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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 0

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 1

วิสัยทัศน์
(Vision)

“มุ ่งมัน่ จะเป็นผู ้นํางานก่อสร้างฐานราก
ทัง้ ด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพ”

“TO BE THE LEADING FOUNDATION

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6

CONTRACTOR IN QUALITY AND EFFICIENCY”

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 2

ข้อมู ลสรุ ปทางการเงิน
(Financial Summary)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
Separate Financial Statement

งบการเงินรวม
Consolidated

2554
(2011)

2555
(2012)

2556
(2013)

2554
(2011)

2555
(2012)

2556
(2013)

สินทรัพย์รวม
Total Assets

700,587

859,179

982,379

731,433

844,581

987,430

หนีส้ ินรวม
Total Liabilities

312,725

433,260

358,087

332,251

423,873

360,491

ส่วนของผู ้ถือหุ้น
Shareholders’ Equity

387,862

425,919

624,292

386,138

410,766

613,147

รายได้จากการรับจ้าง
Revenue from Rendering of
Service
กําไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู ้ถือหุ้น
ของบริษัท
Net Profit (Portion of the
Company)

841,160

77,170

1,019,673 1,085,232

78,037

155,060

944,770 1,089,926 1,293,864

77,762

64,609

159,067

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6

ข้อมู ลทางการเงิน
(พันบาท)
Financial Data
(Thousand Baht)

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 3
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
Separate Financial Statement
2554
(2011)

2555
(2012)

งบการเงินรวม
Consolidated

2556
(2013)

2554
(2011)

2555
(2012)

2556
(2013)

อัตรากําไรสุทธิ (%)
Net Profit (%)

9.10%

7.55%

14.11%

8.04%

3.38%

12.59%

อัตราผลตอบแทนผู ้ถือหุ้น (%)
Return on Equity

21.47%

19.18%

29.53%

20.57%

9.03%

31.10%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
Return on Assets (%)

11.92%

10.01%

16.84%

11.45%

4.70%

17.79%

กําไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
Earning per share (Baht)

0.39

0.31

0.61

0.39

0.26

0.63

อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู ้ถือหุ้น (เท่า)
Debt to Equity (Time)

0.81

1.02

0.57

0.84

1.01

0.58

อัตราการเติบโตของรายได้จากการรับจ้าง (%)
Revenue from Rendering of Service Growth (%)

37.42%

21.22%

6.43%

50.80%

15.36%

18.71%

อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ (%)
Net Profit Growth (%)

98.12%

1.12%

98.70%

201.09%

-52.75%

340.23%

หมายเหตุ 1 รายได้จากการรับจ้าง หมายถึง รายได้จากงานฐานราก และงานก่อสร้าง
Remark 1 Revenue from rendering of service consist of revenue from foundation and construction works.
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อัตราส่วนทางการเงิน
Financial Ratio

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 4

1

วิสัยทัศน์

5

สารจากประธาน

6

คณะกรรมการและผู ้บริหารของบริษัท

16

ข้อมู ลทัว่ ไป

19

ลักษณะการประกอบธุ รกิจ

21

ภาวะอุ ตสาหกรรมและการแข่งขัน

22

โครงสร้างเงินทุน

23

การจัดการ

35

การกํากับดูแลกิจการ

39

ความรับผิดชอบต่อสังคม

41

การควบคุมภายใน

42

ปั จจัยความเสี่ยง

45

คําอธิบายและการวิเคราะห์จากฝ่ ายจัดการ

48

รายการระหว่างกัน

49

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

50

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

53

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

54

รายงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต

55

งบการเงิน

87

บุ คคลอ้างอิง
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สารบัญ
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สารจากประธาน
เรียน

ท่านผู ้ถือหุ้น
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)

ภาพรวมของปี 2556 อุ ตสาหกรรมก่อสร้างแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่ต่อเนื่องจากปี 2555 ซึ่ งเป็นผล
เนื่องมาจากการที่มีงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ าและโครงการทางด่วนทางภาครัฐ รวมถึงงานคอนโดมิเนียม
ภาคเอกชนซึ่ งมีการขยายตัวตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้ า ทําให้ปริมาณงานในอุ ตสาหกรรมก่อสร้างอยู ่ในระดับสูง
และการแข่งขันด้านราคาไม่รุนแรง ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ในปี 2556 เติบโต
ขึน้ ค่อนข้างมากจากปี 2555
สําหรับทิศทางอุ ตสาหกรรมการก่อสร้างงานฐานรากในปี 2557 นัน้ จากการที่งานฐานรากของโครงการ
รถไฟฟ้ าของภาครัฐหลายโครงการยังอยู ่ในระหว่างดําเนินการก่อสร้าง
และจากการที่งานคอนโดมิเนียม
ภาคเอกชนซึ่ งมีการขยายตัวตามแนวเส้นทางเดินรถไฟฟ้ าดังกล่าวยังมีออกมาอย่างสมํา่ เสมอ แม้จะยังมีความไม่
แน่นอนในสถานการณ์ทางการเมือง แต่บริษัทก็ยังมีงานในมือในระดับสูงและในปั จจุ บันยังคงมีงานเข้ามาอย่าง
ต่อเนื่อง ในระยะสัน้ บริษัทจึงยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ทัง้ นี้ บริษัทมีเป้ าหมายสําคัญจะสร้างการเติบโตและความ
มัน่ คงในระยะยาว บริษัทจึงยังคงรักษานโยบายการขยายฐานลูกค้าและให้ความสําคัญกับการพิจารณาคัดเลือก
ลูกค้า การควบคุมต้นทุน การบริหารสภาพคล่อง และการพัฒนาบุ คลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่องต่อไป

(นายเสรี จินตนเสรี)
ประธานกรรมการ
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ในโอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการ ผมขอขอบคุณท่านผู ้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความไว้วางใจในการ
ดําเนินงานของบริษัท และขอขอบคุณผู ้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมา รวมทัง้
ขอขอบคุณคณะผู ้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนซึ่ งได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและ
ความขยันขันแข็ง อันเป็นส่วนสําคัญที่สร้างความมัน่ คงและพัฒนาการให้แก่บริษัท ทําให้บริษัทสามารถที่จะเติบโต
และบรรลุเป้ าหมายทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวได้ต่อไป

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 6

คณะกรรมการบริษัท

นายเสรี จินตนเสรี

นายวงศ์ชยั แสงอารยะกุล

ประธานกรรมการ

ประธานผู ้ก่อตัง�
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ

รายงานประจําปี 2556

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556

นายปั ญจะ เสนาดิสัย

นายวินิต ช่ อวิเชียร

นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู จ้ ดั การใหญ่

รายงานประจําปี 2556
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นายชัยพัฒน์ สหัสกุล

นายบดินทร์ แสงอารยะกุล

นายสมศักดิ� วิริยะพิพัฒน์

นายพิสันติ� ศิ ริศุขสกุลชัย

กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการรองผู จ้ ดั การใหญ่

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการรองผู จ้ ดั การใหญ่

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการรองผู จ้ ดั การใหญ่

รายงานประจําปี 2556
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 9

ประวัติกรรมการบริษัทและผู ้บริหาร
นายเสรี จินตนเสรี (72ปี )

นายวงศ์ชยั แสงอารยะกุล (67ปี )

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

ประธานผู ้กอ่ ตัง้
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วุ ฒิการศึ กษา :
¾ เนติบัณฑิตอังกฤษ
สถาบัสนันเนติ
นายพิ
ติ์ ศิบรัณ
ิศุขฑิสกุตลอัชังยกฤษ ลินคอร์น อินน์
¾ กรรมการ
เนติบัณฑิตไทย
สถาบันอบรมกฎหมายแห่
งเนติบัณฑิตยสภา
กรรมการบริ
หาร
¾ กรรมการรองผู
นิติศาสตร์บจัณัดการใหญ
ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมจาก IOD :
¾ หลักสูตร Directors Certification Program
รุ ่นที่ 65/2005
ประสบการณ์การทํางาน :
2548 – ปั จจุ บัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ,
บมจ.ไพลอน
2540 – ปั จจุ บัน ประธานบริษัท,
บจ. เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย
2546 – ปั จจุ บัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ,
บมจ. แอ๊ดวานซ์ อะโกร
2553 – 2557 อนุกรรมการด้านกฎหมาย,
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2550 – 2552 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ,
บมจ. สามมิตรมอเตอร์ แมนูแฟคเจอริง่

การอบรมจาก IOD :
¾ หลักสูตร Directors Accreditation Program
รุ ่นที่ 44/2005
ประสบการณ์การทํางาน :
2548 – ปั จจุ บัน กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน,
บมจ. ไพลอน
2510 – ปั จจุ บัน เจ้าของกิจการ,
ห้างขายยาสยามฟาร์มาซี
2547 – 2548
กรรมการ, บจ. ไพลอน
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท :

ร้อยละ 7.22

ร้อยละ 0.52
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สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท :

วุ ฒิการศึ กษา :
¾ มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 10
นายปั ญจะ เสนาดิสยั (66ปี )

นายวินติ ช่ อวิเชียร (68ปี )

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาแลพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

การอบรมจาก IOD :
¾ หลักสูตร Directors Certification Program รุ ่น
ที่ 20/2002
¾ หลักสูตร Audit Committee Program ปี 2004
¾ Certificate of Attendance Role of the
Compensation Committee Program Class
2/2007
ประสบการณ์การทํางาน :
2548 – ปั จจุ บัน กรรมการอิสระ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ,
บมจ. ไพลอน
2543 – ปั จจุ บัน กรรมการ,
บมจ. สมบู รณ์ แอ๊ดวานซ์
เทคโนโลยี
2549 – ปั จจุ บัน ประธานคณะกรรมกาตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนฯ, บมจ. สมบู รณ์
แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
2545 – ปั จจุ บัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนฯ, บมจ. ทรีนีตี้
วัฒนา
2526 – ปั จจุ บัน กรรมการ,
บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์
2546 – ปั จจุ บัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ,
บมจ. รสา พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์
2547 – 2554
ประธานกรรมการ,
บมจ. เดวา พร็อพเพอร์ตี้
2549 – 2552
กรรมการ/กรรมการบริหาร และ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ,
ธนาคารออมสิน
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท :

ไม่มี

วุ ฒิการศึ กษา :
¾ Doctor of Philosophy, Purdue University,
Indiana (USA)
¾ Master of Science in Civil Engineering ,
Purdue (USA)
¾ ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
การอบรมจาก IOD :
¾ หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ ่น
ที่ 44/2005
ประสบการณ์การทํางาน :
2548 – ปั จจุ บัน กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน, บมจ. ไพลอน
2550 – ปั จจุ บัน อาจารย์พิเศษ,
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2515 – 2550
อาจารย์ประจํา,
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท :

ไม่มี
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วุ ฒิการศึ กษา :
¾ Master of Business Administration (MBA),
Suffolk University (USA)

นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล (40ปี )

นายชัยพัฒน์ สหัสกุล (59ปี )

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู จ้ ัดการใหญ่

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วุ ฒิการศึ กษา :
¾ ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง
Asian Institute of Technology
¾ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง
Asian Institute of Technology
¾ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุ ฒิการศึ กษา :
¾ เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยโรเช
สเตอร์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
¾ เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
¾ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมจาก IOD :
¾ หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ ่น
ที่ 44/2005

การอบรมจาก IOD :
¾ หลักสูตร Directors Certification Program รุ ่น
ที่ 21/2002
¾ หลักสูตร Audit Committee Program รุ ่นที่
33/2010

ประสบการณ์ทาํ งาน :
2548 – ปั จจุ บัน กรรมการ / ประธานคณะกรรมการ
บริหาร/ กรรมการผู ้จัดการใหญ่,
บมจ. ไพลอน
2551 – ปั จจุ บัน ประธานกรรมการ, บจ.เอ็กซิลอน
2554 – ปั จจุ บัน กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2554 – ปั จจุ บัน กรรมการสมาคมบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2545 – 2547 ประธานกรรมการ และกรรมการ
ผู ้จัดการ, บจ. ไพลอน
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท :

ร้อยละ 38.18

ประสบการณ์การทํางาน :
2555 – ปั จจุ บัน กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน, บมจ.ไพลอน
2548 – ปั จจุ บัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ,
บมจ. ไพลอน
2553 – ปั จจุ บัน กรรมการ,
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2553 – ปั จจุ บัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ,
บมจ. นํา้ มันพืชไทย
2545 – ปั จจุ บัน กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ, บมจ. ผลิตไฟฟ้ า
2552 – ปั จจุ บัน ประธานกรรมการนโยบายวิจัย,
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
2544 – 2552 เลขาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับการซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท :

ไม่มี

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 11

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 12
นายบดินทร์ แสงอารยะกุล (39ปี )

นายสมศักดิ์ วิริยะพิพฒ
ั น์ (55ปี )

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการรองผู จ้ ดั การใหญ่

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการรองผู จ้ ดั การใหญ่

วุ ฒิการศึ กษา :
¾ Master of Science (Construction
Engineering and Management), Virginia
Tech (USA)
¾ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

วุ ฒิการศึ กษา :
¾ ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การอบรมจาก IOD :
¾ หลักสูตร Directors Accreditation Program
รุ ่นที่ 44/2005
ประสบการณ์ทาํ งาน :
2548 – ปั จจุ บัน กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการรองผู ้จัดการใหญ่ –
ฝ่ ายอํานวยการและ การเงิน,
บมจ. ไพลอน
2551 – ปั จจุ บัน
กรรมการ, บจ. เอ็กซิลอน
2553 – 2551
กรรมการ, บจ. อ้วนจัง
2547 – 2548
กรรมการ และ กรรมการรอง
ผู ้จัดการฝายอํานวยการและ
การเงิน, บจ. ไพลอน

ประสบการณ์การทํางาน :
2548 – ปั จจุ บัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการรองผู ้จัดการใหญ่ –
ฝ่ ายซ่ อมบํารุ งและรักษาการ
ผู ้อํานวยการฝ่ ายซ่ อมบํารุ ง,
บมจ. ไพลอน
2545 – 2547
กรรมการ/
กรรมการรองผู ้จัดการ –
ฝ่ ายซ่ อมบํารุ ง, บจ. ไพลอน
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท :

ร้อยละ 1.26

ร้อยละ 8.78

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท :

การอบรมจาก IOD :
¾ หลักสูตร Directors Accreditation Program
รุ ่นที่ 44/2005

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 13
นายพิสนั ติ์ ศิริศขุ สกุลชัย (40ปี )
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการรองผู จ้ ดั การใหญ่
วุ ฒิการศึ กษา :
¾ ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต กฎหมายธุ รกิจ จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
¾ Master of Business Administration (MBA), Rockhurst University (USA)
¾ Master of Science-Construction Management, University of Wisconsin-Madison (USA)
¾ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจาก IOD :
¾ หลักสูตร Directors Accreditation Program
รุ ่นที่ 79/2009
ประสบการณ์การทํางาน :
2554 – ปั จจุ บัน

2551 – 2554
2549 – 2550

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
กรรมการรองผู ้จัดการใหญ่ – ฝ่ ายงานวิศวกรรม และการตลาด,
บมจ. ไพลอน
กรรมการ, บจ. เอ็กซิลอน
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ฝ่ายงานวิศวกรรม, บมจ. ไพลอน
กรรมการ, บจ.ไทยคาร์ดอทคอม
ผู ้จัดการโครงการ, บมจ. ไพลอน

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท :

ร้อยละ 1.91

2551 – ปั จจุ บัน
2551 – 2554

นายศิโรจน์ ตุงคะโหตร
ผู ้ช่วยกรรมการผู จ้ ัดการใหญ่ - ฝ่ ายงานวิศวกรรม
อายุ 39 ปี

¾ ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง, Old Dominion University (USA)
¾ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง, Old Dominion University (USA)
¾ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทํางาน :
¾ 2554 – ปั จจุ บัน
ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ – ฝ่ ายงานวิศวกรรม, บมจ. ไพลอน
¾ 2551 – 2554
วิศวกรโครงสร้าง, Tetra Tech INCA, USA
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท :

ไม่มี

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6

วุ ฒิการศึ กษา :

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 14
นายวีรทัศน์ จิรเดชวิโรจน์
ผู ้ช่วยกรรมการผู จ้ ัดการใหญ่ ฝ่ ายการจัดการ
อายุ 34ปี
วุ ฒิการศึ กษา :
¾ ปริญญาโท บริหารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
¾ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประสบการณ์การทํางาน :
2555 – ปั จจุ บัน
2551 – 2555
2549 – 2550
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท :

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่-ฝ่ ายการจัดการ
ผู ้อํานวยการฝ่ ายจัดซื้อ, บมจ. ไพลอน
ผู ้จัดการฝ่ ายระบบปฏิบัติการ บมจ. ไพลอน
ไม่มี

นายชัยพล สุทธมนัสวงษ์
ผู ้ช่วยกรรมการผู จ้ ัดการใหญ่ – ฝ่ ายการเงิน
อายุ 40 ปี
วุ ฒิการศึ กษา :
¾ ปริญญาโท สาขาบริหารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
¾ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทํางาน :
¾ 2556 – ปั จจุ บัน
¾ 2539 – 2556

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ – ฝ่ ายการเงิน, บมจ. ไพลอน
VP ผู ้จัดการธุ รกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุ งเทพ

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท :

ไม่มี

นางสุรีรตั น์ นาคะผดุงรัตน์
ผู อ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชี

วุ ฒิการศึ กษา :
¾ ปริญญาโท สาขาบริหารธุ รกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
¾ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุ รกิจ/บัญชี, มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณ์การทํางาน :
¾ 2547 – ปั จจุ บัน
¾ 2543 – 2547

ผู ้อํานวยการฝ่ ายบัญชี, บมจ. ไพลอน
ผู ้จัดการฝ่ ายบัญชี, บจ. ซีเนคัลเลอร์ แลป

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท :

ไม่มี

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6

อายุ 52 ปี

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 15
นายกรณ์ ทองศรี
ผู อ้ าํ นวยการฝ่ ายทรัพยากรบุ คคล
อายุ 40 ปี
วุ ฒิการศึ กษา :
¾ ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณ์การทํางาน :
¾ 2554 – ปั จจุ บัน
¾ 2552 – 2554
¾ 2545 – 2552
วิง่

ผู ้อํานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุ คลล, บมจ. ไพลอน
ผู ้จัดการฝ่ ายทรัพยากรบุ คคล, บจ. ทีพีพี กรุ ๊ป
ผู ้จัดการฝ่ ายทรัพยากรบุ คคล, บจ. เจวีเค อินเตอร์เนชัน่ แนล ลอจิสติกส์ แอนด์ มู ฟ

นายศุภชัย โรจน์วิรุฬห์
ผู อ้ าํ นวยการฝ่ ายจัดซื้อ
อายุ 39 ปี
วุ ฒิการศึ กษา :
¾ Master of Business Administration (Finance), มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
¾ Bachelor of Engineering (Civil) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร
ประสบการณ์การทํางาน :
¾ 2555 – ปั จจุ บัน
¾ 2554 – 2555
¾ 2548 – 2554

ผู ้อํานวยการฝ่ ายจัดซื้อ, บมจ. ไพลอน
ผู ้จัดการแผนกประเมินราคาก่อสร้าง, บมจ.อีเอ็มซี
ผู ้จัดการฝ่ ายก่อสร้าง, บจ.ไชน่าหัวฝง คอนสตรัคชัน่

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท :

ไม่มี

นางสาวฐิติมา เตียวประทีป
เลขานุการบริษัท

วุ ฒิการศึ กษา :
¾ Bachelor of Accounting (Management) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์การทํางาน :
¾ 2550 – ปั จจุ บัน
¾ 2548 – 2550
¾ 2545 – 2548

เลขานุการบริษัท, บมจ. ไพลอน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุ คคล, บมจ. ไพลอน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี, บจ. ไพลอน

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท :

ไม่มี

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6

อายุ 35 ปี

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 16

ข้อมู ลทัว่ ไป

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ประกอบธุ รกิจรับเหมาก่อสร้างฐานราก โดยมีสํานักงานใหญ่ตัง้ อยู ่ที่ 170/16 ซอยสาม
มิตร (สุขุมวิท ซอย 16) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 และมีโรงงานซ่ อมบํารุ งตัง้ อยู ่
ที่ 22/4 หมู ่ที่ 11 ตําบล คูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เลขทะเบียนบริษัทมหาชนเลขที่ 0107548000536
โทรศัพท์ 0-2661-8242 โทรสาร 0-2661-8247 และเว็บไซต์ www.pylon.co.th
ปั จจุ บัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 374,999,359 บาท และมีทุนที่เรียกชําระแล้ว 278,029,122 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จํานวน 374,999,359 หุ้น มู ลค่าหุ้นละ 1บาท

รายละเอียดของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตัง้ แต่ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
ชื่อบริษัท

:

บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด

ทุนจดทะเบียน

:

80 ล้านบาท

สัดส่วนการถือหุ้น

:

51 %

ลักษณะการประกอบธุ รกิจ

:

ออกแบบ ก่อสร้าง ให้คําปรึกษา และตกแต่งสิง่ ปลูกสร้างต่างๆ

ที่ตงั ้

:

170/15 ซอยสามมิตร (สุขุมวิทซอย16) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110

ปี 2545

-

จดทะเบียนก่อตัง้ บริษัท โดยใช้ ชื่อว่า บริษัท ไพลอน จํากัด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 5
ล้านบาท เพื่อประกอบธุ รกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก โดยมีทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ
เพื่อรองรับงานก่อสร้างซึ่ งเริม่ ฟื้ นตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจ

