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วิสยั ทัศน์
(Vision)

“TO BE THE LEADING
FOUNDATION
CONTRACTOR IN QUALITY
AND EFFICIENCY”

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

“มุง่ มั่นจะเป็ นผูน้ ำ
งำนก่อสร้ำงฐำนรำก
ทัง้ ด้ำนคุณภำพ
และประสิทธิภำพ”
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บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

รำงวัลแห่งควำมภูมิใจ
(Proud Award)
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ข้อมูลสรุปทำงกำรเงิน
(Financial Summary)
งบกำรเงิ นเฉพำะของบริ ษทั
Separate Financial Statement
2555
(2012)

2556
(2013)

งบกำรเงิ นรวม
Consolidated Financial Statement

2557
(2014)

2555
(2012)

2556
(2013)

2557
(2014)

สินทรัพย์รวม
Total Assets

856,688

982,379

1,229,951

842,089

987,430

1,265,521

หนี้สนิ รวม
Total Liabilities

433,261

358,087

357,035

423,873

360,491

381,581

ส่วนของผูถ้ อื หุน้
Shareholders’ Equity

423,427

624,292

872,916

408,274

613,147

872,916

1,019,673

1,085,232

1,154,077

1,089,926

1,293,864

1,367,876

78,037

155,060

184,387

64,609

159,067

195,552

รายได้จาการรับจ้าง
Revenue from Rendering of
Service
กาไรสุทธิ
Net Profit

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

ข้อมูลทำงกำรเงิ น
(พันบำท)
Financial Data
(Thousand Baht)
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งบกำรเงิ นเฉพำะของบริ ษทั
Separate Financial Statement
2555
(2012)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
Net Profit (%)

2556
(2013)

งบกำรเงิ นรวม
Consolidated Financial Statement
2557
(2014)

2555
(2012)

2556
(2013)

2557
(2014)

7.55%

14.11%

15.78%

3.38%

12.55%

14.03%

อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (%)
Return on Equity

19.18%

29.53%

24.63%

9.03%

31.10%

26.32%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
Return on Assets (%)

10.01%

16.84%

16.67%

4.70%

17.79%

17.12%

กาไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)
Earning per share (Baht)

0.31

0.61

0.66

0.26

0.63

0.70

อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
Debt to Equity (Time)

1.02

0.57

0.41

1.01

0.58

0.43

21.22%

6.43%

6.34%

15.36%

18.71%

5.72%

1.12%

98.70%

18.91%

-52.75%

340.23%

18.34%

อัตราการเติบโตของรายได้จากการรับจ้าง (%)
Revenue from Rendering of Service Growth (%)
อัตราการเติบโตของกาไรสุทธิ (%)
Net Profit Growth (%)

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

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

อัตรำส่วนทำงกำรเงิ น
Financial Ratio
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สำรจำกประธำน

ท่านผูถ้ อื หุน้
บริษทั ไพลอน จากัด (มหาชน)

ภาพรวมของปี 2557 อุ ต สาหกรรมการ
ก่อสร้างงานฐานรากยังมีทศิ ทางเติบโตทีต่ ่อเนื่องจากปี
2556 ซึ่ง เป็ น ผลเนื่ อ งมาจากการที่มีง านก่ อ สร้ า ง
โครงการรถไฟฟ้า ทางด่วน และอาคารขนาดใหญ่ เช่น
อาคารรัฐ สภาของภาครัฐ รวมถึง งานคอนโดมิเ นีย ม
ภาคเอกชนตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้ ามีอ อกมาอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้ปริมาณงานในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
งานฐานรากอยู่ในระดับ สูง ตลอดมา นอกจากนี้ การ
ดาเนินงานของบริษทั รวมถึงการปรับตัวที่เหมาะสมใน
การแข่ง ขันด้านราคา ก็ส่ ง ผลให้ผลประกอบการของ
บริษัท ไพลอน จ ากัด (มหาชน) ในปี 2557 เป็ น ไป
ด้วยดี
สาหรับทิศทางอุตสาหกรรมการก่อสร้างงาน
ฐานรากในปี 2558 นัน้ แม้ภาพรวมของอุต สาหกรรม
ั หาการเบิก จ่ า ย
ก่ อ สร้า งจะได้ร ับ ผลกระทบจากป ญ
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ ค ว า ม ล่ า ช้ า ข อ ง โ ค ร ง ก า ร
สาธารณู ป โภคพื้น ฐานขนาดใหญ่จ ากภาครัฐ แต่ ใ น
ส่ ว นของอุ ต สาหกรรมการก่อ สร้างงานฐานราก จาก
การทีง่ านก่อสร้างคอนโดมีเนียมภาคเอกชนตามแนว

รถไฟฟ้ายังมีออกมาอย่างต่อเนื่อง ทาให้คาดว่าในช่วง
ครึง่ ปีแรกของปี 2558 อุตสาหรรมการก่อสร้างงานฐาน
รากน่าจะมีทศิ ทางทรงตัว และน่าจะปรับตัวดีขน้ึ ในช่วง
ครึง่ ปีหลังเมื่อเริม่ งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสี
เขียว ทัง้ นี้ บริษทั มีเป้าหมายสาคัญจะสร้างการเติบโต
และความมัน่ คงในระยะยาว บริษัท จึ ง ยัง คงรัก ษา
นโยบายการขยายฐานลูกค้าและให้ความสาคัญกับการ
พิจารณาคัดเลือกลูกค้า การควบคุมต้นทุน การบริหาร
สภาพคล่อ ง และการพัฒนาบุ คลากรของบริษัทอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป
ในโอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการ ผม
ขอขอบคุ ณ ท่ า นผู้ถื อ หุ้ น เป็ น อย่ า งยิ่ง ที่ ไ ด้ใ ห้ค วาม
ไว้วางใจในการดาเนินงานของบริษทั และขอขอบคุณผู้
มีอุ ป การะคุณทุกท่านที่ให้การสนับ สนุ นบริษัทด้ว ยดี
ตลอดมา รวมทัง้ ขอขอบคุ ณ คณะผู้ บ ริ ห ารและ
พนักงานของบริษัททุกคนซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบ ัติ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความขยันขันแข็ง อัน
เป็นส่วนสาคัญทีส่ ร้างความมันคงและพั
่
ฒนาการให้แก่
บริษัท ท าให้ บ ริษัท สามารถที่จ ะเติ บ โตและบรรลุ
เป้ าหมายทั ้ง ในระยะสั ้น และระยะยาวได้ ต่ อ ไป

(นายเสรี จินตนเสรี)
ประธานกรรมการ

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

เรียน

6

รายงานประจาปี 2557

นำยเสรี จิ นตนเสรี

นำยวงศ์ชยั แสงอำรยะกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

ประธานผูก้ ่อตัง้
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

คณะกรรมกำรบริษทั

7

นำยปัญจะ เสนำดิ สยั

นำยวิ นิต ช่อวิ เชียร

นำยชเนศวร์ แสงอำรยะกุล

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2557
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นำยชัยพัฒน์ สหัสกุล

นำยบดิ นทร์ แสงอำรยะกุล

นำยสมศักดิ์ วิ ริยะพิ พฒ
ั น์

นำยพิ สนั ติ์ ศิ ริศขุ สกุลชัย

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่
บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2557
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ประวัติคณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
นำยเสรี จิ นตนเสรี
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
วุฒิกำรศึกษำ :
เนติบณ
ั ฑิตอังกฤษ, สถาบันเนติบณ
ั ฑิตอังกฤษ ลินคอร์น อินน์
เนติบณ
ั ฑิตไทย, สถาบันอบรมกฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำรอบรมจำก IOD :
หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 65/2005
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน :
2548 – ปจั จุบนั ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ, บมจ.ไพลอน
2540 – ปจั จุบนั ประธานบริษทั , บจ. เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย
2546 – ปจั จุบนั กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ. แอ๊ดวานซ์ อะโกร
2553 – 2557
อนุ กรรมการด้านกฎหมาย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2550 – 2552 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ.สามมิตรมอเตอร์แมนูแฟคเจอริง่
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริ ษทั : ร้อยละ 0.55

นำยวงศ์ชยั แสงอำรยะกุล
ประธานผูก้ ่อตัง้
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วุฒิกำรศึกษำ :
มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.

ประสบกำรณ์ กำรทำงำน :
2548 – ปจั จุบนั กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. ไพลอน
2510 – ปจั จุบนั เจ้าของกิจการ, ห้างขายยาสยามฟาร์มาซี
2547 – 2548
กรรมการ, บจ. ไพลอน
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริ ษทั : ร้อยละ 7.28

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

กำรอบรมจำก IOD :
หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 44/2005
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นำยปัญจะ เสนำดิ สยั
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วุฒิกำรศึกษำ :
Master of Business Administration (MBA), Suffolk University (USA)
กำรอบรมจำก IOD :
หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 20/2002
หลักสูตร Audit Committee Program ปี 2004
Certificate of Attendance Role of the Compensation Committee Program Class 2/2007
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน :
2548 – ปจั จุบนั กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ไพลอน
2543 – ปจั จุบนั กรรมการ, บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
2549 – ปจั จุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ, บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
2545 – ปจั จุบนั กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ, บมจ. ทรีนีต้ี วัฒนา
2526 – ปจั จุบนั กรรมการ, บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์
2546 – ปจั จุบนั กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ. รสา พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์
2547 – 2554 ประธานกรรมการ, บมจ. เดวา พร็อพเพอร์ต้ี
2549 – 2552 กรรมการ/กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ, ธนาคารออมสิน
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริ ษทั : ไม่ม ี

นำยวิ นิต ช่อวิ เชียร
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
วุฒิกำรศึกษำ :
Doctor of Philosophy, Purdue University, Indiana (USA)
Master of Science in Civil Engineering , Purdue (USA)
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ประสบกำรณ์ กำรทำงำน :
2556 – ปจั จุบนั
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. ไพลอน
ั
2548 – ปจจุบนั
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. ไพลอน
2550 – ปจั จุบนั
อาจารย์พเิ ศษ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
2515 – 2550
อาจารย์ประจา, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริ ษทั :

ไม่ม ี

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

กำรอบรมจำก IOD :
หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 44/2005
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นำยชเนศวร์ แสงอำรยะกุล
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
วุฒิกำรศึกษำ :
ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง, Asian Institute of Technology
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง, Asian Institute of Technology
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
กำรอบรมจำก IOD :
หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 44/2005
ประสบกำรณ์ ทำงำน :
2548 – ปจั จุบนั กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร/ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, บมจ. ไพลอน
2551 – ปจั จุบนั ประธานกรรมการ, บจ.เอ็กซิลอน
2554 – ปจั จุบนั กรรมการสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
2554 – ปจั จุบนั กรรมการสมาคมบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2545 – 2548
ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ, บจ. ไพลอน
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริ ษทั : ร้อยละ 38.53

นำยชัยพัฒน์ สหัสกุล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วุฒิกำรศึกษำ :
เศรษฐศาสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบกำรณ์ กำรทำงำน :
2556 – ปจั จุบนั กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. ไพลอน
2548 – ปจั จุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ. ไพลอน
2557 – ปจั จุบนั ประธานกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
2556 – ปจั จุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน่
2556 – ปจั จุบนั กรรมการประจาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2555 – ปจั จุบนั กรรมการสภาวิจยั แห่งชาติและกรรมการสาขาเศรษฐสาสตร์
2553 – ปจั จุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ. น้ ามันพืชไทย
2545 – 2555
กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ผลิตไฟฟ้า
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริ ษทั : ถือโดยส่วนตัว ไม่ม ี / ถือโดยคูส่ มรส ร้อยละ 0.35

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

กำรอบรมจำก IOD :
หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 21/2002
หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 33/2010
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นำยบดิ นทร์ แสงอำรยะกุล
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่
วุฒิกำรศึกษำ :
Master of Science (Construction Engineering and Management), Virginia Tech (USA)
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
กำรอบรมจำก IOD :
หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 44/2005
ประสบกำรณ์ ทำงำน :
2548 – ปจั จุบนั
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ – ฝ่ายการจัดการและการเงิน, บมจ. ไพลอน
ั
2551 – ปจจุบนั
กรรมการ, บจ. เอ็กซิลอน
2551 - 2553
กรรมการ, บจ. อ้วนจัง
2547 – 2548
กรรมการ และ กรรมการรองผูจ้ ดั การฝายอานวยการและการเงิน, บจ. ไพลอน
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริ ษทั : ร้อยละ 8.67

นำยสมศักดิ์ วิ ริยะพิ พฒ
ั น์
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่
วุฒิกำรศึกษำ :
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กำรอบรมจำก IOD :
หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 44/2005
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน :
2548 – ปจั จุบนั
กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ – ฝ่ายซ่อมบารุงและรักษาการผูอ้ านวยการฝ่ายซ่อมบารุง,
บมจ. ไพลอน
2545 – 2548
กรรมการ/ กรรมการรองผูจ้ ดั การ – ฝ่ายซ่อมบารุง, บจ. ไพลอน

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริ ษทั : ร้อยละ 1.20
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นำยพิ สนั ติ์ ศิ ริศขุ สกุลชัย
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่
วุฒิกำรศึกษำ :
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
Master of Business Administration (MBA), Rockhurst University (USA)
Master of Science-Construction Management, University of Wisconsin-Madison (USA)
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
กำรอบรมจำก IOD :
หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 79/2009
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน :
2554 – ปจั จุบนั
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ – ฝ่ายงานวิศวกรรม และการตลาด, บมจ. ไพลอน
2551 – ปจั จุบนั
กรรมการ, บจ. เอ็กซิลอน
2551 – 2554
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ฝ่ายงานวิศวกรรม, บมจ. ไพลอน
2551 – 2554
กรรมการ, บจ.ไทยคาร์ดอทคอม
2549 – 2550
ผูจ้ ดั การโครงการ, บมจ. ไพลอน
ร้อยละ 2.04

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริ ษทั :
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นำยศิ โรจน์ ตุงคะโหตร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝา่ ยงานวิศวกรรม

วุฒิกำรศึกษำ :
ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง, Old Dominion University (USA)
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง, Old Dominion University (USA)
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน :
2554 – ปจั จุบนั ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ – ฝ่ายงานวิศวกรรม,
บมจ. ไพลอน
2551 – 2554
วิศวกรโครงสร้าง, Tetra Tech INCA, USA
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริ ษทั : ไม่ม ี

นำยชัยพล สุทธมนัสวงษ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ –
ฝา่ ยการเงิน

วุฒิกำรศึกษำ :
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน :
2556 – ปจั จุบนั ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ – ฝ่ายการเงิน, บมจ. ไพลอน
2539 – 2556 VP ผูจ้ ดั การธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริ ษทั :
ไม่ม ี

นำยวีรทัศน์ จิ รเดชวิ โรจน์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ฝา่ ยการจัดการ

วุฒิกำรศึกษำ :
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยี พระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน :
2555 – ปจั จุบนั
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่-ฝ่ายการจัดการ
2551 – 2555
ผูอ้ านวยการฝ่ายจัดซื้อ, บมจ. ไพลอน
2549 – 2550
ผูจ้ ดั การฝ่ายระบบปฏิบตั กิ าร, บมจ. ไพลอน
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริ ษทั :
ไม่ม ี

นำงสุรีรตั น์ นำคะผดุงรัตน์
ผูอ้ านวยการฝา่ ยบัญชี

วุฒิกำรศึกษำ :
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/บัญชี, มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน :
2548 – ปจั จุบนั
ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญชี, บมจ. ไพลอน
2543 – 2547
ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี, บจ. ซีเนคัลเลอร์ แลป
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริ ษทั :
ไม่ม ี

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)
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นำยกรณ์ ทองศรี
ผูอ้ านวยการฝา่ ยทรัพยากร
บุคคล
อายุ 40 ปี

วุฒิกำรศึกษำ :
ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน :
2554 – ปจั จุบนั ผูอ้ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคลล, บมจ. ไพลอน
2552 – 2554 ผูจ้ ดั การฝ่ายทรัพยากรบุคคล, บจ. ทีพพี ี กรุ๊ป
2545 – 2552 ผูจ้ ดั การฝ่ายทรัพยากรบุคคล,
บจ. เจวีเค อินเตอร์เนชันแนล
่
ลอจิสติกส์ แอนด์ มูฟวิง่
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริ ษทั : ไม่ม ี

นำยศุภชัย โรจน์ วิรฬุ ห์
ผูอ้ านวยการฝา่ ยจัดซือ้
อายุ 39 ปี

วุฒิกำรศึกษำ :
Master of Business Administration (Finance), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Bachelor of Engineering (Civil) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโิ รฒประสานมิตร
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน :
2555 – ปจั จุบนั ผูอ้ านวยการฝ่ายจัดซื้อ, บมจ. ไพลอน
2554 – 2555
ผูจ้ ดั การแผนกประเมินราคาก่อสร้าง, บมจ.อีเอ็มซี
2548 – 2554
ผูจ้ ดั การฝ่ายก่อสร้าง, บจ.ไชน่ าหัวฝง คอนสตรัคชัน่
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริ ษทั :
ไม่ม ี

นำงสำวฐิ ติมำ เตียวประทีป
เลขานุการบริษทั
อายุ 35 ปี

วุฒิกำรศึกษำ :
Bachelor of Accounting (Management) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน :
2550 – ปจั จุบนั
เลขานุ การบริษทั , บมจ. ไพลอน
2548 – 2550
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล, บมจ. ไพลอน
2545 – 2548
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี, บจ. ไพลอน
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริ ษทั :
ไม่ม ี

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2557
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ข้อมูลทัวไป
่
บริษทั ไพลอน จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก โดยมีสานักงานใหญ่ตงั ้ อยู่ท่ี 170/16 ซอยสามมิตร
(สุขมุ วิท ซอย 16) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และมีโรงงานซ่อมบารุงตัง้ อยู่ท่ี 22/4
หมูท่ ่ี 11 ตาบล คูบางหลวง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เลขทะเบียนบริษทั มหาชนเลขที่ 0107548000536 โทรศัพท์ 0-26618242 โทรสาร 0-2661-8247 และเว็บไซต์ www.pylon.co.th
ปจั จุบนั บริษทั มีทุนจดทะเบียน 374,999,359 บาท โดยแบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 374,999,359 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
และมีทุนที่เรียกชาระแล้ว 362,074,343 บาท

รำยละเอียดของนิ ติบุคคลที่บริ ษทั ฯ ถือหุ้นตัง้ แต่ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
ชื่อบริษทั

:

บริษทั เอ็กซิลอน จากัด

ทุนจดทะเบียน

:

80 ล้านบาท

สัดส่วนการถือหุน้

:

51 %

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:

ออกแบบ ก่อสร้าง ให้คาปรึกษา และตกแต่งสิง่ ปลูกสร้างต่างๆ

ที่ตงั ้

:

170/15 ซอยสามมิตร (สุขุมวิท ซอย16) ถนนรัช ดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ปี 2545

จดทะเบียนก่อตัง้ บริษทั โดยใช้ช่อื ว่า บริษทั ไพลอน จากัด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้าน
บาท เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก โดยมีทมี งานวิศวกรที่มปี ระสบการณ์ และเชี่ยวชาญ เพื่อรองรับ
งานก่อสร้างซึ่งเริม่ ฟื้ นตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจ

ปี 2546

ได้รบั งานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธอี ดั ฉีดซีเมนต์ดว้ ยแรงดันสูง ในโครงการตามพระราชดาริก่อสร้างประตูระบายน้ า
และคันกัน้ น้ าเพื่อกักน้ าจืดในลุ่มน้ าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จาก บมจ. ซิโ น-ไทย เป็ นโครงการแรกของ
บริษทั จากผลงานที่มคี ณ
ุ ภาพและบริการที่ดที าให้ บมจ. ซิโน-ไทย ได้ว่าจ้างให้บริษทั เป็ นผู้รบั เหมาช่วงงานเสาเข็ม
เจาะในหลายโครงการต่อมา เช่น โครงการทางด่วนขัน้ ที่ 3 สายใต้ตอน S1 (อาจณรงค์ – บางนา) สัญญา 2 โครงการ
อาคารที่จอดรถโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ เป็ นต้น ทาให้บริษทั เป็ นที่รู้จกั ในวงการก่อสร้างอย่างแพร่หลาย และได้
ก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะให้ลกู ค้าอื่นๆ ในอีกหลายโครงการ

ปี 2547

เพิม่ ทุนจดทะเบียนในเดือนมกราคมเป็ น 60 ล้านบาท และในเดือนธันวาคมเป็ น 95 ล้านบาท เริม่ รับงานก่อสร้าง
กาแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Wall) โดยร่วมมือกับบริษทั ฝรังเศสชื
่
่อ Soletanche Bachy ซึ่งเป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญงานฐานรากระดับนานาชาติ โดยเป็ นที่ปรึกษาและส่งผูเ้ ชี่ยวชาญเข้ามาควบคุมงานในโครงการโรงบาบัด
น้ าสาแลจังหวัดปทุมธานี

ปี 2548

เดือนพฤษภาคม เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 115 ล้านบาท
เดือนมิถุนายน เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุน้ ละ 10 บาท เป็ นหุน้ ละ 1 บาท พร้อมกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษทั จาก 115 ล้านบาทเป็ น 150 ล้านบาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้กบั ประชาชน โดยบริษทั ได้แปรสภาพเป็ น
บริษทั มหาชนเมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2548
เดือนธันวาคม เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และเริม่ เปิ ดซื้อขายวันที่ 23 ธันวาคม 2548

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

ประวัติควำมเป็ นมำและพัฒนำกำรที่สำคัญของบริ ษทั
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ปี 2549

เดือนมีนาคม ย้ายโรงงานซ่อมบารุงจากเขตบางกะปิ ไปที่อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ปี 2551

เดือนธันวาคม จัดตัง้ บริษทั เอ็กซิลอน จากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริการงานออกแบบ ก่อสร้าง ให้คาปรึกษา
และตกแต่งสาหรับสิง่ ปลูกสร้างต่างๆ ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท โดยบริษทั ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 51

ปี 2552

เดือน พฤษภาคม เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 200 ล้านบาท

ปี 2555

เดือน พฤษภาคม เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 300 ล้านบาท เพื่อรองรับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิม
เดือนธันวาคม เพิม่ ทุนจดทะเบียน บริษทั เอ็กซิลอน จากัด เป็ น 80 ล้านบาท โดยบริษทั ยังคงถือหุน้ ในสัดส่วนร้อย
ละ 51

ปี 2556

เดือน พฤษภาคม เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 374,999,359 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิให้กบั ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ
และหุน้ ปนั ผล

โครงสร้ำงรำยได้แยกตำมผลิ ตภัณฑ์
โครงสร้างรายได้ของบริษทั แยกตามผลิตภัณฑ์สามารถจาแนกได้ดงั นี้

รำยได้เฉพำะบริษทั
ผลิ ตภัณฑ์
จากงานเสาเข็มเจาะ
จากงานปรับปรุงคุณภาพดินฯ
จากงานกาแพงกันดินชนิด
ไดอะแฟรม
รวมรำยได้จำกงำนฐำนรำก
รายได้จากงานก่อสร้างทัวไป
่
รายได้จากการบริการอื่นๆ 1
รายได้อ่นื ๆ2
รวมรำยได้

ปี 2556

รำยได้
780,544
5,350
-

ร้อยละ
75.53
0.52
-

รำยได้
883,627
-

ร้อยละ
80.42
-

-

-

-

-

785,894
233,779
3,298
10,500
1,033,471

76.04
22.62
0.32
1.02
100.00

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

80.42
18.35
0.27
0.96
100.00

1,021,792
132,286
3,440
10,778
1,168,296

87.46
11.32
0.29
0.92
100.00

1

รายได้จากการบริการอื่นๆ ได้แก่ รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์เครื่องจักร เช่น รถเครน ปลอกเหล็ก และรวมถึงค่าความเสียหายของวัสดุและ
อุปกรณ์ท่เี รียกเก็บจากผูร้ บั เหมาช่วง เป็ นต้น
2
รายได้อ่นื ๆ ได้แก่ ดอกเบีย้ รับ กาไรจากการขายสินทรัพย์ เป็ นต้น

รำยได้ของบริษทั ย่อย ได้แก่ บริษทั เอ็กซิ ลอน จำกัด
ผลิ ตภัณฑ์
รายได้จากงานก่อสร้าง

ปี 2555
รำยได้
ร้อยละ
204,383
100.00

หมายเหตุ : บริษทั เอ็กซิลอน จากัด ได้จดั ตัง้ ในเดือนธันวาคม 2551

ปี 2556
รำยได้
ร้อยละ
365,524
100.00

หน่ วย : พันบำท
ปี 2557
รำยได้
ร้อยละ
290,495
100.00

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

ปี 2555

หน่ วย : พันบำท
ปี 2557
รำยได้
ร้อยละ
1,021,792
87.46
-
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ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
1. งำนเสำเข็มเจำะ
เสาเข็ม เจาะเป็ น เสาเข็ม ที่ นิ ย มใช้ กับ การ
ก่ อ สร้ า งฐานรากของโครงสร้ า งขนาดใหญ่ และ
โครงสร้ า งอาคารในบริ เ วณที่ ม ี พ้ื น ที่ จ ากัด ซึ่ ง ไม่
สามารถใช้เสาเข็มตอกได้เนื่องจากปญั หาด้านการขนส่ง
หรือเนื่องจากบริเวณก่อสร้างชิดอาคารข้างเคียงมากซึ่ง
ความสันสะเทื
่
อนจากการตอกเสาเข็มอาจจะก่อให้เกิด
ความเสีย หายกับ อาคารข้า งเคีย งได้ ส่ ว นการใช้
เสาเข็มเจาะจะไม่ทาให้ดนิ เกิดการเคลื่อนตัวซึ่งอาจไป
ดันสิง่ ปลูกสร้างข้า งเคียงให้เสียหายได้เหมือนกับการ
ตอกเสาเข็ม นอกจากนี้เสาเข็มเจาะยังลดมลภาวะเรื่อง
เสียงและแรงสันสะเทื
่
อ นเมื่อ เทียบกับ การใช้เสาเข็ม
ตอก ทัง้ นี้ งานเสาเข็มเจาะของบริษทั โดยส่วนใหญ่จะ
เป็ นเสาเข็มเจาะที่มขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลางตัง้ แต่ 50
เซนติเมตรจนถึง2เมตรและทาได้ถึงความลึกมากกว่า
60 เมตร ขึ้นอยู่กบั การออกแบบกาลังรับน้ าหนักของ
เสาเข็มโดยวิศวกร และสภาพชัน้ ดินในแต่ละพื้นที่

2. งำนปรับปรุงคุณ ภำพดิ นโดยวิ ธีอดั
ฉี ดซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง

2.1

เสำเข็มดิ นซีเมนต์
(Soil Cement Column)
เป็ น การปรับ ปรุ ง คุณ สมบัติของ
ดินอ่อนตลอดชัน้ ความหนา เริม่ ต้นโดยการอัดฉีดน้ าภายใต้ความดันสูงเพื่อกวนให้ชนั ้ ดินอ่อนตัวและมีขนาดรูปทรง
ตามที่ตอ้ งการ แล้วจึงอัดฉีดน้ าปูนลงไปผสมกับดินในบริเวณดังกล่าวทาให้เกิดการแข็งตัวกลายเป็ นแท่งดินซีเมนต์
ซึ่งมีความสามารถในการรับน้ าหนักตามที่ออกแบบและช่วยลดปญั หาการทรุดตัวของโครงสร้าง การทาเสาเข็มดิน

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

ง า น ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ ดิ น (Ground
Improvement) มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิม่ เสถียรภาพให้กบั
โครงสร้างของดิน เดิม ทาให้ดนิ มีกาลังรับน้ าหนักมาก
ขึ้นและป้ องกันการเคลื่อ นตัว ของดิน โดยบริษทั มีการ
ให้บริการงานประเภทนี้ โ ดยวิธกี ารอัดฉี ดซีเมนต์ด้ว ย
แรงดันสูง (Jet Grouting) ที่ความดันประมาณ 200 ถึง
400 บาร์ โดยอาจแบ่งลักษณะของงานออกเป็ น แต่ละ
ประเภทดังต่อไปนี้

19

รายงานประจาปี 2557
ซีเมนต์โดยวิธอี ดั ฉีดซีเมนต์ดว้ ยแรงดันสูง (Jet Grouting) จะให้คุณภาพแท่งดินซีเมนต์และความสม่าเสมอของเนื้ อ
ดินซีเมนต์ท่ดี กี ว่าวิธที วไปซึ
ั ่ ่งมีทงั ้ แบบใช้ความดันต่ า (Low Pressure Mix) และแบบใช้ใบกวนดิน (Rotary Mix) ใน
ั
ปจจุบนั มีการนาเสาเข็มดินซีเมนต์ไปประยุกต์ใช้หลายรูปแบบเช่น ฐานรากงานถนน ลานจอดเครื่องบิน เขื่อน ประตู
ระบายน้ า รวมไปถึงการเพิม่ เสถียรภาพให้กบั ตลิง่ ของคลอง

2.2

กำรเพิ่ มกำลังรับน้ำหนักและเสถียรภำพของดิ นเฉพำะจุด
เป็ น การปรับ ปรุ งคุณ สมบัติและกาลังของดิน หรือ หินเฉพาะจุด เช่น งานอัดฉีดรอยแตกของชัน้ หินหรือดินในงาน
ก่อสร้างเขือ่ น การเพิม่ เสถียรภาพและกาลังของดินในงานขุดหรืองานเจาะเฉพาะที่

3. งำนก่อสร้ำงกำแพงกันดิ นชนิ ดไดอะแฟรม
กาแพงกันดินชนิดไดอะแฟรมเป็ นการก่อสร้างกาแพงโดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นโครงสร้างรับน้ าหนักและป้องกันการเคลื่อน
ตัวของดินทางด้านข้าง โดยจะทาการก่อสร้างกาแพงในชัน้ ที่ต่ ากว่า
ผิวดินด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กคล้ายคลึงกับการทาเสาเข็มเจาะแบบ
เปี ยก ซึ่งการใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างกาแพงกันดินชนิ ดนี้ ทาให้
ไม่ตอ้ งใช้ Sheet Pile และสามารถสร้างกาแพงกันดินใต้ดนิ แบบถาวร
ที่มหี น้าตัดเป็ นสี่เหลี่ยมเหมือนกาแพงทัวไป
่ แต่มคี วามแข็งแรงและ
สามารถป้ องกัน การรัว่ ซึ ม ของน้ า ได้ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ เ พื่ อ เป็ น
โครงสร้างของชัน้ จอดรถใต้ดนิ กาแพงอาคารผู้โดยสารสาหรับระบบ
รถไฟฟ้าใต้ดนิ และอุโมงค์ลอดทางแยก เป็ นต้น

4. งำนก่อสร้ำงทัวไป
่

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

บริษทั ให้บริการงานออกแบบ ก่อสร้าง และตกแต่ง
สาหรับสิ่งปลูกสร้างต่ างๆ โดยมีนโยบายมุ่งเน้ น ที่จะรับงาน
ก่อสร้างประเภทงานดิน งานทาง และสิง่ ปลูกสร้างที่ไม่สูงมาก
นัก เช่น งานระบบป้องกันน้ าท่วม งานระบบระบายน้ า โรงงาน
อาคารหอประชุม อาคารสานักงาน อาคารที่พกั อาศัยที่มคี วาม
สูงไม่เกิน 8 ชัน้ เป็ น ต้น โดยบริษ ัท มีทีม งานสถาปนิ ก และ
วิศ วกรมืออาชีพ ที่ม ีประสบการณ์ รวมถึงมีความพร้อ มด้า น
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ในการทางาน
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ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขัน
ธุรกิจของงานฐานรากซึง่ ประกอบไปด้วยงานก่อสร้างเสาเข็ม กาแพงดิน และงานปรับปรุงคุณภาพดิน เป็ นต้น
นัน้ ขึ้นอยู่กบั อุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ จากผลกระทบของการชุมนุ มทางการเมืองตัง้ แต่ช่วงปลายปี
2556 ต่อเนื่องถึงการทารัฐประหารในช่วงเดือนพฤษภาคม 2557 ทาให้ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในปี 2557 มี
ทิศทางชะลอตัว ซึง่ หลังการแต่งตัง้ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาล การเมืองกลับมามีเสถียรภาพมากขึ้น และได้มกี าร
คาดการณ์ว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆน่ าจะกลับมามีความ
ต่อเนื่องมากขึน้ แต่จากปญั หาการออกโครงการใหม่และเบิกจ่ายงบประมาณทีล่ ่าช้า ทาให้ผลลัพธ์จากมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของภาครัฐออกมาไม่ดีอย่างที่คาด แม้เศรษฐกิจจะมีการฟื้ นตัวบ้างแต่กเ็ ป็ นไปอย่างล่าช้า ทาให้ภาพรวม
เศรษฐกิจของประเทศในปี 2557 มีการขยายตัวน้อยกว่าทีค่ าด
หากพิจ ารณาเฉพาะในส่ ว นของอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้า งเสาเข็ม เจาะ ตลอดทัง้ ปี 2557 ปริม าณงานใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มเจาะอยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมกับกาลังการผลิตของอุตสาหกรรมมาโดยตลอด ซึ่งเป็ นผลจาก
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าของภาครัฐทีเ่ ริม่ การก่อสร้างไปแล้วสามารถดาเนินการได้ตามแผน และงานภาคเอกชนตาม
แนวรถไฟฟ้ามีออกมาอย่างต่อเนื่อง ทาให้การแข่งขันในตลาดไม่รุนแรง แม้จะเกิดเหตุการณ์รฐั ประหารในช่วงเดือน
พฤษภาคมของปี 2557 ซึง่ ทาให้การอนุมตั ริ ายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ( EIA) ของงานคอนโดมีเนียม
ต่างๆสะดุดลงในช่วงดังกล่าวแต่กเ็ ป็นเพียงช่วงเวลาสัน้ ๆโดยไม่ได้กระทบต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมฯมากนัก ทาให้
ภาพรวมของปี 2557 ถือว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มเจาะยังมีทศิ ทางขยายตัว

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

ั หาการเบิกจ่า ย
ส าหรับ ปี 2558 แม้อุ ต สาหกรรมก่อ สร้างในภาพรวมจะได้ร ับ ผลกระทบต่ อ เนื่อ งจากป ญ
งบประมาณและการออกโครงการที่ล่าช้าของภาครัฐ แต่ในส่วนของอุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มเจาะ จากการที่งาน
ก่อสร้างภาคเอกชนตามแนวรถไฟฟ้ายังมีออกมาอย่างต่อเนื่อง ทาให้ในภาพรวมบริษทั ฯยังได้รบั ผลกระทบไม่มากนัก
โดยบริษทั ฯคาดว่าในช่วงครึง่ ปีแรกของปี 2558 อุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มเจาะน่ าจะมีทศิ ทางทรงตัว อย่างไรก็ตาม
สาหรับในช่วงครึง่ ปีหลัง หากโครงการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆสามารถเริม่ งานก่อสร้างได้ตามแผน น่ าจะทาให้การเติบโต
ของอุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มเจาะมีทศิ ทางปรับตัวดีขน้ึ
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โครงสร้ำงเงินทุน
ผูถ้ ือหุ้น
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 20 มีนาคม 2558 มีดงั นี้
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รำยชื่อผูถ้ อื หุน้

จำนวนหุน้

ร้อยละ

กลุม่ แสงอำรยะกุล *
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี ำร์ จำกัด
นำย เผด็จ
หงษ์ฟ้ำ
นำย พิสนั ติ ์
ศิรศิ ุข สกุลชัย
นำย สุชำติ
บุญบรรเจิดศรี
นำย วิชติ
ชินวงศ์วรกุล
นำย สมศักดิ ์
วิรยิ ะพิพฒ
ั น์
นำย ปรัชญำ
เตีย วเจริญ
นำย อัตตพล
ศิรศิ ุข สกุลชัย
CITIBANK NOMINEE SINGAPORE PTE LTD-UBS
AG LDN BRANCH A/C CLIENT

208,778,173
18,508,497
10,312,500
7,368,998
7,745,100
5,486,500
4,347,873
2,700,000
2,040,650
2,001,900

57.66
5.11
2.85
2.04
2.14
1.52
1.20
0.75
0.56
0.55

ผูถ้ อื หุน้ รำยอืน่
รวม

92,784,152
362,074,343

25.63
100.00

หมายเหตุ : *กลุ่มผูถ้ อื หุน้ แสงอารยะกุล ประกอบไปด้วย นายชเนศวร์ นายบดินทร์ นายวงศ์ชยั และนายอนนต์ แสงอารยะกุล ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ
38.53, 8.67, 7.28 และ 3.19 ตามลาดับ

นโยบำยกำรจ่ำยเงิ นปันผล

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล อย่างไรก็ตาม บริษทั
อาจกาหนดให้การจ่ายเงินปนั ผลมีอตั ราน้อยกว่าที่กาหนดข้างต้นได้ หากบริษทั มีความจาเป็ นที่จะต้องนาเงินกาไรสุทธิจานวนดังกล่าวมาใช้
เพื่อขยายการดาเนินงานหรือการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ตามที่คณะกรรมการบริษทั ให้ความเห็นชอบ และให้นาเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ติ ่อไป
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กำรจัดกำร
โครงสร้ำงกำรจัดกำร
บริษทั มีโครงสร้างการบริหารจัดการดังนี้
คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ฝา่ ยตรวจสอบภายใน

เลขานุการบริษทั

กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่
ฝา่ ยงานซ่อมบารุง

กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่
ฝา่ ยการจัดการและการเงิน

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ฝา่ ยการจัดการ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ฝา่ ยงานวิศวกรรม

ผูอ้ านวยการฝา่ ยก่อสร้าง

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ฝา่ ยการเงิน

ผูอ้ านวยการฝา่ ยบัญชี

ผูอ้ านวยการฝา่ ยบุคคล

ผูอ้ านวยการฝา่ ยจัดซือ้

ฝา่ ยนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่
ฝา่ ยงานวิศวกรรม และการตลาด

23

รายงานประจาปี 2557
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อและขอบเขตอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้

คณะกรรมกำรบริ ษทั
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 9 คน ซึ่งเป็ น
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน 5 คน โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 4 คน
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน 4 คน
รายชื่อคณะกรรมการบริษทั มีดงั นี้
ชื่อ-นำมสกุล

