น บริ ษั ท จะให
ผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผูถือหุน แลวแตกรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบหรือการสอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัท
บริษัทไดยึดถือตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยรายการที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือการไดมาหรือจําหนายไป
ซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนซึ่งจะมีการแกไขเพิ่มเติมการปฏิบัติรวมถึงการเปดเผยสารสนเทศตอผูถือหุนของบริษัท ผูลงทุนทั่วไปและ
หนวยงานที่เกี่ยวของรวมถึงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนตามที่ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดไว ทั้งนี้กรรมการหรือผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของจะไมมีสิทธิ์ออกเสียงในกระบวนการ
พิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของ

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันรวมทั้งการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยในอนาคต
การเขาทํารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะตองเปนไปตามมาตรการที่ไดกําหนดไวแลวขางตน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตอรายงานทางการเงิน
ดวยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ไดกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทจัดทํางบการเงินเพื่อ
แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาที่เปนจริงและสมเหตุผล
ฝายบริหารไดจัดทํางบการเงินขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยไดเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดย
สม่ําเสมอ ตลอดจนใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํางบการเงิน รวมทั้งการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยาง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินของบริษัทไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด ในการตรวจสอบฝายบริหารไดสนับสนุน
ขอมูลและเอกสารตางๆ เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูสอบ
บัญชีไดปรากฏในรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว
คณะกรรมการไดตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกํากับดูแลรายงานทางการเงินใหมีประสิทธิภาพ โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ เพื่อรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินใหถูกตองครบถวน มีการใชนโยบายที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ ตลอดจนสอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อปองกันหรือลดความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญและเพียงพอที่จะดํารงรักษาทรัพยสินของบริษัท โดย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไดปรากฏในรายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําปแลว
จากวิธีปฏิบัติและการกํากับดูแลขางตน คณะกรรมการจึงมีความเห็นวางบการเงินของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 ไดแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานไดถูกตอง เชื่อถือได เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

(นายเสรี จินตนเสรี)

(นายชเนศวร แสงอารยะกุล)

ประธานกรรมการ

กรรมการผูจัดการใหญ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีนายปญจะ เสนาดิสัย เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชัยพัฒน สหัสกุล
และ นายวินิต ชอวิเชียรเปนกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยกําหนดไวเปนลาย
ลักษณอักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคลองกับประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) เรื่องคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดําเนิน งานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และไดรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตอที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทเปนวาระประจํา
ในป 2555 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมครบทั้ง 3 ทานทุกครั้ง โดย
ไดพิจารณาและดําเนินการเรื่องตางๆ ดังนี้
1.

สอบทานการรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปสําหรับป 2555 รวมกับผูสอบ
บัญชี และฝายบริหาร เพื่อใหมั่นใจวารายงานทางการเงินของบริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และเปนไปตามประกาศของ ก.ล.ต.และ ตลท. ซึ่งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ
ครบถวน ทันเวลา เชื่อถือได และเปนประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไปในการนําไปใชประกอบการตัดสินใจ โดย
สอดคลองกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวของ รวมทั้งใหการสนับสนุนและติดตามการนํามาตรฐานบัญชีสากล (IFRS) มา
ปฏิ บั ติ ตามที่ ส ภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี แ ละสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ได ใ ห แ นวทางไว
นอกจากนี้ในป 2555 คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมหารือกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายบริหาร 1 ครั้ง เพื่อใหความมั่นใจวา
ผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน

2.

การสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานของ
ฝายตรวจสอบภายในและของผูสอบบัญชี ซึ่งผูสอบบัญชี ไดใหความเห็นสอดคลองกันวา ไมพบประเด็นขอบกพรองที่เปน
สาระสําคัญในป 2555 นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท
และบริษัทยอยรวมทั้งพิจารณาคําถามที่ใชในแบบประเมินที่จัดทําขึ้นตามแนวทางของ COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งผลการประเมินในป 2555 พบวา หนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปน
อิสระ และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.

การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกบริษัท ชญตร จํากัด เปนผูตรวจสอบภายในอิสระตออีก 1 ป และไดอนุมัติ
ขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายในประจําป 2556 โดยใหผูตรวจสอบภายในรายงานผลตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ

4.

สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหบริษัทมีกระบวนการที่จะมั่นใจไดวาการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
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5.

รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองครบถวน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําป และรายไตรมาส เพื่อให
มั่นใจวารายการที่เกิดขึ้นนั้นสมเหตุสมผล เปนประโยชนตอบริษัท และไดดําเนินตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

6.

พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งผูซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด แลวมีความเห็นวาเปน
ผูมีความเปนอิสระ มีความเขาใจธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี และประกอบวิชาชีพดวยความเปนกลาง สงมอบงานตรงตาม
เวลา รวมทั้งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุมัติจาก ก.ล.ต. จึงเห็นควรให นายสมคิด เตียตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
2785 หรือนายโกศล แยมลีมูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4575 แหงบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทประจําป 2556 และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนตอไป

7.

การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการบริหารความเสี่ยงกับฝายบริหารและผูตรวจสอบภายใน และเห็นวาฝายบริหารมี
นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ และไดบริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได

8.

การสอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานกับฝายบริหารในเรื่องการปฏิบัติของบริษัทตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดย
สนับสนุนกําหนดใหมีชองทางแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการกระทําผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินไม
ถูกตอง หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพรอง ผานทางคณะกรรมการตรวจสอบ หรือทางเลขานุการบริษัท เพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทไดที่ info@pylon.co.th โดยบริษัทจะคุมครองผูแจงเบาะแสโดยไมเปดเผยชื่อผูแจงเบาะแส ทั้งนี้ในป
2555 บริษัท ไมไดรับการรองเรียนใดๆ จากผูมีสวนไดเสีย และจากผลการรายงานการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ประจําป 2555 ซึ่งจัดทําโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ไดรายงานวาบริษัทมีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับดี
มาก

9.

ทบทวนและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบปละหนึ่งครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานในปที่ผานมาครบถวนตามที่
ไดรับมอบหมาย และหนาที่ความรับผิดชอบสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของ ตลท.

10. คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
จากการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวมีความเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการที่ชวยใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจนมีการจัดทํา
และการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทอยางถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได และทันเวลา และมีการเปดเผยขอมูลในกรณีที่เกิด
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอยางถูกตอง ครบถวน
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(นายปญจะ เสนาดิสัย)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) |

รายงานประจําป 2555

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 2 ทาน และกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
1 ทาน ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีนายวินิต ชอวิเชียร เปน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน นายวงศชัย แสงอารยะกุล และนายชัยพัฒน สหัสกุลเปนกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยในรอบป 2555 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดมีการ
ประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนทุกคนเขารวมประชุมทุกครั้ง โดยไดพิจารณาและดําเนินการเรื่องตางๆ ดังนี้

1. พิจารณาโครงสราง องคประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการ
2. พิจารณาคัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถที่เหมาะสมกับกิจการของบริษัท และเสนอชื่อเปนกรรมการ
ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบและเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง

3. พิจารณาการจัดสรรคาตอบแทนของคณะกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554 ภายในวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากผูถือ
หุนและเปนไปตามหลักเกณฑการจัดสรรที่ไดกําหนดไว

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 2554 และกําหนดคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการใหญตามหลักเกณฑที่กําหนดไว และ
นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ

5. พิจารณางบประมาณคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ไดแก คาตอบแทนรายเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ประจําป 2555 โดย
พิจ ารณาจากค า ตอบแทนเฉลี่ ย ของอุต สาหกรรมเดี ย วกั น ค า ตอบแทนเฉลี่ ย ของตลาดเอ็ ม เอ ไอ ปริ ม าณงานและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ

6. พิจารณาหลักเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานและวงเงินคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการใหญ ประจําป 2555 และ
นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ

7. ทบทวนและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนใหครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้นตามกฎหมายที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
จากการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนพิจารณาแลวมีความเห็นวา บริษัทไดคัดเลือก
และสรรหาผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวของ รวมทั้งพิจารณาถึง
ความรู ความสามารถ ประสบการณของผูที่จะไดรับคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ รวมถึงโครงสรางและองคประกอบที่เหมาะสมของ
คณะกรรมการบริษัท และไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑที่กําหนดไวอยางเหมาะสม และภายใน
วงเงิ น ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น นอกจากนี้ ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทนได ร ายงานผลการปฏิ บั ติ ง านให
คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้งที่มีการประชุม

(นายวินิต ชอวิเชียร)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) |

45

รายงานประจําป 2555

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุนของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวัน
เดียวกัน รวมทั้งหมายเหตุประกอบสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท
ไพลอน จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมทั้งหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารของบริษัทเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ
ไทย และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีของไทย ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให
ไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน
วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของบริษัท เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท การตรวจสอบรวมถึงการประเมิน
ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการ
ประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดมานั้นเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
46
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รายงานประจําป 2555
ความเห็น
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนแสดงฐานะทางการเงินรวมบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และผล
การดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

นายสมคิด เตียตระกูล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 2785
กรุงเทพมหานคร
22 กุมภาพันธ 2556
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รายงานประจําป 2555
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2555

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2554

2555

2554

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการ เทียบเทาเงินสด

6

54,079,026

33,305,920

53,671,212

26,981,178

เงินลงทุนชั่วคร าว

7

64,766,880

78,362,264

64,697,485

78,068,621

- ลูกคาทั่วไป

8

96,394,582

37,254,189

87,093,748

33,590,853

- บริษัทยอย

5, 8

22,671,613

3,307,052

164,879,608

136,583,377

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ
-

รายไดคางรับที่ยังไมไดเรียกชําระ

9

ลูกหนี้อื่น - บริษัทยอย

5

-

-

2,159,867

104,041

เงินใหกูยืม ระยะสั้นแกบริษัทยอย

5

-

-

12,500,000

20,000,000

งานระหวางกอสรางตามสัญญา

9

วัสดุและอะไหลคงเหลือ
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน - สุทธิ