ปี 2546

-

ได้รับงานปรับปรุ งคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซี เมนต์ด้วยแรงดันสูง ในโครงการตามพระราชดําริก่อสร้างประตู
ระบายนํา้ และคันกั น้ นํา้ เพื่อกักนํา้ จืดในลุ่มนํา้ ปากพนั ง จังหวั ดนครศรีธ รรมราช จาก บมจ. ซิ โน-ไทย เป็น
โครงการแรกของบริษัท จากผลงานที่มีคุณภาพและบริการที่ดีทําให้ บมจ. ซิ โน-ไทย ได้ว่าจ้างให้บริษัทเป็น
ผู ้รับเหมาช่ วงงานเสาเข็มเจาะในหลายโครงการต่อมา เช่ น โครงการทางด่วนขัน้ ที่ 3 สายใต้ตอน S1 (อาจณรงค์
– บางนา) สัญญา 2 โครงการอาคารที่จอดรถโรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ เป็นต้น ทําให้บริษัทเป็นที่รู้จักใน
วงการก่อสร้างอย่างแพร่หลาย และได้ก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะให้ลูกค้าอื่นๆ ในอีกหลายโครงการ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัท
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-

ปี 2548

-

-

เพิม่ ทุนจดทะเบียนในเดือนมกราคมเป็น 60 ล้านบาท และในเดือนธันวาคมเป็น 95 ล้านบาท
เริ่มรับงานก่อสร้างกําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm
Wall) โดยร่วมมือกับบริษัทฝรั่งเศสชื่ อ
Soletanche Bachy ซึ่ งเป็นผู ้เชี่ยวชาญงานฐานรากระดับนานาชาติ โดยเป็นที่ปรึกษาและส่งผู ้เชี่ยวชาญเข้ามา
ควบคุมงาน ในโครงการโรงบําบัดนํา้ เสียสําแล จังหวัดปทุมธานี
เดือนพฤษภาคม เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 115 ล้านบาท
เดือนมิถุนายน เปลี่ยนแปลงมู ลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท พร้อมกับเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจาก 115 ล้านบาทเป็น 150 ล้านบาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้กับประชาชน โดยบริษัทได้แปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2548
เดือนธันวาคม เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และเริม่ เปิ ดซื้อขายวันที่ 23 ธันวาคม 2548

ปี 2549

-

เดือนมีนาคม ย้ายโรงงานซ่ อมบํารุ งจากเขตบางกะปิ ไปที่อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ปี 2551

-

ปี 2552

-

เดือนธันวาคม จัดตัง้ บริษัท เอ็กซิ ลอน จํากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการงานออกแบบ ก่อสร้าง ให้
คําปรึกษา และตกแต่งสําหรับสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 51
เดือน พฤษภาคม เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท

ปี 2555

-

ปี 2556

-

เดือน พฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท เพื่อรองรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิให้กับผู ้ถือหุ้น
เดิม
เดือนธันวาคม เพิม่ ทุนจดทะเบียน บริษัท เอ็กซิ ลอน จํากัด เป็น 80 ล้านบาท โดยบริษัทยังคงถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 51
เดือน พฤษภาคม เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 374,999,359 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิให้กับผู ้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิ และหุ้นปั นผล
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โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์
โครงสร้างรายได้ของบริษัท แยกตามสายงานสามารถจําแนกได้ดังนี้

รายได้เฉพาะบริษัท
ผลิตภัณฑ์
จากงานเสาเข็มเจาะ
จากงานปรับปรุ งคุณภาพดินฯ
จากงานกําแพงกันดินชนิด
ไดอะแฟรม
รวมรายได้จากงานฐานราก
รายได้จากงานก่อสร้างทัว่ ไป
รายได้จากการบริการอื่นๆ 1
รายได้อื่นๆ2
รวมรายได้
หมายเหตุ :

ปี 2554
รายได้
ร้อยละ
717,479
84.64
-

รายได้
780,544
5,350
-

ร้อยละ
75.53
0.52
-

717,479
123,681
1,873
4,680
847,713

785,894
233,779
3,299
10,500
1,033,472

76.04
22.62
0.32
1.02
100.00

84.64
14.59
0.22
0.55
100.00

ปี 2555

หน่วย : พันบาท
ปี 2556
รายได้
ร้อยละ
883,627
80.42
-

-

883,627
201,605
2,984
10,528
1,098,744

80.42
18.35
0.27
0.96
100.00

1

รายได้จากการบริการอื่นๆ ได้แก่ รายได้จากการให้เช่ าอุ ปกรณ์เครื่องจักร เช่ น รถเครน ปลอกเหล็ก และรวมถึงค่าความเสียหายของวัสดุและ
อุ ปกรณ์ท่เี รียกเก็บจากผู ้รับเหมาช่ วง เป็นต้น
2
รายได้อื่นๆ ได้แก่ ดอกเบีย้ รับ กําไรจากการขายสินทรัพย์ เป็นต้น

รายได้ของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด
ผลิตภัณผลิตภัณฑ์ฑ์
รายได้จากงานก่อสร้างางกงานร้าง

ปี 2554
รายได้
159,604

ปี 2554
ร้อยละ
100.00

รายได้
204,383

ร้อยละ
100.00

หน่วย : พันบาท
ปี 2556
รายได้
ร้อยละ
365,524 100.00
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หมายเหตุ : บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด ได้จัดตัง้ ในเดือนธันวาคม 2551
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ลักษณะการประกอบบธุ รกิจ
1. งานเสสาเข็มเจาะ
เสาเข็ ม เจาะเป็ นเสาเข็ ม ที่ นิ ย มใช้
ม กั บ การ
ก่ อ สร้ า งฐฐานรากของโคครงสร้ า งขนาดดใหญ่ และ
โครงสร้ า งอาคารในบริ
ง
เ ววณที่ มี พื้น ที่ จํ า กั ด ซึ่ ง ไม่
สามารถใชช้ เ สาเข็ ม ตอกได้ด้ เ นื่ อ งจากปั ญหาด้
ห า นการ
ขนส่ง
หรือเนื่องจากบริเวณก่อสร้างชิ
ง ดอาคาร
่ ง ความ สั่ น สะเทื อ นจา กการตอก
ข้ า งเคี ย งมากซึ
ง
เสาเข็ ม อาจจะก่
อ
อ ให้ เ กิ ดดความเสี ย หายยกั บ อาคาร
ข้างเคียงไได้ ส่วนการใช้ เเสาเข็มเจาะจะไม่ทํทาให้ดินเกิด
การเคลื่อนตั
อ วซึ่ งอาจไปดดันสิ่งปลูกสร้างข้างเคียงให้
เสียหายไดด้เหมือนกับการตอกเสาเข็ม นอกจากนี้
เ ส า เ ข็ ม เ จ า ะ ยั ง ล ด ม ล ภ า ว ะ เ รื่ อ ง เ สี ย ง แ ล ะ
แรงสั่นสะะเทือนเมื่อเทียบกกับการใช้ เสาเข็มตอก
ม
ทัง้ นี้
งานเสาเข็ข็มเจาะของบริษัททโดยส่วนใหญ่จะเป็นเสาเข็ม
เ จ า ะ ที่ มี ข น า ด เ ส้ น ผ่ า น ศู น ย์ ก ล า ง ตัต้ ง แ ต่ 5 0
เซนติเมตรจนถึง2เมตรแลละทําได้ถึงความลลึกมากกว่า
60 เมตตร ขึ้นอยู ่กับกาารออกแบบกําลังรั
ง บนํา้ หนัก
ของเสาเข็ข็มโดยวิศวกร แลละสภาพชัน้ ดินในนแต่ละพืน้ ที่

ง า น ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ ดิ น (Ground
Improvem
ment) มีวัตถุประสงค์
ป
เพื่อเพิ่มเสถี
เ ยรภาพ
ให้กับโครงสสร้างของดินเดิม ทําให้ดินมีกําลังรั
ง บนํา้ หนัก
มากขึ้นและะป้ องกันการเคลืลื่อนตัวของดิน โดยบริ
โ
ษัทมี
การให้บริการงานประเภท
ก
นี้โดยวิธีการอัดฉี
ด ดซี เมนต์
ด้วยแรงดันสู
น ง (Jet Grouuting) ที่ความดัดันประมาณ
200 ถึ ง 400 บาร์ โดย อาจแบ่ ง ลั ก ษณ
ณะของงาน
อ ้
ออกเป็นแตต่ละประเภทดังต่อไปนี

2.1

เสาเข็ข็มดินซีเมนต์
(Soil Cement Coolumn)
เป็นการปรั
ก
บปรุ งคุณสมบั
ณ ติของ
ดินอ่อนตลอดชัน้ คววามหนา เริ่มต้นโดยการอัดฉีดนํน้า้ ภายใต้ความดดันสูงเพื่อกวนใหห้ชนั ้ ดินอ่อนตัวและมี
ว
ขนาด
รูปทรรงตามที่ต้องการร แล้วจึงอัดฉีดนํา้ ปู นลงไปผสมกับดินในบริเวณ
ณดังกล่าวทําให้เกิดการแข็งตัวกลลายเป็นแท่ง
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2. งานปปรับปรุ งคุณภาพดิ
ณ
นโดยวิธีอัด
ฉีดซีเมนนต์ด้วยแรงดัดันสูง
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(
2
20
่
ดินซีเมนต์
เ
ซึ่งมีความมสามารถในการรัรับนํา้ หนักตามทีออกแบบและช่
ว
วยลดปั
ญหาการทรุ ดตัวของโครงงสร้าง การ
ทําเสาาเข็มดินซีเมนต์โดยวิ
ด ธีอัดฉีดซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง (Jet Grouting) จะให้คุณภาพแท่งดินซีเมนนต์และความ
สมํา่ เสมอของเนือ้ ดินซี
น เมนต์ที่ดีกว่าวิธีทัว่ ไปซึ่ งมีทัง้ แบบใช้ ความดันตํํา่ (Low Pressuure Mix) และแบบบใช้ ใบกวน
(
Mix) ในปั จจุ บันมีการรนําเสาเข็มดินซีเมนต์
เ ไปประยุ กต์ใช้
ใ หลายรูปแบบเชช่ น ฐานรากงานนถนน ลาน
ดิน (Rotary
จอดเเครื่องบิน เขื่อน ประตูระบายนํา้ รวมไปถึงการเพิ
พิม่ เสถียรภาพให้กับตลิง่ ของคลออง

2.2

การเเพิม่ กําลังรับนํา้ หนักและเสถีียรภาพของดิดินเฉพาะจุ ด
เป็นการปรั
ก
บปรุ งคุณสมบั
ส ติและกําลังของดิ
ข นหรือหินเฉฉพาะจุ ด เช่ น งานอัดฉีดรอยแตตกของชัน้ หินหรืรือดินในงาน
ก่อสร้ร้างเขื่อน การเพิ
พิม่ เสถียรภาพแลละกําลังของดินในนงานขุ ดหรืองานนเจาะเฉพาะที่

3. งานกก่อสร้างกําแพงกั
แ นดินชนนิดไดอะแฟรรม
กําแพงกันดินชนิ
ช ดไดอะแฟรมเป็นการก่อสร้างกํ
ง าแพง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ เป็นโครงสร้างรับนํ
บ า้ หนักและป้ องกั
ง นการ
เคลื่อนตัวของดิ
ข นทางด้านข้
น าง โดยจะทําการก่
ก อสร้างกําแพงในชัน้
ที่ ตํ่ า กว่ า ผิ
ผ ว ดิ น ด้ ว ยคอนนกรี ต เสริ ม เหล็ กคล้ า ยคลึ ง กั บการทํ
บ
า
เสาเข็มเจาะแบบเปี ยก ซึ่ งการใช้
ก เทคโนโลยีในการก่
น
อสร้างกําแพงกั
า
น
ดินชนิดนีทํท้ ําให้ไม่ต้องใช้ Shheet Pile และสสามารถสร้างกําแพงกั
า
น
ดินใต้ดินแบบบถาวรที่มีหน้าตัตดเป็นสี่เหลี่ยมเหหมือนกําแพงทัวไป
ว่ แต่มี
ความแข็งแรงและสามารถป
แ
ป้ องกันการรัว่ ซึ มของนํา้ ได้ ซึ่ งส่สวนใหญ่
จะใช้ เ พื่ อ เป
เ ็ น โครงสร้ า งขของชัน้ จอดรถถใต้ ดิ น กํ า แพงงอาคาร
ผู ้โดยสารสสําหรับระบบรถไฟ
ฟฟ้ าใต้ดิน และออุ โมงค์ลอดทางแแยก เป็น
ต้น

บริ ษั ท ให้ บ ริ ก า รงานออกแบบบ ก่ อ สร้ า ง แลละ
ตกแต่งสําหรับสิ่งปลูกสร้างต่
า างๆ โดยมีนโยบายมุ ่งเน้นที่จะ
จ
แ ง่ ปลูกสร้างที
ง ่
รับงานก่อสร้างประเภทงานนดิน งานทาง และสิ
า ว ม งานระบ บ
ไม่ สู ง มาก นั ก เช่ น งานรระบบป้ อ งกั น นํ ้าท่
ระบายนํ ้า โรงงาน อาคาารหอประชุ ม อาคารสํ
อ
า นั ก งา น
อาคารที่ พั
พ ก อาศัยที่มี คว ามสู งไม่ เ กิน 8 ชัน้ เป็น ต้น โดดย
บริ ษั ทมี ทีที ม งา นสถาปนินิ ก และวิ ศ วกกรมื อ อาชี พที่ มี
ประสบกา รณ์ รวมถึ ง มี ความพร้
ค
อ มด้ า นเครื่ อ งจั ก รแลละ
อุ ปกรณ์ในการทํางาน
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4. งานกก่อสร้างทัว่ ไป
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ธุ รกิจของงานฐฐานรากซึ่ งประกอบไปด้วยงานก่อสร้างเสาเข็ม กํกาแพงดิน และงงานปรับปรุ งคุณ
ณภาพดิน เป็นต้นนั
น น้ ขึน้ อยู ่
กับอุ ตสาหหกรรมการก่อสรร้างเป็นสําคัญ ทัง้ นี้ ตัง้ แต่ต้นปี 2555 งานก่อสร้
อ างได้มีการขยยายตัวเพิ่มมากกขึ้น โดยในส่วนขของภาครัฐ
การลงทุนในโครงการต่
ใ
างๆทํ
ง าได้อย่างต่อเนื
อ ่องมากขึ้น โดดยเฉพาะอย่างยยิ่งการขยายเส้นทางเดิ
น
นรถไฟฟ้ฟ้ าใต้ดินและบนดดิน รวมถึง
สาธารณูปโภคพื
ป
น้ ฐานอื่นๆ ในส่วนของงานภาคเอกชนก็มการขยายตั
ี
วอย่ย่างต่อเนื่องโดยเฉฉพาะอย่างยิง่ คออนโดมิเนียมในเขตเมือง และ
ตามแนวเสส้นทางรถไฟฟ้ าสายต่
า
างๆ ถึงแม้
แ ในช่ วงไตรมาส 2 ถึงกลางไตตรมาส 3 ของปีปี 2555 ปริมาณ
ณงานภาคเอกชนในตลาดมี
ทิศทางชะลลอตัวลงซึ่ งเป็นผลสื
ผ บเนื่องมาจาากการที่ลูกค้าภาคเอกชนรอดูผลกระทบจากกา
ผ
ารปรับขึน้ ค่าแรงงขัน้ ตํา่ แต่หลังจากผ่
จ านพ้น
ช่ วงดังกล่าว ปริมาณงานนภาคเอกชนได้กลั
ก บมาอยู ่ในระดัดับปกติอีกครัง้ ต่ตอเนื่องมาจนถึงช่
ง วงไตรมาส 4 ปี 2556 ซึ่ งอุ ตสาหกรรม
ต
ก่อสร้างเริมได้
ณ์การชุ มนุมทางงการเมือง อย่างไรก็ตาม ในภาพ
พรวมของปี 2556 อุ ตสาหกรรมก่อสร้างมี
่ รับผลกระทบบจากสถานการณ
ทิศทางเติบโตขึ
บ น้ ปริมาณงงานในอุ ตสาหกรรมอยู ่ในระดับสูง และการแข่งขันด้านราคาอยู ่ในรระดับไม่รุนแรง
สําหรับปี 2557 แม้เศรษฐกิจโลกใ
กในภาพรวมจะมีทิศทางการฟื้ นตัตวที่ค่อนข้างชัดเจนซึ่งจะทําให้ภาาคการส่งออกขอองไทยน่าจะ
้
่ชดั เจนน ได้ก่อให้เกิดภาาวะการชะลอการลงทุนจาก
ปรับตัวดีขึนในปี
2557 แต่จากปั ญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่ยังไม่มีทางออกที
ท
ภาครัฐและะเอกชน การเติบโตทางเศรษฐกิ
บ
จ งมีความไม่แน่นนอนจากสาเหตุตุข้างต้น ทัง้ นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไททยคาดการณ์การเติบโตของ
จยั
เศรษฐกิจไทยของปี 2557 ใน
ใ 2 สมมติฐานน คือ
• กรณี
ณีที่ความขัดแย้งทางการเมื
ท
องหาททางออกได้เร็ว โดยสามารถจั
โด
ดตัง้ รัฐบาลใหม่ได้ภภายในครึ่งปี แรกขของปี 2557
เศรษฐกิจน่าจะมีการขยายตัวอยู ่ในระดับร้อยละ 4.1 (ช่ วงคาดการณ
ณ์ที่ร้อยละ 3.7 – 4.5) และอัตราเงิ
ต นเฟ้ อ
ทัว่ ไปอยู ่ที่ร้อยละ 2.22
ณีที่ความขัดแย้งทางการเมืองหาาทางออกได้ช้า โดยไม่สามารถถจัดตัง้ รัฐบาลใหหม่ได้ภายในครึ่งปี แรกของปี
• กรณี
2557 เศรษฐกิจน่าจะะมีการขยายตัวอยู
อ ่ในระดับร้อยละ 2.5 (ช่ วงคาดดการณ์ที่ร้อยละ 2.2 – 2.8) และอัตราเงิน
เฟ้ อทัทัว่ ไปอยู ่ท่รี ้อยละะ 0.8
ใ วนของอุ ตสสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็
ในส่
า
มเจาะซึ่ งถือเป็นกลุ่มงานที่เป็นรายได้หลักของบริ
ก
ษัท ในช่ ววงไตรมาส 1 ถึงไตรมาส
ง
3
่
ของปี 25556 ที่ผ่านมา ปริรมาณงานในอุ ตสสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็
า
มเจาะอยูยู ่ในระดับสูง ซึ งเป็นผลจากการทีที่โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้
า
า
ของภาครัฐหลายโครงการ
ฐ
รอยู ่ระหว่างการดดําเนินการเจาะเสสาเข็ม และจากกการที่งานภาคเออกชนมีออกมาออย่างต่อเนื่อง แม้ในไตรมาส
4 จะเกิดสถถานการณ์การชุชมนุมทางการเมือง
อ แต่ในภาพรววมของอุ ตสาหกรรรมก่อสร้างเสาเข็มเจาะยังไม่ได้รรัับผลกระทบมากกนัก
ท
อง แแต่ในส่วนของอุ ตสาหกรรม
ต
สําหรับปี 2557 แม้เศรษฐกิจในนภาพรวมจะได้รัรับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมื
ก่อสร้างเสสาเข็มเจาะ บริษัษัทฯคาดว่าในช่ วงครึ
ว ่งปี แรกของปี 2557 จะยังไม่
งไ น่าจะได้รับผลลกระทบมากนัก แต่หากความขัดแย้งทาง
การเมืองมีมีความรุ นแรงมาากขึ้นหรือมีการรยืดเยือ้ เป็นเวลาานาน อาจจะเริ่มส่
ม งกระทบต่ออุ ตสาหกรรมฯแลละมีโอกาสที่การแข่งขันด้าน
ราคาจะรุ นแรงขึ
น น้ ในช่ วงครึรึ่งหลังของปี 25557
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ภาวะะอุ ตสาหหกรรมแและการแแข่งขัน
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โครงสสร้างเงินทุ
น น
ผู ้ถอื หุน้
รายชื่อผู ้ถือหุ้นที่ปรากฏในสสมุ ดทะเบียนผู ้ถอหุ
อื ้น ณ วันปิ ดสมุ
ส ดทะเบียนผู ้ถอหุ
ือ ้น เมื่อวันที่ 111 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

ลําดับที
บ ่

รายยชื่อผู ถ้ อื หุ้น

จํานวนหุ้น

ร้อยละ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

กลุม่ แสงออารยะกุล *
า ด
บริษัท ไททยเอ็นวีดอี าร์ จํากั
ศิรศิ ขุ สกุลชัย
นาย พิสันติ์
นาย เผด็จ
หงษ์ฟ้า
นาย สมศักดิ์
วิรยิ ะพิพัฒน์
ฒ
น.ส. วรลักษณ์
สมัชชัย
น.ส. กีรติกานต์
วันถนอม
น.ส. จริยา
เตียวประทีป
CITIBANKK NOMINEE SINGAPORE PTE LTD-UBS AG
LDN BRAANCH A/C CLIENT

156,6638,063
20,813,643
4,8895,998
4
4,151,825
3,231,916
2,421,100
2,0021,400
2,012,375
2,0001,900

61.11
8.12
1.91
1.62
1.26
0.94
0.79
0.79
0.78

10

นาย วัชระ
ผู ถ้ อื หุ้นรายอื
ร ่น
รวม

2,0000,000
566,151,155
256,3339,375

0.78
21.91
100

แก้วสว่าง

หมายเหตุ : *กลุ่มผู ้ถือหุ้นแสงออารยะกุล ประกอบไไปด้วย นายชเนศวรร์ นายบดินทร์ นายยวงศ์ชยั และนายอนนนต์ แสงอารยะกุล ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ
อ
38.18, 8.78, 7.22 และ 6.93 ตามลําดั
า บ