ตำแหน่ ง

1. นายเสรี จินตนเสรี

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

2. นายวงศ์ชยั แสงอารยะกุล
3. นายปญั จะ เสนาดิสยั

ประธานผูก้ ่อตัง้ / กรรมการ

4. นายชัยพัฒน์ สหัสกุล

กรรมการอิสระ

5. นายวินิต ช่อวิเชียร

กรรมการอิสระ

6. นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล

กรรมการ

7. นายบดินทร์ แสงอารยะกุล

กรรมการ

8. นายสมศักดิ ์ วิรยิ ะพิพฒ
ั น์

กรรมการ

9. นายพิสนั ติ ์ ศิรศิ ุขสกุลชัย

กรรมการ

กรรมการอิสระ

ทัง้ นี้ มีนางสาวฐิตมิ า เตียวประทีปเป็ นเลขานุการบริษทั

นิ ยำมกรรมกำรอิ สระ
บริษทั ได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระ ไว้ดงั นี้

2. ไม่เป็ น (ในปจั จุบนั ) หรือเคยเป็ น(ในช่วง 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ ) กรรมการที่มสี ว่ นร่วมบริหารงาน (กรรมการที่ดารงตาแหน่ ง
เป็ นผูบ้ ริหาร กรรมการที่ทาหน้าที่รบั ผิดชอบเยีย่ งผูบ้ ริหาร และกรรมการที่มอี านาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็ นการลง
นามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุ มตั ิไว้แล้ว และเป็ นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือ ผู้มอี านาจควบคุม ของบริษ ัท บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่ว ม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน
(บริษทั ย่อยตัง้ แต่ 2 บริษทั ขึน้ ไปที่มบี ริษทั ใหญ่เป็ นลาดับเดียวกัน) หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นผู้บริหาร
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่ม ี (ในปจั จุบนั ) หรือเคยมี (ในช่วง 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ ) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทัง้ ไม่เป็ น(ใน
ปจั จุบนั ) หรือเคยเป็ น(ในช่วง 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ ) ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิ ติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง (นับรวมการถือครองหุน้ ของผู้ท่เี กี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) ของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
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ที่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริ ษทั ร่วม หรือนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่มมี ูลค่ารายการ
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิ(NTA) ของบริษทั หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า โดยการ
คานวณมูลค่าดังกล่าวให้นับรวมรายการในช่วง 1 ปี ก่อนหน้ าที่ทากับบุคคลเดียวกัน โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวให้
รวมถึงการทารายการทางการค้าที่เป็ นธุรกรรมปกติ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สนิ หรือบริการ
และการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
5. ไม่เป็ น (ในปจั จุบนั ) หรือเคยเป็ น (ในช่วง 3 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ ) ผู้ส อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุน้ ส่วนผู้จดั การ
ของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือ นิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัด
อยู่
6. ไม่เป็ น (ในปจั จุบนั ) หรือเคยเป็ น (ในช่วง 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ ) ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่
ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่า บริการเกินกว่าสองล้านบาทต่ อปี จาก บริษ ัท บริ ษัทใหญ่ บริษทั ย่อ ย
บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ ในกรณี ท่ผี ู้ให้บริการทางวิชาชีพ เป็ นนิ ติบุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุน้
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ร ับ การแต่ งตัง้ ขึ้น เพื่อ เป็ น ตัว แทนของกรรมการของบริษทั ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้ถือ หุ้น ซึ่งเป็ น ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
8. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษทั

กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม
กรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั คือนายชเนศวร์ แสงอารยะกุล และนายบดินทร์ แสงอารยะกุล ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราสาคัญของบริษทั หรือนายชเนศวร์ แสงอารยะกุล หรือ นายบดินทร์ แสงอารยะกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวงศ์ชยั แสงอารยะ
กุล หรือนายสมศักดิ ์ วิรยิ ะพิพฒ
ั น์ หรือนายพิสนั ติ ์ ศิรศิ ุขสกุลชัย รวมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญของบริษทั

ขอบเขตและอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษทั
คณะกรรมการบริษทั มีอานาจ หน้ าที่ และความรับ ผิดชอบในการจัดการบริษ ัท ให้เป็ น ไปตามกฎหมาย วัตถุ ประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ ของบริษทั
โดยมีการกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญของคณะกรรมการบริษทั ได้ดงั นี้
1. จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั
2. จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้

4. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่ งหรือ หลายคน หรือ บุ คคลอื่น ใดปฏิบ ัติการอย่างหนึ่ งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่
คณะกรรมการเห็น สมควรและภายในระยะเวลาที่ค ณะกรรมการเห็น สมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ ยกเลิกเพิกถอน
เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รบั มอบอานาจนัน้ ๆ ได้เมือ่ เห็นสมควร
ทัง้ นี้ คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้คณะกรรมการบริหารมีอานาจหน้าที่ในการปฏิบตั งิ านต่างๆ โดยมีรายละเอียดการ
มอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้ า ที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอานาจนัน้ ต้องไม่ม ี ลกั ษณะเป็ นการมอบ
อานาจที่ทาให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุ มตั ริ ายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อ่นื ใดทากับบริษทั หรือบริษทั ย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ริ ายการที่เป็ นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการพิจารณาและอนุ มตั ไิ ว้แล้ว

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

3. จัดให้มกี ารทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษทั ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
แล้ว และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิ
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5. กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษทั ควบคุมกากับดูแลการบริหารและการจัดการ
ของคณะกรรมการบริหารให้เป็ นไปตามนโยบายที่ได้รบั มอบหมายเว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รบั มติ
อนุ มตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนการดาเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั มติอนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถือ
หุน้ เช่น การเพิม่ ทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคล
อื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่นมาเป็ นของบริษทั การแก้ไ ขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็ นต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกากับดูแลให้บริษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อ กาหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อขายทรัพย์สนิ ที่สาคัญตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
6. พิจารณาโครงสร้า งการบริหารงาน แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดั การ และคณะกรรมการอื่นตามความ
เหมาะสม
7. ติดตามผลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วน
ในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือเป็ นกรรมการของบริษทั เอกชน หรือ
บริษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ ตน
หรือเพื่อประโยชน์ ผอู้ ่นื เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีสว่ นได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษทั ทาขึน้ หรือถือ
หุน้ หรือหุน้ กูเ้ พิม่ ขึน้ หรือลดลงในบริษทั หรือบริษทั ในเครือ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ชื่อ-นำมสกุล

ตำแหน่ ง

1. นายปญั จะ เสนาดิสยั *

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

2. นายชัยพัฒน์ สหัสกุล**

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

3. นายวินิต ช่อวิเชียร

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ ทัง้ นี้มี นางสาวฐิตมิ า เตียวประทีป เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
* เป็ นผูท้ ่มี คี วามรู้ และมีประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากกว่า 20 ปี
** เป็ นผูท้ ่มี คี วามรู้ และมีประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากกว่า 10 ปี

ขอบเขตและอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้ส อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทน
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั
5. ร่วมให้ความเห็นชอบในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ กาหนดค่า ตอบแทน โยกย้า ย และเลิกจ้า งหัว หน้ าหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่ วยงานอื่นใดที่ได้รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
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6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ สงู สุดต่อบริษทั
7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และนาเสนอให้ท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
8. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษทั มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
9. จัดทารายงานการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั
10. รายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทั ทราบเป็ นประจาอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครัง้

คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ำตอบแทน
ชื่อ-นำมสกุล

ตำแหน่ ง

1. นายวินิต ช่อวิเชียร

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

2. นายวงศ์ชยั แสงอารยะกุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายชัยพัฒน์ สหัสกุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

ทัง้ นี้มี นายกรณ์ ทองศรีเป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาโครงสร้า ง องค์ประกอบ คุณสมบัติ รวมทัง้ ความเหมาะสมของความรู้และประสบการณ์ ของกรรมการ และ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2. คัดเลือ ก สรรหาบุ คคลที่ม ีความรู้ค วามสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษทั และสมควรเสนอชื่อ เป็ นกรรมการและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ในกรณีท่ตี าแหน่ งว่างลง เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั หรือที่ประชุมผู้ถือหุน้ เพื่อพิจารณา
แต่งตัง้ แล้วแต่กรณี
3. พิจารณาคัดเลือกกรรมการที่ไปดารงตาแหน่ งในบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ร่วม

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

ขอบเขตและอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ำตอบแทน
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4. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการผู้จดั การใหญ่ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน
บาเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ ตอบแทนอื่นๆ ทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน เพื่อกาหนดให้ม ี
ความเหมาะสม
5. กาหนดเกณฑ์ประเมินผลกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และนาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบ
6. พิจารณาเงือ่ นไขต่างๆ ในกรณีท่มี กี ารเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ ) ให้แก่กรรมการและ
พนักงาน รวมถึงการพิจารณาให้ความเห็นชอบในกรณีท่มี กี รรมการ หรือพนักงานได้รบั การจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5%
ของจานวนหลักทรัพย์ทงั ้ หมดที่จะจัดสรร และต้องไม่มกี รรมการรายใดในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่
จะได้รบั การจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ด้วย จึงจะมีสทิ ธิในการให้ความเห็นชอบ
7. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั เพื่อใ ห้ช่วย
ศึกษาและกลันกรองงาน
่
จึงต้อ งรายงานผลการปฏิบตั ิหน้ า ที่ต่อ ที่ประชุม คณะกรรมการบริษ ัททุกครัง้ หลังจากที่ม ีการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผลการปฏิบตั ิงานในปี ท่ผี ่านมาต่อผู้ถือหุน้ ในรายงาน
ประจาปี ของบริษทั และในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี
8. ปฏิบตั งิ านอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษทั มอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมกำรบริ หำร
ชื่อ-นำมสกุล

ตำแหน่ ง

1. นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล

ประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นายบดินทร์ แสงอารยะกุล

กรรมการบริหาร

3. นายสมศักดิ ์ วิรยิ ะพิพฒ
ั น์

กรรมการบริหาร

4. นายพิสนั ติ ์ ศิรศิ ุขสกุลชัย

กรรมการบริหาร

ขอบเขตและอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ หำร
คณะกรรมการบริหารมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดาเนิ นงานตามปกติธุระและ
งานบริหารของบริษ ัท กาหนดนโยบาย แผนธุร กิจ งบประมาณ โครงสร้า งการบริหารงาน และอ านาจการบริหารต่ างๆ ของบริษ ัท
หลักเกณฑ์ในการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ท่ปี ระชุมคณะกรรมการของบริษทั พิจารณาและอนุ มตั ิและ/หรือ
ให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนิ นงานของบริษทั ตามนโยบายที่กาหนด โดยสรุปอานาจหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบที่สาคัญได้ดงั นี้
1. กาหนดนโยบาย ทิศ ทาง กลยุท ธ์ และโครงสร้า งการบริหารงานหลักในการดาเนิ น ธุร กิจของบริษ ัท เพื่อ เสนอให้
คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบ
2. กาหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอานาจการบริหารต่างๆของบริษทั เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบ
4. อนุ ม ตั ิการใช้จ่า ยเงินลงทุ นที่สาคัญ ๆ ที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่า ยประจาปี ตามที่จะได้ร ับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั หรือตามที่คณะกรรมการบริษทั ได้เคยมีมติอนุ มตั ใิ นหลักการไว้แล้ว
5. อนุ มตั กิ ารจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารจัดการสานักงานในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ
6. เจรจาและเข้าทาสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมทัง้ การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอันเป็ น
ปกติธรุ ะของบริษทั ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท สาหรับโครงการภาคเอกชน และวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สาหรับ
โครงการภาครัฐ

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

3. พิจารณาโครงการลงทุนของบริษทั เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบ
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7. เป็ นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การปฏิบตั กิ าร และด้านการบริหารงานอื่น
8. มีอานาจอนุ มตั ใิ นการเปิ ดหรือปิ ดบัญชีเงินฝากธนาคาร กาหนดชื่อผู้มอี านาจเบิ กถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของบริษทั
รวมถึง ดาเนินการต่างๆเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากดังกล่าว
9. ดาเนินการต่างๆที่จาเป็ นเพื่อการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ ของบริษทั
ทัง้ นี้ อานาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุ มตั ริ ายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มี
ส่ว นได้เสีย หรื อ มีค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ ใ นลัก ษณะอื่น ใดกับ บริษ ัท หรือ บริษ ัท ย่อ ย (ถ้า มี) ตามกฎเกณฑ์ ของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุ มตั ิรายการในลักษณะดังกล่า ว
จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิรายการดังกล่าวตามที่ขอ้ บังคับของบริษทั หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด เว้นแต่เป็ นการอนุ มตั ริ ายการที่เป็ นลักษณะการดาเนิ นธุรกรรมการค้าปกติทวไปของบริ
ั่
ษทั ที่คณะกรรมการ
กาหนดกรอบการพิจารณาไว้ชดั เจนแล้ว

ผูบ้ ริ หำร
บริษทั มีคณะผูบ้ ริหาร ดังนี้
ชื่อ-นำมสกุล

ตำแหน่ ง

1. นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

2. นายบดินทร์ แสงอารยะกุล

กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ – ฝ่ายการจัดการและการเงิน

3. นายพิสนั ติ ์ ศิรศิ ุขสกุลชัย

กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ - ฝ่ายงานวิศวกรรมและการตลาด

4. นายสมศักดิ ์ วิรยิ ะพิพฒ
ั น์

กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ - ฝ่ายงานซ่อมบารุง

5. นายศิโรจน์ ตุงคะโหตร

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - ฝ่ายงานวิศวกรรม

6. นายวีรทัศน์ จิรเดชวิโรจน์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ – ฝ่ายการจัดการ

7. นายชัยพล สุทธมนัสวงษ์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ – ฝ่ายการเงิน

8. นางสุรรี ตั น์ นาคะผดุงรัตน์

ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญชี

9. นายกรณ์ ทองศรี

ผูอ้ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

10. นายศุภชัย โรจน์ วริ ุฬห์

ผูอ้ านวยการฝ่ายจัดซื้อ

11. นายรัฐกร นาคาไชย

ผูอ้ านวยการฝ่ายก่อสร้าง

1. รับผิดชอบการบริหารงานประจาวันของบริษทั และควบคุมดูแลบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริษทั
2. ดาเนินการหรือปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการและ/หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษทั
3. เป็ นผู้รบั มอบอานาจของบริษทั ในการบริหารกิจการของบริษทั ให้เป็ น ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ข้อกาหนด คาสัง่ มติท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และ/หรือมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการและ/หรือมติคณะกรรมการบริหารของบริษทั
ทุกประการ
4. อนุ มตั กิ ารจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารจัดการสานักงานในวงเงินไม่เกินห้าล้านบาทต่อรายการ

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

ขอบเขตและอำนำจหน้ ำที่ของกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
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5. เจรจาและเข้าทาสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมทัง้ การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอันเป็ น
ปกติธรุ ะของบริษทั ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
6. มีอานาจในการว่าจ้าง และกาหนดผลตอบแทนให้แก่พนักงานทัง้ หมดของบริษทั ตลอดจนแต่งตัง้ ตัวแทนฝ่ายนายจ้างใน
คณะกรรมการกองทุนสารองเลีย้ งชีพของบริษทั
อย่างไรก็ตาม อานาจของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่จะไม่รวมถึงการอนุ มตั ิรายการใดที่กรรมการผู้จดั การใหญ่หรือ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย ตามกฎเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุ มตั ิรายการในลักษณะดังกล่า ว
จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิรายการดังกล่าวตามที่ขอ้ บังคับของบริษทั หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด เว้นแต่เป็ นการอนุ มตั ริ ายการที่เป็ นลักษณะการดาเนิ นธุรกรรมการค้าปกติทวไปของบริ
ั่
ษทั ที่คณะกรรมการ
กาหนดกรอบการพิจารณาไว้ชดั เจนแล้ว

กำรสรรหำกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรบริ ษทั
องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตัง้ ถอดถอน หรือพ้นจากตาแหน่ งกรรมการของบริษทั นัน้ ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั
ซึ่งสามารถสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
โดยคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ทัง้ นี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด
นัน้ ต้องมีถนิ่ ที่อยูใ่ นราชอาณาจักรและกรรมการทุกคนจะต้องเป็ นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตติ ามที่กฎหมายกาหนด
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วนหนึ่ งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ท่สี อง ภายหลังจด
ทะเบียนบริษทั นัน้ ให้ใช้วิธจี บั สลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อ ไป ให้กรรมการคนที่อยู่ใ นตาแหน่ งนานที่สุด นัน้ เป็ น ผู้ออกจาก
ตาแหน่ ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รบั เลือกเข้ามาดารงตาแหน่ งใหม่กไ็ ด้
การประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อเลือกตัง้ กรรมการ จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้

ในกรณีท่ตี าแหน่ งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง ซึ่งมี
คุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการ
จะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
บุคคลซึ่งได้รบั เลือกให้เป็ นกรรมการแทนจะต้องได้รบั มติของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยงั
เหลืออยูแ่ ละจะอยูใ่ นตาแหน่ งได้เพียงวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
ที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการพ้นตาแหน่ งก่อนถึงวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนผู้ถือหุน้ ที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผู้ถือหุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงใ นการ
ประชุมนัน้

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

1. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียงตามจานวนหุน้ ที่ตนถือ
2. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มอี ยูท่ งั ้ หมดเลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึ่งมีหรือ
จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชี้ขาด
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องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำคณะกรรมกำรตรวจสอบ
บริษทั ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
1 คน ต้องมีความรูค้ วามเข้าใจหรือมีประสบการณ์ ดา้ นการบัญชีหรือการเงิน และมีความรูต้ ่อเนื่ องเกี่ยวกับเหตุท่มี ตี ่อการเปลี่ยนแปลงของ
การรายงานทางการเงิน ซึ่งจะมีผลให้การดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการ
ดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี
เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดารงตาแหน่ งหรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้
จานวนสมาชิกน้อยกว่าจานวนที่กาหนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริษทั หรือที่ประชุมผู้ถือหุน้ ควรแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้
ครบถ้ว นในทัน ทีหรืออย่างช้า ภายใน 3 เดือนนั บแต่ ว ันที่จานวนสมาชิกไม่ค รบถ้ว น เพื่อให้เกิดความต่อ เนื่ องในการดาเนิ น งานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ ป ระกอบและหลัก เกณฑ์ ใ นกำรสรรหำคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำ
ค่ำตอบแทน
บริษทั ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็ น
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็ นกรรมการอิสระ ทัง้ นี้ กรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี
เมื่อ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทนครบวาระการดารงต าแหน่ งหรือ มีเหตุ ใ ดที่กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนไม่สามารถอยูไ่ ด้จนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ บุคคลที่มคี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนขึน้ เป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษทั กาหนด

องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรบริ หำร
โดยแต่งตัง้ บุคคลที่เหมาะสมเพื่อเป็ นคณะกรรมการบริหารของบริษทั

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
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ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำร
รำยชื่อกรรมกำร

ค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2556
ค่ำตอบแทนรำย
เดือน

ค่ำเบีย้
ประชุม

โบนัส
กรรมกำร

ค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2557
รวม

ค่ำตอบแทนรำย
เดือน

ค่ำเบีย้
ประชุม

โบนัส
กรรมกำร

รวม

1

นายเสรี จินตนเสรี

600,000

30,000

545,455

1,175,455

600,000

30,000

545,455

1,175,455

2

นายปญั จะ เสนาดิสยั

300,000

55,000

272,727

627,727

300,000

55,000

272,727

627,727

3

นายชัยพัฒน์ สหัสกุล

252,000

60,000

272,727

584,727

252,000

70,000

272,727

594,727

4

นายวินิต ช่อวิเชียร

252,000

65,000

272,727

589,727

252,000

60,000

272,727

584,727

5

นายวงศ์ชยั แสงอารยะกุล

252,000

40,000

272,727

564,727

252,000

45,000

272,727

569,727

6

นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล

30,000

272,727

302,727

30,000

272,727

302,727

7

นายบดินทร์ แสงอารยะกุล

30,000

272,727

302,727

30,000

272,727

302,727

8

นายสมศักดิ ์ วิรยิ ะพิพฒ
ั น์

30,000

272,727

302,727

30,000

272,727

302,727

9

นายพิสนั ติ ์ ศิรศิ ุขสกุลชัย

30,000

272,727

302,727

30,000

272,727

302,727

370,000

2,727,273

4,753,273

380,000

2,727,271

4,763,271

รวม

1,656,000

1,656,000

ค่ำตอบแทนของผูบ้ ริ หำร
ปี 2556
ตำแหน่ ง

จำนวน (ท่ำน)

จำนวนเงิ น
(ล้ำนบำท)

รำยละเอียดค่ำตอบแทน

จำนวน (ท่ำน)

ผูบ้ ริหาร

10

12.609

เงินเดือน โบนัส ประกันสังคม กองทุน
สารองเลีย้ งชีพ

11

ปี 2557
จำนวนเงิ น
(ล้ำนบำท)
15.256

รำยละเอียดค่ำตอบแทน
เงินเดือน โบนัส ประกันสังคม
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

ลำดับที่
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จำนวนครัง้ ที่เข้ำประชุม
ปี 2557

นายเสรี จินตนเสรี
นายวงศ์ชยั แสงอารยะกุล
นายปญั จะ เสนาดิสยั
นายชัยพัฒน์ สหัสกุล
นายวินิต ช่อวิเชียร
นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล
นายบดินทร์ แสงอารยะกุล
นายสมศักดิ ์ วิรยิ ะพิพฒ
ั น์
นายพิสนั ติ ์ ศิรศิ ุขสกุลชัย

คณะกรรมกำร

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

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิ จำรณำ
ค่ำตอบแทน
3/3

5/5
5/5
4/5

3/3
3/3

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นำมสกุล
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กำรกำกับดูแลกิจกำร
การกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรือบรรษัทภิบาล ตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ
ระบบที่จดั ให้มโี ครงสร้าง และกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผูถ้ อื หุน้ เพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน นาไปสูค่ วามเจริญเติบโตและเพิม่ มูลค่าให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาว โดยคานึ งถึงผู้มสี ่วนได้เสียอื่นด้วย ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั
จึงได้ดาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดตี ามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มรี ะบบการบริหารงานที่มปี ระสิทธิภาพ และเป็ นพื้นฐานของการเติบโตทางธุรกิจ
อย่างยังยื
่ น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังนี้
1.