10

เงินจายลวงหนาคาวัสดุ
เงินจายลวงหนาคางาน - บริษัทยอย

5

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

180,890,923

150,692,895

18,780,851

23,219,752

6,971,149

12,777,564

35,088,573

46,315,792

31,181,960

42,126,756

62,395,861

57,281,639

46,932,692

37,262,392

62,552,314

53,555,474

59,324,544

43,560,911

49,783,818

25,473,963

-

-

15,274,538

7,788,988

12,129,647

6,090,373

590,223,548

487,776,913

613,997,343

465,927,081

35,621,414

29,220,480

23,948,680

17,516,680

25,500,000

15,299,970

ส ินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน

11

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ

12

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ

13

-

-

200,301,210

196,439,562

188,221,742

191,016,876

2,399,839

2,660,867

1,944,669

2,257,768

13,543,360

13,225,120

3,075,231

6,458,487

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

251,865,823

241,546,029

242,690,322

232,549,781

รวมสินทรัพย

842,089,371

729,322,942

856,687,665

698,476,862

เงินมัดจําและเงินประกัน
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายรอเรียกคืน
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) |

รายงานประจําป 2555
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2555

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2554

2555

2554

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม ระยะสั้น

14

เจาหนี้การคา

-

29,784,332

9,214,355

18,845,066

222,283,405

160,190,789

194,623,137

134,232,424

หนี้สินที่จะถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
- เงินกูยืม ระยะยาวจากธนาคาร

15

3,800,290

5,938,680

3,800,290

5,938,680

- หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ

16

6,047,342

6,720,157

5,587,166

6,403,489

22,328,850

17,019,107

9,654,256

10,099,713

12,154,992

7,452,588

24,524,262

26,938,908

77,535,193

32,820,564

56,672,907

62,705,284

เจาหนี้เงินประกันผลงาน
เจาหนี้เงินประกันผลงาน - บริษัทยอย

5

คาใชจายคางจาย
คาใชจายคางจาย- บริษัทยอย

28,678,971

5

-

33,306,434
-

เงินมัดจําคางานรับลวงหนา

58,048,601

68,536,545

คาเผื่อผลขาดทุนจากงานโครงการ

20,890,683

2,075,224

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

14,127,980

6,815,205

13,168,231

5,096,594

405,990,454

309,816,496

416,565,500

291,688,244

รวมหนี้สินหมุนเวียน

-

-

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืม ระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ

15

3,640,000

7,440,290

3,640,000

7,440,290

หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ

16

9,042,801

10,025,269

8,209,084

9,365,437

17

5,199,551

4,968,762

4,846,257

4,230,462

17,882,352

22,434,321

16,695,341

21,036,189

423,872,806

332,250,817

433,260,841

312,724,433

หนี้สินตามภาระผูกพันสําหรับ
ผลประโยชนพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) |

รายงานประจําป 2555
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2555

2554

2555

2554

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน - หุนสามัญ มูลคาหุนละ 1 บาท
- ทุนจดทะเบียน 300,000,000 หุน
300,000,000

200,000,000

300,000,000

200,000,000

200,008,000

200,000,000

200,008,000

200,000,000

58,880,817

58,871,217

58,880,817

58,871,217

17,172,500

13,288,500

17,172,500

13,288,500

132,213,314

111,868,754

147,365,507

113,592,712

รวมสว นของผูถือหุนของบริษัท

408,274,631

384,028,471

423,426,824

385,752,429

สวนไดเสียที่ไมอยูในอํานาจควบคุม

9,941,934

13,043,654

รวมสว นของผูถือหุน

418,216,565

397,072,125

423,426,824

385,752,429

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

842,089,371

729,322,942

856,687,665

698,476,862

(2554 : ทุนจดทะเบียน 200,000,000 หุน)

20

- ทุนที่ออกและชําระแลว 200,008,000 หุน
(2554 : 200,000,000 หุน)
สวนเกินมูลคาหุน
กําไรสะสม
- จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย
- ยังไมไดจัดสรร

18

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) |

รายงานประจําป 2555
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2555

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2554

2555

2554

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (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

200,008,000

200,000,000

200,008,000

200,000,000

58,880,817

58,871,217

58,880,817

58,871,217

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

สวนไดเสียที่ไมอยูในอํานาจควบคุม

9,941,934

13,043,654

รวมสวนของผูถือหุน

418,216,565

397,072,125

423,426,824

385,752,429

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

842,089,371

729,322,942

856,687,665

698,476,862

- ทุนที่ออกและชําระแลว 200,008,000 หุน
(2554 : 200,000,000 หุน)
สวนเกินมูลคาหุน
กําไรสะสม
- จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย

18

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) |

รายงานประจําป 2555
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2555

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

2554

2555

2554

รายได
รายไดจากการรับจางกอสราง

1,089,926,005

944,769,617

1,019,672,753

841,159,704

(968,709,393)

(776,337,700)

(864,905,456)

(686,128,050)

121,216,612

168,431,917

154,767,297

155,031,654

5,604,226

7,596,152

13,798,591

11,097,490

กําไรกอนคาใชจาย

126,820,838

176,028,069

168,565,888

166,129,144

คาใชจายในการขาย

(2,189,871)

(2,816,645)

(1,816,466)

(2,468,079)

คาใชจายในการบริหาร

(50,041,962)

(61,344,336)

(43,553,710)

(53,267,925)

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(7,288,454)

(3,666,392)

(50,796)

(3,666,392)

ตนทุนงานรับจางกอสราง

5,23

กําไรขั้ นตน
รายไดอื่น

5,24

ผลขาดทุนจากการดอยคาในเงินลงทุนในบริษัทยอย

-

(15,299,970)

-

(59,520,287)

(67,827,373)

(60,720,942)

(59,402,396)

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได

67,300,551

108,200,696

107,844,946

106,726,748

ตนทุนทางการเงิน

(2,384,182)

(2,375,480)

(1,898,622)

(2,061,892)

กําไรกอนภาษีเงินได

64,916,369

105,825,216

105,946,324

104,664,856

(28,290,529)

(29,604,552)

(28,290,529)

(29,604,552)

36,625,840

76,220,664

77,655,795

75,060,304

รวมคาใชจาย

ภาษีเงินได

5,23

-

19

กําไรสําหรับป

-

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

-

-

-

36,625,840

76,220,664

77,655,795

75,060,304

สวนที่เปนของบริษัท

64,227,560

75,652,087

77,655,795

75,060,304

สวนไดเสียที่ไมอยูในอํานาจควบคุม

(27,601,720)

568,577

36,625,840

76,220,664

77,655,795

75,060,304

0.32

0.38

0.39

0.38

200,004,239

200,004,239

200,004,239

200,004,239

0.32

0.38

0.39

0.38

200,615,007

200,004,239

200,615,007

200,004,239

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป
การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ

รวม
กําไรตอหุน

-

-

21

กําไรตอหุนขั้ นพื้นฐาน
กําไรสุทธิ (บาทตอหุน)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
กําไรตอหุนปรับลด
กําไรสุทธิ (บาทตอหุน)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจําป 2555
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
สวนของผูถือหุนของบริษัท

(หนวย : บาท)
รวมสวนของ

หมายเหตุ

กํา ไรสะสม

ทุนเรือนหุน

สวนเกิน

ที่ชํา ระแลว

มูลคา หุน

ผูถือหุน

สวนไดเสีย ที่ไมอยูใน

รวม

ของบริษัท

อํา นาจควบคุม

สวนของผูถือหุน

สํา รองตามกฎหมาย

ยังไมไดจัดสรร

9,534,500

60,561,426

328,967,143

12,769,064

341,736,207

(4,590,759)

(4,590,759)

(293,987)

(4,884,746)

55,970,667

324,376,384

12,475,077

336,851,461

568,577

งบการเงินรวม
200,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - ตามที่รายงานไวเดิม

58,871,217

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
ภาระผูกพัน สํา หรับผลประโยชนพนักงาน

17

200,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - ปรับปรุงใหม

58,871,217

9,534,500

-

-

-

75,652,087

75,652,087

จา ยเงิน ปน ผล

22

-

-

-

(16,000,000)

(16,000,000)

จัดสรรเพื่อสํา รองตามกฎหมาย

18

-

-

กํา ไรเบ็ดเสร็จสํา หรับป

3,754,000

(3,754,000)

-

-

76,220,664
(16,000,000)
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

200,000,000

58,871,217

13,288,500

111,868,754

384,028,471

13,043,654

397,072,125

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

200,000,000

58,871,217

13,288,500

111,868,754

384,028,471

13,043,654

397,072,125

24,500,000

24,500,000

บริษัท ยอยเพิ่มทุน
เพิ่ม ทุน ระหวา งป

20

กํา ไร (ขาดทุน ) เบ็ดเสร็จสํา หรับป

-

-

-

8,000

9,600

-

-

-

-

64,227,560

64,227,560

-

(39,999,000)

(39,999,000)

จา ยเงิน ปน ผล

22

-

-

จัดสรรเพื่อสํา รองตามกฎหมาย

18

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

-

-

200,008,000

58,880,817

-

3,884,000

(3,884,000)

17,172,500

132,213,314

17,600

408,274,631

(27,601,720)
9,941,934

17,600
36,625,840
(39,999,000)
418,216,565

หมายเหตุประกอบงบการเงิน เปน สว นหนึ่งของงบการเงิน นี้

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) |
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รายงานประจําป 2555
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
(หนว ย : บาท)
กําไรสะสม
หมายเหตุ

ทุนเรือนหุน

สว นเกิน

จัดสรรแลว

รวม

ที่ช ําระแลว

มูลคาหุน

สํารองตามกฎหมาย

ยังไมไดจัดสรร

สว นของผูถือหุน

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
200,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - ตามที่รายงานไวเดิม

58,871,217

9,534,500

62,571,182

330,976,899

(4,284,774)

(4,284,774)

58,286,408

326,692,125

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
ภาระผูกพันสําหรับผลประโยชนพนักงาน

17

200,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - ปรับปรุงใหม
กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป

58,871,217

9,534,500

-

-

-

75,060,304

75,060,304

-

(16,000,000)