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
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บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในนอัตราไม่ตํา่ กว่าร้
า อยละ 40 ขอองกําไรสุทธิหลังจากหั
ง
กภาษีเงินนได้นิติบุคคล อยย่างไรก็ตาม
บริษัทอาจจกําหนดให้การจ่ายเงิ
า นปั นผลมีอัอัตราน้อยกว่าที่กํกาหนดข้างต้นได้ด้ หากบริษัทมีความจําเป็นที่จะต้ต้องนําเงินกําไรสสุทธิจํานวน
ดังกล่าวมมาใช้ เพื่อขยายกาารดําเนินงานหรืรือการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริ
ณ
ษัทให้ความเห็นชอบ
ช และให้
นําเสนอต่อที
อ ่ประชุ มผู ้ถือหุ้นเพื
น ่อพิจารณาออนุมัติต่อไป

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 23

การจัดการ
โครงสร้างการจัดการ
บริษัทมีโครงสร้างการบริหารจัดการดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู ้จัดการใหญ่

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

เลขานุการบริษัท

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่
ฝ่ ายงานวิศวกรรม

กรรมการรองผู ้จัดการใหญ่
ฝ่ ายงานซ่ อมบํารุ ง

กรรมการรองผู ้จัดการใหญ่
ฝ่ ายอํานวยการและการเงิน

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่
ฝ่ ายการจัดการ

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่
ฝ่ ายการเงิน

ผู ้อํานวยการฝ่ ายบัญชี

ผู ้อํานวยการฝ่ ายบุ คคล

ผู ้อํานวยการฝ่ ายจัดซื้อ

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
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กรรมการรองผู ้จัดการใหญ่
ฝ่ ายงานวิศวกรรม และการตลาด
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โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุ ดย่อยอีก 3
ชุ ด ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อและขอบเขตอํานาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 คน ซึ่งเป็น
•

กรรมการที่ไม่เป็นผู ้บริหารจํานวน 5 คน โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 4 คน

•

กรรมการที่เป็นผู ้บริหารจํานวน 4 คน
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ง

1. นายเสรี จินตนเสรี

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

2. นายวงศ์ชยั แสงอารยะกุล

ประธานผู ้ก่อตัง้ / กรรมการ

3. นายปั ญจะ เสนาดิสัย

กรรมการอิสระ

4. นายชัยพัฒน์ สหัสกุล

กรรมการอิสระ

5. นายวินิต ช่ อวิเชียร

กรรมการอิสระ

6. นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล

กรรมการ

7. นายบดินทร์ แสงอารยะกุล

กรรมการ

8. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์

กรรมการ

9. นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย

กรรมการ

ทัง้ นี้ มีนางสาวฐิตมิ า เตียวประทีปเป็นเลขานุการบริษัท

นิยามกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง (นับรวมการถือครองหุ้นของผู ้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) ของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็น (ในปั จจุ บัน) หรือเคยเป็น(ในช่ วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตัง้ ) กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน (กรรมการที่ดํารง
ตําแหน่งเป็นผู ้บริหาร กรรมการที่ทําหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู ้บริหาร และกรรมการที่มีอํานาจลงนามผู กพัน เว้นแต่แสดงได้
ว่าเป็นการลงนามผู กพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น)
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู ้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน (บริษัทย่อยตัง้ แต่ 2 บริษัทขึน้ ไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นลําดับเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
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บริษัทได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระ ไว้ดังนี้
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3. ไม่เป็นบุ คคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุ ตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุ ตรของผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู ้มีอํานาจควบคุม หรือบุ คคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู ้บริหารหรือผู ้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี (ในปั จจุ บัน) หรือเคยมี (ในช่ วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตัง้ ) ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็น(ในปั จจุ บัน) หรือเคยเป็น(ในช่ วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตัง้ ) ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่ กรรมการอิสระ
หรือผู ้บริหาร ของผู ้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งที่มีมูลค่ารายการตัง้ แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ(NTA) ของบริษัทหรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไปแล้วแต่
จํานวนใดจะตํา่ กว่า โดยการคํานวณมู ลค่าดังกล่าวให้นับรวมรายการในช่ วง 1 ปี ก่อนหน้าที่ทํากับบุ คคลเดียวกัน โดย
ความสั ม พั น ธ์ ท างธุ รกิ จ ดั ง กล่ า วให้ ร วมถึ ง การทํ า รายการทางการค้ า ที่ เ ป็ น ธุ รกรรมปกติ การเช่ าหรื อ ให้ เ ช่ า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ และการให้ หรือรับความช่ วยเหลือทางการเงิน
5. ไม่เป็น (ในปั จจุ บัน) หรือเคยเป็น (ในช่ วง 3 ปี ก่อนได้รับการแต่งตัง้ ) ผู ้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู ้บริหาร หรือ
หุ้นส่วนผู ้จัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู ่
6. ไม่เป็น (ในปั จจุ บัน) หรือเคยเป็น (ในช่ วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตัง้ ) ผู ้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริการเป็น
ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการ
เป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู ้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู ้จัดการ ของผู ้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้ถือหุ้นซึ่ งเป็นผู ้ที่
เกี่ยวข้องกับผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

กรรมการผู ้มีอํานาจลงนาม
กรรมการผู ้มีอํานาจลงนามผู กพันบริษัทคือนายชเนศวร์ แสงอารยะกุล และนายบดินทร์ แสงอารยะกุล ลงลายมือชื่ อ
ร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือนายชเนศวร์ แสงอารยะกุล หรือ นายบดินทร์ แสงอารยะกุล ลงลายมือชื่ อร่วมกับ
นายวงศ์ชยั แสงอารยะกุล หรือนายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์ หรือนายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย รวมเป็นสองคนและประทับตราสําคัญของ
บริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุ มผู ้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัท โดยมีการกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สําคัญของคณะกรรมการบริษัทได้ดังนี้
1. จัดให้มีการประชุ มผู ้ถือหุ้นเป็นการประชุ มสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุ มคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้
3. จั ดให้ มี ก ารทํา งบดุ ล และงบกํ า ไรขาดทุ น ของบริ ษัท ณ วัน สิ้น สุ ดรอบระยะเวลาบัญ ชี ข องบริ ษัท ซึ่ งผู ้ ส อบบั ญ ชี
ตรวจสอบแล้ว และนําเสนอต่อที่ประชุ มผู ้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
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4. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุ คคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยู ่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจ
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิก
ถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุ คคลที่ได้รับมอบอํานาจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทัง้ นี้ คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียด
การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่ งการมอบอํานาจนัน้ ต้องไม่มีลักษณะเป็นการ
มอบอํานาจที่ทําให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุ คคลที่อาจมีความขัดแย้ง มี
ส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทํากับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่
เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
5. กําหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและการ
จัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายเว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนีค้ ณะกรรมการต้อง
ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุ มผู ้ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่
ประชุ มผู ้ถือหุ้น เช่ น การเพิม่ ทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่
สําคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
หรือข้อบังคับ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกํากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อ
ขายทรัพย์สินที่สําคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของ
บริษัท
6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู ้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตาม
ความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น
หุ้นส่ วนในห้ า งหุ้ นส่วนสามั ญ หรือ เป็นหุ้นส่วนไม่ จํา กั ดความรั บผิ ดในห้ างหุ้ นส่ วนจํ า กัด หรื อ เป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่า
จะทําเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุ มผู ้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททําขึน้ หรือ
ถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิม่ ขึน้ หรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ง

1. นายปั ญจะ เสนาดิสัย*

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

2. นายชัยพัฒน์ สหัสกุล*

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

3. นายวินิต ช่ อวิเชียร

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ * เป็นผู ้ท่มี ีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
ทัง้ นีม้ ี นางสาวฐิตมิ า เตียวประทีป เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 27
ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่ าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริษัท
4. พิ จ ารณา คั ด เลื อ ก เสนอแต่ ง ตั ้ง บุ คคลซึ่ ง มี ค วามเป็ น อิ ส ระเพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท และเสนอ
ค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีของบริษัท
5. ร่วมให้ความเห็นชอบในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ กําหนดค่าตอบแทน โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และนําเสนอให้ที่ประชุ มคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
9. จัดทํ า รายงานการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจํ า ปี ของบริ ษัท ซึ่ งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกําหนดดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู ้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุ มของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจําอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่ง
ครัง้

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู ้ถือหุ้นและผู ้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 28
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ง

1. นายวินิต ช่ อวิเชียร

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

2. นายวงศ์ชยั แสงอารยะกุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายชัยพัฒน์ สหัสกุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

ทัง้ นีม้ ี นายกรณ์ ทองศรีเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1.

พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ คุณสมบัติ รวมทัง้ ความเหมาะสมของความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ และ
กรรมการผู ้จัดการใหญ่

2. คัดเลือก สรรหาบุ คคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอชื่ อเป็นกรรมการและ
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ ในกรณีที่ตําแหน่งว่างลง เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุ มผู ้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาแต่งตัง้ แล้วแต่กรณี
3. พิจารณาคัดเลือกกรรมการที่ไปดํารงตําแหน่งในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม
4. พิจารณารู ปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการผู ้จัดการใหญ่ ได้แก่ ค่าตอบแทนราย
เดือน บําเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุ ม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทัง้ ที่เป็นตัวเงินและมิใช่ ตัวเงิน เพื่อ
กําหนดให้มีความเหมาะสม
5. กําหนดเกณฑ์ประเมินผลกรรมการผู ้จัดการ และนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
6. พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่กรรมการ
และพนักงาน รวมถึงการพิจารณาให้ความเห็นชอบในกรณีที่มีกรรมการ หรือพนักงานได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์
เกินกว่า 5% ของจํานวนหลักทรัพย์ทัง้ หมดที่จะจัดสรร และต้องไม่มีกรรมการรายใดในคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนที่จะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ด้วย จึงจะมีสิทธิในการให้ความเห็นชอบ
7. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุ ดย่อยที่แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้
ช่ วยศึ กษาและกลัน่ กรองงาน จึงต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุ มคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ หลังจากที่มี
การประชุ มคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผลการปฏิบัติงานในปี ที่ผ่านมาต่อผู ้ถือหุ้นใน
รายงานประจําปี ของบริษัท และในการประชุ มผู ้ถือหุ้นสามัญประจําปี
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8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 29
คณะกรรมการบริหาร
ชื่อ-นามสกุล
1.

นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร

2. นายบดินทร์ แสงอารยะกุล

กรรมการบริหาร

3. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์

กรรมการบริหาร

4. นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย

กรรมการบริหาร

ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุระ
และงานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย แผนธุ รกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอํานาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท
หลักเกณฑ์ในการดําเนินธุ รกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ท่ีประชุ มคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/
หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กําหนด โดยสรุ ปอํานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่สําคัญได้ดังนี้
1.

กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุ ทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดําเนินธุ รกิจของบริษัท เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

2. กําหนดแผนธุ รกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารต่างๆของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
3. พิจารณาโครงการลงทุนของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
4. อนุมัติการใช้ จ่ายเงินลงทุนที่สําคัญ ๆ ที่ได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
5. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารจัดการสํานักงานในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ
6. เจรจาและเข้าทําสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมทัง้ การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง
อันเป็นปกติธุระของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท สําหรับโครงการภาคเอกชน และวงเงินไม่เกิน 500 ล้าน
บาท สําหรับโครงการภาครัฐ
7. เป็ น คณะที่ ป รึ ก ษาฝ่ ายจั ด การในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ นโยบายด้ า นการเงิ น การตลาด การปฏิ บั ติ ก าร และด้ า นการ
บริหารงานอื่น ๆ

9. ดําเนินการต่างๆที่จําเป็นเพื่อการส่งเสริมและปกป้ องผลประโยชน์ของบริษัท
ทัง้ นี้ อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุ คคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว
จะต้องเสนอต่อที่ประชุ มคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุ มผู ้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6

8. มีอํานาจอนุมัติในการเปิ ดหรือปิ ดบัญชี เงินฝากธนาคาร กําหนดชื่ อผู ้มีอํานาจเบิกถอนเงินจากบัญชี เงินฝากของ
บริษัท รวมถึง ดําเนินการต่างๆเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากดังกล่าว

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 30
หรื อกฎหมายที่ เ กี่ ยวข้ อ งกํ า หนด เว้น แต่ เ ป็ น การอนุ มัติ ร ายการที่ เ ป็น ลั ก ษณะการดํ า เนิ นธุ รกรรมการค้ า ปกติ ทั่ว ไปของบริ ษัท ที่
คณะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณาไว้ชดั เจนแล้ว

ผู ้บริหาร
บริษัทมีคณะผู ้บริหาร ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ง

1. นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล

กรรมการผู ้จัดการใหญ่

2. นายบดินทร์ แสงอารยะกุล

กรรมการรองผู ้จัดการใหญ่ - ฝ่ ายอํานวยการและการเงิน

3. นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย

กรรมการรองผู ้จัดการใหญ่ - ฝ่ ายงานวิศวกรรมและการตลาด

4. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์

กรรมการรองผู ้จัดการใหญ่ - ฝ่ ายงานซ่ อมบํารุ ง

5. นายศิโรจน์ ตุงคะโหตร

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ - ฝ่ ายงานวิศวกรรม

6. นายวีรทัศน์ จิรเดชวิโรจน์

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ – ฝ่ ายการจัดการ

7. นายชัยพล สุทธมนัสวงษ์

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ – ฝ่ ายการเงิน

8. นางสุรีรัตน์ นาคะผดุงรัตน์

ผู ้อํานวยการฝ่ ายบัญชี

9. นายกรณ์ ทองศรี

ผู ้อํานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุ คคล

10. นายศุภชัย โรจน์วิรุฬห์

ผู ้อํานวยการฝ่ ายจัดซื้อ

ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของกรรมการผู ้จัดการ
1.

รับผิดชอบการบริหารงานประจําวันของบริษัท และควบคุมดูแลบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริษัท

2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. เป็นผู ้รับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ข้อกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุ มผู ้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุ มคณะกรรมการและ/หรือมติคณะกรรมการบริหารของ
บริษัททุกประการ

5. เจรจาและเข้าทําสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมทัง้ การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง
อันเป็นปกติธุระของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
6. มีอํานาจในการว่าจ้ าง และกํา หนดผลตอบแทนให้แก่พ นักงานทั ง้ หมดของบริษัทตลอดจนแต่ งตั ง้ ตัวแทนฝ่ าย
นายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสํารองเลีย้ งชีพของบริษัท
อย่างไรก็ตาม อํานาจของกรรมการผู ้จัดการใหญ่จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่กรรมการผู ้จัดการใหญ่หรือ บุ คคลที่
อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากั บหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ซึ่ งการอนุ มัติรายการใน
ลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุ มคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุ มผู ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่
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4. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารจัดการสํานักงานในวงเงินไม่เกินห้าล้านบาทต่อรายการ
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ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดําเนินธุ รกรรมการค้าปกติทัว่ ไป
ของบริษัทที่คณะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณาไว้ชดั เจนแล้ว

การสรรหากรรมการและผู ้บริหาร
องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท
องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตัง้ ถอดถอน หรือพนจากตําแหนงกรรมการของบริษัทนัน้ ไดกําหนดไวในข้อบังคับของ
บริษัทซึ่งสามารถสรุ ปสาระสําคัญไดดังนี้
โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ทัง้ นีก้ รรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทัง้ หมดนัน้ ต้องมีถนิ่ ที่อยู ่ในราชอาณาจักรและกรรมการทุกคนจะต้องเป็นผู ้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด
ในการประชุ มสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้ วิธีจับสลากกันว่าผู ้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู ่ในตําแหน่งนานที่สุดนัน้ เป็นผู ้
ออกจากตําแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนีอ้ าจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
การประชุ มผู ้ถือหุ้นเพื่อเลือกตัง้ กรรมการ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู ้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจํานวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู ้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู ่ทัง้ หมดเลือกตัง้ บุ คคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุ คคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู ้ได้รับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึ่งมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู ้ออกเสียงชีข้ าด
ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุ คคลใดบุ คคล
หนึ่ง ซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุ มคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ
ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

ที่ประชุ มผู ้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการพ้นตําแหน่งก่อนถึงวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนผู ้ถือหุ้น
ที่มาประชุ มและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู ้ถือหุ้น ที่มาประชุ มและมีสิทธิออกเสียง
ในการประชุ มนัน้

องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทได้มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการ
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บุ คคลซึ่ งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะต้องได้รับมติของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู ่และจะอยู ่ในตําแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู ่ของกรรมการที่ตนแทน
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เปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน ซึ่ งจะมีผลให้การดํา เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู ่ได้จนครบวาระ มีผลให้
จํานวนสมาชิกน้อยกว่าจํานวนที่กําหนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุ มผู ้ถือหุ้นควรแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบรายใหม่
ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้ าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จํานวนสมาชิ กไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทได้มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และ
เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ ทัง้ นี้
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
เมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนไม่สามารถอยู ่ได้จนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ บุ คคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท
กําหนด

องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร โดยแต่งตัง้ บุ คคลที่เหมาะสมเพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารของ
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ค่าตอบแทนของกรรมการและผู ้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
รายชื่อกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ 2555

ค่าตอบแทนกรรมการ 2556

ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าเบีย้ ประชุ ม

โบนัสกรรมการ

รวม

ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าเบีย้ ประชุ ม

โบนัสกรรมการ

รวม

1

นายเสรี จินตนเสรี

600,000

30,000

369,231

999,231

600,000

30,000

545,455

1,175,455

2

นายปั ญจะ เสนาดิสัย

300,000

45,000

184,615

529,615

300,000

55,000

272,727

627,727

3

นายชัยพัฒน์ สหัสกุล

252,000

55,000

184,615

491,615

252,000

60,000

272,727

584,727

4

นายวินิต ช่ อวิเชียร

252,000

60,000

184,615

496,615

252,000

65,000

272,727

589,727

5

นายวงศ์ชยั แสงอารยะกุล

252,000

35,000

184,615

471,615

252,000

40,000

272,727

564,727

6

นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล

30,000

184,615

214,615

30,000

272,727

302,727

7

นายบดินทร์ แสงอารยะกุล

30,000

184,615

214,615

30,000

272,727

302,727

8

นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์

30,000

184,615

214,615

30,000

272,727

302,727

9

นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย

30,000

184,615

214,615

30,000

272,727

302,727

345,000

1,846,154

3,847,154

370,000

2,727,273

4,753,273

รวม

1,656,000

1,656,000

ค่าตอบแทนของผู ้บริหาร
ปี 2555
ตําแหน่ง

จํานวน (ท่าน)

ผู ้บริหาร

9

จํานวนเงิน
(ล้านบาท)
10.885

รายละเอียดค่าตอบแทน

จํานวน (ท่าน)

เงินเดือน โบนัส ประกันสังคม
กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ

10

ปี 2556
จํานวนเงิน
(ล้านบาท)
12.609

รายละเอียดค่าตอบแทน
เงินเดือน โบนัส ประกันสังคม
กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
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ลําดับที่

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 34
จํานวนครัง้ ที่เข้าประชุ ม
ปี 2556

นายเสรี จินตนเสรี
นายวงศ์ชยั แสงอารยะกุล
นายปั ญจะ เสนาดิสัย
นายชัยพัฒน์ สหัสกุล
นายวินิต ช่ อวิเชียร
นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล
นายบดินทร์ แสงอารยะกุล
นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์
นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย

คณะกรรมการ

6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
5/6

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน1
2/2

5/5
5/5
5/5

2/2
2/2
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ชื่อ – นามสกุล
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การกํากับดูแลกิจการ
การกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรือบรรษัทภิบาล ตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย คือ ระบบที่จัดให้มีโครงสร้าง และกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และผู ้ถือหุ้น เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน นําไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมู ลค่าให้กับผู ้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคํานึงถึงผู ้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย
ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดําเนินธุ รกิจภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการที่ดี และ
ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นพืน้ ฐานของการเติบโตทางธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งสามารถแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
1.