สิทธิของผูถ้ อื หุน้

2. การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 และ 2 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้นและกำรปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
บริษทั เคารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ สิทธิพ้นื ฐานตามกฎหมาย เช่น การเข้าร่วมประชุม
เพื่อใช้สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ การอนุ มตั จิ า่ ยเงินปนั ผล การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็ นต้น และสิทธิมากกว่าสิทธิตาม
กฎหมาย โดยเปิ ดเผยข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่สาคัญให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั

ในวันประชุมผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการบริษทั จะเข้าร่วมประชุมทุกท่านหากไม่มเี หตุจาเป็ นซึ่งไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ ซึ่งในปี ท่ผี ่าน
มา มีกรรมการบริษทั เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมือ่ เริม่ ประชุมประธานในที่ประชุมซึ่งเป็ นประธานกรรมการได้แจ้งกฎเกณฑ์ท่ใี ช้ในการประชุม
และให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ได้เลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้แสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อ งกับการ
ประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษทั นอกจากนี้ บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้สง่ คาถามมายังบริษทั ล่วงหน้าผ่านทางอีเมลของบริษทั อีกด้วย
อีกทัง้ บริษทั ไม่มกี ารแจกเอกสารที่มขี อ้ มูลสาคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุน้ อย่างกระทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลสาคัญโดยไม่แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า ไม่จากัดสิทธิในการเข้าประชุมของผูถ้ อื หุน้ ที่มาสายอีกด้วย (หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมาสาย ก็
ยังมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระถัดไป)
ภายหลังการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้จดั ทารายงานการประชุมและเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษทั ภายใน 14
วัน
สาหรับการดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายใน คณะกรรมการมีนโยบายมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่รบั ทราบข้อมูลภายใน
นาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตนและผู้อ่นื ซึ่งรายละเอียดอยู่ใ นหัวข้ อการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน นอกจากนี้ ในเรื่องการท า

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

ในเรื่องการประชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ เสนอวาระการประชุมและ
เสนอชื่อกรรมการบริษทั ล่วงหน้าตัง้ แต่ ต้นเดือนธันวาคม โดยคณะกรรมการได้กาหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น สัดส่วนการถือหุน้ ของผู้ท่ี
เสนอ รายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา ช่องทางรับเรื่อง กาหนดเวลารับเรื่อง และได้มกี ารแจ้งข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิ ดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์ในเว็บไซด์ของบริษทั ส่วนการส่งหนังสือเชิญประชุม บริษทั ได้
แนบข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบ รวมทัง้ หนังสือมอบฉันทะแบบต่างๆ และรายชื่อกรรมการอิสระในกรณี
ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้แต่ตอ้ งการตัวแทนในการมอบฉันทะ โดยบริษทั ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุ มพร้อมเอกสารแนบทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษทั ล่วงหน้า เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้พจิ ารณาข้อมูลก่อนได้รบั เอกสารฉบับจริง

34

รายงานประจาปี 2557
รายการที่เกี่ยวโยง บริษทั มีมาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุ มตั กิ ารทารายการที่เกี่ยวโยง ซึ่งกรรมการที่มสี ว่ นได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อ งจะไม่
มีสทิ ธิออกเสียงในกระบวนการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษทั กับผูม้ สี ว่ นได้เสียหรือมีสว่ นเกี่ยวข้อง

หมวดที่ 3 บทบำทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษทั ได้ให้ความสาคัญในการดูแลและคานึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทัง้ ภายใน และภายนอกบริษทั ตัง้ แต่ผู้ถือหุน้ พนักงาน ลูกค้า คู่คา้
คูแ่ ข่งทางการค้า ตามสิทธิท่มี ตี ามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม คณะกรรมการจึงได้กาหนดนโยบาย
ไว้ในจริยธรรมธุรกิจ สาหรับใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานของบริษทั ยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ิใน
การดาเนินงาน โดยถือเป็ นภาระหน้าที่ และเป็ นวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบตั ิ ซึ่งสรุปได้ดงั นี้


การปฏิบตั ติ ่อพนักงานนัน้ บริษทั ได้คานึงถึงความสาคัญของพนักงานทุกคนและให้การดูแลรวมถึงความเป็ นธรรมในด้าน
โอกาส ผลตอบแทน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน



การปฏิบตั ติ ่อลูกค้า บริษทั ได้ให้ความสาคัญต่อความพอใจและความเชื่อมันของลู
่
กค้าโดยให้บริการอย่างมีคณ
ุ ภาพในราคา
ที่เป็ นธรรม และรักษาผลประโยชน์ ของลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต เป็ นต้น



การปฏิบตั ติ ่อคูค่ า้ บริษทั ปฏิบตั ติ ่อคูค่ า้ ด้วยความเสมอภาค และเป็ นธรรม เช่น ไม่เรียก หรือไม่รบั หรื อจ่ายผลประโยชน์
ใดๆ ที่ไ ม่สุจ ริต ในการค้า กับ คู่ค ้า และปฏิ บ ัติต ามเงื่อ นไขต่ า งๆ ที่ ต กลงไว้อ ย่ า งเคร่ ง ครัด รวมถึ งพัฒ นาและรักษา
สัมพันธภาพที่ยงยื
ั ่ นกับคูค่ า้ และคูส่ ญ
ั ญา และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน



การปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า บริษทั ดาเนิ นธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรม ได้แก่ประพฤติปฏิบตั ิ
ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางให้รา้ ย เป็ นต้น

นอกจากนี้ บริษทั ยังให้ความสาคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการดูแลเรื่องสิง่ แวดล้อมและมีมาตรการการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการดาเนินงานด้วย โดยในด้านสิง่ แวดล้อม บริษทั ได้
กาหนดมาตรการในการลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมทัง้ ส่วนหน่ วยงานและโรงงานซ่อมบารุง นอกจากนี้ บริษทั ได้มกี ารรณรงค์ให้พนักงาน
ช่วยกันประหยัดทรัพยากรและพลังงานด้านต่างๆ ทัง้ การใช้ไฟฟ้า น้ าประปา และโดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้น้ ามัน ซึ่งจากการติดตามพบว่า
มีการใช้น้ ามันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
ทางด้า นสังคม ในปี 2557 บริษ ัทจัดทาโครงการไพลอนร่ วมป นั น้ า ใจสู่ทหารไทยผู้เสียสละ ในวันที่ 20 ธัน วาคม 2557 ที่
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ทัง้ นี้ผมู้ สี ว่ นได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษทั ผ่านทางเลขานุ การบริษทั ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษทั หรือทางไปรษณีย์ และหากผูใ้ ดพบการกระทาผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุม
ภายในที่บกพร่อ ง สามารถแจ้งข้อมูลผ่ านเลขานุ การบริษทั โดยบริษ ัทจะคุม้ ครองผู้แจ้งเบาะแสโดยไม่เปิ ดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส และ
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาตรวจสอบข้อมูลและรายงานให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบต่อไป

หมวดที่ 4 กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
บริษทั จัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษทั ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงินทางเว็บไซต์
ของบริษทั โดยบริษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลขององค์กร การกากับดูแลกิจการที่ดี โครงสร้างผู้ถือหุน้ โครงสร้างคณะกรรมการ รวมทัง้ ข่าวสาร

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

ทางผูบ้ ริหารและพนักงานบริษทั ได้มองเห็นถึงคุณค่าของทหารผูก้ ล้าผูท้ ่เี สียสละทาหน้าที่ปกป้องบ้านเมืองจนได้รบั บาดเจ็บ และ
นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกมีอยูเ่ ป็ นจานวนมากทัง้ ที่สามารถดูแลตัวเองได้ และไม่สามารถดูแลตัวเองได้ บา งท่านได้รบั
บาดเจ็บจนร่างกายพิการต้องใช้ชวี ติ ทัง้ ชีวติ ในโรงพยาบาลแห่งนี้ ดังนัน้ ทางผูบ้ ริหารและพนักงานจึงขอขอบคุณท่านทหารกล้าที่ปกป้องผืน
แผ่นดินไทยทุกท่าน และได้มอบสิง่ ของและเงินจานวน 87,043.25 บาทให้กบั ทางโรงพยาบาลเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
นอกจากนี้บริษทั ได้บริจาคเงินเพื่อใช้ในการทานุ บารุงพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการกีฬาโดยการบริจาคเงินเพื่อการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 43 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครัง้ ที่ 33 รวมเป็ นเงินบริจาคทัง้ สิน้ 141,000 บาท
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ต่างๆ ของบริษทั ทัง้ จากภายในและภายนอกทางเว็บไซด์ของบริษทั ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่จะมีทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถ
ดาวน์ โหลดรายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1) และงบการเงินของบริษทั ได้ ซึ่งจะทาให้ผู้ถือหุน้ หรือนักลงทุน
สามารถเข้าถึงข้อ มูลได้สะดวก นอกจากนี้ บริษทั ได้จดั ตัง้ หน่ วยงานนั กลงทุนสัม พันธ์ เพื่อทาหน้ าที่ส่อื สารกับผู้ถือหุน้ นักลงทุน และ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทวไปอย่
ั่
างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริษทั มีจานวน 9 ท่าน โดยแบ่งเป็ นกรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน และกรรมการที่เป็ นผู้บริหารจานวน 4 ท่าน
และกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารอีก 1 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒหิ ลากหลายสาขา ทัง้ ด้านกฎหมาย บัญ ชี
การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การกากับดูแล รวมถึงงานวิศวกรรม ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ทัง้ นี้ คณะกรรมการได้
กาหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระที่เข้มกว่าข้อกาหนดของก.ล.ต.และตลท. คณะกรรมการได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยจานวน 3 ชุด
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดย่อยมี
ขอบเขตอานาจหน้ า ที่ และคุณสมบัติซ่งึ กาหนดโดยคณะกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ คณะกรรมการชุดย่อยจะรายงานผลการปฏิบ ัติงานให้
คณะกรรมการบริษทั รับทราบเป็ นรายไตรมาส และคณะกรรมการบริหารจะรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบเป็ น
รายไตรมาส
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาเห็นชอบวิสยั ทัศน์ ทิศทางแนวโน้มของธุรกิจ ประมาณการรายได้ของปี ถดั ไป รวมถึงพิจารณา
อนุ มตั ิงบประมาณลงทุนประจาปี นอกจากนี้ ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการบริหารความเสี่ยง
รวมถึงรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี) และให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยตัง้ แต่ปี 2550
คณะกรรมการได้เริ่มมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นรายคณะ ส่วนค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายและ
หลักเกณฑ์การจ่า ยค่า ตอบแทน ซึ่งได้ผ่ า นการอนุ ม ตั ิจากผู้ถือ หุ้น ทัง้ นี้ ได้ม ีการเปรียบเทียบกับ อุ ต สาหกรรมและพิจา รณาผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ประกอบ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย ยกเว้นคณะกรรมการ
บริหารรวมถึงกรรมการผู้จดั การใหญ่ท่ไี ด้รบั ผลตอบแทนในฐานะพนักงานบริษทั แล้ว ส่วนค่าตอบแทนกรรมการผู้จดั การใหญ่จะมีการ
กาหนดตามผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเริม่ ตัง้ แต่การปฏิบตั งิ านในปี 2551

กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน
บริษทั มีนโยบายมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่รบั ทราบข้อมูลภายในนาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตนและ
ผูอ้ ่นื โดยบริษทั มีแนวทางปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
1. บริษทั ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลภายใน หน้ าที่ในการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษ ัท และบริษ ัท ย่อ ยของตน คู่ส มรส และบุ ต รที่ยงั ไม่บ รรลุนิ ติภ าวะ รวมถึง บทกาหนดโทษตามพระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่ เติม และตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



รายงานการถือหลักทรัพย์ครัง้ แรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
หรือวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการหรือผูบ้ ริหาร



รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ ทัง้ นี้
ภายใน 3 วันทาการนับตัง้ แต่มกี ารซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์นนั ้ และให้สง่ สาเนารายงานการถือหลักทรัพย์
ดังกล่า วให้แก่ บ ริษ ัท ภายในวัน ที่ส่งรายงานดังกล่า วให้แก่ ส านั กงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์

3. กาหนดให้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่รบั ทราบข้อมูลภายในที่มนี ัยสาคัญที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา
ซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษทั จะมีการประกาศผลการ

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

2. กรรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าที่จดั ทาและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษทั ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยต้องรายงานดังนี้
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ดาเนินงาน (กาหนดเวลาในการประกาศผลการดาเนิ นงาน คือ 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วันนับจากวันสิ้นปี
บัญชี) หรือก่อนที่ขอ้ มูลภายในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
4. บริษ ัท มีจริยธรรมธุรกิจเป็ น ลายลักษณ์ อกั ษร ซึ่งมีข้อ ห้า มเกี่ยวกับ การใช้ข้อ มูลภายใน เพื่อ ประโยชน์ ของกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานในการซื้อขายหุน้ ของบริษทั หรือให้ขอ้ มูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ ในการซื้อขายหุน้ ของ
บริษทั

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

หากพบว่ากรรมการหรือผูบ้ ริหารรวมทัง้ พนักงานที่รบั ทราบข้อมูลภายในฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ขอ้ มูล
ภายใน และท าให้บ ริษ ัท ได้ร ับความเสื่อ มเสียหรือ เสียหาย บริษทั จะดาเนิ น การตามที่เห็นว่ า เหมาะสมซึ่งรวมถึงการประสานงานกับ
หน่ วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
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ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั ไพลอน จากัด (มหาชน) มีนโยบายดาเนิ นธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corperate Social Responsibility :
CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสาคัญในการสนับสนุ นการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทัง้ ใส่ใจดูแลสิง่ แวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการดาเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุ ษยชน และผลประโยชน์ ของผู้มสี ่วนได้เสี ย
เช่น ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ชุมชนที่บริษทั ฯ ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คูค่ า้ และหน่ วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ
ทางบริษทั ฯ มุง่ มันพั
่ ฒนาธุรกิจ โดยควบคูไ่ ปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบตั ิตามข้อกาหนดกฎหมาย หรือข้อกาหนด
อื่น ๆ รวมทัง้ แนวปฏิบตั ิสากลที่เกี่ยวข้อ ง เพื่อ พัฒ นาสร้า งรากฐานของความรับ ผิดชอบอย่า งต่ อเนื่ อ งและยังยื
่ น โดยมีน โยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดังนี้

1. กำรประกอบกิ จกำรด้วยควำมเป็ นธรรม
บริษทั ฯ มีความมุง่ มันในการด
่
าเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของ
สังคม และเป็ นองค์กรที่มคี วามเป็ นกลางทางการเมือง โดยบริษทั มุ่งมันที
่ ่จะเป็ นผู้นางานก่อสร้างฐานรากทัง้ ด้านคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพด้วยการสร้างความน่ าเชื่อถือให้กบั ลูกค้า ผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่อการดาเนินธุรกิจ เพื่อเป็ นการเพิม่ มูลค่า
และส่งเสริม การเติบ โตอย่างยังยื
่ นขององค์กร รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักการที่ดีอนั เป็ นสากลและเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
สังคมไทย ทัง้ นี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและดารงรักษาความเป็ นเลิศในคุณธรรมอันเป็ นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชัน้ นา

2. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชั ่น
บริษทั ฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบภายในองค์กร ภายใต้กรอบความคิดที่ว่า การทุจริตคอร์รปั ชันได้
่ งอกเงย
และ เติบโตขึ้น ในสังคมไทยอย่างต่ อเนื่ อง ทัง้ ในภาครัฐ และ ภาคเอกชน แม้กระทัง่ ในบริษ ัทหรือ องค์กรต่ างๆ ก็ยงั มีการ
ประพฤติมชิ อบเช่นที่ว่านี้อยู่ ดังนัน้ ในฐานะผู้บริหาร และ หัวหน้ าหน่ วยงาน ที่ปฏิบตั ิงานในหน่ วยงานก่อสร้าง จึงแสดงความ
ร่วมมือกันในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบภายในองค์กร โดยผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การโครงการ วิศวกร โฟร์แมนผู้ควบคุม
งาน ได้ประกาศเจตนารมย์ร่วมกันเมือ่ วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สานักงานใหญ่

3. กำรเคำรพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับสิทธิมนุ ษยชนขัน้ พื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ ด้วยการไม่เลือกปฏิบตั ิ ส่งเสริม
ความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชัน้ ไม่ใช้แรงงานเด็ก