(16,000,000)

จายเงินปนผล

22

-

-

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

8,000

9,600

-

-

-

-

77,655,795

77,655,795

-

(39,999,000)

(39,999,000)

เพิ่ม ทุนระหวางป

20

กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป
จายเงินปนผล

22

-

-

จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย

18

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

200,008,000

58,880,817

-

3,884,000

(3,884,000)

17,172,500

147,365,507

17,600

423,426,824

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2554

2555

2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดํา เนินงาน
กํา ไรกอนภาษีเ งิน ได

64,916,369

105,825,216

105,946,324

104,664,856

รายการปรับปรุงเพื่อกระทบกํา ไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดสุทธิ ไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดํา เนินงาน
คา เสื่อมราคา
คา เผื่อผลประโยชนพนักงาน
กํา ไรจากการจํา หนา ยอุปกรณ
ขาดทุน จากการตัดจํา หนา ยอุปกรณ
สํา รองขาดทุน ที่คาดวา จะเกิดขึ้น จากการกอสรา ง
คา เผื่อ (กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
คา เผื่อการดอยคา เงิน ลงทุน ในบริษัท ยอย
ดอกเบี้ยจา ย

เงินสดรับจากการดําเนินงานกอน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

32,035,811

31,956,909

30,057,122

31,294,898

821,611

982,097

709,619

870,109

-

(121,182)

-

5,240

1,023,265

5,240

18,815,459

2,075,224

7,058,462

(499,004)

-

-

(179,195)
15,299,970

(64,951)
1,023,265
(499,004)
-

2,384,182

2,375,480

1,898,622

2,061,892

126,037,134

143,618,007

153,737,702

139,351,065

สินทรัพยดํา เนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การคา และตั๋ว เงิน รับ

(59,632,676)

56,238,975

(72,688,261)

48,267,565

รายไดคา งรับที่ยังไมไดเรียกชํา ระ

(30,198,028)

(59,106,939)

(28,296,231)

(62,288,598)

(2,055,826)

(104,041)

(17,972,650)

5,806,415

(8,052,082)

ลูกหนี้อื่น - บริษัท ยอย
งานระหวา งกอสรา งตามสัญญา

4,438,901

-

วัสดุและอะไหลคงเหลือ

11,227,219

(19,083,015)

10,944,796

(15,509,259)

ลูกหนี้เงิน ประกัน ผลงาน

(11,680,401)

(11,230,631)

(9,670,300)

(4,011,647)

เงิน จา ยลว งหนา คา วัสดุ

(8,996,840)

(32,468,068)

(15,763,633)

(22,473,505)

(24,309,855)

(25,473,963)

เงิน จา ยลว งหนา คา งาน - บริษัท ยอย
สิน ทรัพยห มุน เวียนอื่น
เงิน มัดจํา และเงิน ประกัน
ภาษีเ งิน ไดห ัก ณ ที่จา ยรอเรียกคืน

-

-

(7,485,550)

(3,414,721)

(6,039,274)

(2,534,086)

261,028

(247,416)

313,099

148,183

7,318,982

10,526,362

5,735,293

8,205,875

62,092,616

51,068,474

60,390,713

28,449,126

หนี้สินดํา เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจา หนี้และตั๋ว เงิน จา ยการคา
เจา หนี้อื่น - บริษัท ยอย
เจา หนี้เ งิน ประกัน ผลงาน
เจา หนี้เ งิน ประกัน ผลงาน - บริษัท ยอย
คา ใชจา ยคา งจา ย
คา ใชจา ยคา งจา ย - บริษัท ยอย
เงิน มัดจํา คา งานรับลว งหนา
หนี้สิน หมุน เวียนอื่น
จา ยผลประโยชนพนักงาน

5,309,743
(4,673,861)
-

-

4,616,834
14,605,496
-

(445,457)

(355,041)

4,702,404

7,452,588

(2,397,008)

9,566,920

44,714,629

30,010,984

(10,487,944)

15,841,402

(6,032,378)

13,636,679

7,312,778

(4,516,186)

8,071,637

(5,263,920)

(821,948)

(1,150,720)

(298,612)

(1,150,720)

เงินสดไดมาจากการดํา เนินงาน

90,021,153

147,325,204

126,419,853

137,872,123

จา ยดอกเบี้ย

(2,106,660)

(2,391,242)

(1,711,472)

(1,845,552)

(35,927,752)

(35,379,357)

(30,642,566)

(30,196,414)

51,986,741

109,554,603

94,065,815

105,830,157

จา ยภาษีเ งิน ได
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดํา เนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน เปน สว นหนึ่งของงบการเงิน นี้
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รายงานประจําป 2555
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2554

2555

2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงิน ฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน เพิ่มขึ้น
เงิน ลงทุน ในบริษัท ยอยเพิ่ม ขึ้น
เงิน ลงทุน ชั่ว คราวลดลง (เพิ่มขึ้น )
เงิน ใหกูยืมแกบริษัท ยอยลดลง (เพิ่มขึ้น )
ซื้อสิน ทรัพยถาวร
เงิน สดรับจากการขายสิน ทรัพยถาวร
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

(6,400,934)

(15,590,680)

13,595,384

(33,151,779)

(29,984,709)

(37,776,801)

-

(6,432,000)

(15,016,680)

(25,500,000)

-

13,371,136

(32,860,941)

7,500,000

(20,000,000)

(21,983,298)

(32,164,955)

2,328,886

-

865,986

(22,790,259)

(84,190,374)

(33,044,162)

(99,176,590)

20,569,977

(9,051,310)

18,845,066

(3,529,326)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงิน เบิกเกิน บัญชีธนาคารและเงิน กูยืมระยะสั้น เพิ่ม ขึ้น (ลดลง)
จา ยชํา ระเงิน กูระยะสั้น จากกรรมการ

-

เงิน สดรับระยะสั้น จากกรรมการ

-

เงิน สดรับจากเงิน กูยืม ระยะยาว

-

(6,800,000)

-

-

-

-

-

-

-

-

จา ยชํา ระเงิน กูระยะยาว

(5,938,680)

(5,938,680)

(5,938,680)

(5,938,680)

จา ยชํา ระหนี้สิน ตามสัญญาเชา ซื้อ

(7,573,273)

(5,613,742)

(7,256,605)

(5,426,908)

เงิน สดรับจากการเพิ่ม ทุน ของบริษัท

17,600

-

17,600

-

เงิน สดรับจากการเพิ่ม ทุน ของบริษัท ยอย

24,500,000

-

-

-

จา ยเงิน สดปน ผล

(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)

เงินสดและรายการเทีย บเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

20,773,106

(18,039,503)

26,690,034

(24,241,347)

เงินสดและรายการเทีย บเทาเงินสด ณ วันตนป

33,305,920

51,345,423

26,981,178

51,222,525

เงินสดและรายการเทีย บเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

54,079,026

33,305,920

53,671,212

26,981,178

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไมใชเ งิน สด :
- สํา หรับปสิ้น สุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2555
บริษัท ไดซื้อเครื่องจักรและรถยนตเ พิ่มขึ้น เปน จํา นวนเงิน 15.50 ลา นบาท โดยทํา สัญญาเชา ซื้อจํา นวน 5.28 ลา นบาท
บริษัท ยอยไดซื้อรถยนตเ พิ่มขึ้น เปน จํา นวนเงิน 0.83 ลา นบาท โดยทํา สัญญาเชา ซื้อจํา นวน 0.64 ลา นบาท
- สํา หรับปสิ้น สุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2554
บริษัท ไดซื้อรถยนตและเครื่องจักรเพิ่มขึ้น เปน จํา นวนเงิน 24.94 ลา นบาท โดยทํา สัญญาเชา ซื้อจํา นวน 11.51 ลา นบาท
บริษัท ยอยไดซื้อรถยนตและเครื่องจักรเพิ่มขึ้น เปน จํา นวนเงิน 1.80 ลา นบาท โดยทํา สัญญาเชา ซื้อจํา นวน 1.14 ลา นบาท
บริษัท และบริษัท ยอยรับรูห นี้สิน ผลประโยชนในอดีตของพนักงาน ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2554 โดยปรับปรุงตน ทุน บริการในอดีตกับกํา ไรสะสม
จํา นวน 4.88 ลา นบาท สํา หรับงบการเงิน รวม และจํา นวน 4.28 ลา นบาท สํา หรับงบการเงิน เฉพาะของบริษัท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน เปน สว นหนึ่งของงบการเงิน นี้

56

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) |

รายงานประจําป 2555
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
1.

ขอมูลทั่วไป
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2545 โดยดําเนินธุรกิจใหบริการกอสรางฐานราก รับจางหลอ
เสาเข็ม ทําเสาเข็มประเภทตางๆ และใหบริการกอสราง
บริษัทจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2548 และ หุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
เอ็ม เอ ไอ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตั้งแตวันที่ 23 ธันวาคม 2548 สํานักงานของบริษัทตั้งอยูเลขที่ 170/16 ซอยสามมิตร (สุขุมวิทซอย
16) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

2.

เกณฑในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงินรวม
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และมาตรฐานการบัญชี ที่ออกภายใต
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอ
รายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่น
เปนการเฉพาะ
งบการเงินฉบับนี้จัดทําขึ้นเปนภาษาไทยตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ซึ่งถือเปนรายงานทางการเงินที่
เปนทางการตามกฎหมาย การแปลงบการเงินฉบับนี้เปนภาษาอื่นใหยึดถืองบการเงินฉบับภาษาไทย
ในระหวางป 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศเรื่องมาตรฐานรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ
บัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งไดมีการออกใหมและปรับปรุงบางฉบับ โดยมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2554 และ 1 มกราคม 2556 บริษัทไดนํามาตรฐานดังกลาวที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 มาถือปฏิบัติในงบการเงิน
นี้แลว
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป บริษัทตองเริ่มปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได ซึ่งจะมีผลใหงบการเงินป 2556 แสดง
มูลคาสินทรัพยและกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น จากการบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี และตองปรับปรุงงบการเงินป 2555 ใหม ขณะนี้ผูบริหารกําลัง
พิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใชมาตรฐานการบัญชีที่ออกใหมดังกลาว
งบการเงินรวมนี้ไดรวมงบการเงินของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย คือ

ชื่อบริษัทยอย
บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด

สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ)
2555
2554
51

ลักษณะธุรกิจ
51

ใหบริการรับออกแบบ กอสราง ที่ปรึกษา และตกแตงสําหรับสิ่งปลูก
สรางตางๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ยอดสินทรัพยของบริษัทยอยซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวมคิดเปนรอยละ 16.05 และ รอยละ 14.16 ของ
สินทรัพยรวม ตามลําดับ และรายไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ของบริษัทยอยซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวมคิดเปนรอยละ 9.91
และรอยละ 10.97 ของรายไดรวม ตามลําดับ
ยอดคงคางและรายการระหวางกันของบริษัทและบริษัทยอย และยอดเงินลงทุนในบริษัทยอยไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว
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งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันสําหรับการจัดทํางบการเงินเฉพาะของบริษัทหรือเหตุการณ
ทางบัญชีที่คลายคลึงกัน
3.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
การรับรูรายได ตนทุนและคาใชจาย
รายได
รายไดจากการรับเหมากอสราง ถือเปนรายไดตามอัตราสวนของงานกอสรางที่แลวเสร็จจากการประเมินของวิศวกรของบริษัท รายไดที่รับรูแลวแตยังไมถึง
กําหนดเรียกชําระตามสัญญาแสดงไวเปน “รายไดคางรับที่ยังไมไดเรียกชําระ” ใน
งบแสดงฐานะการเงิน
รายไดคาเชา รับรูตามระยะเวลาเชา รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อไดใหบริการแลวเสร็จ
ตนทุน
ตนทุนงานกอสราง บันทึกตามอัตราสวนรอยละของงานที่ทําเสร็จของตนทุนโดยประมาณ โดยจะบันทึกสํารองเผื่อผลขาดทุนสําหรับโครงการกอสรางทั้ง
จํานวน เมื่อทราบแนชัดวาโครงการกอสรางนั้นจะประสบผลขาดทุน ผลตางระหวางตนทุนที่บันทึกตามอัตราสวนรอยละของงานที่ทําเสร็จของราคาตนทุน
โดยประมาณและตนทุนงานกอสรางที่เกิดขึ้นจริงบันทึกเปนสินทรัพยหมุนเวียนหรือหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน แลวแตตนทุนที่เกิดขึ้นจริงจะ
สูงกวาหรือต่ํากวาตนทุนโดยประมาณ
คาใชจายอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีสภาพคลองสูง (ซึ่งไมไดใชเปนหลักประกัน) และพรอม
ที่จะเปลี่ยนเปนเงินสดที่แนนอนเมื่อครบกําหนด ซึ่งมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงมูลคานอย
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบดวย เงินฝากประจํา และตั๋วสัญญาใชเงินที่ครบกําหนดไมเกิน 1 ป โดยแสดงตามมูลคายุติธรรม
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเทากับจํานวนที่คาดวาจะเก็บเงินจาก
ลูกหนี้ไมได ทั้งนี้โดยประมาณขึ้นจากประสบการณในการเก็บหนี้ และพิจารณาถึงสถานะของลูกหนี้ในปจจุบัน
วัสดุและอะไหลคงเหลือ
สินคาคงเหลือ - วัสดุและอะไหล แสดงตามราคาทุนโดยใชเกณฑถัวเฉลี่ยหรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ แลวแตราคาใดจะต่ํากวา วัสดุและอะไหล
จะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนงานกอสรางเมื่อมีการเบิกใช
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท บันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุน การดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยจะบันทึก
เปนคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน เมื่อมีสิ่งบงชี้ถึงการดอยคา
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ แสดงตามราคาทุน ซึ่งคํานวณจากราคาซื้อสินทรัพยทั้งที่เปนเงินสดและจํานวนเทียบเทา เงินสดในการทําใหสินทรัพยนั้นอยู
ในสถานที่หรือสภาพที่พรอมที่จะใชงานไดตามวัตถุประสงค อาคาร และอุปกรณ แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดวยราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม
ตนทุนและคาเสื่อมราคาสะสมของทรัพยสินจะถูกตัดออกจากบัญชีเมื่อทรัพยสินถูกขายหรือเลิกใชงาน อาคารและอุปกรณสวนกําไรขาดทุนจากการ
ขายทรัพยสินเหลานั้นจะแสดงรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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บริษัทและบริษัทยอยคิดคาเสื่อมราคา อาคาร และอุปกรณ ดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยพิจารณาแตละสวนแยกตางหากจากกันเมื่อแตละ
สวนประกอบนั้นมีสาระสําคัญและมีอายุการใชงานตางกัน อายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยมีดังนี้

อาคารและสิ่งปลูกสรางโรงงาน
อาคารสํานักงานและสวนปรับปรุง
เครื่องจักร
เครื่องมือและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ

ป
20
5 - 20
10
5
3-5
5

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและเครื่องจักรระหวางติดตั้ง
รายจายเกี่ยวกับการตอเติม การตออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพยใหมีสภาพดีขึ้น จะบันทึกเปนสินทรัพย สวนคาซอมแซม คาบํารุงรักษา และคาใชจาย
อื่นจะรับรูเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
สัญญาเชา – กรณีที่บริษัท และบริษัทยอยเปนผูเชา
การเชาอุปกรณ ซึ่งพิจารณาวาความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของทั้งหมดไดโอนใหบริษัทแลวเปนสัญญาเชาการเงิน บริษัทและบริษัท
ยอยจะบันทึกมูลคาของสินทรัพยเปนรายจายฝายทุนตามมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตาม
สัญญาเชา แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา โดยจํานวนเงินที่ตองจายจะแบงเปนสวนของหนี้สินและคาใชจายทางการเงิน เพื่อใหจํานวนเงินที่ตองจายใน
แตละงวดมีจํานวนคงที่ คาเชาซึ่งตองจายตามภาระผูกพันหักกับคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน สวนดอกเบี้ย
จายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน จะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุของการใชงาน
ของสินทรัพยนั้น
การเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของตกอยูกับผูใหเชา จะ ถูกจัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน การชําระเงินภายใต
สัญญาเชาดําเนินงาน จะถูกบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิก
สัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบี้ยปรับที่ตองจายใหผูใหเชา จะถูกบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการยกเลิกสัญญา
การดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทและบริษัทยอยจะประเมินวามีขอบงชี้ของสินทรัพยวามีการดอยคาหรือไม หากมีขอบงชี้วามีการดอยคา
บริษัทและบริษัทยอยจะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หากราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัท
และบริษัทยอยปรับปรุงลดมูลคาของสินทรัพยนั้นลดลงใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน และรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูง
กวา
ภาษีเงินได
บริษัท และบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณตามเกณฑที่กําหนดในประมวลรัษฎากร
บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม
หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท
นอกจากนี้ บุ คคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวขอ งกั น ยังหมายรวมถึง บริษั ทร วมและบุค คลซึ่ง มีอิ ทธิ พ ลอยา งเปนสาระสํ าคั ญกั บบริษั ท ผู บริ หารสํ าคั ญ
กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัท
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กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่มีอยู
ระหวางป
กําไรตอหุนปรับลด
กําไรตอหุนปรับลด คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญ ณ วันสิ้นปกับจํานวนหุนสามัญที่บริษัทตองออกเพื่อ
แปลงหุนสามัญเทียบเทา (ใบสําคัญแสดงสิทธิ) ทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ โดยวิธถัี วเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ตามระยะเวลาที่สมมติวามีการแปลงหุนเกิดขึ้น ณ
วันที่ออกหุนสามัญเทียบเทา
ผลประโยชนพนักงาน
บริษัทและบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริษัท บริษัทยอยและพนักงานบริษัทไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพชนิดจายสมทบ ซึ่งพนักงานและบริษัทและบริษัทยอยจายสมทบเปนราย
เดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัท เงินที่บริษัทและบริษัทยอยจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปน
คาใชจายในปที่เกิดรายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน)
บริษัทและบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทและบริษัทยอยถือวาเงิน
ชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริษัทคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit
Method) โดยนักคณิตศาสตรประกันภัย บริษัทยอยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานของบริษัทยอย โดยใชวิธี
คิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งคํานวณโดยบริษัทยอยเอง บริษัทยอยคาด
วาจะมีพนักงานของบริษัทยอยทํางานจนครบเกษียณอายุตามนโยบายของบริษัทยอยจํานวนนอยและจํานวนเงินสําหรับหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
ไมมีสาระสําคัญตองบการเงินโดยรวม จึงไมไดวาจางนักคณิตศาสตรประกันภัยคํานวณภาระผูกพันสําหรับภาระผูกพันภายใตโครงการดังกลาว
การจายเงินปนผล
เงินปนผลจาย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการของบริษัทไดอนุมัติการจายเงินปนผล
การใชประมาณการทางการบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินเพื่อใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทและบริษัทยอยตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมี
ผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได คาใชจาย สินทรัพยและหนี้สิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผลที่
เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากจํานวนที่ไดประมาณการไว

ประมาณการหนี้สินและคาใชจาย และสินทรัพยที่อาจจะเกิดขึ้น
บริษัท และบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินและคาใชจายไวในงบการเงินเมื่อบริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือเปนภาระ
ผูกพันที่คอนขางแนนอนที่มีผลสืบเนื่องจากเหตุการณในอดีต ซึ่งอาจทําใหบริษัทตองชํ
 าระหรือชดใชตามภาระผูกพันนั้น และจํานวนที่ตองชดใช
ดังกลาวสามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นจะถูกรับรูเปนสินทรัพยแยกตางหาก เมื่อมีปจจัยสนับสนุนวาจะไดรับคืน
แนนอน
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4.

การประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐาน การใชดุลยพินิจ และการจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน
4.1 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ
ก. การรับรูรายไดจากการกอสราง
ระดับความสําเร็จของงานของแตละสัญญากอสราง ประเมินโดยวิศวกรของบริษัทและบริษัทยอยซึ่งพิจารณาจากขอมูลที่มีอยูทั้งหมด ณ
วันที่รายงาน โดยใหความสําคัญเกี่ยวกับเปาหมายที่กําหนดไว งานที่ทําแลว และประมาณการตนทุนที่จะตองใชในการทํางานใหเสร็จ ทั้งนี้
ขอสมมติฐานที่สําคัญตองใชการประมาณการสําหรับตนทุนทั้งหมดและสวนที่จะไดรับชดเชยจากคําสั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงาน ซึ่ง
จะมีผลกระทบกับการคํานวณอัตราสวนงานที่ทําเสร็จ ตนทุนและรายไดที่เกิดขึ้นจริงอาจจะสูงกวาหรือต่ํากวาที่ประมาณการไว
ณ
วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งมีผลกระทบตอรายไดและกําไรที่รับรูในปถัดไปโดยการปรับปรุงจํานวนเงินที่ไดบันทึกสะสมไว
ข. การดอยคาของลูกหนี้การคา
บริ ษั ทและบริ ษั ทย อยได บั นทึ กค าเผื่ อหนี้ สงสั ยจะสู ญเพื่ อให สะท อนถึ งการด อยค าของลู กหนี้ การค าอั น เกิ ด มาจากการที่ ลู ก ค า ไม มี
ความสามารถในการชําระหนี้ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเปนการประเมินบนพื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณในอดีตของการติดตามทวงถาม
ควบคูกับการสอบทานยอดคงเหลือของลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นป
ค. อาคาร และอุปกรณ
ฝายบริหารเปนผูประมาณการของอายุการใชงานและมูลคาซากของอาคารและอุปกรณทุกสิ้นป โดยจะทบทวนคาเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช
งานและมูลคาซากมีความแตกตางไปจากการประมาณการในงวดกอน หรือมีการตัดจําหนายสินทรัพยที่เสื่อมสภาพหรือไมไดใชงานอีกตอไป

ง. สํารองเผื่อผลขาดทุนสําหรับโครงการกอสราง
บริษัทและบริษัทยอยสอบทานงานระหวางกอสราง เพื่อพิจารณาขอบงชี้วามีผลขาดทุนสําหรับโครงการกอสรางหรือไม ถามีผลขาดทุน
สําหรับโครงการกอสรางเกิดขึ้น จะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาตนทุนสูงกวารายไดตามสัญญาโดยใช
ดุลยพินิจของผูบริหาร

จ. คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
บริษัทพิจารณาคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน เมื่อพบวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนระยะ
เวลานาน ซึ่งความมีสาระสําคัญและระยะเวลานั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของฝายบริหาร
4.2 การจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน
วัตถุประสงคของบริษัทและบริษัทยอยในการบริหารทุนนั้น เพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของบริษัท และบริษัทยอย
เพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุน และเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสม เพื่อลดตนทุนทางการเงิน
ของทุน และเพื่อรักษาอัตราสวนหนี้สินตอทุนไมใหเกินขอกําหนดของสัญญาเงินกูยืม
ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน บริษัทและบริษัทยอยอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผล การออกหุนใหมหรือออกหุนกูเพื่อชําระหนี้เดิม
หรือการขายทรัพยสินเพื่อลดภาระหนี้
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5.

รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทมีรายการบัญชีกับผูที่เกี่ยวของ สินทรัพย หนี้สิน รายไดจากการขายสินคา รายไดอื่น ตนทุนขายและคาใชจายในการขายและบริหารสวนหนึ่ง
ของบริษัทเปนรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทยอย รายการระหวางกันกับบริษัทยอยที่มีสาระสําคัญที่รวมไวในงบการเงินใชราคาตามปกติธุรกิจโดยถือตาม
ราคาตลาดทั่วไป หรือเปนไปตามสัญญาที่ตกลงกันไวสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด
ยอดคงเหลือที่สําคัญกับผูที่เกี่ยวของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

งบการเงินรวม

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2555
2554

2555

2554

ยอดคงเหลือกับบริษทั เอ็กซิลอน จํากัด (บริษัทยอย)
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อนื่
เงินใหกยู ืมระยะสัน้ แกบริษัทยอย
เงินจายลวงหนาคางาน
เจาหนีเ้ งินประกันผลงาน
คาจางผูรับเหมาคางจาย

-

-

22,671,613
2,159,867
12,500,000
49,783,818
12,154,992
77,535,193

3,307,052
104,041
20,000,000
25,473,963
7,452,588
32,820,564

หนี้สนิ ตามภาระผกู พันสําหรับผลประโยชนพนักงาน
ผูบริหารคนสําคัญ

1,297,702

1,092,631

1,246,155

1,052,871

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR + 0.5 ตอป ของธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง
เงินกูยืมดังกลาวไมมีหลักประกัน มีกําหนดชําระในวันที่ 6 และ 13 เมษายน 2556

รายการระหวางบริษัทกับผูที่เกี่ยวของที่สําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2555
2554

งบการเงินรวม
นโยบายการกําหนดราคา
รายไดสวนตางราคาจาก
การจัดหาวัสดุ
คาธรรมเนียมบริหาร
รายไดอื่น
คาใชจายสวนตางราคาจากการ จัดหาวัสดุ
คาจางบริหารและควบคุมงาน
คาบริหารจัดการเนื่องจากโครงการลาชา

2555

2554

ตามอัตราที่ตกลงรวมกัน
ราคาตามสัญญา
ตามราคาที่ตกลงรวมกัน
ตามอัตราที่ตกลงรวมกัน
ตามราคาที่ตกลงรวมกัน

-

-

299,971
800,000
7,678,352
25,163
61,927

353,561
690,000
2,872,183
4,639,197

ตามราคาที่ตกลงรวมกัน
ตามราคาที่ตกลงรวมกัน
ตามราคาที่ตกลงรวมกัน

-

-

1,533,677
135,596,152
2,604,557

3,200,000
52,272,229
47,644

13,555,932
205,071
13,761,003

14,957,291
377,201
15,334,492

12,225,132
193,283
12,418,415

13,619,291
365,414
13,984,705

คาจางเหมาชวง
คาจางอืน่
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารที่สําคัญ
ผลประโยชนระยะสัน้ ของกรรมการและผูบริหาร
หนีส้ ินตามภาระผูกพันสําหรับผลประโยชนพนักงาน
รวม
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6.

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2555
2554

งบการเงินรวม

เงินสด
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย
รวม

2555

2554

1,142,079
103,262
52,833,685

1,018,428
6,102,606
26,184,886 หั
33,305,920

54,079,026

762,079
102,262
52,806,871

738,428
84,572
26,158,178

53,671,212

26,981,178

ในระหวางป 2555 เงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.75 – 0.875 ตอป (2554 : อัตราดอกเบียร
้ อยละ 0.65 – 0.75 ตอป)

7.

เงินลงทุนชั่วคราว

อัตรา
ดอกเบี้ยตอป
เงินฝากประจํา
ตั๋วสัญญาใชเงิน

คงที่รอยละ
1.75 – 3.00
คงที่รอยละ
2.75 – 4.00

งบการเงินรวม
ระยะเวลา

2555

3 - 6 เดือน

734,341

3,362,264

664,946

3,068,621

7 - 30 วัน

64,032,539
64,766,880

75,000,000
78,362,264

64,032,539
64,697,485

75,000,000
78,068,621

รวม

8.

2554

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2555
2554

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ – สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระมีดังนี้

2554

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2555
2554

20,744,971
1,170,338
820,690
22,425
1,041,650
1,967,442
19,553,900
45,321,416
(8,067,227)
37,254,189

46,322,697
26,385,866
1,345,212
2,215,660
1,278,902
17,433,442
94,981,779
(7,888,031)
87,093,748

งบการเงินรวม
2555
ลูกหนี้การคาและตัว๋ เงินรับ – ลูกคาทั่วไป
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ 1 – 30 วัน
คางชําระ 31 – 60 วัน
คางชําระ 61 – 90 วัน
คางชําระ 91 – 180 วัน
คางชําระ 181 – 360 วัน
มากกวา 360 วันขึ้นไป
รวมลูกหนี้การคาและตัว๋ เงินรับ
หัก คาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
สุทธิ

46,354,677
27,890,120
84,035
1,660,747
4,626,675
4,382,302
19,955,536
104,954,092
(8,559,510)
96,394,582

20,744,971
119,096
820,690
22,425
280,171
252,068
19,418,659
41,658,080
(8,067,227)
33,590,853

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) |

63

รายงานประจําป 2555
ลูกหนี้การคา – บริษัทยอย
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ 1 – 30 วัน
คางชําระ 31 – 60 วัน
คางชําระ 61 – 90 วัน
คางชําระ 91 – 180 วัน
คางชําระ 181 – 360 วัน
มากกวา 360 วันขึ้นไป
รวม

-

-

2,258,647
1,172,477
853,641
889,815
12,573,954
2,118,606
2,804,473
22,671,613

502,579
2,804,473
3,307,052

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีลูกหนี้การคาที่มียอดคางชําระมากกวา 360 วัน ที่ไมไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 9.55 ลาน
บาท และ 11.35 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งบริษัทมีขอตกลงจะทําการหักกลบหนี้กับเจาหนี้การคารายหนึ่งของบริษัทเปนจํานวนเงินรวม 9.47 ลานบาท
ดังนั้นบริษัทจึงไมตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของจํานวนเงินดังกลาว คงเหลือลูกหนี้รายอื่นที่บริษัทไมไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 0.08 ลาน
บาท และ 1.88 ลานบาท ตามลําดับ เนื่องจากบริษัทคาดวาจะเก็บเงินไดทั้งจํานวน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีลูกหนี้การคา – บริษัทยอย ที่มียอดคางชําระมากกวา 360 วัน จํานวน 2.80 ลานบาท ผูบริหารเชื่อวาบริษัท
สามารถเก็บยอดคางชําระได เนื่องจากบรษัิ ทยอยมีการเพิ่มทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินงานในระหวางป 2555 ดังนั้น บริษัทจึงไมตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญสําหรับจํานวนเงินดังกลาว
9.