สิทธิของผู ้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู ้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิ ดเผยข้อมู ลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 และ 2 สิทธิของผู ้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทเคารพสิทธิของผู ้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ สิทธิพืน้ ฐานตามกฎหมาย เช่ น การเข้าร่วม
ประชุ มเพื่อใช้ สิทธิออกเสียงในการประชุ มผู ้ถือหุ้น การอนุมัติจ่ายเงินปั นผล การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น และสิทธิ
มากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยเปิ ดเผยข้อมู ล ข่าวสารต่างๆ ที่สําคัญให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ในวันประชุ มผู ้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุ มทุกท่านหากไม่มีเหตุจําเป็นซึ่ งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่ งในปี ที่
ผ่านมา มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุ มทุกท่าน เมื่อเริ่มประชุ มประธานในที่ประชุ มซึ่ งเป็นประธานกรรมการได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ ในการ
ประชุ ม และให้สิทธิผู้ถือหุ้นได้เลือกกรรมการเป็นรายบุ คคล รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการประชุ มหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคําถามมายังบริษัทล่วงหน้าผ่านทาง
อีเมลของบริษัทอีกด้วย
ภายหลังการประชุ มผู ้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทํารายงานการประชุ มและเผยแพร่รายงานการประชุ มในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน
14 วัน
สําหรับการดูแลเรื่องการใช้ ข้อมู ลภายใน คณะกรรมการมีนโยบายมิให้กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมู ล
ภายในนําข้อมู ลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู ้อื่น ซึ่งรายละเอียดอยู ่ในหัวข้อการดูแลการใช้ ข้อมู ลภายใน นอกจากนีใ้ นเรื่องการ
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ในเรื่องการประชุ มผู ้ถือหุ้น ก่อนการจัดประชุ มสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุ ม
และเสนอชื่อกรรมการบริษัทล่วงหน้าตัง้ แต่กลางเดือนพฤศจิกายน โดยคณะกรรมการได้กําหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่ น สัดส่วนการถือ
หุ้นของผู ้ที่เสนอ รายละเอียดของข้อมู ลประกอบการพิจารณา ช่ องทางรับเรื่อง กําหนดเวลารับเรื่อง และได้มีการแจ้งข้อมู ลผ่าน
ระบบเผยแพร่ข้อมู ลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิ ดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์ในเว็บไซด์ของบริษัท ส่วนการส่งหนังสือ
เชิ ญประชุ ม บริษัทได้แนบข้อมู ลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ รวมทัง้ หนังสือมอบฉันทะแบบต่างๆ และ
รายชื่อกรรมการอิสระในกรณีไม่สามารถมาร่วมประชุ มได้แต่ต้องการตัวแทนในการมอบฉันทะ โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุ ม
พร้อมเอกสารแนบทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาข้อมู ลก่อนได้รับเอกสารฉบับ
จริง
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ทํารายการที่เกี่ยวโยง บริษัทมีมาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยง ซึ่ งกรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วน
เกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิออกเสียงในกระบวนการพิจารณาธุ รกรรมระหว่างบริษัทกับผู ้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

หมวดที่ 3 บทบาทของผู ้มีส่วนได้เสีย
บริษัท ได้ให้ความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทัง้ ภายใน และภายนอกบริษัท
ตัง้ แต่ผู้ถือหุ้น
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่ แข่งทางการค้า ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อ สังคมและส่ วนรวม
คณะกรรมการจึงได้กําหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมธุ รกิจ สําหรับใช้ เป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ ายบริหาร และ
พนักงานของบริษัทยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดําเนินงาน โดยถือเป็นภาระหน้าที่ และเป็นวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติ ซึ่ งสรุ ปได้ดังนี้
•

การปฏิบัติต่อพนักงานนัน้ บริษัทได้คํานึงถึงความสําคัญของพนักงานทุกคนและให้การดูแลรวมถึงความเป็นธรรมใน
ด้านโอกาส ผลตอบแทน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

•

การปฏิบัติต่อลูกค้า บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อความพอใจและความเชื่อมัน่ ของลูกค้าโดยให้บริการอย่างมีคุณภาพใน
ราคาที่เป็นธรรม และรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น

•

การปฏิ บั ติ ต่ อ คู่ ค้ า บริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต่ อ คู่ ค้ า ด้ ว ยความเสมอภาค และเป็ นธรรม เช่ น ไม่ เ รี ย ก หรื อ ไม่ รั บ หรื อ จ่ า ย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงพัฒนาและ
รักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา และมีความเชื่อถือซึ่ งกันและกัน

•

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทดําเนินธุ รกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ได้แก่ประพฤติปฏิบัติ
ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่ทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางให้ร้าย เป็น
ต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสําคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยปฏิบัติตามข้อกฎหมาย หรือข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมและมีมาตรการการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการดําเนินงานด้วย โดยในด้าน
สิง่ แวดล้อม บริษัทได้กําหนดมาตรการในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทัง้ ส่วนหน่วยงานและโรงงานซ่ อมบํารุ ง นอกจากนี้ บริษัท
ได้มีการรณรงค์ให้พนักงานช่ วยกันประหยัดทรัพยากรและพลังงานด้านต่างๆ ทัง้ การใช้ ไฟฟ้ า นํา้ ประปา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
นํา้ มัน ซึ่งจากการติดตามพบว่า มีการใช้ นาํ ้ มันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
ทางด้านสังคม บริษัทได้สมทบทุนร่วมบริจาคโครงการอุ ปสมบทเฉลิมพระเกียรติ บริจาคเงินเพื่อบู รณะจิตรกรรมบานประตู
วัด ร่วมทําบุ ญทอดกฐิ นกับ บริษัท แอลพีเอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ณ วัดปากบ่อ และร่วมทําบุ ญกฐิ น ณ วัดหนอง
้ ู ้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทผ่านทางเลขานุการบริษัท ผ่านทาง
ทัง้ นีผ
เว็บไซต์ของบริษัทหรือทางไปรษณีย์ และหากผู ้ใดพบการกระทําผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือ
ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง สามารถแจ้งข้อมู ลผ่านเลขานุการบริษัท โดยบริษัทจะคุ้มครองผู ้แจ้งเบาะแสโดยไม่เปิ ดเผยชื่ อผู ้แจ้ง
เบาะแส และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู ้พิจารณาตรวจสอบข้อมู ลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมู ลและความโปร่งใส
บริษัทจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมู ลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทัง้ ข้อมู ลทางการเงินและข้อมู ลที่มิใช่ ข้อมู ลทางการเงินทาง
เว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทได้เปิ ดเผยข้อมู ลขององค์กร การกํากับดูแลกิจการที่ดี โครงสร้างผู ้ถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการ
รวมทั ้ง ข่ า วสารต่ า งๆ ของบริ ษั ท ทั ้ง จากภายในและภายนอกทางเว็ บ ไซด์ ข องบริ ษั ท ซึ่ ง ข้ อ มู ล ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ทั ้ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดรายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้อมู ลประจําปี (แบบ56-1) และงบการเงินของบริษัทได้ ซึ่ งจะ
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ปล้อง
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ทําให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมู ลได้สะดวก นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตัง้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทําหน้าที่สื่อสาร
กับผู ้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทวั่ ไปอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู ้บริหารจํานวน 4
ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู ้บริหารอีก 1 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุ ฒิหลากหลายสาขา ทัง้ ด้านกฎหมาย
บัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การกํากับดูแล รวมถึงงานวิศวกรรม ซึ่ งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริษัท ทัง้ นี้
คณะกรรมการได้ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิ สระที่ เข้มกว่ าข้ อกํ าหนดของก.ล.ต.และตลท.
คณะกรรมการได้แต่งตัง้
คณะกรรมการชุ ดย่อยจํานวน 3 ชุ ด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ า ตอบแทน โดยคณะกรรมการชุ ดย่ อ ยมี ขอบเขตอํ า นาจหน้ า ที่ และคุ ณ สมบั ติ ซ่ึ ง กํ า หนดโดยคณะกรรมการบริ ษั ท ทั ้ง นี้
คณะกรรมการชุ ดย่อยจะรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส และคณะกรรมการบริหารจะ
รายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายเดือน
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบวิสัยทัศน์ ทิศทางแนวโน้มของธุ รกิจ ประมาณการรายได้ของปี ถัดไป รวมถึง
พิจารณาอนุมัติงบประมาณลงทุนประจําปี นอกจากนีไ้ ด้พิจารณาทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง รวมถึงรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี) และให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
โดยตัง้ แต่ปี 2550 คณะกรรมการได้เริ่มมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายคณะ ส่วนค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการได้
กําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ซึ่ งได้ผ่านการอนุมัติจากผู ้ถือหุ้น ทัง้ นี้ ได้มีการเปรียบเทียบกับอุ ตสาหกรรมและ
พิจารณาผลการดําเนินงานของบริษัทประกอบ นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษัทได้กําหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุ ดย่อย
ยกเว้นคณะกรรมการบริหารรวมถึ งกรรมการผู ้ จั ดการใหญ่ ที่ได้รับผลตอบแทนในฐานะพนักงานบริษัทแล้ ว ส่วนค่ าตอบแทน
กรรมการผู ้จั ด การใหญ่จ ะมี ก ารกํ า หนดตามผลการประเมิ น ของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนเริ่ม ตั ง้ แต่ ก าร
ปฏิบัติงานในปี 2551

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมู ลภายใน
บริษัทมีนโยบายมิให้กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมู ลภายในนําข้อมู ลภายในไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนและ
ผู ้อื่น โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. บริษัทให้ความรู้แก่กรรมการและผู ้บริหารเกี่ยวกับการใช้ ข้อมู ลภายใน หน้าที่ในการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของ

2. กรรมการและผู ้บริหารมีหน้าที่จัดทําและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทของตน คู่สมรส และบุ ตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยต้องรายงานดังนี้
•

รายงานการถือหลักทรัพย์ครัง้ แรก (แบบ 59-1)
ภายใน 30 วันนับแต่วันปิ ดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ
ประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู ้บริหาร

•

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2)
อันเนื่องมาจากการซื้ อ ขาย โอนหรือรับโอน
หลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ภายใน 3 วันทําการนับตัง้ แต่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์นัน้ และให้ส่งสําเนา
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บริษัท และบริษัทย่อยของตน คู่สมรส และบุ ตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
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รายงานการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทภายในวันที่ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. กําหนดให้ กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมู ลภายในที่มีนัยสําคัญที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ จะต้องระงั บการซื้ อ หรือ ขายหลั กทรั พ ย์ ข องบริ ษั ทในช่ วง 1 เดื อนก่ อนที่ บริ ษั ทจะมี การ
ประกาศผลการดําเนินงาน (กําหนดเวลาในการประกาศผลการดําเนินงาน คือ 45 วันนับจากวันสิน้ ไตรมาส และ 60
วันนับจากวันสิน้ ปี บัญชี) หรือก่อนที่ข้อมู ลภายในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน

4. บริษัทมีจริยธรรมธุ รกิจเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่ งมีข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้ ข้อมู ลภายใน เพื่อประโยชน์ของกรรมการ
ผู ้บริหาร และพนักงานในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมู ลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้น
ของบริษัท
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หากพบว่ากรรมการหรือผู ้บริหารรวมทัง้ พนักงานที่รับทราบข้อมู ลภายในฝ่ าฝื นจริยธรรมธุ รกิจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ ข้อมู ลภายใน และทําให้บริษัทได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย บริษัทจะดําเนินการตามที่เห็นว่าเหมาะสมซึ่ งรวมถึงการประสานงาน
กับหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษั ท ไพลอน จํ า กั ด (มหาชน) มี น โยบายดํ า เนิ น ธุ รกิ จ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (Corperate Social
Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนักและให้ ความสํา คัญในการสนับสนุนการดําเนิ นกิจกรรมเพื่อสังคมและชุ มชนโดยรอบ
รวมทัง้ ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการดําเนินธุ รกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน
และผลประโยชน์ของผู ้มีส่วนได้เสีย เช่ น ผู ้ถือหุ้น พนักงาน ชุ มชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู ่ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐ
ตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ
ทางบริษัทฯ มุ ่งมั่นพัฒนาธุ รกิจ โดยควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสั งคม และปฏิบัติต ามข้ อกํ าหนดกฎหมาย หรื อ
ข้อกําหนดอื่นๆ รวมทัง้ แนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมี
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ มีความมุ ่งมัน่ ในการดําเนินธุ รกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบ
ของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง โดยบริษัทมุ ่งมั่นที่จะเป็นผู ้นํางานก่อสร้างฐานรากทัง้ ด้าน
คุณภาพ และประสิทธิภาพด้วยการสร้างความน่าเชื่ อถือให้กับลูกค้า ผู ้ลงทุนและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดําเนินธุ รกิจ
เพื่อเป็นการเพิ่มมู ลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักการที่ดีอันเป็น
สากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทัง้ นี้เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายและดํารงรักษาความเป็นเลิศในคุณธรรมอันเป็นคุณค่า
พืน้ ฐานขององค์กรชัน้ นํา

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ
ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชัน้ ไม่ใช้ แรงงานเด็ก

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ มีการกํากับดูแลให้ค่าจ้างอยู ่ในระดับที่เหมาะสมกับระดับของอุ ตสาหกรรม การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และ
การจัดระเบียบองค์กรนัน้ จะดําเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู ่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย
บริษัทฯ มีสวัสดิการต่างๆแก่พนักงาน และดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชี วิตการทํางานที่ดีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข รวมทัง้ มีการจัดทําประกันอุ บัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพ และการจัดตัง้ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
เพื่อสร้างหลักประกันให้พนักงาน
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางานโดยมีการจัดตัง้ คณะกรรมการความ
ปลอดภัย

อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อมในโรงงาน และหน่วยงานก่อสร้าง เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและ

สุขอนามัยที่ดีแก่พนักงานโดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทํางานอย่างสมํา่ เสมอ ติดตัง้ ถังดับเพลิง
ประตูหนีไฟ ตลอดจนจัดให้มีการฝึ กซ้ อมดับเพลิงเบือ้ งต้น ฝึ กซ้ อมอพยพหนีไฟเป็นประจําทุกปี สําหรับส่วนของโรงงานและ
สํานักงาน และจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในหน่วยงานก่อสร้าง โดยเน้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
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3.
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การทํางาน สร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่มีความปลอดภัยสําหรับพนักงาน ผู ้รับเหมา และผู ้มาเยี่ยมชมภายใน
หน่วยงานก่อสร้าง โดยมีมาตรการควบคุมให้ทุกคนปลอดภัยจากอุ บัติเหตุ และอันตรายที่อาจเกิดขึน้ ได้

4. ความรับผิดชอบต่อผู ้บริโภค
บริษัทฯ มุ ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความจริงใจต่อการ
จัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทัง้ พยายามในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือการ
บริการ โดยมุ ่งเน้นที่จะคงไว้ซ่ึ งความสัมพันธ์ที่ยงั่ ยืนกับลูกค้า

5. การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชดั เจน ถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และโดยปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน
ทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ จัดระบบภายในเพื่อควบคุมและป้ องกันปั ญหาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์ให้พนักงาน
ช่ วยกันประหยัดทรัพยากรและพลังงานด้านต่างๆ ทัง้ การใช้ ไฟฟ้ า นํา้ ประปา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ นํา้ มัน ซึ่ งจาก
การติดตามพบว่า มีการใช้ นาํ ้ มันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้

6. การร่วมพัฒนาชุ มชนหรือสังคม
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บริษัทฯ จะพิจารณาความต้องการของชุ มชน และให้ความช่ วยเหลือตามกําลังแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นรอบสถาน
ประกอบการ พร้อมทัง้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทํางานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ร่วมกับชุ มชน
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การควบคุมภายใน
บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อการบริหารธุ รกิจโดยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ เพื่อให้สามารถรักษาไว้ได้ซ่ึ ง
ผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ้น พนักงาน และผู ้มีส่วนร่วมต่างๆ กับธุ รกิจของบริษัท เนื่องจากระบบควบคุมภายในที่เริ่มต้นจากใช้ หลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี โดยระมัดระวังต่อความเสี่ยงทางธุ รกิจ และการดําเนินการ จะช่ วยเกือ้ หนุนต่อประสิทธิผล และประสิทธิภาพของ
ธุ รกิจทัง้ ในด้านการเงิน และการดําเนินการ เพื่อให้มนั่ ใจได้ถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกําหนด
บริษัทได้ดําเนินการว่าจ้างบริษัท ชญตร์ จํากัด เป็นผู ้ตรวจสอบภายในอิสระ ตัง้ แต่เดือนมิถุนายน 2548 บริษัทดังกล่าว
เป็นบริษัทที่รับตรวจสอบภายใน วางระบบบัญชี โดยเน้นงานด้านการตรวจสอบภายในเป็นหลัก เพื่อแนะนําและออกแบบระบบงาน
บัญชี พร้อมทัง้ ประเมินระบบควบคุมภายใน ทัง้ นีค้ ณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ชญตร์ จํากัดแล้วเห็นว่า
มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรว
สอบภายในในธุ รกิจ นอกจากนีบ้ ริษัท ได้แต่งตัง้ นางสาวฐิ ติมา เตียวประทีป เพื่อทําหน้าที่ประสานงานกับผู ้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจาก
ภายนอกด้วย
โดยหน้าที่และความผิดชอบของบริษัท ชญตร์ จํากัด (ผู ้ตรวจสอบภายในอิสระ) มีดังนี้
•
•
•

จัดทําแผนงานตรวจสอบประจําปี
สอบทานและให้คําแนะนําแก่ฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เหมาะสม
จัดทํารายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน และนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1
ครัง้
• ประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท พร้อมจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
• สอบทานให้ มีก ารปฏิบัติ ตามข้ อ กําหนดที่ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ฯ และคณะกรรมการกํ า กั บหลั กทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์กําหนด
โดยผลการตรวจสอบของผู ้ ต รวจสอบภายในอิ ส ระและผู ้ ส อบบั ญ ชี ภ ายนอกไม่ พ บข้ อ สั ง เกตที่ มี ส าระสํ า คั ญ ซึ่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททัง้ 3 ท่านที่เข้าร่วมประชุ มได้รับทราบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู ้
ตรวจสอบภายในอิสระและผู ้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงผลการแก้ไขของบริษัท
นอกจากนีใ้ นการประชุ มคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการฯ ได้ประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งได้มีการพิจารณาในที่ประชุ มครัง้ ที่ 5/2556 เมื่อ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 การพิจารณาจากรายงานของผู ้ตรวจสอบภายในอิสระ (ซึ่ งเป็นไปตามแบบประเมินที่สํานักงาน ก.ล.ต. ได้
ปรับปรุ ง และประกาศใช้ เมื่อเดือน สิงหาคม 2556 ตามกรอบแนวทางการปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO ฉบับปี 2013 ซึ่ ง
ปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมู ล และระบบการติดตาม ที่มีการขยายความเป็นหลักการย่อยๆ อีก 17 หลักการ) และ
รายงานของฝ่ ายบริหาร รวมถึงการตอบข้อซักถามของฝ่ ายบริหาร ซึ่ งสรุ ปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทใน
ด้านต่างๆ 5 ส่วน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่ความเหมาะสมและเพียงพอ
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ครอบคลุมองค์ประกอบของระบบควบคุมภายใน 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการ
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ปั จจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและอุ ปทานของวัตถุดบิ
วัตถุดิบหลักของบริษัทคือ คอนกรีต เหล็กเส้น ซีเมนต์ นํา้ มันดีเซล และสารละลายพยุ งหลุมเจาะ (เบนโทไนท์และโพลีเมอร์)
ภาพรวมของปี 2556 ราคาวัตถุดิบหลักประเภทคอนกรีตมีการปรับตัวสูงขึน้ อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ต้นปี ซึ่ งเป็นไปตามความต้องการใช้ ที่
มากขึ้นของอุ ตสาหกรรมก่อสร้าง สําหรับราคานํา้ มันดีเซลในปี ที่ผ่านมา แม้จะมีความผันผวนบ้างซึ่ งเป็นไปตามสถานการณ์ในแต่ละ
ช่ วง แต่ในภาพรวมถือว่าอยู ่ในระดับทรงตัวตลอดทัง้ ปี โดยเป็นผลจากนโยบายการตรึงราคาในประเทศ สําหรับราคาเหล็กเส้น ในปี
2556 ที่ผ่านมาไม่มีความผันผวนด้านราคามากนัก ซึ่ งเป็นผลจากการที่เศรษฐกิจโลกยังอยู ่ในภาวะทรงตัว ทําให้ความต้องการใช้
เหล็กในตลาดโลกค่อนข้างทรงตัวตลอดทัง้ ปี 2556
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงดําเนินนโยบายลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและการขาดแคลนของวัตถุดิบ โดย
การสั่งซื้ อ วั ตถุ ดิบบางรายการที่ใ ช้ ในโครงการที่ได้รับว่ าจ้า ง เช่ น เหล็กเส้ น เป็นการล่ ว งหน้ า ทั ง้ จํา นวน และบางรายการ เช่ น
คอนกรีตและสารละลายพยุ งหลุมเจาะ บริษัทสามารถทําสัญญากําหนดราคาคงที่ในระยะเวลาหนึ่ง ประกอบกับลักษณะงานของบริษัท
ที่ใช้ เวลาในการทํางานสัน้ โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 2 – 6 เดือน ต่อโครงการ ทําให้โอกาสที่บริษัทจะประสบกับความผันผวนของราคา
วัตถุดิบในแต่ละโครงการนัน้ จํากัด สําหรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนัน้ มีผลต่อราคาวัตถุดิบค่อนข้างตํา่
เนื่องจากวัตถุดิบหลักทัง้ หมดสามารถจัดซื้อได้ภายในประเทศ
สําหรับในกรณีของนํา้ มันดีเซลซึ่งไม่สามารถจัดซื้อล่วงหน้าหรือกําหนดราคาคงที่ได้นัน้ บริษัทมีนโยบายในการลดผลกระทบ
จากราคานํา้ มันดีเซล โดยการรณรงค์ให้มีการประหยัดการใช้ นํา้ มันดีเซลหน้างาน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ลด Down-time)
นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาปรับราคาสินค้าขึน้ เพื่อชดเชยต้นทุนตามความเหมาะสมโดยยังคงศักยภาพการแข่งขันได้