กำรปฏิ บตั ิ ต่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม
บริษทั ฯ มีการกากับดูแลให้คา่ จ้างอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมกับระดับของอุตสาหกรรม การปรับปรุงเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง และการ
จัดระเบียบองค์กรนัน้ จะดาเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยูภ่ ายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย
บริษ ัท ฯ มีส วัส ดิก ารต่ า งๆแก่ พ นั ก งาน และดูแ ลพนั กงานให้ม ีคุ ณ ภาพชี วิต การท างานที่ดีส ามารถปฏิ บ ัติง าน ได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข รวมทัง้ มีการจัดทาประกันอุบตั เิ หตุกลุม่ ประกันสุขภาพ และการจัดตัง้ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เพื่อ
สร้างหลักประกันให้พนักงาน
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทางานโดยมีการจัดตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อมในโรงงาน และหน่ วยงานก่ อสร้าง เพื่อดาเนิ นงานเกี่ยวกับ ความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดแี ก่
พนักงานโดยจัดให้มกี ารตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทางานอย่างสม่าเสมอ ติดตัง้ ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนจัด
ให้มกี ารฝึ กซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึ กซ้อมอพยพหนีไฟเป็ นประจาทุกปี สาหรับส่วนของโรงงานและสานักงาน และจัดทาคู่มอื การ
ปฏิบตั งิ านในหน่ วยงานก่อสร้าง โดยเน้ นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน สร้างสภาพแวดล้อม

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

4.
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การทางานที่มคี วามปลอดภัยสาหรับพนักงาน ผูร้ บั เหมา และผูม้ าเยีย่ มชมภายในหน่ วยงานก่อสร้าง โดยมีมาตรการควบคุมให้
ทุกคนปลอดภัยจากอุบตั เิ หตุ และอันตรายที่อาจเกิดขึน้ ได้

5. ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษทั ฯ มุ่งเน้ นการผลิตที่ม ีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความจริงใจต่อ การจัดการข้อ
ร้องเรียนของลูกค้า รวมทัง้ พยายามในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ จากการผลิต และ/หรือการบริการ โดยมุ่งเน้ น
ที่จะคงไว้ซ่งึ ความสัมพันธ์ท่ยี งยื
ั ่ นกับลูกค้า

6. กำรดูแลรักษำสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ฯ มีนโยบายด้านสิง่ แวดล้อ มที่ช ัดเจน ถือ เป็ นแนวปฏิบ ัติอ ย่างเคร่งครัด และโดยปฏิบ ัติต ามกฎหมายและมาตรฐาน
ทางด้า นสิง่ แวดล้อมต่ างๆ จัดระบบภายในเพื่อควบคุม และป้อ งกัน ปญั หาสิง่ แวดล้อ ม บริษ ัทฯ ได้มกี ารรณรงค์ให้พ นักงาน
ช่วยกันประหยัดทรัพยากรและพลังงานด้านต่างๆ ทัง้ การใช้ไฟฟ้า น้ าประปา และโดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้น้ ามัน ซึ่งจากการ
ติดตามพบว่า มีการใช้น้ ามันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้

7. กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม
บริษ ัท ฯ จะพิจารณาความต้อ งการของชุ ม ชน และให้ค วามช่ ว ยเหลือ ตามกาลังแก่ ผู้ม ีส่ว นเกี่ยวข้อ งในท้อ งถิ่น รอบสถาน
ประกอบการ พร้อมทัง้ ส่งเสริมและสนับสนุ นให้พนักงานมีส่วนร่วมทางานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ร่วมกับ
ชุมชน
โดยในปี 2557 บริษทั ไพลอน จัดให้มโี ครงการ ปนั น้ าใจสู่ทหารไทยผู้เสียสละ ซึ่งเป็ นที่รู้กนั โดยทัวไปว่
่ าโรงพยาบาล
ทหารผ่านศึก เป็ นโรงพยาบาลรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม จัดตัง้ ขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือ ทหารผู้ได้รบั บาดเจ็บจาก
ศึกสงคราม
โดยตัง้ แต่ครัง้ สมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ประเทศไทยได้จดั ส่งกาลังทหารเข้าร่วมทาการรบ ในสงครามมหาเอเซียบูรพา
เมื่อ สิ้นสุดสงครามทหารที่ปฏิบ ัติหน้ า ที่ ในการรบถู กปลดประจาการโดยกะทัน หัน ส่งผลให้ท หารและครอบครัว ได้ร ับ การ
เดือ ดร้อ นในการครองชีพ รัฐบาลในขณะนั น้ ซึ่ง มี พลเรือ ตรี ถวัล ย์ ธารงนาวาสวัส ดิ ์ เป็ น นายกรัฐมนตรี จึงมอบหมายให้
กระทรวงกลาโหมพิจารณาดาเนินการช่วยเหลือ ต่อมาเมือ่ มีการขยายการสงเคราะห์เพิม่ ขึน้ จึงได้มกี ารพิจารณาว่าการดาเนินงาน
ในรู ปของคณะกรรมการจะขาดความรัดกุ มและเหมาะสม กระทรวงกลาโหมจึงได้เสนอเป็ น พระราชบัญ ญัติ จัดตัง้ องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก หรือที่เรียกโดยย่อว่า "อผศ." ขึน้ เป็ นหน่ วยงานถาวร เพื่อทาหน้าที่ในการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกโดยตรง
มีฐานะเป็ นองค์กรของรัฐเพื่อการกุศลและกาหนดให้วนั ที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็ นวันสถาปนาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
และเป็ นวันทหารผ่านศึก ก็ดว้ ยตระหนักถึงคุณงามความดีของทหารหาญ ที่เป็ นกองกาลังในการปกป้องอธิปไตยของประเทศ



เพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาล หรือด้านการแพทย์ครบถ้วนบริบูรณ์ ให้มปี ระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ยิง่ ขึน้



เพื่อให้เป็ นแหล่งรวมทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพตลอดชีพ ที่ยงั ต้องได้รบั การรักษาพยาบาลตลอดไป ซี่งก
ระจัดกระจายให้มารวมกันอยู่ ณ ที่จดุ เดียวกัน เพื่อจะได้ให้การบริการรักษาถูกต้อง

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เป็ นหน่ วยงานหนึ่งในองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ทาหน้าที่ในการให้การสงเคราะห์ดา้ น
การรัก ษาพยาบาล และฟื้ น ฟู ส ภาพร่ า งกาย จิต ใจแก่ ท หารผ่ า นศึ ก และเป็ น โรงพยาบาลที่ ก่ อ ตัง้ โดยพระราชด าริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั นอกจากให้บริการแก่ทหารผ่านศึกแล้วยังให้บริการแก่ประชาชนในด้านการรักษาพยาบาลอีกด้วย
โดยมีจดุ มุง่ หมายที่สาคัญคือ
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เพื่อ เป็ น แหล่ งระบายทหารพัก ฟื้ น ที่ บ าดเจ็บ จากการสู้ร บ จากโรงพยาบาลของสามเหล่า ทัพ เนื่ อ งจาก
โรงพยาบาลดังกล่าวไม่สามารถให้การรักษาตลอดไปเป็ นเวลานานๆ ได้ เพราะต้องหมุนเวียนรับผู้ป่วยเข้ามา
รพ.ผศ. จะรับช่วงทหารเหล่านี้มาดูแลต่อไป



เพื่อส่งเสริมด้านการฟื้ นฟูบาบัดและฝึ กอาชีพผูพ้ กิ าร โดยงานดังกล่าวจะต้องอาศัยบริการทางการแพทย์ควบคู่
กันไปด้วย



จัดหาและจัดทาอวัยวะเทียมให้กบั ทหารผ่านศึกทุกประเภท ที่ตอ้ งตกเป็ นผูพ้ กิ าร หรือ พิการทุพพลภาพ
เพื่อประหยัดเวลา ค่าพาหนะ และค่าใช้จา่ ยในการส่งผูป้ ่วยทหารผ่านศึกษาไปรักษาในโรงพยาบาลแห่งอื่น



เพื่อเป็ นการบารุงขวัญทหารที่ไปปฏิบตั กิ ารรบ
ดังนัน้ ทางผู้บริหารและพนั กงานบริษ ัทได้มองเห็นถึงคุณค่าของทหารผู้กล้าผู้ท่เี สียสละทาหน้ า ที่ปกป้ องบ้า นเมืองจนได้ร ับ
บาดเจ็บ และนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกมีอยู่เป็ นจานวนมากทัง้ ที่สามารถดูแลตัวเองได้ และไม่สามารถดูแล
ตัวเองได้ บางท่านได้รบั บาดเจ็บจนร่างกายพิการต้องใช้ชีวิตทัง้ ชีวิตในโรงพยาบาลแห่งนี้ ดังนัน้ ทางผู้บริหารและพนักงานจึง
ขอขอบคุณท่ านทหารกล้าที่ปกป้องผืน แผ่น ดิน ไทยทุกท่าน และได้ม อบสิง่ ของและเงินจานวน 87,043.25 บาทเพื่อ กิจการ
โรงพยาบาล


บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

นอกจากนี้บริษทั ได้บริจาคเงินเพื่อใช้ในการทานุ บารุงพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการกีฬาโดยการบริจาคเงินเพื่อ
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 43 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครัง้ ที่ 33 รวมเป็ นเงินบริจาคทัง้ สิน้ 141,000 บาท
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กำรควบคุมภำยใน
บริษทั ได้ให้ความสาคัญต่อการบริหารธุรกิจโดยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ เพื่อให้สามารถรักษาไว้ได้ซ่งึ
ผลประโยชน์ ของผูถ้ อื หุน้ พนักงาน และผูม้ สี ว่ นร่วมต่างๆ กับธุรกิจของบริษทั เนื่องจากระบบควบคุมภายในที่เริม่ ต้นจากใช้หลักการกากั บ
ดูแลกิจการที่ดี โดยระมัดระวังต่อความเสีย่ งทางธุรกิจ และการดาเนินการ จะช่วยเกื้อหนุ นต่อประสิทธิผล และประสิทธิภาพของธุรกิจทัง้ ใน
ด้านการเงิน และการดาเนินการ เพื่อให้มนใจได้
ั่
ถงึ การบรรลุวตั ถุประสงค์ท่อี งค์กรกาหนด
บริษทั ได้ดาเนินการว่าจ้างบริษทั ชญตร์ จากัด เป็ นผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ตัง้ แต่เดือนมิถุนายน 2548 บริษทั ดังกล่าวเป็ น
บริษทั ที่รบั ตรวจสอบภายใน วางระบบบัญชี โดยเน้นงานด้านการตรวจสอบภายในเป็ นหลัก เพื่อแนะนาและออกแบบระบบงานบัญชี พร้อม
ทัง้ ประเมิน ระบบควบคุ ม ภายใน ทัง้ นี้ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จ ารณาคุณ สม บัติข องบริษ ัท ชญตร์ จากัด จากวุ ฒ ิก ารศึก ษา
ประสบการณ์ และการอบรม แล้ว เห็น ว่ า มีค วามเหมาะสมเพียงพอกับ การปฏิบ ัติหน้ า ที่ดงั กล่า ว เนื่ อ งจากมีค วามเป็ น อิส ระ และมี
ประสบการณ์ ในการปฏิบตั ิงานด้านการตรวสอบภายในในธุรกิจ นอกจากนี้ บริษทั ได้แต่งตัง้ นางสาวฐิติมา เตียวประที ป เพื่อทาหน้ า ที่
ประสานงานกับผูต้ รวจสอบที่ว่าจ้างจากภายนอกด้วย
โดยหน้าที่และความผิดชอบของบริษทั ชญตร์ จากัด (ผูต้ รวจสอบภายในอิสระ) มีดงั นี้





บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

จัดทาแผนงานตรวจสอบประจาปี
สอบทานและให้คาแนะนาแก่ฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เหมาะสม
จัดทารายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน และนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้
ประเมินความเสีย่ งและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั พร้อมจัดทารายงานเพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
 สอบทานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กาหนด
โดยผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในอิสระและผู้สอบบัญชีภายนอกไม่พบข้อสังเกตที่มสี าระสาคัญ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั ทัง้ 3 ท่านที่เข้าร่วมประชุมได้รบั ทราบและให้ขอ้ คิดเห็นเกี่ยวกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจสอบภายใน
อิสระและผูส้ อบบัญชีภายนอก รวมถึงผลการแก้ไขของบริษทั
นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2557 เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการฯ ได้ประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้มกี ารพิจารณาในที่ประ ชุมครัง้ ที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 12
พฤศจิกายน 2557 การพิจารณาจากรายงานของผูต้ รวจสอบภายในอิสระ (ซึ่งเป็ นไปตามแบบประเมินที่สานักงาน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุง และ
ประกาศใช้เมื่อเดือ น สิงหาคม 2556 ตามกรอบแนวทางการปฏิบ ัติดา้ นการควบคุมภายในของ COSO ฉบับปี 2013 ซึ่งครอบคลุ ม
องค์ประกอบของระบบควบคุมภายใน 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงาน ระบบ
สารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล และระบบการติดตาม ที่มกี ารขยายความเป็ นหลักการย่อยๆ อีก 17 หลักการ) และรายงานของฝ่ายบริหาร
รวมถึงการตอบข้อซักถามของฝ่ายบริหาร ซึ่งสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษทั ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คณะกรรมการ
บริษทั มีความเห็นว่า บริษทั มีการควบคุมภายในที่ความเหมาะสมและเพียงพอ
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ปัจจัยควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำและอุปทำนของวัตถุดิบ
วัตถุดบิ หลักของบริษทั คือ คอนกรีต เหล็กเส้น ซีเมนต์ น้ ามันดีเซล และสารละลายพยุงหลุมเจาะ (เบนโทไนท์และโพลีเมอร์)
ภาพรวมของปี 2557 ราคาวัตถุดบิ หลักประเภทคอนกรีตมีการปรับตัวสูงขึน้ อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ตน้ ปี ซึ่งเป็ นไปตามความต้องการใช้ท่มี าก
ขึน้ ของอุตสาหกรรมก่อสร้าง แต่หลังจากการทารัฐประหารต่อเนื่องถึงความล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณและการออกโครงการใหม่ของ
ภาครัฐ ซึ่งส่งผลให้ผลลัพ ธ์ของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐไม่ได้อ อกมาดีอ ย่างที่ค าด ทาให้ค วามต้องการใช้คอนกรีตของ
อุตสาหกรรมก่อสร้างในภาพรวมปรับตัวลดลงตัง้ แต่ช่วงไตรมาส 4 ของปี 2557 ซึ่งทาให้ระดับราคาขายปรับลดลงเช่นกัน
สาหรับราคาน้ ามันดีเซลในปี ท่ผี ่านมา แม้จะมีความผันผวนบ้างซึ่งเป็ นไปตามสถานการณ์ ในแต่ละช่วง แต่ในภาพรวมถือว่าอยู่
ในระดับทรงตัวตลอดทัง้ ปี และมีการปรับลดราคาลงในช่วงปลายปี ตามการปรับตัวลดลงของราคาน้ ามันตลาดโลก สาหรับราคาเหล็กเส้น ใน
ปี 2557 ที่ผ่านมาราคาค่อนข้างทรงตัวแต่มกี ารปรับลดลงในช่วงปลายปี ตามทิศทางการลดลงของราคาน้ ามันในตลาดโลกและเป็ นผลจาก
การที่เศรษฐกิจโลกยังอยูใ่ นภาวะชะลอตัว
อย่างไรก็ตาม บริษทั ยังคงดาเนินนโยบายลดความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาและการขาดแคลนของวัตถุดบิ โดยการสังซื
่ ้อ
วัต ถุ ดิบบางรายการที่ใ ช้ใ นโครงการที่ได้ร ับ ว่า จ้า ง เช่น เหล็กเส้น เป็ น การล่วงหน้ า ทัง้ จานวน และบางรายการ เช่ น คอนกรีต และ
สารละลายพยุงหลุมเจาะ บริษทั สามารถทาสัญญากาหนดราคาคงที่ในระยะเวลาหนึ่ ง ประกอบกับลักษณะงานของบริษทั ที่ใช้เวลาในการ
ทางานสัน้ โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 2 – 6 เดือน ต่อโครงการ ทาให้โอกาสที่บริษทั จะประสบกับความผัน ผวนของราคาวัตถุดบิ ในแต่ละ
โครงการนัน้ จากัด สาหรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนัน้ มีผลต่อราคาวัตถุดบิ ค่อนข้างต่ า เนื่ องจากวัตถุดบิ
หลักทัง้ หมดสามารถจัดซื้อได้ภายในประเทศ
สาหรับในกรณีของน้ ามันดีเซลซึ่งไม่ส ามารถจัดซื้อล่วงหน้ าหรือกาหนดราคาคงที่ได้นัน้ บริษทั มีนโยบายในการลดผลกระทบ
จากราคาน้ า มัน ดีเซล โดยการรณรงค์ใ ห้ม ีการประหยัดการใช้น้ า มัน ดีเซลหน้ า งาน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ลด Down-time)
นอกจากนี้ บริษทั จะพิจารณาปรับราคาสินค้าขึน้ เพื่อชดเชยต้นทุนตามความเหมาะสมโดยยังคงศักยภาพการแข่งขันได้

ควำมเสี่ยงในกำรที่ไม่สำมำรถหำงำนใหม่เมื่อโครงกำรปัจจุบนั เสร็จสิ้ นแล้ว

ในปี 2557 ที่ผ่านมา แม้อุตสาหกรรมก่อสร้างในภาพรวมจะได้รบั ผลกระทบจากความล่าช้าของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ภาครัฐ แต่ในส่วนของอุตสาหกรรมก่อสร้างงานฐานราก จากการที่งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆที่เริ่มการก่อสร้างไปแล้วยัง
ดาเนินการได้ตามแผน และงานก่อสร้างจากภาคเอกชนตามแนวรถไฟฟ้ามีออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ ปี ทาให้ภาพรวมของอุตสาหกรรม
ก่อสร้างงานฐานรากยังคงมีทศิ ทางขยายตัว โดยปริมาณงานในตลาดอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับกาลังการผลิตของอุตสาหกรรม ทาให้การ
แข่งขันด้านราคาอยูใ่ นระดับที่ไม่สงู นัก อย่างไรก็ตาม หากภาครัฐยังไม่สามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการออกโครงการใหม่ได้
อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างงานฐานรากในภาพรวม และทาให้การแข่งขันด้านราคาปรับสูงขึน้ ในอนาคตได้