รายไดคางรับที่ยังไมไดเรียกชําระและงานระหวางกอสรางตามสัญญา
บริษัทและบริษัทยอยมีขอมูลเกี่ยวกับงานระหวางกอสราง ดังนี้

งบการเงินรวม
ตนทุนการกอสรางบวกกําไรตามสัดสวนของงานที่
เสร็จที่คํานวณ
โดยวิศวกร
บวก ตนทุนระหวางกอสรางตามสัญญาคางจาย
หัก เงินงวดที่เรียกเก็บจากผูจา งจนถึงปจจุบันตาม
สัญญา
ยอดคงเหลือของรายไดที่รับรูและ
งานระหวางกอสราง
หัก ตนทุนงานระหวางกอสราง
ตามสัญญา
รายไดคางรับที่ยังไมไดเรียกชําระ

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2555
2554

2555

2554

1,275,271,548
8,298,252

747,241,583
3,559,260

971,921,907
4,956,425

528,608,525
373,223

(1,083,898,026)

(576,888,196)

(805,027,575)

(379,620,807)

199,671,774
(18,780,851)
180,890,923

173,912,647
(23,219,752)
150,692,895

171,850,757
(6,971,149)
164,879,608

149,360,941
(12,777,564)
136,583,377

2555

2554

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2555
2554

69,871,734
(7,475,873)
62,395,861

58,191,334
(909,695)
57,281,639

47,842,387
(909,695)
46,932,692

10. ลูกหนี้เงินประกันผลงาน - สุทธิ
งบการเงินรวม

ลูกหนี้ประกันผลงาน
หัก คาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
สุทธิ

38,172,087
(909,695)
37,262,392
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ลูกหนี้เงินประกันผลงานเปนเงินที่ลูกคาหักเพื่อประกันผลงานในอัตรารอยละ 5 - 10 ของจํานวนเงินที่เรียกเก็บใน
โครงการไดรับการตรวจรับตามสัญญาจากลูกคาแลว

แตละงวด โดยจะไดรับคืนเมื่อ

11. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินฝากธนาคารจํานวน 35.62 ลานบาท และ 29.22 ลานบาท ตามลําดับ ที่ใชเปน
หลักทรัพยค้ําประกันการออกหนังสือค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาของบริษัท และวงเงินเบิกเกินบัญชี ตามที่กลาวในหมายเหตุขอ 14
12. เงินลงทุนในบริษัทยอย – สุทธิ

ทุนชําระแลว (พันบาท)
2555
2554

ประเภทกิจการ
บริษัทยอย
บริษัท เอ็กซิลอน
จํากัด

ใหบริการรับออกแบบ
กอสราง ที่ปรึกษา และ
ตกแตงสําหรับสิ่งปลูก
สรางตางๆ

80,000

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
วิธีราคาทุน
2555
2554

อัตราสวนการถือหุน (รอยละ)
2555
2554

30,000

51

51

40,800
(15,300)
25,500

หัก คาเผื่อการดอยคา
เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ

15,300
15,300

ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทยอยบันทึกคาเผื่อผลขาดทุนจากงานกอสราง 3 โครงการ เปนจํานวนเงินรวม 42.67
ลานบาท เนื่องจากตนทุนการกอสรางสูงกวาที่บริษัทยอยไดประเมินไวอยางมีนัยสําคัญ มีผลทําใหบริษัทยอยมีขาดทุนสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2555 จํานวน 63.77 ลานบาท และมีขาดทุนสะสมเกินทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 จํานวน 37.16 ลานบาท (คิดตามสัดสวนที่
เปนของบริษัทจํานวน 18.95 ลานบาท) บริษัทพิจารณาตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยเต็มมูลคาจํานวน 15.30 ลานบาท
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 บริษัทยอยไดเพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวน 50.00 ลานบาท โดยบริษัทไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยเพิ่มเติมใน
อัตราสวนการถือหุนเดิม (รอยละ 51) คิดเปนจํานวนเงิน 25.50 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย – สุทธิ จํานวน
25.50 ลานบาท
13. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ
(หนวย : บาท)
2554

เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
ลดลง

โอนเขา (ออก)

2555

ราคาทุน
ที่ดิน

31,729,641

-

-

-

31,729,641

อาคารและสิ่งปลูกสรางโรงงาน

33,172,184

-

-

-

33,172,184

13,432,583
196,096,146
79,070,966
6,745,244

13,986,017
16,409,448
1,284,089

13,432,583
210,082,163
96,951,044
8,023,127

29,379,092
3,726,382

3,571,822
651,323
35,902,699

1,470,630
(1,470,630)
-

อาคารสํานกั งานและสวนปรับปรุง
เครื่องจักร
เครื่องมือและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
เครื่องจกั รระหวางติดตัง้
รวม

393,352,238

(6,206)
(6,206)

32,950,914
2,907,075
429,248,731
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(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
ลดลง

2554

เพิ่มขึ้น

โอนเขา (ออก)

2555

อาคารและสิ่งปลูกสรางโรงงาน

10,586,854

1,963,752

-

-

12,550,606

อาคารสํานักงานและสวนปรับปรุง

6,982,383
98,546,173
55,946,300

486,933
18,010,836
7,876,263

-

7,469,316
116,557,009
63,822,563

ยานพาหนะ
รวม

5,183,874
19,667,092
196,912,676

797,554
2,900,473
32,035,811

(966)
-

-

มูลคาสุทธิตามบญ
ั ชี

196,439,562

200,301,210

29,605,809
2,351,100
31,956,909

29,683,553
2,352,258
32,035,811

คาเสื่อมราคาสะสม

เครื่องจักร
เครื่องมือและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน

การปนสว นคาเสื่อมราคา
ตนทุนบริการ
คาใชจ ายในการขายและบริหาร
รวม

(966)

5,980,462
22,567,565
228,947,521

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาของอุปกรณ ซึ่งหักคาเสื่อมราคาทั้งจํานวนแลวแตบริษัทและบริษัทยอย
ยังคงใชงานอยู มีจํานวน 51.18 ลานบาท และ 45.75 ลานบาท ตามลําดับ
(หนวย : บาท)
2554
ราคาทุน
ที่ดนิ
อาคารและสิ่งปลูกสรางโรงงาน
อาคารสํานักงานและสวนปรับปรุง
เครื่องจักร
เครื่องมือและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
เครื่องจักรระหวางติดตัง้
รวม

31,729,641
33,172,184
13,432,583
195,766,146
75,310,806
6,297,899
27,582,852
3,680,935
386,973,046

เพิ่มขึ้น
12,456,017
10,272,667
1,166,430
2,743,547
628,567
27,267,228

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ลดลง
(6,206)
(6,206)

โอนเขา (ออก)
1,402,427
(1,402,427)
-

2555
31,729,641
33,172,184
13,432,583
208,222,163
86,985,900
7,458,123
30,326,399
2,907,075
414,234,068
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(หนวย : บาท)
2554
คาเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสรางโรงงาน
อาคารสํานักงานและสวนปรับปรุง
เครื่องจักร
เครื่องมือและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
มูลคาตามบัญชี

10,586,854
6,982,383
98,517,965
55,345,395
5,080,495
19,443,078
195,956,170
191,016,876

การปนสวนคาเสื่อมราคา
ตนทุนบริการ
คาใชจายในการขายและบริหาร
รวม

29,244,397
2,050,501
31,294,898

เพิ่มขึ้น

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ลดลง

1,963,752
486,933
17,969,057
6,516,272
661,048
2,460,060
30,057,122

(966)
(966)

โอนเขา (ออก)
-

2555
12,550,606
7,469,316
116,487,022
61,861,667
5,740,577
21,903,138
226,012,326
188,221,742

28,281,784
1,775,338
30,057,122

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทไดจดจํานองที่ดินและอาคารเพื่อค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น และเงินกูยืม
ระยะยาวจากธนาคาร (หมายเหตุ 14 และ 15)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาของอุปกรณ ซึ่งหักคาเสื่อมราคาทั้งจํานวนแลวแตบริษัทยังคงใชงานอยู มี
จํานวน 51.18 ลานบาท และ 45.75 ลานบาท ตามลําดับ
14. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเปนตั๋วสัญญาใชเงินขายลดเปนจํานวนรวม 18.84 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีวงเงินเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร 3 แหง จํานวนรวม 32 ลานบาท และ 42 ลานบาท ตามลําดับ โดยเงิน
เบิกเกินบัญชีดังกลาวค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง รวมทั้งกรรมสิทธิ์หองชุดของบริษัท และเงินฝากธนาคารจํานวน 2.50 ลาน
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทยอยมีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจํานวน 10.94 ลานบาท และ 9.21 ลานบาท ตามลําดับ
 ใชเปนจํานวนรวม 27.58 และ 30.84 ลาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทยอยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและสินเชื่ออื่นๆ ที่ยังไมได
บาท โดยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินสินเชื่อดังกลาวค้ําประกันโดยบริษัท พรอมดวยการค้ําประกันสวนบุคคลของกรรมการของบริษัทยอย
บางทาน และเงินฝากประจําจํานวน 10 ลานบาท

15. เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร

งบการเงินรวม
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร
หัก สวนทีถ่ ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร – สุทธิ

2555
7,440,290
(3,800,290)
3,640,000

2554
13,378,970
(5,938,680)
7,440,290

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2555
2554
7,440,290
13,378,970
(3,800,290)
(5,938,680)
3,640,000
7,440,290
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารจํานวน 7.44 ลานบาท และ 13.38 ลานบาท ตามลําดับ เงินกูยืม
ดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR - 0.50 ตอป มีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนจนถึงเดือนสิงหาคม 2558 โดยเงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยการ
จํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง และกรรมสิทธิ์หองชุดของบริษัท
16. หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ

2555

2554

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2555
2554

16,580,130
(1,489,987)
15,090,143
(6,047,342)
9,042,801

18,592,225
(1,846,799)
16,745,426
(6,720,157)
10,025,269

15,171,174
(1,374,924)
13,796,250
(5,587,166)
8,209,084

งบการเงินรวม

หนีส้ ินตามสัญญาเชาซื้อ
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
หัก สวนทีถ่ ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนีส้ ินตามสัญญาเชาซื้อ – สุทธิ