การก่อสร้างงานฐานรากนัน้ ใช้เวลาในการดําเนินการของแต่ละโครงการไม่นานนักประมาณ 2-6 เดือน และอาจใช้ เวลามาก
ที่สุดประมาณ 10-12 เดือน ในกรณีที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ ดังนัน้ บริษัทจําเป็นต้องหาโครงการใหม่มาแทนงานที่ใกล้แล้วเสร็จอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อรักษารายได้ของบริษัทให้เติบโตอย่างสมํา่ เสมอ
ในปี 2556 ที่ผ่านมา อุ ตสาหกรรมก่อสร้างงานฐานรากยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ต้นปี แม้ในช่ วงไตรมาส 4 จะ
เกิดสถานการณ์การชุ มนุมทางการเมือง แต่ในภาพรวมของอุ ตสาหกรรมยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากงานฐานรากของ
โครงการรถไฟฟ้ าสายสีแดงและสีเขียวยังอยู ่ระหว่างการดําเนินการ และการลงทุนจากภาคเอกชนในโครงการคอนโดมีเนียมซึ่ งมีการ
ขยายตัวตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้ ายังมีออกมาอย่างต่อเนื่อง ทําให้ในภาพรวมของปี 2556 ถือว่าปริมาณงานในตลาดอยู ่ในระดับที่
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ความเสี่ยงในการที่ไม่สามารถหางานใหม่เมื่อโครงการปั จจุ บันเสร็จสิน้ แล้ว
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ใกล้เคียงกับกําลังการผลิตของอุ ตสาหกรรม ทําให้การแข่งขันด้านราคาอยู ่ในระดับที่ไม่สูงนัก อย่างไรก็ตาม จากความยืดเยือ้ ของ
ปั ญหาการเมืองซึ่ งได้ส่งผลให้การลงทุนในโครงการต่างๆของภาครัฐต้องเลื่อนออกไป อาจส่งผลให้การแข่งขันด้านราคาปรับสูงขึ้นใน
อนาคตได้

ความเสี่ยงจากการสูญเสียบุ คลากรที่มีความรู้ ความชํานาญและประสบการณ์ในงานฐานราก
งานของบริษัทเป็นงานที่จําเป็นต้องใช้ บุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญในการก่อสร้างงานฐานรากไม่ว่าจะเป็นการวางแผนงาน
เทคนิคการดําเนินงาน การติดต่อหาลูกค้า การใช้ เครื่องจักรและอุ ปกรณ์ในการทํางาน ตลอดจนการซ่ อมบํารุ งเครื่องจักรให้อยู ่ในสภาพที่
พร้อมดําเนินงาน หากบริษัทสูญเสียบุ คลากรที่มีผลต่อการทํางานที่สําคัญได้แก่ ผู ้บริหารระดับสูง และวิศวกรที่มีประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถไป อาจส่งผลต่อการดําเนินงานของบริษัทได้
อย่ า งไรก็ ตาม บริ ษัทมี นโยบายในการดูแลสวั สดิ การของพนั กงานและให้ ผลตอบแทนในระดั บที่ สามารถแข่ งขั นกั บตลาดได้
นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการพัฒนาบุ คลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรทํางานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่และรักษาบุ คลากรให้ทํางานกับ
บริษัทในระยะยาว และจากระบบการบริหารงานบุ คลากรที่ดีในปั จจุ บัน หากมีบุคลากรส่วนใดขาด บริษัทสามารถสลับสับเปลี่ยนบุ คลากรเพื่อ
ทดแทนส่วนที่ขาดไปได้ทันทีโดยไม่กระทบกับการดําเนินงานของบริษัท

ความเสี่ยงจากการก่อสร้างโครงการล่าช้ ากว่ากําหนด
ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความล่าช้ าของโครงการโดยทัว่ ไป อาจเกิดจากความล่าช้ าอันเนื่องมาจากผู ้ว่าจ้างเอง เช่ น เรื่องการ
ส่งมอบพื้นที่ การพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ในกรณีที่เจ้าของโครงการส่งมอบพื้นที่ล่าช้ า บริษัทอาจได้รับ
ค่าชดเชยการรอพื้นที่ (Stand-by

Fee) จากเจ้าของโครงการตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ความล่าช้ านี้อาจมีผลกระทบต่อ

ระยะเวลา และค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้าง ซึ่ งบริษัทได้ลดความเสี่ยงจากความล่าช้ าเหล่านี้ โดยมีการประชุ มวางแผนกับผู ้ว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง
ซึ่ งบริษัทจะนําเครื่องจักรเข้าสถานที่ก่อสร้างก็ต่อเมื่อผู ้ว่าจ้างได้จัดเตรียมความพร้อมของพืน้ ที่สําหรับการทํางานเรียบร้อยแล้ว โดยที่
บริษัทให้ความร่วมมือและประสานงานกับผู ้ว่าจ้าง เพื่อให้งานก่อสร้างสําเร็จลุล่วงตามระยะเวลาที่กําหนด
นอกจากนีค้ วามล่าช้ าอาจเกิดจากผู ้รับจ้างหรือบริษัทเอง เช่ น ในกรณีที่เกิดภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบหลัก โดยถ้าบริษัทไม่
สามารถส่งมอบงานได้ตามกําหนดก็อาจต้องเสียค่าปรับ ซึ่ งบริษัทลดความเสี่ยงโดยการสัง่ ซื้อวัตถุดิบบางรายการที่ใช้ ในโครงการที่ได้รับ
ว่าจ้างเป็นการล่วงหน้าทัง้ จํานวน นอกจากนีห้ ากมีความจําเป็นบริษัทยังสามารถที่จะเพิม่ กําลังคนและเครื่องจักรเพื่อเร่งรัดงานได้

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งปลูกสร้างอาจเกิดขึ้นโดยมีสาเหตุได้หลายประการ เช่ น ความผิดพลาดจากการออกแบบ หรือการ
ก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่ งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บ ดังนัน้ การฟ้ องร้องจากผู ้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์
ดังกล่าว อาจส่งผลให้บริษัทถูกเรียกร้องความเสียหายได้
เมื่อบริษัทส่งมอบงานให้กับผู ้ว่าจ้างแล้วบริษัทจะมีการวาง Maintenance Bond หรือออกหนังสือรับประกันผลงานจากบริษัท เป็น
ระยะเวลา 1-2 ปี เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของผลงาน โดยที่ผ่านมา ในโครงการต่างๆ ที่บริษัทดําเนินการยังไม่เคยเกิดความเสียหายรุ นแรง
และบริษัทไม่เคยถูกฟ้ องร้องใดๆ ทัง้ นี้ เนื่องจากบริษัทมีระบบการควบคุมการก่อสร้างที่มีมาตรฐานสูง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
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ความเสี่ยงจากการที่ถูกฟ้ องร้องหากโครงการมีปัญหา
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จากขบวนการก่อสร้างให้มีน้อยที่สุด นอกจากนีใ้ นระหว่างการก่อสร้างบริษัทยังจัดให้มีประกันภัยสําหรับงานก่อสร้างเพื่อลดความเสี่ยง
และผลกระทบหากเกิดความเสียหายจากการดําเนินงาน

ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชําระหนีจ้ ากลูกค้า
จากภาวะเศรษฐกิจที่มีปัจจัยภายนอกที่ผันผวนหลายประการ เช่ น อัตราแลกเปลี่ยน ราคาวัตถุดิบกลุ่มนํา้ มันและแร่โลหะ อัตรา
เงิ นเฟ้ อ วิ กฤติ เศรษฐกิ จในยุ โรปและอเมริ กา เป็ นต้ น รวมทั ้งความวุ ่ นวายทางการเมื องภายในประเทศ อาจส่ งผลกระทบต่ อภาค
อสังหาริมทรัพย์และธุ รกิจก่อสร้าง ทําให้ลูกค้าบางรายของบริษัทประสบปั ญหาสภาพคล่อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการชําระหนีใ้ ห้แก่บริษัท
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชําระหนี้ บริษัทจะทําการตรวจสอบฐานะการเงินและชื่อเสียงของลูกค้าก่อนตัดสินใจรับ
งาน และในบางกรณี บริษัทจะขอหลักประกันการชําระเงินก่อนเริ่มดําเนินงาน เช่ น เงินจ่ายล่วงหน้า หนังสือคํา้ ประกันการชําระเงิน หรือตั๋ว
อาวัล สําหรับลูกหนีท้ ี่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้นัน้ บริษัทจะพิจารณาตัง้ สํารองค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ และติดตามทวงหนีด้ ังกล่าวจนถึง

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6

ที่สุด หรือหากจําเป็น บริษัทจะดําเนินการทางกฎหมายต่อไป
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คําอธธิบายแลละการวิวิเคราะห์์จากฝ่ ายจัดกาาร

ภาพรวมของการดําเนิ
า นงานที่ผ่
ผานมา
ใ 2556 โครงงการก่อสร้างขนนาดใหญ่โดยภาครัฐเพื่อเตรียมคววามพร้อมรองรัรับการเปิ ดเสรีอาาเซียน (AEC) เช่ น โครงการ
ในปี
รถไฟฟ้ ายัยังคงดําเนินการไไปได้อย่างต่อเนื่อง
อ ตลอดจนราคานํา้ มันที่ยังคงอยู
ค ่ในระดับสูง ทําให้คอนโดมิเนนียมในทําเลที่มีศัศกั ยภาพสูง
เช่ น ใกล้สถานีรถไฟฟ้ ายังคงเป
ง ็ นที่นิยม ทํทาให้มีโครงการของผู ้ประกอบกการรายใหญ่ออกมาต่อเนื่องตลลอดทัง้ ปี

อีกทัง้ ยังมีการ

ลงทุนก่อสร้
ส างโดยภาครัฐเพื
เ ่อการพัฒนาประเทศในลักษณ
ณะอื่น ๆ เช่ น โครงการก่อสร้างออาคารศาลฎีกา โครงการก่อสร้
ส างอาคาร
รัฐสภา โคครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานใหญ่ของ บมจจ. กสท. โทรคมนาคม เป็นต้น ทํทาให้งานก่อสร้าางฐานรากยังเป็นที
น ่ต้องการ
ตลอดทัง้ ปส่
ปี งผลให้การแข่งขั
ง นในตลาดไม่รุนแรง
น
ทัง้ นีใ้ นปี 2556 นี้ บริษัทและบริริษัทย่อยมีรายไดด้จากงานก่อสร้ร้างรวมทัง้ สิน้ 1,293.86

ล้านนบาท โดยแบ่งเปป็นโครงการ

ภาคเอกชนนร้อยละ 69.25 และโครงการภาคครัฐร้อยละ 30.775

ผลการดดําเนินงาน
ปี 2556 บริษัทและบริ
แ
ษัทย่อยมีรายได้จากการรัรับจ้างก่อสร้างรรวม 1,293.86
203.94 ล้านบาท
า
หรือเพิ่มขึ
ม น้ ร้อยละ 18.771

ล้านบาท

่ ่มขึ้นจากปี ก่กอนจํานวน
ซึซงเพิ

โดยงานนภาครัฐที่สําคัญได้
ญไ แก่ โครงการกก่อสร้างอาคารศศาลฎีกา โครงกการก่อสร้าง

อาคารรัฐสภา
ส โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานใหญ่ของ
อ บมจ. กสท. โทรคมนาคม โคครงการปรับปรุ งรระบบระบายนํา้ ด้านใต้คลอง
ภาษี เจริญถึงคลองสนามชัชัย(ปรับปรุ งสถานีสูบนํา้ และก่อสร้
ส างเขื่อน ค.ส.ลล.คลองเลนเปน) โครงการปรับปปรุ งเพิ่มประสิทธิภาพสถานี
สูบนํา้ คลอองกรวย โครงกการก่อสร้างเขื่อน
อ ค.ส.ล.และ สถานี
ส สูบนํา้ คลองทรงกระเทียมจจากซอยโชคชัย4

ถึงคลองจัน่ โครงการ

ก่อสร้างเขืขื่อน ค.ส.ล.คลอองตาสาด โครงงการก่อสร้างเขืขื่อน ค.ส.ล.คลอองวัดยานนาวาา ส่วนโครงการรภาคเอกชนที่สําคั
า ญ ได้แก่
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ด้านต้นทุนของบบริษัท บริษัทยังคงรั
ง กษานโยบายยการจัดซื้อวัสดุหลักทีใ่ ช้ในการกก่อสร้างงานฐานนรากตัง้ แต่เมื่อตกลงรับงาน
เพื่อควบคุคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของราคาววัสดุสําหรับโครงงการนัน้ ๆ อย่างไรก็
า ตามงานเสสาเข็มเจาะเป็นงาานที่ใช้ เวลา
ก่อสร้างไม่ม่นานนัก หากมีความผั
ค
นผวนเนื่องจากราคาวั
อ
สดุดผลกระทบก็จะคค่อนข้างจํากัด และเมื
แ ่อรับงานโครงการใหม่ก็จะสสามารถปรับ
่มีระยะเวลาการก่อสร้ร้างนานที่ได้รับผ
ราคาให้สอดคล้
อ องกับต้นทุทนที่เปลี่ยนไปได้้ ทัง้ นี้บริษัทมีโครงการที
โ
ผลกระทบด้านต้ต้นทุน ได้แก่
โครงการปปรับปรุ งคลองระะบายนํา้ ต่างๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญากั
ญ
บภาครัฐ (บริษัทได้จ้างเเหมาช่ วงต่อให้บบริษัทย่อยเป็นผ้
ผู ้ดําเนินการ
ก่อสร้าง) ซึ่ งไม่สามารถปรัรับราคากับภาครัรัฐได้ โครงการเหล่านีไ้ ด้รับผลกกระทบจากปั ญหาอุ ทกภัยครัง้ ใหญ
ญ่ในปี 2554 แลละผลกระทบ
จากการเตตรียมป้ องกันอุ ทกภัยและการปรับขึ
บ น้ ค่าแรงขัน้ ตําเป
า่ ็ น 300 บาาทในปี 2555 ตลอดจนมี
ต
ปัญหาาอุ ปสรรคของพื
พืน้ ที่บริเวณ
ก่อสร้าง เชช่ น มีการรุ กลํา้ พื
พน้ ที่โดยประชาชน ทําให้โครงการรเกิดความล่าช้ า อย่างไรก็ตามบบริษัทย่อยได้ทํากการประมาณการรต้นทุนการ
ก่อสร้างโคครงการเหล่านันใหม่
น้
ให้สอดคล้องกั
อ บสภาวะในปัปั จจุ บัน และได้ตัตง้ สํารองผลขาาดทุนที่คาดว่าจจะเกิดจากการก่อสร้
อ างของ
โครงการเหหล่านัน้ ไว้
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โครงการ Central WestGate โครงการพัฒนาที่ดินซอยหลังสวน Block 3

โครงการ Show DC (Additional)

โครงการ

คอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.เอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ เป็นต้น
ต้นทุนงานรับจ้างประกอบไปด้วยค่าจ้างแรงงาน ค่าวัสดุที่ใช้ ในการก่อสร้าง ค่าเสื่อมราคา วัสดุสิน้ เปลือง และค่าใช้ จ่ายใน
การผลิตอื่นๆ เรียงตามลําดับตามมู ลค่าต้นทุน ซึ่ งวัสดุก่อสร้างหลักของงานฐานราก ได้แก่ คอนกรีตผสมเสร็จ ซี เมนต์ เหล็กเส้น
นํา้ มันดีเซล และสารละลายพยุ งหลุมเจาะ (เบนโทไนท์และโพลีเมอร์) โดยราคาของวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดและ
เศรษฐกิจ
ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนจากงานก่อสร้างรวม 1,026.36 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 57.65 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.95 คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้จากงานก่อสร้างร้อยละ 79.33
บริษัทมีค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริหารซึ่ งประกอบไปด้วย ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้ จ่ายสํานักงาน ภาษี และ
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เป็นต้น โดยในปี 2556 บริษัทและบริษัมย่อยมีค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริหารเท่ากับ 71.23 ล้าน
บาท เป็นส่วนเฉพาะของบริษัทจํานวน 61.66 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึน้ จากปี ก่อน 16.29 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 35.90 และเป็นส่วน
ของบริษัทย่อยจํานวน 9.57 ล้านบาท
ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้กลับรายการค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญรวม 4.84 ล้านบาท
สําหรับ ปี 2556 จากผลประกอบการของบริษัทมีกําไรสุทธิเท่ากับ 155.06 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน 77.02 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 98.70 มีกําไรสุทธิต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐานในอัตรา 0.61 บาทต่อหุ้น ส่วนผลประกอบการเมื่อรวมกับบริษัทย่อยมีกําไร
สุทธิเท่ากับ 162.92 ล้านบาท (ส่วนที่เป็นของผู ้ถือหุ้นของบริษัท 159.07 ล้านบาท และ เป็นส่วนของผู ้ถือหุ้นส่วนน้อย 3.85 ล้าน
บาท)

ฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 987.43 ล้านบาทซึ่ งเป็นสินทรัพย์หมุ นเวียน 697.34
ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนประมาณ 107.12 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์ไม่หมุ นเวียนจํานวน 290.09 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน
ประมาณ 35.73 ล้านบาท สินทรัพย์ที่เพิ่มขึน้ ส่วนใหญ่ เป็นการเพิ่มขึน้ ในรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 57.28
ล้านบาท

รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชําระเพิ่มขึ้นประมาณ 113.82 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร และอุ ปกรณ์เพิ่มขึ้นประมาณ 25.97

ล้านบาท โดยมีอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์สําหรับปี 2556 เท่ากับร้อยละ 17.79
ล้านบาท เป็นประเภทหนีส้ ิน
หมุ นเวียนจํานวน 334.87 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ประมาณ 71.12 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงในส่วนของเงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้ ประมาณ 29.78 ล้านบาท เจ้าหนีก้ ารค้าและตัว๋ เงินจ่ายประมาณ 93.51 ล้านบาท และอื่นๆเพิ่มขึน้ ประมาณ
52.17 ล้านบาท เป็นประเภทหนีส้ ินไม่หมุ นเวียนจํานวน 25.62 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2555 ประมาณ 7.73 ล้านบาท ซึ่ งเป็นการ
เพิม่ ขึน้ ในส่วนของหนีส้ ินตามสัญญาเช่ าซื้อประมาณ 8.97 ล้านบาท และอื่นๆลดลงประมาณ 1.24 ล้านบาท
ส่วนของผู ้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามงบการเงินรวมมีจํานวน 626.94 ล้านบาท โดยในส่วนเฉพาะของ
บริษัทมีส่วนของผู ้ถือหุ้นเท่ากับ 624.29 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนซึ่งเท่ากับ 425.92 ล้านบาท ทัง้ นีใ้ นระหว่างปี บริษัทได้จ่ายเงินปั น
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ทางด้านหนีส้ ิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนีส้ ินรวม 360.49
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ผลเป็นเงิน 56 ล้านบาท ตามงบการเงินรวมบริษัทมีอัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู ้ถือหุ้นเท่ากับ 0.58 เท่า และอัตราผลตอบแทน
ของผู ้ถือหุ้นอยู ่ที่ร้อยละ 31.10

ค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชี
ในปี 2556 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัทแกรนท์ ธอนตัน จํากัด เป็น
จํานวนเงิน 890,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีที่เป็นส่วนเฉพาะของบริษัท 640,000 บาท และส่วนของบริษัทย่อยจํานวน 250,000
บาท บริษัทไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่จ่ายให้กับผู ้สอบบัญชี สํานักงานผู ้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุ คคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู ้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี ดังกล่าว ทัง้ นี้ ไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่ น ค่าจัดพิมพ์งบ
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การเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี
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รายการระหว่างกัน
ในการประกอบธุ รกิจ บริษัทได้มีการทํารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย โดยข้อมู ลรายละเอียดรายการระหว่างกันได้
เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 สําหรับปี สนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน
เมื่อบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ แล้ว คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ
ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมู ลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือการจําหน่ายสินทรัพย์ที่สําคัญของ
บริษัท
ทัง้ นี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึน้ กับบุ คคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู ้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็นของการเข้าทํารายการและความเหมาะสม
ทางด้านราคาของรายการนัน้ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดําเนินธุ รกิจปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบ
ราคาที่เกิดขึน้ จริงกับบุ คคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ
เกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ ยวชาญอิสระหรือผู ้สอบบัญชี ของบริษัทเป็นผู ้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนําไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู ้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ บริษัทจะ
เปิ ดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือการสอบทานจากผู ้สอบบัญชีของบริษัท
บริษัทได้ยึดถือตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือการได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนซึ่ งจะมีการแก้ไขเพิม่ เติมการปฏิบัติรวมถึงการเปิ ดเผยสารสนเทศต่อผู ้ถือหุ้นของบริษัท ผู ้
ลงทุนทัว่ ไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การขออนุมัติจากที่ประชุ มคณะกรรมการและ/หรือที่
ประชุ มผู ้ถือหุ้นตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดไว้ ทัง้ นีก้ รรมการหรือผู ้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่มี
สิทธิ์ออกเสียงในกระบวนการพิจารณาธุ รกรรมระหว่างบริษัทกับผู ้มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันรวมทัง้ การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ งสินทรัพย์ในอนาคต
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การเข้าทํารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตจะต้องเป็นไปตามมาตรการที่ได้กําหนดไว้แล้วข้างต้น
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้กําหนดให้คณะกรรมการ
บริษัทจัดทํางบการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมาที่เป็นจริงและสมเหตุผล
ฝ่ ายบริหารได้จัดทํางบการเงินขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยได้เลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
โดยสมํ่าเสมอ ตลอดจนใช้ ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํางบการเงิน รวมทัง้ การเปิ ดเผยข้อมู ลที่
สําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด ในการตรวจสอบฝ่ ายบริหาร
ได้สนับสนุนข้อมู ลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชี สามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดย
ความเห็นของผู ้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู ้สอบบัญชีซ่ึ งแสดงไว้ในรายงานประจําปี แล้ว
คณะกรรมการได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบในการกํ า กั บ ดู แ ลรายงานทางการเงิ น ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยได้ แ ต่ ง ตั ้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุ ฒิ เพื่อรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง
ครบถ้วน มีการใช้ นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสมํา่ เสมอ ตลอดจนสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อป้ องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญและเพียง
พอที่จะดํารงรักษาทรัพย์สินของบริษัท โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานจากประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรายงานประจําปี แล้ว
จากวิธีปฏิบัติและการกํากับดูแลข้างต้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ณ

(นายเสรี จินตนเสรี)

(นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล)

ประธานกรรมการ

กรรมการผู ้จัดการใหญ่
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วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานได้ถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ ไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีนายปั ญจะ เสนาดิสัย เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายชัยพัฒน์ สหัสกุลและ นายวินิต ช่ อวิเชียรเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยกําหนดไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่อง
คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551
และได้รายงานผลการประชุ มคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อที่ประชุ มคณะกรรมการบริษัทเป็นวาระประจํา
ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุ มทัง้ สิน้ 5 ครัง้ และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุ มครบทัง้ 3 ท่าน
ทุกครัง้ โดยได้พิจารณาและดําเนินการเรื่องต่างๆ ดังนี้
1.

สอบทานการรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี สําหรับปี 2556 ร่วมกับ
ผู ้สอบบัญชี และฝ่ ายบริหาร เพื่อให้มัน่ ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ ไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และเป็นไปตามประกาศของ ก.ล.ต.และ ตลท. ซึ่ งมีการเปิ ดเผยข้อมู ล
อย่างเพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อผู ้ถือหุ้นและนักลงทุนทัว่ ไปในการนําไปใช้ ประกอบการ
ตัดสินใจ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ให้การสนับสนุนและติดตามการนํามาตรฐาน
บัญชี สากล (IFRS) มาปฏิบัติ ตามที่สภาวิชาชี พบัญชี และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ได้ให้แนวทางไว้ นอกจากนีใ้ นปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมหารือกับผู ้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
บริหาร 1 ครัง้ เพื่อให้ความมัน่ ใจว่าผู ้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

2.

การสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

3.

การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ชญตร์ จํากัด เป็นผู ้ตรวจสอบภายในอิสระต่ออีก 1 ปี และได้
อนุ มัติขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายในประจํา ปี 2557
โดยให้ ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ

4.

สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลท. หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริษัท
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คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจาก
รายงานของฝ่ ายตรวจสอบภายในและของผู ้สอบบัญชี ซึ่งผู ้สอบบัญชี ได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า ไม่พบประเด็น
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญในปี 2556 นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยรวมทัง้ พิจารณาคําถามที่ใช้ ในแบบประเมินที่จัดทําขึ้นตามแนวทางของ
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) คณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่ งผลการประเมินในปี
2556 พบว่า หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอ
เหมาะสมและมีประสิทธิผล
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คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการที่จะมัน่ ใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริษัท
5.

รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในปี 2556 บริษัทไม่มีรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ งสินทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียน
หากมี ร ายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมู ลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปี และรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่า
รายการที่เกิดขึ้นนัน้ สมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ ต่อบริษัท และได้ดําเนินตามเงื่อ นไขทางธุ รกิจและหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6.

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ ผู ้ซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานของผู ้สอบบัญชี จาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด แล้วมี
ความเห็นว่าเป็นผู ้มีความเป็นอิสระ มีความเข้าใจธุ รกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และประกอบวิชาชีพด้วยความเป็น
กลาง ส่งมอบงานตรงตามเวลา รวมทัง้ เป็นผู ้สอบบัญชี ที่ได้รับอนุมัติจาก ก.ล.ต. จึงเห็นควรให้ นายสมคิด เตีย
ตระกูล ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ เลขทะเบียน 3322 หรือนายธีรศักดิ์ ฉัว่ ศรี
สกุล เลขทะเบียน 6624 หรือนางสาวศันสนีย์ พู ลสวัสดิ์ เลขทะเบียน 6977 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด เป็น
ผู ้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2557 และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมัติจากที่ประชุ มผู ้
ถือหุ้นต่อไป (ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด จัดหา
ผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตอื่ น ของบริ ษั ท แกรนท์ ธอนตั น จํ า กั ด แทนได้ โดยต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด ไม่สามารถจัดหาผู ้สอบบัญชี อื่นแทนได้ ให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้พิจารณาแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีอื่นได้ และขอให้ที่ประชุ มสามัญผู ้ถือ
หุ้นประจําปี 2557 มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณาแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีรายใหม่ได้ทัง้ สอง
กรณีข้างต้น)

7.

การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงกับฝ่ ายบริหารและผู ้ตรวจสอบภายใน และเห็นว่าฝ่ าย
บริหารมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ และได้บริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู ่ในระดับที่ยอมรับ
ได้
การสอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกับฝ่ ายบริหารในเรื่องการปฏิบัติของบริษัทตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
โดยสนับสนุนกําหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทําผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทาง
การเงินไม่ถูกต้อง หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง ผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบ หรือทางเลขานุการ
บริษัท เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทได้ที่ info@pylon.co.th โดยบริษัทจะคุ้มครองผู ้แจ้งเบาะแสโดยไม่เปิ ดเผย
ชื่อผู ้แจ้งเบาะแส ทัง้ นีใ้ นปี 2556 บริษัท ไม่ได้รับการร้องเรียนใดๆ จากผู ้มีส่วนได้เสีย และจากผลการรายงานการ
กํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจําปี 2556 ซึ่ งจัดทําโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สนับสนุน
โดยตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แห่ งประเทศไทย และสํ า นักงานคณะกรรมการหลั กทรั พ ย์ แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ (กลต.) ได้
รายงานว่าบริษัทมีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู ่ในระดับดี
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8.
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9.

ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบปี ละหนึ่งครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ ให้ มั่นใจว่ า การปฏิ บั ติง านในปี ที่ ผ่ า นมา
ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย และหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของ ตลท.

10. คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้
จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที่เพี ยงพอและเหมาะสม รวมทั ง้ มี กระบวนการที่ช่ วยให้ มั่น ใจว่ าการปฏิ บั ติง านของบริ ษัทเป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อ ง
ตลอดจนมีการจัดทําและการเปิ ดเผยข้อมู ลในรายงานทางการเงินของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลา และมีการ
เปิ ดเผยข้อมู ลในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
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(นายปั ญจะ เสนาดิสัย)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็น
ผู ้บริหาร 1 ท่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีนาย
วินิต ช่ อวิเชียร เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นายวงศ์ชยั แสงอารยะกุล และนายชัยพัฒน์ สหัสกุล
เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยในรอบปี 2556
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ า ตอบแทน ได้ มีก ารประชุ มทั ง้ สิ้น 2 ครัง้ และกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ า ตอบแทนทุ กคนเข้ า ร่ ว มประชุ มทุ ก ครัง้ โดยได้
พิจารณาและดําเนินการเรื่องต่างๆ ดังนี้
1.

พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทัง้ คุณสมบัติของกรรมการ

2. พิจารณาคัดเลือก สรรหาบุ คคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับกิจการของบริษัท และเสนอชื่อเป็น
กรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุ มผู ้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้
3. พิจารณาการจัดสรรค่าตอบแทนของคณะกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2555 ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
จากผู ้ถือหุ้นและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรที่ได้กําหนดไว้
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 2555 และกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู ้จัดการใหญ่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5. พิจารณางบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน โบนัส เบีย้ ประชุ ม ประจําปี 2556
โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนเฉลี่ยของอุ ตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทนเฉลี่ยของตลาดเอ็ม เอ ไอ ค่าตอบแทนเฉลี่ย
ของบริษัทที่มีระดับรายได้ และกําไรสุทธิใกล้เคียงกัน ปริมาณงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุ มผู ้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
6. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการผู ้จัดการใหญ่ ประจําปี 2556
และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทได้
คัดเลื อกและสรรหาผู ้ที่มีคุณสมบัติครบถ้ว นตามพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพ ย์และกฎหมายธุ รกิจที่ เกี่ยวข้อ ง
รวมทัง้ พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของผู ้ที่จะได้รับคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ รวมถึงโครงสร้างและ
องค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่
กํ า หนดไว้ อ ย่ า งเหมาะสม และภายในวงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ มผู ้ ถือ หุ้ น นอกจากนี้ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครัง้ ที่มีการประชุ ม

(นายวินิต ช่ อวิเชียร)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6

7. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้นตามกฎหมายที่มี
การเปลี่ยนแปลง
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รายงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ

ผู ถ้ อื หุ้นของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู ้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม
สําหรับปี สิน้ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบ
การเงินเฉพาะของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู ้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สําหรับปี สิน้ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุสรุ ป
นโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู ้บริหารต่องบการเงิน
ผู ้บริหารของบริษัทเป็นผู ้รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินของไทย และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมู ลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู ส้ อบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู ้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดั งกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้ าพเจ้า ได้ปฏิ บัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย ซึ่ งกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมู ลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสําคัญหรือไม่

ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รวบรวมมานัน้ เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6

การตรวจสอบรวมถึงการใช้ วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี เกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมู ลในงบ
การเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ ขึน้ อยู ่กับดุลยพินิจของผู ้สอบบัญชี ซึ่ งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมู ลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู ้สอบ
บัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของบริษัท เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
บริษัท การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีที่จัดทําขึน้ โดยผู ้บริหาร รวมทัง้ การประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
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ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวข้างต้นแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และผลการดําเนินงานรวมและกระแส
เงินสดรวมสําหรับปี สิน้ สุดวันเดียวกันของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิน้ สุดวันเดียวกันเฉพาะของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
นายสมคิด เตียตระกูล
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 2785
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กรุ งเทพมหานคร
20 กุมภาพันธ์ 2557

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 56

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 57

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 58

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6

บริษัท ไพลลอน จํากัด (มหาชน) 559

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 60

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 61

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 62

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6

บริษัท ไพลลอน จํากัด (มหาชน) 663

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 64
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
1. ข้อมู ลทัว่ ไป
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2545 โดยดําเนินธุ รกิจให้บริการงานฐานราก
รับจ้างหล่อเสาเข็ม ทําเสาเข็มประเภทต่างๆ และให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2548 และ หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตัง้ แต่วันที่ 23 ธันวาคม 2548 สํานักงานจดทะเบียนของ
บริษัทตัง้ อยู ่เลขที่ 170/16 ซอยสามมิตร (สุขุมวิทซอย 16) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ
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2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงินรวม
2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนีไ้ ด้จัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปที่ประกาศใช้ ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และ
มาตรฐานการบัญชี ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 การแปลงบการเงินฉบับนีเ้ ป็นภาษาอื่น ให้ยึดถืองบการเงินที่จัดทําขึน้ เป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ์
งบการเงินนีไ้ ด้จัดทําขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะ
ในระหว่างปี 2556 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่ใน
ปี 2555 และการตีความมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้ สําหรับงบ
การเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ฝ่ ายบริหารของบริษัทได้พิจารณาถึงผลกระทบของ
มาตรฐานบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านีเ้ มื่อนํามาถือปฏิบัติแล้ว

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานฉบับนีก้ ําหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยระบุ ผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดจากความแตกต่างของมู ลค่าสินทรัพย์และ
หนีส้ ินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและที่ใช้ ในการคํานวณภาษีเงินได้ เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษี เป็นสินทรัพย์หรือหนีส้ ินภาษี เงิน
ได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด เริ่มตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีดังกล่าวและปรับย้อนหลังงบการเงินของปี ก่อนที่แสดงเป็นข้อมู ลเปรียบเทียบ เสมือนหนึ่งว่าบริษัทและบริษัทย่อย
รับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาโดยตลอดในปี ก่อนๆ
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งบการเงินนีจ้ ัดทําขึน้ โดยใช้ นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่ นเดียวกับที่ใช้ สําหรับการจัดทํางบการเงินสําหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยกเว้นการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้มาถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
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ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ
เริ่มตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ
โดยปรับปรุ งผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู ้ถือหุ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
31 ธันวาคม 2556
31 ธันวาคม 2555
1 มกราคม 2555
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิม่ ขึน้
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิม่ ขึน้
กําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิม่ ขึน้ – สุทธิ

2,168,469
163,159
2,005,310

2,728,797
237,169
2,491,628

2,655,940
545,963
2,109,977

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
สําหรับปี สนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
กําไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐานเพิม่ ขึน้ (ลดลง) (บาทต่อหุ้น)

486,318
(0.002)

(381,651)
0.002

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต่องบการเงิน มีดังนี้ :
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
รายการปรับปรุ งกําไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ย้อนหลัง
ผลกระทบระหว่างปี 2555 – สุทธิ
รายการปรับปรุ งกําไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ย้อนหลัง – สุทธิ

2,109,977
381,651
2,491,628

งบการเงินรวมนีไ้ ด้รวมงบการเงินของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย คือ

ชื่อบริษัทย่อย
บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
2556
2555
51

ลักษณะธุ รกิจ
51

ให้บริการรับออกแบบ ก่อสร้าง ทีป่ รึกษา และ
ตกแต่งสําหรับสิง่ ปลูกสร้างต่างๆ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6

2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ยอดสินทรัพย์ของบริษัทย่อยซึ่ งรวมอยู ่ในงบการเงินรวมคิดเป็นร้อยละ 18.37 และ
ร้อยละ 11.56 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ รายได้สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ของบริษัทย่อยซึ่ ง
รวมอยู ่ในงบการเงินรวมคิดเป็นร้อยละ 16.12 และ ร้อยละ 9.91 ของรายได้รวม ตามลําดับ
ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย และยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อยได้ตัดออกจากงบการเงินรวม
แล้ว
งบการเงินรวมจัดทําขึน้ โดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันสําหรับการจัดทํางบการเงินเฉพาะ
ของบริษัท หรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายคลึงกัน

3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
การรับรู้รายได้ ต้นทุนและค่าใช้ จ่าย

รายได้
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง รับรู้ตามอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จจากการประเมินของวิศวกรของบริษัท รายได้ที่รับรู้
แล้วแต่ยังไม่ถึงกําหนดเรียกชําระตามสัญญา แสดงไว้เป็น “รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชําระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
รายได้ค่าเช่ า รับรู้ตามระยะเวลาเช่ า รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วเสร็จ

ต้นทุน
ต้นทุนงานก่อสร้าง บันทึกตามอัตราส่วนร้อยละของงานที่ทําเสร็จของต้นทุนโดยประมาณ โดยจะบันทึกสํารองเผื่อผลขาดทุนสําหรับ
โครงการก่อสร้ างทัง้ จํานวน เมื่อทราบแน่ชัดว่าโครงการก่ อสร้ างนั น้ จะประสบผลขาดทุ น ผลต่ างระหว่ างต้ นทุ นที่ บันทึ กตาม
อัตราส่วนร้อยละของงานที่ทําเสร็จของราคาต้นทุนโดยประมาณและต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงบันทึกเป็นสินทรัพย์หมุ นเวียน
หรือหนีส้ ินหมุ นเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน แล้วแต่ต้นทุนที่เกิดขึน้ จริงจะสูงกว่าหรือตํา่ กว่าต้นทุนโดยประมาณ
ค่าใช้ จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินลงทุนชัว่ คราว ประกอบด้วย เงินฝากประจํา และตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่ครบกําหนดไม่เกิน 1 ปี โดยแสดงตามมู ลค่ายุ ติธรรม
ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนีก้ ารค้าแสดงมู ลค่าตามจํานวนมู ลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญไว้เท่ากับจํานวนที่
คาดว่าจะเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ทัง้ นี้โดยประมาณขึ้นจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้ และพิจารณาถึงสถานะของลูกหนี้ใน
ปั จจุ บัน
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีสภาพคล่องสูง (ซึ่ งไม่ได้ใช้ เป็น
หลักประกัน) และพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดที่แน่นอนเมื่อครบกําหนด ซึ่ งมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงมู ลค่าน้อย
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วัสดุและอะไหล่คงเหลือ
สินค้าคงเหลือ - วัสดุและอะไหล่ แสดงตามราคาทุนโดยใช้ เกณฑ์ถัวเฉลี่ยหรือมู ลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะตํา่
กว่า วัสดุและอะไหล่ จะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนงานก่อสร้างเมื่อมีการเบิกใช้
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท บันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุน การด้อยค่าของเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยจะบันทึกเป็นค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน เมื่อมีสงิ่ บ่งชีถ้ ึงการด้อยค่า
ที่ดิน อาคาร และอุ ปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดิน อาคาร และอุ ปกรณ์ แสดงตามราคาทุน ซึ่ งคํานวณจากราคาซื้อสินทรัพย์ทัง้ ที่เป็นเงินสดและจํานวนเทียบเท่า เงินสดใน
การทําให้สินทรัพย์นัน้ อยู ่ในสถานที่หรือสภาพที่พร้อมที่จะใช้ งานได้ตามวัตถุประสงค์ อาคาร และอุ ปกรณ์ แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ต้นทุนและค่าเสื่อมราคาสะสมของทรัพย์สินจะถูกตัดออกจากบัญชีเมื่อทรัพย์สิน
ถูกขายหรือเลิกใช้ งาน ส่วนกําไรขาดทุนจากการขายทรัพย์สินเหล่านัน้ จะแสดงรวมอยู ่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัทและบริษัทย่อยคิดค่าเสื่อมราคา อาคาร และอุ ปกรณ์ ด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุ การใช้ งานโดยพิจารณาแต่ละส่วนแยก
ต่างหากจากกันเมื่อแต่ละส่วนประกอบนัน้ มีสาระสําคัญและมีอายุ การใช้ งานต่างกัน อายุ การใช้ งานโดยประมาณของสินทรัพย์มี
ดังนี้
ปี
อาคารและสิง่ ปลูกสร้างโรงงาน
อาคารสํานักงานและส่วนปรับปรุ ง
เครื่องจักร
เครื่องมือและอุ ปกรณ์
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ สํานักงาน
ยานพาหนะ

20
5 - 20
10
5
3-5
5

สัญญาเช่ า – กรณีที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นผู ้เช่ า
การเช่ าอุ ปกรณ์ ซึ่ งพิจารณาว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทัง้ หมดได้โอนให้บริษัทแล้ว ถือเป็นสัญญาเช่ า
การเงิน บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกมู ลค่าของสินทรัพย์เป็นรายจ่ายฝ่ ายทุนตามมู ลค่ายุ ติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ที่เช่ าหรือ
มู ลค่าปั จจุ บันสุทธิของจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่ า แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า โดยจํานวนเงินที่ต้องจ่ายจะแบ่งเป็น
ส่วนของหนี้สินและค่าใช้ จ่ายทางการเงิน เพื่อให้จํานวนเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดมีจํานวนคงที่ ค่าเช่ าซึ่ งต้องจ่ายตามภาระ
ผู กพันหักกับค่าใช้ จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินภายใต้สัญญาเช่ าการเงิน ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน
เบ็ ด เสร็ จ ตลอดอายุ ของสั ญ ญาเช่ า สิ น ทรั พ ย์ ภ ายใต้ สั ญ ญาเช่ าการเงิ น จะคิ ด ค่ า เสื่ อ มราคาตลอดอายุ ของการใช้ ง าน
โดยประมาณของสินทรัพย์นนั ้
การเช่ าสิ น ทรั พ ย์ โ ดยที่ ความเสี่ ย งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ า ของยั ง คงตกอยู ่ กั บ ผู ้ ใ ห้ เ ช่ า จะถู ก จั ด เป็ นสั ญ ญาเช่ า
ดําเนินงาน การชําระเงินภายใต้สัญญาเช่ าดําเนินงาน จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอด
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ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและเครื่องจักรระหว่างติดตัง้
รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุ งสินทรัพย์ให้มีสภาพดีขนึ้ จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่ อมแซม ค่า
บํารุ งรักษา และค่าใช้ จ่ายอื่นจะรับรู้เป็นค่าใช้ จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึน้
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อายุ สัญญาเช่ า ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากการยกเลิกสัญญาเช่ าดําเนินงานก่อนหมดอายุ การเช่ า เช่ น เบีย้ ปรับที่ต้องจ่ายให้ผู้ให้เช่ า
จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้ จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการยกเลิกสัญญา
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ณ วันสิน้ ปี บัญชี บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ของสินทรัพย์ว่ามีการด้อยค่าหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ว่ามีการด้อยค่า
บริษัทและบริษัทย่อยจะประมาณมู ลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หากราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามู ลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืน บริษัท และบริษัทย่อยปรับปรุ งลดมู ลค่าของสินทรัพย์นัน้ ลดลงให้เท่ากับมู ลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มู ลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึงราคาขายสุทธิ
หรือมู ลค่าจากการใช้ ของสินทรัพย์นนั ้ แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
ภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้สําหรับงวด ประกอบด้วย ภาษี เงินได้ปัจจุ บันและภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี ภาษี เงินได้ปัจจุ บันและภาษี เงินได้
รอการตัดบัญชี ถูกรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู ้ถือหุ้นหรือกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ปัจจุ บัน
ภาษีเงินได้ปัจจุ บัน ได้แก่ ภาษี ที่บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะต้องจ่ายชําระหรือจะขอคืนได้ตามสิทธิทางภาษี โดยคํานวณจาก
กําไรหรือขาดทุนประจําปี ที่ต้องเสียภาษี โดยใช้ อัตราภาษีที่ประกาศใช้ หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึน้ ระหว่างมู ลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์และหนีส้ ิน กับจํานวนสินทรัพย์และหนีส้ ินที่ใช้ ในทางภาษี ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีวัดมู ลค่าโดยใช้ อัตราภาษี ที่คาดว่า
จะใช้ กับผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการ โดยใช้ อัตราภาษี ที่ประกาศใช้ หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลารายงาน

สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพื่อเสียภาษี เงินได้ในอนาคตจะมี
จํานวนเพียงพอกับการใช้ ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุก
วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้ จริง
ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 530 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 อัตราภาษี เงินได้จะลดลงจากอัตราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ใน
ปี 2555 และจะลดลงเป็นร้อยละ 20 ในปี 2556 และ 2557
บุ คคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บุ คคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุ คคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท ไม่ว่าจะเป็นโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู ่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท
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สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี และหนีส้ ินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีสามารถนํามาหักกลบกันได้เมื่อบริษัทและบริษัทย่อยมี
สิทธิตามกฎหมายที่จะนําสินทรัพย์ภาษี เงินได้ของงวดปั จจุ บันมาหักกลบกับหนีส้ ินภาษี เงินได้ของงวดปั จจุ บัน และภาษี เงินได้นี้
ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษี เดียวกัน หรือหน่วยภาษี ต่างกัน เมื่อบริษัทและบริษัทย่อย
มีความตัง้ ใจจะจ่ายชําระหนีส้ ินและสินทรัพย์ภาษี เงินได้ของงวดปั จจุ บันด้วยยอดสุทธิ หรือตัง้ ใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชําระ
หนีส้ ินในเวลาเดียวกัน
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นอกจากนี้ บุ คคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุ คคลซึ่ งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญกับบริษัท
ผู ้บริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอํานาจในการวางแผนและกําหนดทิศทางการดําเนินงานของบริษัท
กําไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กําไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปี ด้วยจํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่ายและรับชําระแล้วโดยวิธีถัว
เฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุ้นสามัญที่มีอยู ่ระหว่างปี
กําไรต่อหุ้นปรับลด
กําไรต่อหุ้นปรับลด คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปี ด้วยผลรวมของจํานวนหุ้นสามัญ ณ วันสิน้ ปี กับจํานวนหุ้นสามัญที่
บริษัทต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่า (ใบสําคัญแสดงสิทธิ) ทัง้ สิน้ ให้เป็นหุ้นสามัญ โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก ตาม
ระยะเวลาที่สมมติว่ามีการแปลงหุ้นเกิดขึน้ ณ วันที่ออกหุ้นสามัญเทียบเท่า
ผลประโยชน์พนักงาน
บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลีย้ งชีพเป็นค่าใช้ จ่ายตาม
เกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริษัท บริษัทย่อยและพนักงานบริษัทได้ร่วมกันจัดตัง้ กองทุนสํารองเลีย้ งชี พชนิดจ่ายสมทบ ซึ่ งพนักงานและบริษัทและบริษัท
ย่อยจ่ายสมทบเป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลีย้ งชี พได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทและบริษัท
ย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ งบริษัทและบริษัท
ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน

การจ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลจ่าย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึ งที่ประชุ มผู ้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงิน
ปั นผล
การใช้ประมาณการทางการบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป บริษัทและบริษัทย่อยต้องใช้ การประมาณและข้อสมมติฐาน
หลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้ จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน และการเปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์และหนีส้ ินที่อาจจะเกิดขึน้ ซึ่งผลที่เกิดขึน้ จริงอาจแตกต่างจากจํานวนที่ได้ประมาณการไว้
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บริษัทคํานวณหนีส้ ินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทย่อยคํานวณหนีส้ ินตามโครงการผลประโยชน์หลังออก
จากงานของพนักงานของบริษัทย่อย โดยใช้ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่ งคํานวณโดยบริษัทย่อยเอง บริษัทย่อยคาดว่าจะมีพนักงานของบริษัทย่อยทํางานจนครบ
เกษี ยณอายุ ตามนโยบายของบริษัทย่อยจํานวนน้อยและจํานวนเงินสําหรับหนีส้ ินผลประโยชน์พนักงานไม่มีสาระสําคัญต่องบ
การเงินโดยรวม จึงไม่ได้ว่าจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัยคํานวณภาระผู กพันสําหรับภาระผู กพันภายใต้โครงการดังกล่าว
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ประมาณการหนีส้ ินและค่าใช้ จ่าย และสินทรัพย์ทีอ่ าจจะเกิดขึน้
บริษัท และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินและค่าใช้ จ่ายไว้ในงบการเงินเมื่อมีภาระผู กพันตามกฎหมายหรือเป็นภาระ
ผู กพันที่ค่อนข้างแน่นอนที่มีผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่ งอาจทําให้บริษัทหรือบริษัทย่อยต้องชําระหรือชดใช้ ตามภาระ
ผู กพันนัน้ และจํานวนที่ต้องชดใช้ ดังกล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึน้ จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์
แยกต่างหาก เมื่อมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอน

4. การประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ข้อสมมติฐาน การใช้ดุลยพินิจ และการจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
4.1 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
ก. การรับรู้รายได้จากการก่อสร้าง
ระดับความสําเร็จของงานของแต่ละสัญญาก่อสร้าง ประเมินโดยวิศวกรของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่ งพิจารณาจากข้อมู ล
ที่มีอยู ่ทงั ้ หมด ณ วันที่รายงาน โดยให้ความสําคัญเกี่ยวกับเป้ าหมายที่กําหนดไว้ งานที่ทําแล้ว และประมาณการต้นทุนที่
จะต้องใช้ในการทํางานให้เสร็จ ทัง้ นีข้ ้อสมมติฐานที่สําคัญต้องใช้ การประมาณการสําหรับต้นทุนทัง้ หมดและส่วนที่จะได้รับ
ชดเชยจากคําสัง่ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงาน ซึ่ งจะมีผลกระทบกับการคํานวณอัตราส่วนงานที่ทําเสร็จ ต้นทุนและ
รายได้ที่เกิดขึน้ จริงอาจจะสูงกว่าหรือตํา่ กว่าที่ประมาณการไว้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่ งมีผลกระทบต่อรายได้
และกําไรที่รับรู้ในปี ถัดไปโดยการปรับปรุ งจํานวนเงินที่ได้บันทึกสะสมไว้
ข.

การด้อยค่าของลูกหนีก้ ารค้า
บริษัทและบริษัทย่อยได้บันทึกค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญเพื่อให้รับรู้ถึงการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าอันเกิดมาจากการที่
ลูกค้าไม่มีความสามารถในการชําระหนี้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญนัน้ ประเมินจากประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวง
หนีค้ วบคู่กับการสอบทานยอดคงเหลือของลูกหนีค้ งเหลือ ณ วันสิน้ ปี

ค. อาคาร และอุ ปกรณ์
ฝ่ ายบริหารเป็นผู ้ประมาณการของอายุ การใช้ งานและมู ลค่าซากของอาคารและอุ ปกรณ์ทุกสิน้ ปี โดยจะทบทวนค่าเสื่อม
ราคาเมื่ออายุ การใช้ งานและมู ลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่ อน หรื อมีการตั ดจํ าหน่าย
สินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป
สํารองเผื่อผลขาดทุนสําหรับโครงการก่อสร้าง
บริษัทและบริษัทย่อยสอบทานงานระหว่างก่อสร้าง เพื่อพิจารณาข้อบ่งชี้ว่ามีผลขาดทุนสําหรับโครงการก่อสร้างหรือไม่
ถ้ามีผลขาดทุนสําหรับโครงการก่อสร้างเกิดขึน้ จะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าต้นทุน
สูงกว่ารายได้ตามสัญญาโดยใช้ดุลยพินิจของผู ้บริหาร
จ. ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
บริษัทพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน เมื่อพบว่ามู ลค่ายุ ติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวลดลงอย่างมี
สาระสําคัญและเป็นระยะเวลานาน ซึ่ งความมีสาระสําคัญและระยะเวลานัน้ ขึน้ อยู ่กับดุลยพินิจของฝ่ ายบริหาร
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4.2 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อยในการบริหารทุนนัน้ เพื่อดํารงไว้ซ่ึ งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของ
บริษัท และบริษัทย่อย เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู ้ถือหุ้น และเป็นประโยชน์ต่อผู ้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดํารงไว้ซ่ึ งโครงสร้าง
ของทุนที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน และเพื่อรักษาอัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุนไม่ให้เกินข้อกําหนดของสัญญาเงิน
กู้ยืม
ในการดํารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทและบริษัทย่อยอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผล การออกหุ้นใหม่หรือออกหุ้น
กู้เพื่อชําระหนีเ้ ดิม หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้

5. รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทมีรายการบัญชีที่มีสาระสําคัญกับผู ้ที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยที่มีสาระสําคัญที่รวมไว้ในงบการเงินใช้
ราคาตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดทัว่ ไป หรือเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้สําหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาด
ยอดคงเหลือที่สําคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

ยอดคงเหลือกับบริษัท เอ็กซิลอน จํากัด (บริษัทย่อย)
ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนีอ้ ื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ แก่บริษัทย่อย
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างาน
เจ้าหนีเ้ งินประกันผลงาน
เจ้าหนีก้ ารค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนีส้ นิ ตามภาระผู กพันสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ผู ้บริหารคนสําคัญ

-

1,517,714

-

1,297,702

54,375,706
1,876,347
68,000,000
23,412,689
14,823,458
16,489
84,619,166

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

1,454,379

1,246,155

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ แก่บริษัทย่อยมีอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ MLR - 1.0 ต่อปี และ MLR +
0.5 ต่อปี ของธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง ตามลําดับ เงินกู้ยืมดังกล่าวได้คํา้ ประกันโดยกรรมการท่านหนึ่งของบริษัทย่อย มี
กําหนดชําระในระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2557 ถึง 12 มิถุนายน 2557
รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่สําคัญสําหรับปี สนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย
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รายได้ส่วนต่างราคาจากการ
จัดหาวัสดุ
ค่าธรรมเนียมบริหาร
รายได้อื่น
ค่าใช้ จ่ายส่วนต่างราคาจากการ
จัดหาวัสดุ
ค่าจ้างบริหารและควบคุมงาน
ค่าบริหารจัดการเนื่องจาก
โครงการล่าช้า
ค่าจ้างเหมาช่ วง
ค่าใช้ จ่ายอื่น

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
สําหรับปี สนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
519,854
299,971

นโยบายการกําหนดราคา
ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญา
ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน

-

-

600,000
9,074,654
303

800,000
7,678,352
25,163

ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน

-

-

247,597
-

61,927
1,533,677

ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน

-

-

156,644,334
21,517

135,596,152
2,604,557

16,253,030
220,012
16,473,042

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

14,922,230
208,224
15,130,454

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

ค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหารที่สําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสัน้ ของกรรมการและผู ้บริหาร
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม
2556
เงินสด
เงินฝากธนาคาร – กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร – ออมทรัพย์
รวม

2,071,978
4,583,630
104,699,509
111,355,117

2555
1,142,079
103,262
52,833,685
54,079,026

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2556
2555
1,021,978
79,061
104,630,175
105,731,214

762,079
102,262
52,806,871
53,671,212
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7. เงินลงทุนชัว่ คราว
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

งบการเงินรวม
อัตรา
ดอกเบีย้ ต่อปี
เงินฝากประจํา

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน

คงที่ร้อยละ
1.45 – 2.85
คงที่ร้อยละ
2.25 – 2.75

ระยะเวลา

3–6
เดือน
7 – 30 วัน

รวม

2556

2555

2556

2555

11,254,297

734,341

11,116,543

664,946

40,000,000
51,254,297

64,032,539
64,766,880

40,000,000
51,116,543

64,032,539
64,697,485

8. ลูกหนีก้ ารค้าและตัว๋ เงินรับ – สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ลูกหนีก้ ารค้าและตัว๋ เงินรับแยกตามอายุ หนีท้ ี่ค้างชําระมีดังนี้

งบการเงินรวม
2556
ลูกหนีก้ ารค้าและตัว๋ เงินรับ – ลูกค้าทัว่ ไป
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ 1 – 30 วัน
ค้างชําระ 31 – 60 วัน
ค้างชําระ 61 – 90 วัน
ค้างชําระ 91 – 180 วัน
ค้างชําระ 181 – 360 วัน
มากกว่า 360 วันขึน้ ไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
สุทธิ
ลูกหนีก้ ารค้า – บริษัทย่อย
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ 1 – 30 วัน
ค้างชําระ 31 – 60 วัน
ค้างชําระ 61 – 90 วัน
ค้างชําระ 91 – 180 วัน
ค้างชําระ 181 – 360 วัน
มากกว่า 360 วันขึน้ ไป
รวม

2555

8,394,501
19,649,667
422,123
1,185,971
8,193,034
847,398
15,951,686
54,644,380
(4,323,442)
50,320,938
-

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
-

8,394,501
19,489,781
1,088,047
230,553
51,983
14,904,514
44,159,379
(4,323,442)
39,835,937

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

5,005,138
3,007,287
3,885,428
7,211,017
9,945,714
15,301,942
10,019,180
54,375,706

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

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2556
2555

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 74
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีลูกหนีก้ ารค้าที่มียอดค้างชําระมากกว่า 360 วัน ที่ไม่ได้ตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะ
สูญ จํานวน 10.58 ล้านบาท และ 9.55 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งบริษัทมีข้อตกลงจะทําการหักกลบหนีก้ ับเจ้าหนีก้ ารค้ารายหนึ่ง
ของบริษัทเป็นจํานวนเงินรวม 9.47 ล้านบาท ดังนัน้ บริษัทจึงไม่ตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของจํานวนเงินดังกล่าว คงเหลือ
ลูกหนีร้ ายอื่นที่บริษัทไม่ได้ตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญจํานวน 1.11 ล้านบาท และ 0.08 ล้านบาท ตามลําดับ เนื่องจากบริษัทคาด
ว่าจะเก็บเงินได้ทงั ้ จํานวน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีลูกหนีก้ ารค้า – บริษัทย่อย ที่มียอดค้างชําระมากกว่า 360 วัน จํานวน 10.02 ล้านบาท
ผู ้บริหารเชื่อว่าบริษัทสามารถเก็บยอดค้างชําระได้ เนื่องจากบริษัทย่อยเริ่มมีผลกําไรจากการดําเนินงานสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2556 และบริษัทย่อยมีรายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชําระ เนื่องจากรับจ้างทํางานให้กับบริษัทจํานวน 84.61 ล้านบาท
ทัง้ นีห้ ากบริษัทย่อยส่งมอบงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้รับชําระเงินจากบริษัทแล้ว บริษัทย่อยจะสามารถชําระยอดค้างชําระ
ให้แก่บริษัทเต็มจํานวน ดังนัน้ บริษัทจึงไม่ตงั ้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญสําหรับจํานวนเงินดังกล่าว

9. รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชําระและงานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อมู ลเกี่ยวกับงานระหว่างก่อสร้าง ดังนี้

งบการเงินรวม
2556
ต้นทุนการก่อสร้างบวกกําไรตามสัดส่วนของ
งานที่เสร็จที่คํานวณโดยวิศวกร
1,782,851,017
บวก ต้นทุนระหว่างก่อสร้างตามสัญญาค้างจ่าย
12,768,811
หัก เงินงวดที่เรียกเก็บจากผู ้จ้างจนถึง
ปั จจุ บันตามสัญญา
(1,468,966,571)
ยอดคงเหลือของรายได้ที่รับรู้และ
งานระหว่างก่อสร้าง
326,653,257
หัก ต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
(31,947,426)
รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชําระ
294,705,831

2555

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2556
2555

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

1,262,867,484
7,215,699

971,921,907
4,956,425

(1,083,898,026)

(1,020,313,841)

(805,027,575)

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

249,769,342
(2,573,125)
247,196,217

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

งบการเงินรวม
2556
ลูกหนีป้ ระกันผลงาน
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
สุทธิ

76,607,957
(6,870,936)
69,737,021

2555
69,871,734
(7,475,873)
62,395,861

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2556
2555
51,167,849
(839,554)
50,328,295

47,842,387
(909,695)
46,932,692
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10. ลูกหนีเ้ งินประกันผลงาน – สุทธิ

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 75
ลูกหนีเ้ งินประกันผลงานเป็นเงินที่ลูกค้าหักเพื่อประกันผลงานในอัตราร้อยละ 5 – 10 ของจํานวนเงินที่เรียกเก็บในแต่ละงวด โดย
จะได้รับคืนเมื่อโครงการได้รับการตรวจรับตามสัญญาจากลูกค้าแล้ว

11. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผู กพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินฝากธนาคารจํานวนรวม 41.44 ล้านบาท และ 35.62 ล้าน
บาทตามลําดับ ที่ใช้เป็นหลักทรัพย์คาํ ้ ประกันการออกหนังสือคํา้ ประกันการปฏิบัติตามสัญญาของบริษัท และวงเงินเบิกเกินบัญชี

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ทุนชําระแล้ว (พันบาท)
บริษัทย่อย
บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด

ประเภทกิจการ

2556

2555

ให้บริการรับออกแบบ
ก่อสร้าง ที่ปรึกษา
และตกแต่งสําหรับสิง่
ปลูกสร้างต่างๆ

80,000,000

80,000,000

อัตราส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
2556
2555

51

51

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ

วิธีราคาทุน
2556

2555

40,799,970
(15,299,970)
25,500,000

40,799,970
(15,299,970)
25,500,000

13. ที่ดิน อาคาร และอุ ปกรณ์ – สุทธิ
(หน่วย : บาท)

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและสิง่ ปลูกสร้างโรงงาน
อาคารสํานักงานและส่วนปรับปรุ ง
เครื่องจักร
เครื่องมือและอุ ปกรณ์
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ สํานักงาน
ยานพาหนะ
เครื่องจักรระหว่างติดตัง้
รวม
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
อาคารและสิง่ ปลูกสร้างโรงงาน
อาคารสํานักงานและส่วนปรับปรุ ง
เครื่องจักร
เครื่องมือและอุ ปกรณ์
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ สํานักงาน

เพิม่ ขึน้

โอนเข้า (ออก)
5,312,216
(5,312,216)
-

31,729,641
33,172,184
13,432,583
210,082,163
96,951,044
8,023,127
32,950,914
2,907,075
429,248,731

34,137,175
19,770,678
1,019,211
3,959,210
3,829,217
62,715,491

(330,000)
(7,100)
(337,100)

12,550,606
7,469,316
116,557,009
63,822,563
5,980,462

1,850,323
486,933
18,416,460
10,864,317
998,933

(76,578)
(1,695)
-

-

2556
31,729,641
33,172,184
13,432,583
243,889,338
122,026,838
9,042,338
36,910,124
1,424,076
491,627,122
14,400,929
7,956,249
134,896,891
74,685,185
6,979,395
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2555

งบการเงินรวม
ลดลง

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 76
ยานพาหนะ
รวม
มู ลค่าสุทธิตามบัญชี
การปั นส่วนค่าเสื่อมราคา
ต้นทุนบริการ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
รวม

22,567,565
228,947,521
200,301,210

3,868,834
36,485,800

(78,273)

-

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

26,436,399
265,355,048
226,272,074
33,171,653
3,314,147
36,485,800

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 อุ ปกรณ์ ซึ่ งหักค่าเสื่อมราคาเต็มจํานวนแล้วแต่บริษัทและบริษัทย่อยยังคงใช้ งานอยู ่ มี
ต้นทุน 54.30 ล้านบาท และ 51.18 ล้านบาท ตามลําดับ
(หน่วย : บาท)
เพิม่ ขึน้

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

32,607,175
12,154,992
770,910
2,949,943
3,754,676
52,237,696

(7,100)
(7,100)

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

1,850,323
486,933
18,095,929
8,064,677
805,660
3,210,038
32,513,560

(1,695)
(1,695)

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

5,312,216
(5,312,216)
-

2556
31,729,641
33,172,184
13,432,583
240,829,338
104,446,008
8,229,033
33,276,342
1,349,535
466,464,664
14,400,929
7,956,249
134,582,951
69,924,649
6,546,237
25,113,176
258,524,191
207,940,473
30,051,480
2,462,080
32,513,560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ที่ดินและอาคารติดภาระคํา้ ประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้ และเงินกู้
ยืมระยะยาวจากธนาคาร (หมายเหตุ 14 และ 15)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 อุ ปกรณ์ ซึ่ งหักค่าเสื่อมราคาเต็มจํานวนแล้วแต่บริษัทยังคงใช้ งานอยู ่ มีจํานวน 53.83
ล้านบาท และ 51.18 ล้านบาท ตามลําดับ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและสิง่ ปลูกสร้างโรงงาน
อาคารสํานักงานและส่วนปรับปรุ ง
เครื่องจักร
เครื่องมือและอุ ปกรณ์
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ สํานักงาน
ยานพาหนะ
เครื่องจักรระหว่างติดตัง้
รวม
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
อาคารและสิง่ ปลูกสร้างโรงงาน
อาคารสํานักงานและส่วนปรับปรุ ง
เครื่องจักร
เครื่องมือและอุ ปกรณ์
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ สํานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
มู ลค่าตามบัญชี
การปั นส่วนค่าเสื่อมราคา
ต้นทุนบริการ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
รวม

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ลดลง
โอนเข้า (ออก)

2555

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 77
14. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเป็นตัว๋ สัญญาใช้เงินขายลดเป็นจํานวนรวม 18.85 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีวงเงินเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร 3 แห่ง จํานวนรวม 32 ล้านบาท โดยเงิน
เบิกเกินบัญชีดังกล่าวคํา้ ประกันโดยการจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวมทัง้ กรรมสิทธิ์ห้องชุ ดของบริษัท และเงินฝาก
ธนาคารจํานวน 2.50 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจํานวน 10.94 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและสินเชื่ออื่นๆ ที่ยังไม่ได้ใช้ เป็นจํานวนรวม
97.97 ล้านบาท และ 27.58 ล้านบาท ตามลําดับ วงเงินสินเชื่ อดังกล่าวคํา้ ประกันโดยบริษัท พร้อมด้วยการคํา้ ประกันส่วน
บุ คคลของกรรมการของบริษัทย่อยบางท่าน และเงินฝากประจําจํานวน 19.38 ล้านบาท

15. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
งบการเงินรวม
2556
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร – สุทธิ

2555

3,640,000
(2,208,000)
1,432,000

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

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2556
2555
3,640,000
(2,208,000)
1,432,000

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารจํานวน 3.64 ล้านบาท และ 7.44 ล้านบาท
ตามลําดับ เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ MLR - 0.50 ต่อปี มีกําหนดชําระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนสิงหาคม
2558 โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวคํา้ ประกันโดยการจํานองที่ดินพร้อมสิง่ ปลูกสร้าง และกรรมสิทธิ์ห้องชุ ดของบริษัท

16. หนีส้ ินตามสัญญาเช่ าซื้อ

2556
หนีส้ ินตามสัญญาเช่ าซือ้
หัก ค่าใช้ จ่ายทางการเงินรอตัดบัญชี
หัก ส่วนทีถ่ ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนีส้ ินตามสัญญาเช่ าซือ้ – สุทธิ

30,598,669
(3,100,592)
27,498,077
(9,484,247)
18,013,830

2555
16,580,130
(1,489,987)
15,090,143
(6,047,342)
9,042,801

28,948,849
(2,989,418)
25,959,431
(8,813,759)
17,145,672

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

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2556
2555

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 78
17. หนีส้ ินตามภาระผู กพันสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
สําหรับปี สนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์พนักงานมีการเปลี่ยนแปลงมีดังนี:้

2555

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2556
2555

5,199,551

4,968,762

4,846,257

4,230,462

971,420
6,170,971

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

833,092
5,679,349

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

งบการเงินรวม
2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าเผื่อที่บันทึกเป็นค่าใช้ จ่ายในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
จ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ค่าใช้จ่ายประมาณการผลประโยชน์พนักงานทัง้ หมดที่รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
2555 มีดังนี้

งบการเงินรวม
2556
ต้นทุนบริการ
ต้นทุนทางการเงิน

740,185
231,235

2555
821,611
231,126

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2556
2555
628,196
204,896

709,619
204,788

ประมาณการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยภายใต้ข้อสมมติฐานที่สําคัญดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือน สําหรับพนักงานรายเดือน
อัตราการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือน สําหรับพนักงานรายวัน
อายุ เกษี ยณ
จํานวนพนักงาน

ร้อยละ 4.39 ต่อปี
ร้อยละ 5.32 ต่อปี
ร้อยละ 3.78 ต่อปี
55 ปี
417 คน

บริษัท เอ็กซิลอน
จํากัด
ร้อยละ 4.39 ต่อปี
ร้อยละ 4.94 ต่อปี
55 ปี
21 คน

18. สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน
สํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสํารองนีจ้ ะมีไม่น้อย
กว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนีจ้ ะไม่สามารถนําไปจ่ายเป็นเงินปั นผลได้
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บริษัท ไพลอน จํากัด
(มหาชน)

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 79
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทย่อยต้องจัดสรรอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิเป็นสํารองตาม
กฎหมายทุกครัง้ ที่มีการประกาศจ่ายเงินปั นผล จนกว่าเงินสํารองนีจ้ ะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้
จะไม่สามารถนําไปจ่ายเป็นเงินปั นผลได้

19. สินทรัพย์/หนีส้ ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กําไรก่อนภาษีเงินได้
บวก รายการที่ต้องบวกกลับตามเงื่อนไขใน
ประมวลรัษฎากร
หัก รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิม่
ขาดทุนทางภาษีของบริษัทย่อยยกมาไม่เกิน 5 ปี
ขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อยที่รวมอยู ่ใน
งบการเงินรวม
กําไรสุทธิทางภาษี
ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฏากร
- อัตราภาษี ร้อยละ 20 (2555 : ร้อยละ 23)
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดปั จจุ บัน
ตามประมวลรัษฎากร
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง
กับผลแตกต่างชัว่ คราวที่รับรู้เมื่อเริม่ แรก
และที่กลับรายการ
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย (จ่ายล่วงหน้า) ต้นปี
บวก ภาษี เงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายระหว่างปี
หัก ภาษี เงินได้สําหรับปี
ได้รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย (จ่ายล่วงหน้า) สิน้ ปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่อยู ่ระหว่างการขอคืน

203,442,499

64,916,369

193,853,313

105,946,324

18,907,411
(6,591,065)
(15,561,745)

2,463,753
(707,746)
-

1,716,215
(4,035,132)
-

17,763,723
(707,746)
-

200,197,100

56,329,925
123,002,301

191,534,396

123,002,301

40,039,419

28,290,529

38,306,878

28,290,529

40,039,419

28,290,529

38,306,878

28,290,529

486,318
40,525,737
(13,543,360)
(41,788,699)
40,039,419
5,906,136
(9,386,504)
5,842,771
(15,229,275)
(9,386,504)

(381,651)
27,908,878
(13,225,120)
(35,927,752)
28,290,529
7,318,983
(13,543,360)
(13,543,360)
(13,543,360)

486,318
38,793,196
(3,075,231)
(32,464,107)
38,306,878
723,193
3,490,733
5,842,771
(2,352,038)
3,490,733

(381,651)
27,908,878
(6,458,487)
(30,642,566)
28,290,529
5,735,293
(3,075,231)
(3,075,231)
(3,075,231)

สินทรัพย์/หนีส้ ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวทางภาษี ระหว่าง
สินทรัพย์/หนีส้ ินตามเกณฑ์ภาษี และสินทรัพย์/หนีส้ ินตามบัญชี ซึ่งมีรายละเอียดสรุ ปได้ ดังนี้
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งบการเงินรวม
2556
2555

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2556
2555
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2556
2555
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
จากค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
จากประมาณการหนีส้ ินตามภาระผู กพันสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
จากส่วนต่างค่าเสื่อมราคาสะสมของเครื่องจักร
สุทธิ

1,032,599
1,135,870
2,168,469

1,759,545
969,252
2,728,797

163,159
2,005,310

237,169
2,491,628

20. ทุนเรือนหุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิ
20.1

ทุนจดทะเบียน
ตามมติที่ประชุ มสามัญผู ้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ที่ประชุ มมีมติ ดังนี้
20.1.1

อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจํานวน 200,000,000 บาทเป็น 300,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิม่ ทุนจํานวน 100,000,000 หุ้น มู ลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทได้นํามติดังกล่าวจดทะเบียนเพิ่มทุนกับ
กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555

20.1.2

อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจํานวน 100,000,000 หุ้น มู ลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการรับการใช้ สิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครัง้ ที่ 1 (PYLON-W1)

ในการประชุ มสามัญผู ้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ที่ประชุ มมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทจากจํานวน 300,000,000 บาท เป็น 374,999,359 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 74,999,359
หุ้น มู ลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ และจัดสรร
เศษหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปั นผลให้แก่ นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานกรรมการบริหารของ
บริษัท ในราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลัง 7 วันทําการก่อนการ
ประชุ มสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี 2556 เท่ากับ 6.47 บาทต่อหุ้น ซึ่ งทําให้เกิดส่วนเกินมู ลค่าหุ้นจํานวน 334 บาท ส่วน
จํานวนหุ้นที่เหลือเพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจํานวน 24,997,359 หุ้น

ตามมติท่ีประชุ มสามัญผู ้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ที่ประชุ มมีมติจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจํานวน 100,000,000 หุ้น โดยออกใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม ตามรายชื่อที่
ปรากฏอยู ่ในสมุ ดทะเบียนรายชื่อผู ้ถือหุ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2555 ได้รับการจัดสรรในอัตราสองหุ้นสามัญเดิมต่อหนึ่ง
หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไม่ต้องชําระเงิน โดยใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นชนิดระบุ ชื่อผู ้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
อายุ ของใบสําคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ออก โดยมีอัตราการใช้ สิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ
ใหม่ ราคาตามสิทธิที่กําหนดไว้มูลค่า 2.20 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ผู ้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิซื้อหุ้นได้ในเดือนมิถุนายนและธันวาคมของแต่ละปี วันใช้ สิทธิครัง้ แรก ตรงกับวันที่
28 ธันวาคม 2555 และวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ายวันที่ 25 เมษายน 2558
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20.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิ
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ตามมติที่ประชุ มสามัญผู ้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ที่ประชุ มมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทจากจํานวน 300,000,000 บาท เป็น 374,999,359 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 74,999,359
หุ้น มู ลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อสําหรับรองรับการจ่ายเงินปั นผลเป็นหุ้นสามัญจํานวน 50,002,000 หุ้น และการใช้ สิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจํานวน 24,997,359 หุ้น และปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทครัง้ ที่ 1 (PYLON-W1) จากอัตราการใช้ สิทธิเดิม คือ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ
เป็น 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.25 หุ้นสามัญ และปรับราคาการใช้ สิทธิจากเดิม 2.20 บาทต่อหุ้น ปรับใหม่เป็น
1.76 บาทต่อหุ้น
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ได้มีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธินํามาใช้ จํานวน 5,063,500 หน่วย เพื่อซื้อหุ้นสามัญ
จํานวน 6,329,375 หุ้น ตามราคาใช้ สิทธิที่ 1.76 บาทต่อสิทธิ บริษัทจึงมีทุนจดเบียนชําระแล้วและส่วนเกินมู ลค่าหุ้น
เพิม่ ขึน้ 6,329,375 บาท และ 4,810,325 บาท ตามลําดับ
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ได้มีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 17,351,799 หน่วย ใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จํานวน
21,689,747 หุ้น ตามราคาใช้ สิทธิท่ี 1.76 บาทต่อสิทธิ บริษัทจึงมีทุนจดเบียนชําระแล้วและส่วนเกินมู ลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
21,689,747 บาท และ 16,484,207 บาท ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้
สิทธิจํานวน 77,574,136 หน่วย

21. กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักที่ชําระแล้ว
และออกจําหน่ายอยู ่ในระหว่างปี
ในการคํ า นวณกํ า ไรต่ อ หุ้ น ปรั บ ลด จํ า นวนหุ้ น สามั ญ ถั ว เฉลี่ ย ได้ ป รั บ ปรุ งด้ ว ยจํ า นวนหุ้ น สามั ญ เที ย บเท่ า ปรั บ ลดโดย
ถือว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสามัญทัง้ หมด

22. เงินปั นผลจ่าย
ตามมติที่ประชุ มสามัญผู ้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2555 จาก
กําไรจากการดําเนินงานเฉพาะของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น จํานวนรวม 56,002,240 บาท โดยจ่ายเป็น 2 ส่วนดังนี้
-

จ่ายเงินปั นผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.03 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมู ลค่ารวม 6,000,240 บาท
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ในการคํานวณจํานวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นหากมีการใช้ สิทธิ บริษัทคํานวณว่าหากนําเงินที่ได้รับจากการใช้ สิทธิจากใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่เหลืออยู ่ดังกล่าวมาซื้อหุ้นสามัญกลับคืนในราคาตลาดถัวเฉลี่ยของงวดเพื่อกําหนดจํานวนหุ้นสามัญที่ต้องออก
เพิม่ แล้วนําจํานวนหุ้นสามัญส่วนเพิม่ ดังกล่าวมารวมกับหุ้นสามัญที่มีอยู ่ ทัง้ นีไ้ ม่มีการปรับปรุ งใดๆ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 20.1 บริษัทออกหุ้นปั นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ บริษัทได้ปรับปรุ ง
จํานวนหุ้นสามัญโดยถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นได้เกิดขึน้ ตัง้ แต่วันเริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน จึงมีผลให้
บริษัทมีกําไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐานสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปลี่ยนแปลงจาก 0.39 บาทต่อหุ้น (คํานวณจาก
200,000,087 หุ้น) เป็น 0.31 บาทต่อหุ้น (คํานวณจาก 250,002,087 หุ้น)
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-

จ่ายเงินปั นผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจํานวน 50,002,000 หุ้น (มู ลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทใน
อัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปั นผล คิดเป็นจํานวนเงิน 50,002,000 บาท โดยมีเศษหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรในการจ่าย
หุ้นปั นผลจํานวน 61 หุ้น บริษัทดําเนินการจําหน่ายให้แก่ นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานกรรมการบริหารของบริษัท
ในราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลัง 7 วันทําการก่อนการประชุ มสามัญ
ผู ้ถือหุ้นประจําปี 2556 เท่ากับ 6.47 บาทต่อหุ้น ซึ่ งทําให้เกิดส่วนเกินมู ลค่าหุ้นจํานวน 334 บาท

ตามมติที่ประชุ มสามัญผู ้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ที่ประชุ มมีมติอนุมัติจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2554
จากงบการเงินเฉพาะของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท สําหรับหุ้นสามัญจํานวน 200 ล้านหุ้น เป็นจํานวนเงิน
รวม 40.00 ล้านบาท

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินรวม
วัสดุก่อสร้างและวัสดุสนิ้ เปลืองใช้ ไป
การเปลี่ยนแปลงในงานระหว่างก่อสร้าง
ตามสัญญา
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่น
ของพนักงาน
ค่าจ้างผู ้รับเหมาจ่าย
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเช่ าจ่าย
ค่าซ่ อมแซม
ค่าขนส่ง
ค่าเผื่อขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดจากการก่อสร้าง
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2556
2555
377,683,787
496,883,540

2556
568,298,679

2555
609,252,460

(8,696,016)

4,438,901

6,657,299

5,806,415

178,652,481
141,998,355
36,485,800
42,002,686
41,504,868
17,619,766
15,628,775
-

133,325,937
102,279,757
32,035,810
20,141,576
33,537,212
15,028,172
20,890,683
-

144,253,962
194,761,150
32,513,560
33,347,489
40,059,088
16,616,850
-

110,318,693
162,935,171
30,057,121
16,857,237
32,902,756
13,415,775
15,299,970

งบการเงินรวม
ดอกเบีย้ รับ
รายได้ค่าเช่ าเครื่องจักรและอุ ปกรณ์
ค่าธรรมเนียมบริหาร
รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้างและเศษซาก
รายได้จากการรับจ้างทํางานอื่น
อื่นๆ
รวม

2556
3,262,324
47,395
78,534

2555
2,478,606
346,611
316,125

750,000
425,962
4,564,215

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

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2556
2555
5,861,302
5,325,310
2,983,897
3,299,224
600,000
800,000
556,631
344,286
965,476
3,510,550
13,512,380

3,064,295
13,798,591
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24. รายได้อื่น
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25. ข้อมู ลแยกตามส่วนงานดําเนินงาน
บริษัทและบริษัทย่อยดําเนินกิจการในส่วนงานทางธุ รกิจเดียว คือหมวดธุ รกิจการก่อสร้าง รายละเอียดข้อมู ลรายได้ที่สําคัญสําหรับปี สนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้จากการรับจ้าง
ต้นทุนงานรับจ้างก่อสร้าง
กําไรขัน้ ต้น
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ จ่าย
ค่าเสื่อมราคา
กลับรายการค่าเผื่อ (ค่าเผื่อ) ขาดทุน
ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ จากการก่อสร้าง
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ลูกหนีก้ ารค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ
รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชําระ
ลูกหนีเ้ งินประกันผลงาน - สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุ ปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์รวม

883,627,314

567,128,824

รายการ
ตัดบัญชี
(156,891,932)

รวม
1,293,864,206
(1,026,359,159)
267,505,047
3,262,324
(2,240,399)
(36,485,800)
4,456,538
203,442,499
50,320,938
294,705,831
69,737,021
226,272,074
346,393,724
987,429,588

การรับจ้าง งานฐานราก
785,893,965

2555
การรับจ้างงาน
ก่อสร้างอื่นๆ
438,161,623

รายการ
ตัดบัญชี
(134,129,583)

รวม
1,089,926,005
(968,709,393)
121,216,612
2,478,606
(2,384,182)
(32,035,811)
(18,815,459)
64,916,369
96,394,582
180,890,923
62,395,861
200,301,210
304,598,423
844,580,999
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การรับจ้าง งานฐานราก

2556
การรับจ้างงาน
ก่อสร้างอื่นๆ
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ลูกค้ารายใหญ่
สําหรับปี สนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 รายได้จากลูกค้าหลักของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนมีจํานวนเงิน 466 ล้านบาท และ 497 ล้านบาท ตามลําดับ
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้จากการรับจ้าง
ต้นทุนงานรับจ้าง
กําไรขัน้ ต้น

883,627,314

201,604,656

การรับจ้างงานฐานราก
รวม
1,085,231,970
(844,987,833)
240,244,137

785,893,965

2555
การรับจ้างงาน
ก่อสร้างอื่นๆ
233,778,788

รวม
1,019,672,753
(864,905,456)
154,767,297

ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ จ่าย
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
กําไรก่อนภาษีเงินได้

5,861,302
(1,881,569)
(32,513,560)
193,853,313

5,325,309
(1,898,622)
(30,057,122)
(15,299,970)
105,946,324

ลูกหนีก้ ารค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ
รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชําระ
ลูกหนีเ้ งินประกันผลงาน - สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุ ปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

94,211,643
247,196,217
50,328,295
207,940,473
382,702,384
982,379,012

109,765,361
164,879,608
46,932,692
188,221,742
349,379,890
859,179,293
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การรับจ้างงานฐานราก

2556
การรับจ้างงาน
ก่อสร้างอื่นๆ
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ลูกค้ารายใหญ่
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 รายได้จากลูกค้าหลักของบริษัทซึ่ งเป็นหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนมี
จํานวนเงิน 338 ล้านบาท และ 438 ล้านบาท ตามลําดับ

26. การเปิ ดเผยเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ ินทางการเงินที่มีอยู ่ในงบดุลได้รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินฝากธนาคารที่มีภาระผู กพัน
ลูกหนีก้ ารค้าและตั๋วเงินรับ รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชําระ เจ้าหนีก้ ารค้า เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสัน้ หนีส้ ินตาม
สัญญาเช่ าซื้อและเงินกู้ยืมระยะยาว นโยบายการบัญชี สําหรับการบันทึกและการวัดมู ลค่าของรายการเหล่านี้ได้เปิ ดเผยไว้ใน
นโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อหมายถึงความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดในสัญญาซึ่ งก่อให้เกิดความเสียหายทางการ
เงินแก่บริษัท เนื่องจากลูกค้าของบริษัทเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและไม่มีปัญหาในการเก็บหนี้ ผู ้บริหารเชื่อว่าบริษัทไม่มีความเสี่ยงที่
เป็นสาระสําคัญทางด้านสินเชื่อ บริษัทได้ตงั ้ สํารองหนีส้ งสัยจะสูญสําหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงครบถ้วนแล้ว
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ เกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ในท้องตลาดซึ่ งจะมีผลกระทบในทางลบต่อการดําเนินงาน
ของบริษัททัง้ ในปั จจุ บันและอนาคต ผู ้บริหารเชื่อว่าบริษัทมีความเสี่ยงในอัตราดอกเบีย้ น้อย ดังนัน้ บริษัทจึงไม่ได้ทําสัญญาเพื่อ
ป้ องกันความเสี่ยงดังกล่าว
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากสินทรัพย์และหนีส้ ินทางการเงินทัง้ หมดเป็นสกุลเงินบาท
มู ลค่ายุ ติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น คื อ จํ า นวนเงิ น ของตราสารที่ ใ ช้ เ พื่ อ การแลกเปลี่ ย นระหว่ า งบุ คคล วิ ธี ก ารและ
ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการมู ลค่ายุ ติธรรมของเครื่องมือทางการเงินแต่ละประเภทของบริษัทมีดังนี้
- สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงในมู ลค่ายุ ติธรรมโดยประมาณ
- หนี้สินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี มีมูลค่าใกล้เคียงกับราคายุ ติธรรม เนื่องจากหนี้สินดังกล่าวจะครบกําหนดใน
ระยะเวลาอันใกล้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีภาระผู กพันดังนี้
27.1

บริษัทได้ทําสัญญาเช่ าพืน้ ที่และสัญญาบริการสําหรับสํานักงานของบริษัท มีอายุ สัญญา 6 ปี เริ่มวันที่ 1 กันยายน
2553 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยสัญญากําหนดค่าเช่ าและค่าบริการเป็นจํานวน 80,729 บาทต่อเดือน

27.2 บริษัทมีหนังสือคํา้ ประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินในนามบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจํานวนประมาณ 310.02ล้านบาท ซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับภาระผู กพันสําหรับการปฏิบัติตามสัญญาซึ่ งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
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27. ภาระผู กพัน
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28. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปั นผลจากการดําเนินงานสําหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวตองไดรับการอนุมัติจาก
ที่ประชุ มผู ถือหุนประชุ มผู ้ถือหุ้น

29. การอนุมัติงบการเงิน
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งบการเงินนีไ้ ด้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
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บุ คคลอ้างอิง
นายทะเบียนหุ้น
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน
2/7 หมู ่ท่ี 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพ
10210
โทรศัพท์ 0-2596-9000 โทรสาร 0-2832-4994-6
ผู ้สอบบัญชี
นายสมคิด เตียตระกูล
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785
หรือ

นายโกศล แย้มลีมูล
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4575
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด
87/1 อาคารแคปปิ ตอล เพลส ชัน้ 18 ออลซีซนั่ เพลส ถนนวิทยุ กรุ งเทพ 10330
โทรศัพท์ 0-2205-8222 โทรสาร 0-2654-3339

ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัทบางกอกแอ็ทเทอนี จํากัด
18/4 ซอยอํานวยวัฒน์ ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพ 10320
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โทรศัพท์ 0-2693-2036 โทรสาร 0-2693-4189