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

การก่อสร้างงานฐานรากนัน้ ใช้เวลาในการดาเนินการของแต่ละโครงการไม่นานนักประมาณ 2-6 เดือน และอาจใช้เวลามากที่สุด
ประมาณ 10-12 เดือน ในกรณีท่เี ป็ นโครงการขนาดใหญ่ ดังนัน้ บริษทั จาเป็ นต้องหาโครงการใหม่มาแทนงานที่ใกล้แล้วเสร็จอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อรักษารายได้ของบริษทั ให้เติบโตอย่างสม่าเสมอ
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ควำมเสี่ยงจำกกำรสูญเสียบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมชำนำญและประสบกำรณ์ ในงำนฐำนรำก
งานของบริษทั เป็ นงานที่จาเป็ นต้องใช้บุคลากรที่มคี วามรูค้ วามชานาญในการก่อสร้างงานฐานรากไม่ว่าจะเป็ นการวางแผนงาน เทคนิ ค
การดาเนินงาน การติดต่อหาลูกค้า การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ ในการทางาน ตลอดจนการซ่อมบารุงเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมดาเนิ น งาน
หากบริษทั สูญเสียบุคลากรที่มผี ลต่อการทางานที่สาคัญได้แก่ ผูบ้ ริหารระดับสูง และวิศวกรที่มปี ระสบการณ์ ความรู้ความสามารถไป อาจส่งผลต่อ
การดาเนินงานของบริษทั ได้
อย่างไรก็ตาม บริษทั มีนโยบายในการดูแลสวัสดิการของพนักงานและให้ผลตอบแทนในระดับที่สามารถแข่งขันกับตลาดได้ นอกจากนี้
บริษทั ได้จดั ให้มกี ารพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรทางานให้กบั บริษทั อย่างเต็มที่และรักษาบุคลากรให้ทางานกับบริษทั ในระยะยาว
และจากระบบการบริหารงานบุคลากรที่ดใี นปจั จุบนั หากมีบุคลากรส่วนใดขาด บริษทั สามารถสลับสับเปลี่ยนบุคลากรเพื่อทดแทนส่วนที่ขาดไปได้
ทันทีโดยไม่กระทบกับการดาเนินงานของบริษทั

ควำมเสี่ยงจำกกำรก่อสร้ำงโครงกำรล่ำช้ำกว่ำกำหนด
ความเสีย่ งอันเนื่ องมาจากความล่าช้าของโครงการโดยทัวไป
่ อาจเกิดจากความล่าช้าอันเนื่ องมาจากผู้ว่าจ้างเอง เช่น เรื่องการส่งมอบ
พื้นที่ การพิจารณาอนุ มตั เิ รื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ในกรณี ท่เี จ้าของโครงการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า บริษทั อาจได้รบั ค่าชดเชยการรอพื้นที่
(Stand-by Fee) จากเจ้าของโครงการตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ความล่าช้านี้ อาจมีผลกระทบต่อระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ซึ่งบริษทั ได้ลดความเสีย่ งจากความล่าช้าเหล่านี้ โดยมีการประชุมวางแผนกับผู้ว่าจ้างอย่างต่อเนื่ อง ซึ่งบริษทั จะนาเครื่องจักรเข้าสถานที่ก่อสร้างก็
ต่อเมือ่ ผูว้ ่าจ้างได้จดั เตรียมความพร้อมของพื้นที่สาหรับการทางานเรียบร้อยแล้ว โดยที่บริษทั ให้ความร่วมมือและประสานงานกับผู้ว่าจ้าง เพื่อให้
งานก่อสร้างสาเร็จลุลว่ งตามระยะเวลาที่กาหนด
นอกจากนี้ความล่าช้าอาจเกิดจากผู้รบั จ้างหรือบริษทั เอง เช่น ในกรณี ท่เี กิดภาวะการขาดแคลนวัตถุดบิ หลัก โดยถ้าบริษทั ไม่สามารถ
ส่งมอบงานได้ตามกาหนดก็อาจต้องเสียค่าปรับ ซึ่งบริษทั ลดความเสีย่ งโดยการสังซื
่ ้อวัตถุดบิ บางรายการที่ใช้ในโครงการที่ได้รบั ว่าจ้างเป็ นการ
ล่วงหน้าทัง้ จานวน นอกจากนี้หากมีความจาเป็ นบริษทั ยังสามารถที่จะเพิม่ กาลังคนและเครื่องจักรเพื่อเร่งรัดงานได้

ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ถกู ฟ้ องร้องหำกโครงกำรมีปัญหำ

เมื่อบริษ ัทส่งมอบงานให้กับผู้ว่ าจ้างแล้วบริษ ัทจะมีการวาง Maintenance Bond หรือออกหนั งสือรับประกันผลงานจากบริษ ัท เป็ น
ระยะเวลา 1-2 ปี เพื่อเป็ นการประกันคุณภาพของผลงาน โดยที่ผ่านมา ในโครงการต่างๆ ที่บริษทั ดาเนิ นการยังไม่เคยเกิดความเสียหายรุนแรง และ
บริษ ัทไม่เคยถูกฟ้ องร้องใดๆ ทัง้ นี้ เนื่ องจากบริษ ัทมีระบบการควบคุมการก่อสร้างที่ม ีมาตรฐานสูง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจาก
ขบวนการก่อสร้างให้มนี ้ อยที่สุด นอกจากนี้ ในระหว่างการก่ อสร้างบริษทั ยังจัดให้มปี ระกันภัยสาหรับงานก่อสร้างเพื่อลดความเสี่ยงและ
ผลกระทบหากเกิดความเสียหายจากการดาเนินงาน

ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ได้รบั ชำระหนี้ จำกลูกค้ำ
จากภาวะเศรษฐกิจที่มปี จั จัยภายนอกที่ผนั ผวนหลายประการ เช่น อัตราแลกเปลี่ยน ราคาวัตถุดบิ กลุ่มน้ ามันและแร่โลหะ อัตราเงินเฟ้อ
วิกฤติเศรษฐกิจในยุโรปและอเมริกา เป็ นต้น รวมทัง้ ความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจ
ก่อสร้าง ทาให้ลกู ค้าบางรายของบริษทั ประสบปญั หาสภาพคล่อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการชาระหนี้ให้แก่บริษทั

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

ความเสียหายที่เกิดขึน้ กับสิง่ ปลูกสร้างอาจเกิดขึ้นโดยมีสาเหตุได้หลายประการ เช่น ความผิดพลาดจากการออกแบบ หรือการก่อสร้าง
ที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บ ดังนัน้ การฟ้องร้องจากผู้ท่ไี ด้รบั ความเสียหายจากเหตุการณ์ ดงั กล่าว อาจ
ส่งผลให้บริษทั ถูกเรียกร้องความเสียหายได้
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บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งจากการไม่ได้รบั ชาระหนี้ บริษทั จะทาการตรวจสอบฐานะการเงินและชื่อเสียงของลูกค้าก่อนตัดสินใจรับงาน
และในบางกรณี บริษ ัทจะขอหลักประกันการชาระเงินก่อนเริ่มดาเนิ นงาน เช่น เงินจ่ายล่วงหน้ า หนังสือค้าประกันการชาระเงิน หรือตัว๋ อาวัล
สาหรับลูกหนี้ท่คี าดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้นนั ้ บริษทั จะพิจารณาตัง้ สารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ และติดตามทวงหนี้ ดงั กล่าวจนถึงที่ สุด หรือหาก
จาเป็ น บริษทั จะดาเนินการทางกฎหมายต่อไป
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์จำกฝ่ ำยจัดกำร
ภำพรวมของกำรดำเนิ นงำนที่ผำ่ นมำ
ธุรกิจของงานฐานรากซึ่งประกอบไปด้วยงานก่อสร้างเสาเข็ม กาแพงดิน และงานปรับปรุงคุณภาพดิน เป็ นต้นนัน้ ขึ้นอยู่กับ
อุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ จากผลกระทบของการชุมนุ มทางการเมืองตัง้ แต่ช่วงปลายปี 2556 ต่อเนื่ องถึงการทารัฐประหาร
ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2557 ทาให้ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในปี 2557 มีทศิ ทางชะลอตัว ซึ่งหลังการแต่งตัง้ นายกรัฐมนตรีและคณะ
รัฐบาล การเมือ งกลับ มามีเสถียรภาพมากขึ้น และได้ม ีการคาดการณ์ ว่ าการกระตุ้น เศรษฐกิจผ่านการลงทุ นในโครงการรถไฟฟ้า และ
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆน่ าจะกลับมามีความต่อเนื่ องมากขึ้น แต่จากปญั หาการออกโครงการใหม่และเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้า ทาให้
ผลลัพธ์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐออกมาไม่ดอี ย่างที่คาด แม้เศรษฐกิจจะมีการฟื้ นตั วบ้างแต่ก็เป็ นไปอย่างล่าช้า ทาให้
ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในปี 2557 มีการขยายตัวน้อยกว่าที่คาด
หากพิจารณาเฉพาะในส่วนของอุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มเจาะ ตลอดทัง้ ปี 2557 ปริมาณงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็ม
เจาะอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมกับกาลังการผลิตของอุตสาหกรรมมาโดยตลอด ซึ่งเป็ นผลจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าของภาครัฐที่เริ่มการ
ก่อสร้างไปแล้วสามารถดาเนินการได้ตามแผน และงานภาคเอกชนตามแนวรถไฟฟ้ามีออกมาอย่างต่อเนื่ อง ทาให้การแข่งขันในตลาดไม่
รุ น แรง แม้จะเกิดเหตุ การณ์ ร ัฐประหารในช่ ว งเดือ นพฤษภาคมของปี 2557 ซึ่งท าให้การอนุ ม ตั ิร ายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อม (EIA) ของงานคอนโดมีเนี ยมต่างๆสะดุดลงในช่ว งดังกล่าวแต่ก็เป็ นเพียงช่ วงเวลาสัน้ ๆโดยไม่ได้กระทบต่อภาพรวมของ
อุตสาหกรรมฯมากนัก ทาให้ภาพรวมของปี 2557 ถือว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มเจาะยังมีทศิ ทางขยายตัว
ทัง้ นี้ ใ นปี 2557 นี้ บริษทั และบริษ ัทย่อ ยมีร ายได้จากงานก่อ สร้างรวมทัง้ สิ้น 1,367.88 ล้านบาท โดยแบ่ งเป็ น โครงการ
ภาคเอกชนร้อยละ 77.71 และโครงการภาครัฐร้อยละ 22.29
ด้านต้นทุนของบริษทั บริษทั ยังคงรักษานโยบายการจัดซื้อวัสดุหลักที่ใช้ในการก่อสร้างงานฐานรากตัง้ แต่เมื่อตกลงรับงานเพื่อ
ควบคุมความเสีย่ งเกี่ยวกับความผันผวนของราคาวัสดุสาหรับโครงการนัน้ ๆ นอกจากนี้ งานเสาเข็มเจาะเป็ นงานที่ใช้เวลาก่อสร้างไม่นาน
นัก หากมีความผันผวนเนื่องจากราคาวัสดุผลกระทบก็จะค่อนข้างจากัด และเมือ่ รับงานโครงการใหม่กจ็ ะสามารถปรับราคาให้สอดคล้องกับ
ต้นทุนที่เปลี่ยนไปได้ ทัง้ นี้ บริษทั มีโครงการที่มรี ะยะเวลาการก่อสร้างนานที่ได้รบั ผลกระทบด้านต้นทุน ได้แก่ โครงการปรับปรุงคลอง
ระบายน้ าต่างๆ ที่บริษทั เป็ นคูส่ ญ
ั ญากับภาครัฐ (บริษทั ได้จา้ งเหมาช่วงต่อให้บริษทั ย่อยเป็ นผูด้ าเนินการก่อสร้าง) ซึ่งไม่สามารถปรับราคา
กับภาครัฐได้ โครงการเหล่านี้ได้รบั ผลกระทบจากปญั หาอุทกภัยครัง้ ใหญ่ในปี 2554 และผลกระทบจากการเตรียมป้องกันอุทกภัยและการ
ปรับขึน้ ค่าแรงขันต
้ ่าเป็ น 300 บาทในปี 2555 ตลอดจนมีปญั หาอุปสรรคของพื้นที่บริเวณก่อสร้าง เช่น มีการรุกล้าพื้นที่โดยประชาชน ทาให้
โครงการเกิดความล่าช้า อย่างไรก็ตามบริษทั ย่อยได้ทาการประมาณการต้นทุนการก่อสร้างโครงการเหล่านัน้ ใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวะใน
ปจั จุบนั และได้ตงั ้ สารองผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดจากการก่อสร้างของโครงการเหล่านัน้ ไว้

ปี 2557 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้จากการรับจ้างก่อสร้างรวม 1,367.88 ล้านบาท ซึ่งเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนจานวน 74.01 ล้าน
บาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.72 โดยงานภาครัฐที่สาคัญได้แก่ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
โครงการก่อสร้างอาคารทางระบายน้ าเพื่อป้องกันอุทกภัยฯ จังหวัดตราด โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลอง
สนามชัย(ปรับปรุงสถานีสบู น้ าและก่อสร้างเขือ่ น ค.ส.ล.คลองเลนเปน) โครงการก่อสร้างเขือ่ น ค.ส.ล.และ สถานี สูบน้ าคลองทรงกระเทียม
จากซอยโชคชัย4 ถึงคลองจัน่ โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองตาสาด ส่วนโครงการภาคเอกชนที่สาคัญ ได้แก่ โครงการ Landmark
Waterfront โครงการ Canapaya Residence โครงการ Nich Mono โครงการคอนโดมิเนี ยมของกลุ่ม บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โครงการ
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ผลกำรดำเนิ นงำน
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คอนโดมิเนียมของกลุม่ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท โครงการคอนโดมิเนียมของกลุม่ บมจ.เอเชี่ยนพร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ โครงการ
คอนโดมิเนียมของกลุม่ บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ เป็ นต้น
ในปี 2557 ต้นทุน งานรับจ้า งประกอบไปด้วยค่าจ้างแรงงาน ค่าวัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง ค่า เสื่อ มราคา วัสดุส้นิ เปลือง และ
ค่าใช้จา่ ยในการผลิตอื่นๆ ซึ่งวัสดุก่อสร้างหลักของงานฐานราก ได้แก่ คอนกรีตผสมเสร็จ ซีเมนต์ เหล็กเส้น น้ ามันดีเซล และสารละลาย
พยุงหลุมเจาะ (เบนโทไนท์และโพลีเมอร์) โดยราคาของวัตถุดบิ มีการเปลีย่ นแปลงตามภาวะตลาดและเศรษฐกิจ
ในปี 2557 บริษทั และบริษทั ย่อยมีต้นทุนจากงานก่อสร้างรวม 1,062.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 36.32 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.54 คิดเป็ นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้จากงานก่อสร้างร้อยละ 77.69
บริษทั และบริษทั ย่อยมีคา่ ใช้จา่ ยในการขายและการบริหารซึ่งประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายสานักงาน
ภาษีและค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ เป็ นต้น โดยในปี 2557 บริษทั และบริษมั ย่อยมีคา่ ใช้จา่ ยในการขายและการบริหารเท่ากับ 72.06
ล้านบาท เป็ นส่วนเฉพาะของบริษทั จานวน 58.47 ล้านบาท และเป็ นส่วนของบริษทั ย่อยจานวน 13.59 ล้านบาท
ในปี 2557 บริษทั ได้ตงั ้ ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนในบริษทั ย่อย 14.03 ล้านบาท และตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม 0.11 ล้านบาท ส่วนบริษทั ย่อยได้กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม 6.03 ล้านบาท เนื่องจากได้รบั ชาระเงินจานวนดังกล่าว
สาหรับ ปี 2557 จากผลประกอบการของบริษทั มีกาไรสุทธิสาหรับปี เท่ากับ 184.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 29.33 ล้าน
บาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.91 คิดเป็ นอัตราส่วนกาไรสาหรับปี ต่อรายได้รอ้ ยละ 15.78 เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน ซึ่งอัตราส่วนอยู่ท่รี ้อยละ 14.11
เป็ นผลมาจากรายได้ท่เี พิม่ ขึน้ ภาพรวมต้นทุนวัสดุก่อสร้างหลักที่ลดลงและการบริหารจัดการควบคุมต้นทุนต่างๆ ที่มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
มีกาไรต่อหุน้ ขันพื
้ ้นฐานในอัตรา 0.66 บาทต่อหุน้ ส่วนผลประกอบการเมือ่ รวมกับบริษทั ย่อยมีกาไรสาหรับปี เท่ากับ 192.80 ล้านบาท (ผล
กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั 195.55 ล้านบาท และ เป็ นผลขาดทุนส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย 2.75 ล้านบาท)

ฐำนะทำงกำรเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม 1,265.52 ล้านบาทซึ่งเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน 975.93 ล้าน
บาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนประมาณ 278.59 ล้านบาท เป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจานวน 289.59 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนประมาณ 0.50
ล้านบาท สินทรัพย์ท่เี พิม่ ขึน้ ส่วนใหญ่เป็ นการเพิม่ ขึน้ ในรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 110.33 ล้านบาท เงินลงทุน
ชัวคราวประมาณ
่
190.61 ล้านบาท ลูกหนี้ การค้าประมาณ 99.43 ล้านบาท สาหรับสินทรัพย์ท่ลี ดลงส่วนใหญ่เป็ นการลดลงในรายการ
รายได้คา้ งรับที่ยงั ไม่ได้เรียกชาระประมาณ 93.75 ล้านบาท โดยมีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์สาหรับปี 2557 เท่ากับร้อยละ 17.12

ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามงบการเงินรวมมีจานวน 883.94 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนซึ่งเท่ากับ 626.94
ล้านบาท โดยในส่วนเฉพาะของบริษทั มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 872.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนซึ่งเท่ากับ 624.29 ล้านบาท ทัง้ นี้ ใน
ระหว่างปี บริษทั ได้จา่ ยเงินปนั ผลเป็ นเงิน 83.41 ล้านบาท ตามงบการเงินรวมบริษทั มีอตั ราส่วนหนี้ สนิ ต่อส่วนของผู้ถือหุน้ เท่ากับ 0.43
เท่า และอัตราผลตอบแทนของผูถ้ อื หุน้ อยูท่ ่รี อ้ ยละ 26.32
ในระหว่างปี 2557 บริษทั มีการเพิ่มทุนจากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยบริษทั ได้รบั ชาระค่าหุน้ และส่วนเกินมูลค่าหุน้ เพิ่มขึ้น
จานวนรวม 147.92 ล้านบาท

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

ทางด้านหนี้สนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั และบริษทั ย่อย มีหนี้สนิ รวม 381.58 ล้านบาท เป็ นประเภทหนี้ สนิ หมุนเวียน
จานวน 358.86 ล้านบาท ซึ่งเพิม่ ขึน้ จากปี 2556 ประมาณ 23.98 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นการเพิม่ ขึน้ ในส่วนของเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูย้ มื ระยะสันประมาณ
้
12.23 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและตัวเงิ
๋ นจ่ายประมาณ 49.09 ล้านบาท และอื่นๆลดลงประมาณ 37.34 ล้านบาท
เป็ นประเภทหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนจานวน 22.72 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ประมาณ 2.89 ล้านบาท ซึ่งเป็ นการลดลงในส่วนของเงินกู้ระยะ
ยาวจากธนาคาร และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าซื้อประมาณ 4.21 ล้านบาท และอื่นๆ เพิม่ ขึน้ ประมาณ 1.32 ล้านบาท

46

รายงานประจาปี 2557

ค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชี

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

ในปี 2557 บริษทั จ่ายค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่ผสู้ อบบัญชี แห่งบริษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด เป็ นจานวนเงิน
930,000 บาท ซึ่งเป็ นค่าสอบบัญชีท่เี ป็ นส่วนเฉพาะของบริษทั 680,000 บาท และส่วนของบริษทั ย่อยจานวน 250,000 บาท บริษทั ไม่ม ี
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่จา่ ยให้กบั ผูส้ อบบัญชี สานักงานผูส้ อบบัญชีท่ผี สู้ อบบัญชีสงั กัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบ
บัญชีและสานักงานสอบบัญชีดงั กล่าว ทัง้ นี้ ไม่รวมค่าใช้จา่ ยอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิ น ค่าพาหนะ เป็ นต้น ซึ่งไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี
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รำยกำรระหว่ำงกัน
ในการประกอบธุรกิจ บริษทั ได้มกี ารทารายการระหว่างกันกับบริษทั ย่อย โดยข้อมูลรายละเอียดรายการระหว่างกันได้เปิ ดเผยไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