17,512,387
(1,743,461)
15,768,926
(6,403,489)
9,365,437

17. หนี้สินตามภาระผูกพันสําหรับผลประโยชนพนักงาน
เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยเริ่มใชนโยบายการบัญชีเรื่อง ผลประโยชนพนักงาน โดยไดรับรูประมาณการหนี้สินผลประโยชน
พนักงานในอดีต ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในบัญชีกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ของบริษัทและบริษัทยอยจํานวน 4.28 ลานบาท และ
0.60 ลานบาท ตามลําดับ ตามทางเลือกวิธีปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีนี้
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้:
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2555
2554

งบการเงินรวม
2555
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงนโยบาย
การบัญชีเกี่ยวกับภาระผูกพันสําหรับ
ผลประโยชนในอดีตของพนักงาน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม ปรับปรุงแลว
ผลกระทบที่บันทึกเพิ่มในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
จายระหวางป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2554

4,968,762

-

4,230,462

-

4,968,762

4,884,746
4,884,746

4,230,462

4,284,774
4,284,774

1,052,737
(821,948)
5,199,551

1,234,736
(1,150,720)
4,968,762

914,407
(298,612)
4,846,257

1,096,408
(1,150,720)
4,230,462

คาใชจายประมาณการผลประโยชนพนักงานทั้งหมดที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

งบการเงินรวม
2555
ตนทุนบริการ
ตนทุนทางการเงิน

821,611
231,126

2554
982,097
252,639

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2554
2555
709,619
204,788

870,109
226,299

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) |
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บริษัทรับรูหนี้สินผลประโยชนพนักงาน เนื่องจากการจัดใหมีผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจางหรือเกษียณอายุ เพื่อจายใหแกพนักงานตาม
กฎหมายแรงงานของประเทศไทย ซึ่ง คํ านวณโดยผู เ ชี่ย วชาญทางคณิ ตศาสตร ประกั น ภัย ด วยเทคนิ คการประมาณการตามหลัก คณิต ศาสตร
ประกันภัย (Actuarial Technique) ซึ่งประมาณการจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะตองจายในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยของ
พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกําหนดในเวลาใกลเคียงกับกําหนดชําระของหนี้สินดังกลาว กระแสเงินสดที่คาดวาจะตองจายในอนาคตประมาณการจาก
เงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย อายุงาน และปจจัยอื่น ทั้งนี้คาใชจายที่เกี่ยวของกับผลประโยชนพนักงานจะรับรูในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเพื่อกระจายตนทุนดังกลาวตลอดระยะเวลาของการจางงาน กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติฐานในการ
คํานวณซึ่งมีผลทําใหมูลคาปจจุบันของผลประโยชนพนักงานเปลี่ยนแปลงเกินกวา รอยละ 10 จะบันทึกเปนรายไดและคาใชจายตลอดอายุการจาง
งานเฉลี่ยของพนักงานที่เหลืออยู
บริษัทยอยรับรูหนี้สินผลประโยชนพนักงาน เนื่องจากการจัดใหมีผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจางหรือเกษียณอายุ เพื่อจายใหแกพนักงานตาม
กฎหมายแรงงานของประเทศไทย โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ซึ่งคํานวณโดยบริษัทยอยเอง เนื่องจากบริษัทยอยคาดวาจะมีพนักงานของบริษัทยอยทํางานจนครบเกษียณอายุตามนโยบายของบริษัทยอยจํานวน
นอยและจํานวนเงินสําหรับหนี้สินผลประโยชนพนักงานไมมีสาระสําคัญตองบการเงินโดยรวม คาใชจายที่เกี่ยวของกับผลประโยชนพนักงานจะรับรูใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพื่อกระจายตนทุนดังกลาวตลอดระยะเวลาของการจางงาน
ประมาณการทางคณิตศาสตรประกันภัยภายใตขอสมมติฐานที่สําคัญดังนี้
บริษัท ไพลอน จํากัด
(มหาชน)

บริษัท เอ็กซิลอน
จํากัด

อัตราคิดลด

รอยละ 4.39 ตอป

รอยละ 4.39 ตอป

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน สําหรับพนักงานรายเดือน
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน สําหรับพนักงานรายวัน
อายุเกษียณ
จํานวนพนักงาน

รอยละ 5.32 ตอป
รอยละ 3.78 ตอป
55 ป
417 คน

รอยละ 4.94 ตอป
55 ป
21 คน

18. สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ
5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองดังกลาวจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ทุนสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได
ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทยอยตองจัดสรรอยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิเปนสํารองตามกฎหมายทุกครั้งที่มี
การประกาศจายเงินปนผล จนกวาสํารองนี้จะมีจํานวนอยางนอยเทากับรอยละ 10 ของทุน จดทะเบียน เงินสํารองดังกลาวจะนําไปจายเปนเงินปนผล
ไมได
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19. ภาษีเงินได

งบการเงินรวม
2555
กําไรกอนภาษีเงินได
บวก รายการที่ตองบวกกลับและหักเพิ่ม
ตามประมวลรัษฎากร - สุทธิ
ขาดทุน (กําไร) สุทธิของบริษัทยอยที่
รวมอยูในงบการเงินรวม
กําไรสุทธิทางภาษี
ภาษีเงินไดสําหรับป (อัตราภาษี 23%)
ภาษีเงินไดสําหรับป (อัตราภาษี 25%)
ภาษีเงินไดสําหรับป (อัตราภาษี 30%)
รวมภาษีเงินไดสําหรับป
ภาษีเงินไดคางจาย (จายลวงหนา) ตนป
บวก ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จายระหวางป
หัก ภาษีเงินไดสําหรับป
ขอคืนภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย
ภาษีเงินไดคางจาย (จายลวงหนา) สิ้นป

2554

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2555
2554

64,916,369

105,825,216

105,946,324

104,664,856

17,055,977

2,350,317

17,055,977

2,350,317

41,029,955
123,002,301

(1,160,360)
107,015,173

123,002,301

107,015,173

28,290,529
28,290,529

12,500,000
17,104,552
29,604,552

28,290,529
28,290,529

12,500,000
17,104,552
29,604,552

(13,225,120)
(35,927,752)
28,290,529
7,318,983
(13,543,360)

(17,976,677)
(35,379,356)
29,604,552
10,526,361
(13,225,120)

(6,458,487)
(30,642,566)
28,290,529
5,735,293
(3,075,231)

(14,072,500)
(30,196,414)
29,604,552
8,205,875
(6,458,487)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 23 ของกําไรทางภาษี บริษัทคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล
โดยใชอัตราภาษีสําหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 531) พ.ศ. 2554 วาดวยการลดอัตรารัษฎากร
ภาษีเงินไดของบริษัทยอย คํานวณในอัตรารอยละ 23 ของกําไรทางภาษี
20. ทุนเรือนหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิ
20.1

ทุนจดทะเบียน
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
20.1.1 อนุ มั ติ เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจากจํ า นวน 200,000,000 บาทเป น 300,000,000 บาท โดยการออกหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จํ า นวน
100,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท บริษัทไดนํามติดังกลาวจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 2
พฤษภาคม 2555
20.1.2 อนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 100,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุนสามัญครั้งที่ 1 (PYLON-W1)
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20.2

ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ที่ประชุมมีมติจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทจํานวน 100,000,000 หุน โดยออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนสามัญเดิม ตามรายชื่อที่ปรากฏอยูในสมุดทะเบียนรายชื่อผูถือ
หุนในวันที่ 12 มีนาคม 2555 ไดรับการจัดสรรในอัตราสองหุนสามัญเดิมตอหนึ่งห นวยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไมตองชําระเงิน โดย
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวเปนชนิดระบุชื่อผูถือและโอนเปลี่ยนมือได อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิไมเกิน 3 ป นับจากวันที่ออก โดยมีอัตรา
การใชสิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญใหม ราคาตามสิทธิที่กําหนดไวมูลคา 2.20 บาทตอหุน เวนแตจะมีการปรับอัตราการใช
สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนไดในเดือนมิถุนายนและธันวาคมของแตละป วันใชสิทธิครั้ง
แรก ตรงกับวันที่ 28 ธันวาคม 2555 และวันใชสิทธิครั้งสุดทายวันที่ 25 เมษายน 2558
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 บริษัทแจงผลการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จัดสรรไดจํานวน 99,997,435 หนวย คงเหลือจํานวน
2,565 หนวย ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด 100,000,000 หนวย โดย บริษัทจะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยูทั้งจํานวน
บริษัทไดนําใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ “MAI” เมื่อวันที่ 16
พฤษภาคม 2555 (เริ่มซื้อขายวันที่ 16 พฤษภาคม 2555)
ั งมีทุนจดเบียนชําระแลวและ
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ไดมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินํามาใชตามราคาใชสิทธิที่ 2.20 บาทตอสิทธิ บริษทจึ
สวนเกินทุนเพิ่มขึ้น 8,000 บาท และ 9,600 บาท ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิจํานวน
99,989,435 หนวย

21. กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ชําระแลวและออกจําหนาย
อยูในระหวางป
ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยไดปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญเทียบเทาปรับลดโดยถือวาหุนสามัญเทียบเทาปรับลดได
แปลงเปนหุนสามัญทั้งหมด
ในการคํานวณจํานวนหุนสามัญที่เพิ่มขึ้นหากมีการใชสิทธิ บริษัทคํานวณวาหากนําเงินที่ไดรับจากการใชสิทธิจากใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู
ดังกลาวมาซื้อหุนสามัญกลับคืนในราคาตลาดถัวเฉลี่ยของงวดเพื่อกําหนดจํานวนหุนสามัญที่ตองออกเพิ่ม แลวนําจํานวนหุนสามัญสวนเพิ่มดังกลาว
มารวมกับหุนสามัญที่มีอยู ทั้งนี้ไมมีการปรับปรุงใดๆ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด บริษัทคํานวณจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักภายใตขอสมมติที่มีการใชสิทธิแปลงสภาพหุนสามัญทั้งหมด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 610,768 หุน