มำตรกำรหรือขัน้ ตอนกำรอนุมตั ิ กำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
เมือ่ บริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ แล้ว คณะกรรมการบริษทั ได้ดูแลให้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือ การจาหน่ ายสินทรัพย์ท่สี าคัญของบริษทั
ทัง้ นี้ หากมีรายการระหว่า งกัน ของบริษ ัท เกิดขึ้น กับบุ ค คลที่อาจมีค วามขัดแย้ง มีส่ว นได้เสีย หรือ อาจมีค วามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ น ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นของการเข้าทารายการและความเหมาะสม
ทางด้านราคาของรายการนัน้ โดยพิจารณาเงือ่ นไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินธุรกิจปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคา
ที่เกิดขึน้ จริงกับบุคคลภายนอก ในกรณีท่คี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษทั
จะให้ผเู้ ชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุน้ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ บริษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบหรือการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั
บริษทั ได้ยดึ ถือตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือการได้มาหรือจาหน่ าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนซึ่งจะมีการแก้ไขเพิม่ เติมการปฏิบตั ริ วมถึงการเปิ ดเผยสารสนเทศต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ผู้ลงทุนทัวไป
่
และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การขออนุ มตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุน้
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดไว้ ทัง้ นี้ กรรมการหรือผู้ถือหุน้ ที่มสี ่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่มสี ทิ ธิออกเสี
์
ยงใน
กระบวนการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษทั กับผูม้ สี ว่ นได้เสีย หรือมีสว่ นเกี่ยวข้อง

นโยบำยหรื อแนวโน้ มกำรทำรำยกำรระหว่ ำงกันรวมทัง้ กำรได้ม ำหรือ จ ำหน่ ำยไปซึ่ ง สิ น ทรัพ ย์ใ น
อนำคต

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

การเข้าทารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตจะต้องเป็ นไปตามมาตรการที่ได้กาหนดไว้แล้วข้างต้น
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รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ต่อรำยงำนทำงกำรเงิน
ด้วยพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธกี ารรายงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริษทั ที่ออกหลักทรัพ ย์ ได้กาหนดให้ค ณะกรรมการบริษ ัทจัดทา งบ
การเงินเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในรอบปี ท่ผี ่านมาที่เป็ นจริงและสมเหตุผล
ฝ่ายบริหารได้จดั ทางบการเงินขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองทัวไป
่ โดยได้เลือกใช้นโยบายบัญชีท่เี หมาะสมและถือปฏิบตั ิ
โดยสม่าเสมอ ตลอดจนใช้ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดที ่สี ดุ ในการจัดทางบการเงิน รวมทัง้ การเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินของบริษทั ได้รบั การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด ในการตรวจสอบฝ่ายบริหารได้
สนับสนุ นข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผสู้ อบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็น
ของผูส้ อบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่งึ แสดงไว้ในรายงานประจาปี แล้ว
คณะกรรมการได้ต ระหนั ก ถึ ง ความรับ ผิ ด ชอบในการกากับ ดูแ ลรายงานทางการเงิน ให้ม ีป ระสิท ธิภ าพ โดยได้แต่ ง ตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒ ิ เพื่อรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน มี
การใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบตั โิ ดยสม่าเสมอ ตลอดจนสอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
ป้อ งกันหรือ ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทุจริต หรือ การดาเนิ น การที่ผิดปกติอย่า งมีสาระสาคัญและเพียงพอที่จะดารงรักษา
ทรัพย์ส ินของบริษทั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบในรายงาน
ประจาปี แล้ว

(นายเสรี จินตนเสรี)
ประธานกรรมการ

(นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

จากวิธปี ฏิบตั แิ ละการกากับดูแลข้างต้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่างบการเงินของบริษทั ไพลอน จากัด (มหาชน) ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานได้ถูกต้อง เชื่อ ถือได้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองทัวไป
่ และ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้ว ยกรรมการอิส ระจานวน 3 ท่า น ที่ม ีคุณ สมบัติค รบถ้วนตามประกาศของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีนายปญั จะ เสนาดิสยั เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นาย
ชัยพัฒน์ สหัสกุลและ นายวินิต ช่อวิเชียรเป็ นกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ติ ามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยกาหนดไว้เป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องคุณสมบัติ
และขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั เป็ นวาระประจา
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมทัง้ สิน้ 5 ครัง้ โดยได้พจิ ารณาและดาเนินการเรื่องต่างๆ ดังนี้
1.

สอบทานการรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี สาหรับปี 2557 ร่วมกับผู้สอบ
บัญชี และฝ่ายบริหาร เพื่อให้ม ั ่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองทัวไปตาม
่
พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 และเป็ นไปตามประกาศของ ก.ล.ต.และ ตลท. ซึ่งมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ครบถ้วน ทันเวลา เชื่อถือได้ และเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุน้ และนักลงทุนทัวไปในการน
่
าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ โดย
สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ให้การสนับสนุ นและติดตามการนามาตรฐานบัญชีสากล (IFRS) มา
ปฏิบตั ิ ตามที่สภาวิช าชีพบัญ ชีและส านั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ ได้ใ ห้แนวทางไว้
นอกจากนี้ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมหารือกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ายบริหาร 1 ครัง้ เพื่อให้ความมันใจว่
่ า
ผูส้ อบบัญชีมคี วามเป็ นอิสระในการปฏิบตั งิ าน

2.

การสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานของ
ฝ่ายตรวจสอบภายในและของผูส้ อบบัญชี ซึ่งผูส้ อบบัญชี ได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า ไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่เป็ น
สาระสาคัญในปี 2557 นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั
และบริษทั ย่อยรวมทัง้ พิจารณาคาถามที่ใช้ในแบบประเมินที่จดั ทาขึ้นตามแนวทางของ COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) คณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์
(ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งผลการประเมินในปี 2557 พบว่า หน่ วยงานตรวจสอบภายในมี
ความเป็ นอิสระ และระบบการควบคุมภายในของบริษทั มีความเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.

การกากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกบริษทั ชญตร์ จากัด เป็ นผู้ตรวจสอบภายในอิสระต่ออีก 1 ปี และได้อนุ มตั ิ
ขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายในประจาปี 2558 โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลตรงต่อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
สอบทานให้บ ริษทั ปฏิบ ัติต ามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรัพย์ ข้อ กาหนดของตลท. หรือ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษทั มีกระบวนการที่จะมันใจได้
่
ว่าการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

4.
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5.

รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในปี 2557 บริษทั ไม่มรี ายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั
จดทะเบียน
หากมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการ
เปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีท่เี กิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มคี วาม
ถู กต้อ ง ครบถ้ว น ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน ประจ าปี และรายไตรมาส เพื่อ ให้ม นใจว่
ั ่ า รายการที่เกิดขึ้น นั ้น
สมเหตุ ส มผล เป็ นประโยชน์ ต่ อบริษทั และได้ ดาเนิ นตามเงื่อนไขทางธุร กิจและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6.

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ ผูซ้ ่งึ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชีจาก บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด แล้วมีความเห็นว่า
เป็ นผูม้ คี วามเป็ นอิสระ มีความเข้าใจธุรกิจของบริษทั เป็ นอย่างดี และประกอบวิชาชีพด้วยความเป็ นกลาง ส่งมอบงาน
ตรงตามเวลา รวมทัง้ เป็ นผู้สอบบัญ ชีท่ีได้รบั อนุ ม ตั ิจาก ก.ล.ต. จึงเห็น ควรให้ นายสมคิด เตียตระกูล ผู้ส อบบัญ ชีร ับ
อนุ ญาตเลขที่ 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ เลขทะเบียน 3322 หรือนายธีรศักดิ ์ ฉัว่ ศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือ
นางสาวศัน สนี ย์ พูลสวัสดิ ์ เลขทะเบียน 6977 แห่งบริษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั ประจาปี
2558 และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณา และขออนุ มตั ิจากที่ป ระชุมผู้ถือหุน้ ต่อไป (ในกรณี ท่ผี ู้สอบบัญชี
ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตอื่นของบริษทั แก
รนท์ ธอนตัน จากัด แทนได้ โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ก่อน และในกรณีท่บี ริษทั แกรนท์ ธอน
ตัน จากัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอ่นื แทนได้ ให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผู้พิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจากสานัก
งานสอบบัญชีอ่นื ได้ และขอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558 มอบอานาจให้คณะกรรมการบริษทั มีอานาจในการ
พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายใหม่ได้ทงั ้ สองกรณีขา้ งต้น)

7.

การสอบทานการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสีย่ งกับฝ่ายบริหารและผูต้ รวจสอบภายใน และเห็นว่าฝ่ายบริหารมี
นโยบายการบริหารความเสีย่ งที่เหมาะสมและเพียงพอ และได้บริหารจัดการความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้

8.

การสอบทานการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกับฝ่ายบริหารในเรื่องการปฏิบตั ิของบริษทั ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดย
สนับสนุ นกาหนดให้มชี ่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทาผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน
ไม่ถูกต้อง หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง ผ่า นทางคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ทางเลขานุ การบริษทั เพื่อ
นาเสนอต่อ คณะกรรมการบริษทั ได้ท่ี info@pylon.co.th โดยบริษ ัทจะคุม้ ครองผู้แจ้งเบาะแสโดยไม่เปิ ดเผยชื่อผู้แจ้ง
เบาะแส ทัง้ นี้ในปี 2557 บริษทั ไม่ได้รบั การร้องเรียนใดๆ จากผูม้ สี ว่ นได้เสีย

9.

ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบปี ละหนึ่งครัง้

10. คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบตั งิ านให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้
จากการปฏิบตั หิ น้าที่ดงั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษทั มีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอและเหมาะสม รวมทัง้ มีกระบวนการที่ช่วยให้มนใจว่
ั ่ าการปฏิบตั ิงานของบริษทั เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการ
จัดทาและการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษทั อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลา และมีการเปิ ดเผยข้อมูลในกรณี
ที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

(นายปญั จะ เสนาดิสยั )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการปฏิบตั ิงานในปี ท่ผี ่านมาครบถ้วน
ตามที่ได้รบั มอบหมาย และหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ทิ ่ดี ขี อง ตลท.
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รำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็ น
ผูบ้ ริหาร 1 ท่าน ที่มคี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีนายวินิต ช่อ
วิเชียร เป็ นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นายวงศ์ชยั แสงอารยะกุล และนายชัยพัฒน์ สหัสกุลเป็ นกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบตั ติ ามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยในรอบปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มกี าร
ประชุมทัง้ สิน้ 3 ครัง้ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกคนเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ โดยได้พจิ ารณาและดาเนิ นการเรื่องต่างๆ
ดังนี้
1. พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทัง้ คุณสมบัตขิ องกรรมการ
2. พิจารณาคัดเลือ ก สรรหาบุ คคลที่ม ีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับ กิจการของบริษ ัท และเสน อชื่อ เป็ น
กรรมการต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้
3. พิจารณาการจัดสรรค่าตอบแทนของคณะกรรมการสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2556 ภายในวงเงินที่ได้รบั อนุ มตั ิจากผู้
ถือหุน้ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรที่ได้กาหนดไว้
4. ประเมิน ผลการปฏิบ ัติงานประจาปี และกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดั การใหญ่ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้ และ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5. พิจารณางบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ประจาปี 2557 โดย
พิจารณาจากค่าตอบแทนเฉลีย่ ของอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทนเฉลีย่ ของตลาดเอ็ม เอ ไอ ค่าตอบแทนเฉลี่ยของบริษทั
ที่มรี ะดับรายได้ และกาไรสุทธิใกล้เคียงกัน ปริมาณงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั และที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่ออนุ มตั ิ
6. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านและวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดั การใหญ่ ประจาปี 2557 และ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
7. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ครอบคลุมและชัดเจนยิง่ ขึ้นตามกฎหมายที่มกี าร
เปลีย่ นแปลง

(นายวินิต ช่อวิเชียร)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

จากการปฏิบตั หิ น้าที่ดงั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษทั ได้คดั เลือก
และสรรหาผูท้ ่มี คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ พิจารณาถึง
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ของผูท้ ่จี ะได้รบั คัดเลือกเพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการ รวมถึงโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสมของ
คณะกรรมการบริษทั และได้พจิ ารณากาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้อย่างเหมาะสม และภายใน
วงเงิน ที่ได้รบั อนุ ม ตั ิจากที่ประชุม ผู้ถือ หุน้ นอกจากนี้ ค ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทนได้รายงานผลการปฏิบตั ิงานให้
คณะกรรมการบริษทั รับทราบทุกครัง้ ที่มกี ารประชุม
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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรบั อนุญำต
เสนอ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ไพลอน จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ไพลอน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลีย่ นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
และงบกระแสเงินสดรวม สาหรับปีสน้ิ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบสรุปนโยบายการบัญชีท่สี าคัญและหมาย
เหตุเรื่องอื่นๆ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษทั ไพลอน จากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงในส่วนของผูถ้ อื หุน้ และงบ
กระแสเงินสด สาหรับปีสน้ิ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทส่ี าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรต่องบกำรเงิน
ผูบ้ ริหารของบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทย และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัดท างบการเงิน ที่ป ราศจากการแสดงข้อ มูล ที่ข ัดต่ อ ข้อ เท็จจริง อันเป็ น สาระส าคัญ ไม่ ว่า จะเกิด การทุจ ริต หรือ
ข้อผิดพลาด

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

การตรวจสอบกระทาโดยการปฎิบตั งิ านด้วยวิธตี ่างๆเพื่อให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจานวนเงินและการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธกี ารตรวจสอบทีเ่ ลือกใช้ขน้ึ อยู่กบั ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความ
เสี่ย งจากการแสดงข้อ มูล ที่ข ัดต่ อ ข้อ เท็จ จริง อัน เป็ นสาระส าคัญ ของงบการเงิน ไม่ ว่ า จะเกิด จากการทุจ ริต หรือ
ข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพจิ ารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและ
การนาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามทีค่ วรของบริษทั เพื่อออกแบบวิธกี ารตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่
ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั การตรวจสอบรวมถึงการ

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า เป็ น ผู้ร บั ผิดชอบในการแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงินดัง กล่า วจากผลการตรวจสอบของข้า พเจ้า โดยได้
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย ซึง่ กาหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อ ให้ได้ความเชื่อ มันอย่
่ างสมเหตุส มผลว่างบการเงินปราศจากการแสดง
ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่
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รายงานประจาปี 2557
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผ่ี บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่จี ดั ทาขึ้น
โดยผูบ้ ริหาร รวมทัง้ การประเมินการนาเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีทข่ี า้ พเจ้าได้รวบรวมมานัน้ เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

ควำมเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวข้างต้นแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการดาเนินงาน
รวมและกระแสเงินสดรวมสาหรับปี ส้นิ สุดวันเดียวกัน ของบริษทั ไพลอน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปีสน้ิ สุดวันเดียวกันเฉพาะของ
บริษทั ไพลอน จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

นำยสมคิ ด เตียตระกูล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 2785
กรุงเทพมหานคร
20 กุมภาพันธ์ 2558
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รายงานประจาปี 2557
บริ ษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะของบริ ษัท

งบกำรเงินรวม
หมำยเหตุ

31 ธันวำคม 2557

31 ธันวำคม 2556

31 ธันวำคม 2557

31 ธันวำคม 2556

6
7

221,687,742
241,865,206

111,355,117
51,254,297

219,856,032
241,408,819

105,731,214
51,116,543

8
5, 8
9
5
5
9

149,753,604
200,960,769
17,170,651
39,860,699
62,107,697
8,982,213
33,540,659
975,929,240

50,320,938
294,705,831
31,947,426
34,499,585
69,737,021
10,953,144
42,567,597
697,340,956

122,840,034
47,899,131
188,071,600
84,496
26,000,000
3,636,623
36,763,222
52,514,099
8,858,171
3,458,539
30,390,148
981,780,914

39,835,937
54,375,706
247,196,217
1,876,347
68,000,000
2,573,125
30,420,591
50,328,295
4,741,192
23,412,689
38,757,940
718,365,796

38,281,506
226,787,589
4,820,283
17,308,409
2,394,400
289,592,187

41,441,424
226,272,074
5,140,549
15,229,275
2,005,310
290,088,632

21,090,560
11,474,523
211,095,833
2,114,754
2,394,400
248,170,070

22,061,680
25,500,000
207,940,473
4,153,715
2,352,038
2,005,310
264,013,216

1,265,521,427

987,429,588

1,229,950,984

982,379,012

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัวครำว
่
ลูกหนี้กำรค้ำและตั ๋วเงินรับ
- ลูกค้ำทัวไป
่ - สุทธิ
- บริษทั ย่อย
รำยได้คำ้ งรับทีย่ งั ไม่ได้เรียกชำระ
ลูกหนี้อน่ื - บริษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อย
งำนระหว่ำงก่อสร้ำงตำมสัญญำ
วัสดุและอะไหล่คงเหลือ
ลูกหนี้เงินประกันผลงำน - สุทธิ
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำวัสดุ
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำงำน - บริษทั ย่อย
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝำกธนำคำรทีต่ ดิ ภำระผูกพัน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย - สุทธิ
ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ
เงินมัดจำและเงินประกัน
ภำษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ่ำยรอเรียกคืน
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

10
5

11
12
13
19
19

รวมสิ นทรัพย์

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

สิ นทรัพย์
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รายงานประจาปี 2557
บริ ษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะของบริ ษัท

งบกำรเงินรวม
หมำยเหตุ 31 ธันวำคม 2557

31 ธันวำคม 2556

31 ธันวำคม 2557

31 ธันวำคม 2556

12,228,915
177,868,053
-

128,775,165
-

155,118,454
-

94,105,728
16,489

10,732,202
802,698
27,278,081
41,361,077
61,394,617
1,668,886
7,629,094
17,895,106
358,858,729

2,208,000
9,484,247
27,170,659
61,068,428
72,271,113
16,434,145
5,842,771
11,619,555
334,874,083

10,248,548
564,751
9,771,176
10,353,829
29,969,010
37,813,219
61,035,230
26,911
7,629,094
12,788,776
335,318,998

2,208,000
8,813,759
9,922,637
14,823,458
46,150,689
84,619,166
58,336,514
5,842,771
8,990,462
333,829,673

15,235,456
7,486,742
22,722,198

1,432,000
18,013,830
6,170,971
25,616,801

14,789,794
6,926,162
21,715,956

1,432,000
17,145,672
5,679,349
24,257,021

381,580,927

360,490,884

357,034,954

358,086,694

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
เจ้ำหนี้กำรค้ำและตั ๋วเงินจ่ำย
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บริษทั ย่อย
หนี้สนิ ทีจ่ ะถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
- เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกธนำคำร
- หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำซื้อ
- หนี้สนิ ตำมภำระผูกพันสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน
เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน - บริษทั ย่อย
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - บริษทั ย่อย
เงินมัดจำค่ำงำนรับล่วงหน้ำ
ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ จำกกำรก่อสร้ำง
ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำย
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกธนำคำร - สุทธิ
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำซื้อ - สุทธิ
หนี้สนิ ตำมภำระผูกพันสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