22. เงินปนผลจาย
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ที่ประชุมมีมติ อนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2554 จากงบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.20 บาท สําหรับหุนสามัญจํานวน 200 ลานหุน เปนจํานวนเงินรวม 40.00 ลานบาท
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหจายเงินปนผลประจําป 2553 จากกําไรสุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราหุนละ 0.08 บาท จํานวน 200 ลานหุน รวมเปนเงิน 16 ลานบาท และจายเงินปนผลในวันที่ 18
พฤษภาคม 2554
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23. คาใชจายตามลักษณะ
รายการคาใชจายตามลักษณะที่สําคัญไดแก

งบการเงินรวม
2555
วัสดุกอสรางและวัสดุส้นิ เปลืองใชไป
การเปลี่ยนแปลงในงานระหวางกอสราง ตามสัญญา
เงินเดือน คาแรง และผลประโยชนอนื่ ของพนักงาน
คาจางผูรับเหมาจาย
คาเสื่อมราคา
คาเชาจาย
คาซอมแซม
คาขนสง
คาจางบริหารและควบคุมงาน

2554

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2555
2554

609,252,460
4,438,901
133,325,937
102,279,757
32,035,810
20,141,576
33,537,212
15,028,172
1,874,528

453,924,511
(17,093,958)
119,856,332
94,330,169
31,956,910
33,237,303
35,679,991
17,001,877
1,464,185

496,883,540
5,806,415
110,318,693
162,935,171
30,057,121
16,857,237
32,902,756
13,415,775
402,779

386,406,431
(9,335,626)
104,402,016
88,758,709
31,294,898
29,162,668
35,456,236
15,696,347
6,103,382

20,890,683
(5,257,506)
4,200,000
9,290,328
7,288,454
39,903,368

2,075,224
7,042,450
4,326,003
7,256,549
3,666,392
49,441,135

(3,752,270)
4,200,000
15,299,970
6,963,782
50,796
33,284,633

5,537,214
4,326,003
6,244,632
3,666,392
37,811,144

2555

2554

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2555
2554

ดอกเบี้ยรับ
รายไดคาเชาเครื่องจักรและอุปกรณ
คาธรรมเนียมบริหาร
รายไดจากการขายวัสดุกอสรางและเศษซาก

2,478,606
346,611
316,125

1,721,145
604,001
203,863

5,325,310
3,299,224
800,000
344,286

2,106,844
1,872,597
690,000
409,770

รายไดจากการรับจางทํางานอื่น

965,476
1,497,408
5,604,226

124,262
4,942,881
7,596,152

965,476
3,064,295
13,798,591

40,150
5,978,129
11,097,490

สํารองขาดทุนทคี่ าดวาจะเกิดจากการกอสราง
คาปรับ (กลับรายการคาปรับ) งานลาชา
คาตอบแทนกรรมการ
คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย
คาสาธารณูปโภค
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาใชจายอื่น

24. 24. รายไดอื่น
งบการเงินรวม

อื่นๆ
รวม

72

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) |

รายงานประจําป 2555
25. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียว คือหมวดธุรกิจการกอสราง รายละเอียดขอมูลรายไดที่สําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554

2555

รายไดจากการรับจาง
ตนทุนงานรับจางกอสราง
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
กําไรกอนคาใชจาย

การรับจาง
งานฐานราก

การรับจาง
งานกอสราง

785,893,965

438,161,623

รายการ
ตัดบัญชี

การรับจาง
งานฐานราก

การรับจาง
งานกอสราง

รายการ
ตัดบัญชี

(134,129,583) 1,089,926,005 717,478,908
(968,709,393)

283,284,968

(55,994,259)

รวม

รวม
944,769,617
(776,337,700)

121,216,612
5,604,226

168,431,917
7,596,152

126,820,838

176,028,069

(2,189,871)
(50,041,962)
(7,288,454)

(2,816,645)
(61,344,336)
(3,666,392)

(59,520,287)

(67,827,373)

67,300,551
(2,384,182)

108,200,696
(2,375,480)

64,916,369
(28,290,529)

105,825,216
(29,604,552)

36,625,840
-

76,220,664
-

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

36,625,840

76,220,664

ลูกหนี้การคาและตัว๋ เงินรับ สุทธิ
รายไดคางรับที่ยังไมไดเรียกชําระ
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน - สุทธิ
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยอื่น
สินทรัพยรวม

96,394,582

37,254,189

180,890,923
62,395,861
200,301,210
302,106,795

150,692,895
57,281,639
196,439,562
287,654,657

842,089,371

729,322,942

คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมคาใชจาย
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
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(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายไดจากการรับจาง
ตนทุนงานรับจาง
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
กําไรกอนคาใชจาย

การรับจางงาน
ฐานราก

2555
การรับจางงาน
กอสราง

785,893,965

233,778,788

รวม
1,019,672,753
(864,905,456)
154,767,297
13,798,591
168,565,888

การรับจางงาน
ฐานราก

2554
การรับจาง
งานกอสราง

717,478,908

123,680,796

รวม
841,159,704
(686,128,050)
155,031,654
11,097,490
166,129,144

คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย
รวมคาใชจาย

(1,816,466)
(43,553,710)
(50,796)
(15,299,970)
(60,720,942)

(2,468,079)
(53,267,925)
(3,666,392)
(59,402,396)

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงนิ ได
ตนทุนทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

107,844,946
(1,898,622)
105,946,324
(28,290,529)
77,655,795
77,655,795

106,726,748
(2,061,892)
104,664,856
(29,604,552)
75,060,304
75,060,304

ลูกหนี้การคาและตัว๋ เงินรับ - สุทธิ
รายไดคางรับที่ยังไมไดเรียกชําระ
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน - สุทธิ
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ
สินทรัพยอื่น
สินทรัพยรวม

109,765,361
164,879,608
46,932,692
188,221,742
346,888,262
856,687,665

36,897,905
136,583,377
37,262,392
191,016,876
296,716,312
698,476,862

26. การเปดเผยเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอยูในงบดุลไดรวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน ลูกหนี้การคาและตั๋วเงิน
รับ รายไดคางรับที่ยังไมไดเรียกชําระ เจาหนี้การคา เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเงินกูยืมระยะยาว นโยบาย
การบัญชีสําหรับการบันทึกและการวัดมูลคาของรายการเหลานี้ไดเปดเผยไวในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวของ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อหมายถึงความเสี่ยงที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาซึ่งกอใหเกิดความเสียหายทางการเงินแกบริษัท
เนื่องจากลูกคาของบริษัทเปนบริษัทที่มีชื่อเสียงและไมมีปญหาในการเก็บหนี้ ผูบริหารเชื่อวาบริษัทไมมีความเสี่ยงที่เปนสาระสําคัญทางดานสินเชื่อ
บริษัทไดตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกคาที่มีความเสี่ยงครบถวนแลว
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดซึ่งจะมีผลกระทบในทางลบตอการดําเนินงานของบริษัททั้งใน
ปจจุบันและอนาคต ผูบริหารเชื่อวาบริษัทมีความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยนอย ดังนั้น บริษัทจึงไมไดทําสัญญาเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินทั้งหมดเปนสกุลเงินบาท
มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินคือ จํานวนเงินของตราสารที่ใชเพื่อการแลกเปลี่ยนระหวางบุคคล วิธีการและ ขอสมมติฐานที่ใชในการ
ประมาณการมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินแตละประเภทของบริษัทมีดังนี้
- สินทรัพยทางการเงิน แสดงในมูลคายุติธรรมโดยประมาณ
- หนี้สินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชีมีมูลคาใกลเคียงกับราคายุติธรรม เนื่องจากหนี้สินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันใกล
27. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีภาระผูกพันดังนี้
27.1

บริษัทไดทําสัญญาเชาพื้นที่และสัญญาบริการสําหรับสํานักงานของบริษัท มีอายุสัญญา 6 ป เริ่มวันที่ 1 กันยายน 2553 ถึง วันที่ 31
พฤษภาคม 2559 โดยสัญญากําหนดคาเชาและคาบริการเปนจํานวน 80,729 บาทตอเดือน

27.2

บริษัทมีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินในนามบริษัท และบริษัทยอยเปนจํานวนประมาณ 279.14ลานบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
ภาระผูกพันสําหรับการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเปนไปตามปกติธุรกจิ

28. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติ ดังนี้
เพิ่มทุน
คณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 300,000,000 บาท เป 374,999,359
โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน
74,999,359 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท เพื่อสําหรับรองรับการจายเงินปนผลเปนหุนสามัญจํานวน 50,002,000 หุน และ รองรับการใชสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวน 24,997,359 หุน และปรับสิทธิใหแกผูถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งที่ 1
(PYLON-W1) จากอัตราการใชสิทธิเดิม คือ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ตอ 1 หุนสามัญ เปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ตอ 1.25 หุนสามัญ และ
กเดิม 2.20 บาทตอหุน ปรับใหมเปน 1.76 บาท อหุน
การจายเงินปนผล
คณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหเสนอการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจากกําไรสะสม และกําไรจากการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555 จํานวนรวม 56,002,240 ลานบาท โดยจายเปน 2 สวนดังนี้

าด
ไอ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ยอนหลัง 7 วันทําการกอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ในการ
หุนปนผลใหกับผูถือหุนแตละราย หากผูถือหุนรายใดมีเศษหุนบริษัทจะจายเงินปนผลสําหรับสวนที่เปนเศษหุนดวยเงิน
สดสําหรับหุนเดิมในอัตราหุนละ 0.25 บาท
การดําเนินการเพิ่มทุนและจายปนผลดังกลาวขางตนจะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติตอไป
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29.
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2556

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) |

รายงานประจําป 2555

บุค
นายทะเบียนหุน
บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน
2/7 หมูที่ 4 (โครงการนอรธปารค) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
โทรศัพท 0-2596-9000 โทรสาร 0-2832-4994-6
ผูสอบบัญชี
นายสมคิด เตียตระกูล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785
หรือ

นายโกศล แยมลีมูบ

ที่ปรึกษากฎหมาย
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) |