14
5
15
16
17
5
5

19

15
16
17

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุน้
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รายงานประจาปี 2557
บริ ษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หมำยเหตุ 31 ธันวำคม 2557
หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุน้ (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุน้
ทุนเรือนหุน้ - หุน้ สำมัญ มูลค่ำหุน้ ละ 1 บำท
- ทุนจดทะเบียน 374,999,359 หุน้
- ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว 362,074,343 หุน้
(2556 : 278,029,122 หุน้ )
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้
กำไรสะสม
- จัดสรรเพือ่ สำรองตำมกฎหมำย
- ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุน้ ของบริ ษัท
ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อยทีไ่ ม่อยูใ่ นอำนำจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุน้
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุน้

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะของบริ ษัท

31 ธันวำคม 2556

31 ธันวำคม 2557

31 ธันวำคม 2556

20

374,999,359

374,999,359

374,999,359

374,999,359

20

362,074,343
144,050,051

278,029,122
80,175,684

362,074,343
144,050,051

278,029,122
80,175,684

34,801,500
331,990,136
872,916,030
11,024,470
883,940,500

24,913,500
230,028,700
613,147,006
13,791,698
626,938,704

34,801,500
331,990,136
872,916,030
872,916,030

24,913,500
241,174,012
624,292,318
624,292,318

1,265,521,427

987,429,588

1,229,950,984

982,379,012

18

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

งบกำรเงินรวม
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รายงานประจาปี 2557
บริ ษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

รำยได้จำกกำรรับจ้ำงงำนก่อสร้ำง
ต้นทุนงำนรับจ้ำงงำนก่อสร้ำง
กำไรขัน้ ต้น
รำยได้อน่ื
กำไรก่อนค่ำใช้ จำ่ ย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
กลับรำยกำรค่ำเผือ่ (ค่ำเผือ่ ) หนี้สงสัยจะสูญ
รวมค่ำใช้ จำ่ ย
กำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษี เงินได้
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไรก่อนภำษี เงินได้
ภำษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัย - สุทธิจำกภำษี
รวมกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี

25
5, 23, 25
5, 24

5, 23

19

19

กำรแบ่งปันกำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อยทีไ่ ม่อยูใ่ นอำนำจควบคุม

กำรแบ่งปันกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อยทีไ่ ม่อยูใ่ นอำนำจควบคุม

กำไรต่อหุน้
กำไรต่อหุน้ ขัน้ พื้นฐำน
กำไร (บำทต่อหุน้ )
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก (หุน้ )
กำไรต่อหุน้ ปรับลด
กำไร (บำทต่อหุน้ )
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก (หุน้ )
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะของบริ ษัท
2557
2556

1,367,875,516
(1,062,678,007)
305,197,509
5,921,799
311,119,308
(1,746,052)
(70,318,642)
5,919,705
(66,144,989)

1,293,864,206
(1,026,359,159)
267,505,047
4,564,215
272,069,262
(1,838,492)
(69,388,878)
4,841,006
(66,386,364)

1,154,077,475
(859,385,834)
294,691,641
14,218,142
308,909,783
(1,734,437)
(56,733,642)
(14,025,477)
(111,677)
(72,605,233)

1,085,231,970
(844,987,833)
240,244,137
13,512,380
253,756,517
(1,551,335)
(60,105,030)
3,634,730
(58,021,635)

244,974,319
(2,147,765)
242,826,554
(50,023,862)
192,802,692

205,682,898
(2,240,399)
203,442,499
(40,525,737)
162,916,762

236,304,550
(1,893,199)
234,411,351
(50,023,862)
184,387,489

195,734,882
(1,881,569)
193,853,313
(38,793,196)
155,060,117

(311,777)
192,490,915

162,916,762

(274,658)
184,112,831

155,060,117

195,551,732
(2,749,040)
192,802,692

159,066,998
3,849,764
162,916,762

184,387,489
184,387,489

155,060,117
155,060,117

195,258,143
(2,767,228)
192,490,915

159,066,998
3,849,764
162,916,762

184,112,831
184,112,831

155,060,117
155,060,117

0.70
281,280,981

0.63
253,549,841

0.66
281,280,981

0.61
253,549,841

0.67
291,720,074

0.49
322,169,394

0.63
291,720,074

0.48
322,169,394

21

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

หมำยเหตุ

งบกำรเงินรวม
2557
2556

58

รายงานประจาปี 2557
บริ ษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงกำรเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุน้
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
(หน่ วย : บำท)
ส่ วนของผู้ถือหุน้ ของบริ ษัท
กำไรสะสม

หมำยเหตุ

ทุนเรื อนหุน้ ที่
รับชำระแล้ ว

ส่ วนเกิ น
มูลค่ำหุน้

จัดสรรเพื่ อ
สำรองตำม
กฎหมำย

ยังไม่ได้
จัดสรร

รวมส่ วนของ ส่ วนได้เสี ยที่ไม่อยู่
ผู้ถือหุน้ ของบริ ษัท ในอำนำจควบคุม

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุน้

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556
เพิม่ ทุนระหว่ำงปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี
จ่ ำยเงินปนั ผล
จัดสรรเพือ่ สำรองตำมกฎหมำย
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557
เพิม่ ทุนระหว่ำงปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี
จ่ ำยเงินปนั ผล
จัดสรรเพือ่ สำรองตำมกฎหมำย
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

20
22
18

20
22
18

200,008,000
78,021,122
278,029,122

58,880,817
21,294,867
80,175,684

17,172,500
7,741,000
24,913,500

134,704,942
159,066,998
(56,002,240)
(7,741,000)
230,028,700

410,766,259
99,315,989
159,066,998
(56,002,240)
613,147,006

9,941,934
3,849,764
13,791,698

420,708,193
99,315,989
162,916,762
(56,002,240)
626,938,704

278,029,122
84,045,221
362,074,343

80,175,684
63,874,367
144,050,051

24,913,500
9,888,000
34,801,500

230,028,700
195,258,143
(83,408,707)
(9,888,000)
331,990,136

613,147,006
147,919,588
195,258,143
(83,408,707)
872,916,030

13,791,698
(2,767,228)
11,024,470

626,938,704
147,919,588
192,490,915
(83,408,707)
883,940,500

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

งบกำรเงิ นรวม
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รายงานประจาปี 2557
บริ ษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงกำรเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุน้
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
(หน่ วย : บำท)
กำไรสะสม

หมำยเหตุ

ทุนเรื อนหุน้
ที่ชำระแล้ ว

ส่ วนเกิ น
มูลค่ำหุน้

จัดสรรเพื่ อ
สำรองตำม
กฎหมำย

ยังไม่ได้
จัดสรร

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุน้

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556
เพิม่ ทุนระหว่ำงปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี
จ่ ำยเงินปนั ผล
จัดสรรเพือ่ สำรองตำมกฎหมำย
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557
เพิม่ ทุนระหว่ำงปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี
จ่ ำยเงินปนั ผล
จัดสรรเพือ่ สำรองตำมกฎหมำย
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

20
22
18

20
22
18

200,008,000
78,021,122
278,029,122

58,880,817
21,294,867
80,175,684

17,172,500
7,741,000
24,913,500

149,857,135
155,060,117
(56,002,240)
(7,741,000)
241,174,012

425,918,452
99,315,989
155,060,117
(56,002,240)
624,292,318

278,029,122
84,045,221
362,074,343

80,175,684
63,874,367
144,050,051

24,913,500
9,888,000
34,801,500

241,174,012
184,112,831
(83,408,707)
(9,888,000)
331,990,136

624,292,318
147,919,588
184,112,831
(83,408,707)
872,916,030

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

งบกำรเงิ นเฉพำะของบริ ษัท
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รายงานประจาปี 2557
บริ ษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงิ นสด
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงิ นเฉพำะของบริ ษัท
2557
2556

กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมดำเนิ นงำน
กำไรก่อนภำษีเงินได้
รำยกำรปรับปรุงเพื่ อกระทบกำไรก่อนภำษี เงิ นได้เป็ น
เงิ นสดสุทธิ ได้มำจำก (ใช้ ไปใน) กิ จกรรมดำเนิ นงำน
ค่ำเสือ่ มรำคำ
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ พนักงำน
ค่ำเผือ่ (กลับรำยกำรค่ำเผือ่ ) ขำดทุนทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ จำกกำรก่อสร้ำง
ค่ำเผือ่ (กลับรำยกำรค่ำเผือ่ ) หนี้สงสัยจะสูญ
ขำดทุน (กำไร) จำกกำรจำหน่ ำยอุปกรณ์
ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่ ำย
เงิ นสดรับจำกกำรดำเนิ นงำนก่อนกำรเปลี่ ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดำเนิ นงำน
สิ นทรัพย์ดำเนิ นงำนลดลง (เพิ่ มขึ้น)
ลูกหนี้กำรค้ำและตั ๋วเงินรับ
รำยได้คำ้ งรับทีย่ งั ไม่ได้เรียกชำระ
ลูกหนี้อน่ื - บริษทั ย่อย
งำนระหว่ำงก่อสร้ำงตำมสัญญำ
วัสดุและอะไหล่คงเหลือ
ลูกหนี้เงินประกันผลงำน
เงินจ่ ำยล่วงหน้ ำค่ำวัสดุ
เงินจ่ ำยล่วงหน้ ำค่ำงำน - บริษทั ย่อย
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
เงินมัดจำและเงินประกัน
ภำษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ่ ำยรอเรียกคืน
หนี้สินดำเนิ นงำนเพิ่ มขึ้น (ลดลง)
เจ้ำหนี้กำรค้ำและตั ๋วเงินจ่ ำย
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บริษทั ย่อย
เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน
เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน - บริษทั ย่อย
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ ำย
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ ำย - บริษทั ย่อย
เงินมัดจำค่ำงำนรับล่วงหน้ ำ
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
เงิ นสดได้มำจำกกำรดำเนิ นงำน
รับดอกเบี้ย
จ่ ำยดอกเบี้ย
จ่ ำยภำษีเงินได้
เงิ นสดสุทธิ ได้มำจำกกิ จกรรมดำเนิ นงำน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

242,826,554

203,442,499

234,411,351

193,853,313

40,372,235
1,376,390
(21,389,114)
(5,919,705)
(53,456)
(4,299,412)
2,147,765

36,485,800
740,185
15,628,775
(4,841,006)
(250,819)
(3,262,324)
2,240,399

35,666,231
1,142,237
1,278,268
111,677
94
14,025,477
(7,447,306)
1,893,199

32,513,560
628,197
(3,634,730)
(154,240)
(5,861,302)
1,881,569

255,061,257

250,183,509

281,081,228

219,226,367

(99,544,343)
93,745,062
21,400,630
(5,361,114)
13,660,706
1,970,931
8,783,419
320,266
7,637,224

50,309,712
(113,814,908)

(76,639,199)
59,124,617
1,791,851
(2,314,855)
(6,342,631)
(2,185,804)
(4,116,979)
19,954,150
8,126,012
2,038,961
2,352,038

19,118,307
(82,316,609)
283,520
4,398,024
761,369
(3,325,462)
54,583,352
26,371,129
(27,196,674)
(2,209,046)
723,193

49,092,888
107,422
(19,702,552)
(10,876,496)
6,275,551
322,570,851
4,542,931
(1,790,927)
(58,274,322)
267,048,533

(93,508,240)

61,012,726
(16,489)
(151,461)
(4,469,629)
(16,176,880)
(46,805,947)
2,698,716
3,798,314
282,758,739
7,689,086
(1,571,994)
(48,557,964)
240,317,867

(100,517,409)

-

(33,251,888)
588,988
(6,736,222)
51,599,170
-

(26,737,141)
(2,740,710)
5,906,136

-

4,841,809
32,397,305
14,222,512
(2,508,425)
130,751,607
2,706,406
(2,017,012)
(41,788,699)
89,652,302

16,489

268,381
2,668,466
21,634,275
7,083,973
1,663,607
(4,177,769)
139,057,483
6,429,683
(1,684,522)
(32,464,107)
111,338,537

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

งบกำรเงิ นรวม
2557
2556
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รายงานประจาปี 2557
บริ ษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม
2557

2556

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะของบริ ษัท
2557
2556

กระแสเงินสดจำกกิ จกรรมลงทุน
เงินฝำกธนำคำรทีต่ ดิ ภำระผูกพันลดลง (เพิม่ ขึน้ )
เงินลงทุนชัวครำวลดลง
่
(เพิม่ ขึน้ )
เงินให้กยู้ มื แก่บริษทั ย่อยลดลง (เพิม่ ขึน้ )
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ ำยสินทรัพย์
ซื้อสินทรัพย์ถำวร
เงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิ จกรรมลงทุน

3,159,918
(190,610,909)
121,495
(33,455,789)
(220,785,285)

(5,820,010)
13,512,583
350,000
(42,358,699)
(34,316,126)

971,120
(190,292,276)
42,000,000
(31,321,685)
(178,642,841)

1,887,000
13,580,942
(55,500,000)
(32,642,905)
(72,674,963)

กระแสเงินสดจำกกิ จกรรมจัดหำเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินสดรับจำกกำรเพิม่ ทุนของบริษทั
จ่ำยชำระเงินกูย้ มื ระยะยำว
จ่ำยชำระหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำซื้อ
จ่ำยเงินสดปนั ผล
เงินสดสุทธิ ได้มำจำกกิ จกรรมจัดหำเงิน

12,228,915
147,919,588
(3,640,000)
(9,030,419)
(83,408,707)
64,069,377

(29,784,332)
49,313,989
(3,800,290)
(7,789,212)
(6,000,240)
1,939,915

147,919,588
(3,640,000)
(8,421,089)
(83,408,707)
52,449,792

(18,845,066)
49,313,989
(3,800,290)
(7,271,965)
(6,000,240)
13,396,428

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่ มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้ นปี

110,332,625
111,355,117
221,687,742

57,276,091
54,079,026
111,355,117

114,124,818
105,731,214
219,856,032

52,060,002
53,671,212
105,731,214

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่ มเติ ม
รำยกำรทีไ่ ม่ใช่เงินสด :
- สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
บริษทั ได้ซ้อื เครือ่ งจักรเพิม่ ขึน้ เป็ นจำนวนเงิน 11.21 ล้ำนบำท โดยทำสัญญำเช่ำซื้อจำนวน 7.50 ล้ำนบำท
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บริษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
1.

ข้อมูลทัวไป
่
บริษทั ไพลอน จากัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นบริษทั จากัด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2545 โดยดาเนินธุ รกิจให้บริการงานก่อฐานรากอาคารด้วย
เสาเข็มชนิดหล่อ การทาเสาเข็มชนิดเจาะ การรับงานฐานรากอื่นๆ และให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทจดทะเบียนเป็ น บริษัท มหาชน เมื่อ วันที่ 20 กรกฎาคม 2548 และ หุ้น สามัญ ของบริษัทเป็ น หลัก ทรัพย์จดทะเบียนซื้อ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัง้ แต่วนั ที่ 23 ธันวาคม 2548 สานักงานจดทะเบียนของบริษัทตัง้ อยู่เลขที่ 170/16
ซอยสามมิตร (สุขมุ วิทซอย 16) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินและนาเสนองบการเงินรวม
2.1 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึน้ ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัวไปที
่ ป่ ระกาศใช้ภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 และมาตรฐานการบัญชี ที่
ออกภายใต้พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการ
จัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 การแปลงบการเงินฉบับนี้เป็ น
ภาษาอื่น ต้องให้สอดคล้องกับงบการเงินทีจ่ ดั ทาขึน้ เป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ์
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะ
2.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่
มาตรฐานการบัญชีทเี่ ริม่ มีผลบังคับในปีบญ
ั ชีปจั จุบนั และทีจ่ ะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานการบัญชีทเี่ ริม่ มีผลบังคับในปีบญ
ั ชีปจั จุบนั มีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
การนาเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)

การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายและการดาเนินงานทีย่ กเลิก
ส่วนงานดาเนินงาน

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

2.
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การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
ฉบับที่ 27
ฉบับที่ 29
ฉบับที่ 32
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 4
ฉบับที่ 5
ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 13
ฉบับที่ 17
ฉบับที่ 18

สัญญาเช่าดาเนินงาน - สิง่ จูงใจทีใ่ ห้แก่ผเู้ ช่า
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าทีท่ าขึน้ ตามรูปแบบกฎหมาย
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การเปลีย่ นแปลงในหนี้สนิ ทีเ่ กิดขึน้ จากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สนิ ทีม่ ี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
สิท ธิ ใ นส่ ว นได้เ สีย จากกองทุ น การรื้อ ถอน การบู ร ณะและการปรับ ปรุ ง
สภาพแวดล้อม
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีม่ ภี าวะเงินเฟ้อรุนแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลกู ค้า
การจ่ายสินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีสาหรับการบันทึกบัญชีหนุ้ ปนั ผล
มาตรฐานการบัญชีตามที่กล่าวข้างต้น ได้ร ับการปรับ ปรุง และจัดให้มขี น้ึ เพื่อ ให้ม ีเนื้อ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ เป็ นการปรับปรุงถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัตทิ างการบัญชีกบั ผู้ใช้มาตรฐาน
มาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงินนี้
มาตรฐานการบัญชีทจี่ ะมีผลบังคับในอนาคต
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่เป็นจานวนมาก ซึง่ มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี น้ึ เพื่อให้มเี นื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดยการเปลีย่ นแปลงมาตรฐานการบัญชีในครัง้ นี้ส่วนใหญ่ เป็ นการปรับปรุงถ้อยคาและคาศัพท์ การ
ตีความและการให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั ผู้ใช้ม าตรฐาน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีตามทีก่ ล่าวข้างต้นบางฉบับเป็ นมาตรฐาน
การบัญชีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงหลักการสาคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ซึง่ ประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กาหนดให้กจิ การต้องรับรูร้ ายการกาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะทีม่ าตรฐานฉบับเดิมอนุ ญาตให้กจิ การเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในกาไรขาดทุน หรือในกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรูใ้ นกาไรขาดทุนก็ได้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ ที่ 10 กาหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการจัดทางบการเงินรวม โดยใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญ ชี
สาหรับงบการเงินรวมทีเ่ ดิมกาหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรือ่ ง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้
เปลีย่ นแปลงหลักการเกีย่ วกับการพิจารณาว่าผู้ลงทุ นมีอานาจการควบคุ มหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ผู้ลงทุน จะถือว่าตน
ควบคุมกิจการทีเ่ ข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสทิ ธิได้รบั หรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการทีเ่ ข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อานาจใน
การสังการกิ
่
จกรรมทีส่ ่งผลกระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนนัน้ ได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสดั ส่วนการถือหุน้ หรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้ อย
กว่ากึง่ หนึ่งก็ตาม การเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญนี้ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
อานาจควบคุมในกิจการทีเ่ ข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องนาบริษทั ใดในกลุ่มกิจการมาจัดทางบการเงินรวมบ้าง

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรือ่ ง งบการเงินรวม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรือ่ ง การวัดมูลค่ายุตธิ รรม
มาตรฐานฉบับนี้กาหนดแนวทางเกีย่ วกับการวัดมูลค่ายุตธิ รรมและการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการวัดมูลค่ายุตธิ รรม กล่าวคือ หากกิจการ
ต้องวัด มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้ส ินใดตามข้อ กาหนดของมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องอื่น กิจการจะต้องวัด มูลค่ายุติธรรมนัน้ ตาม
หลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใช้วธิ เี ปลีย่ นทันทีเป็นต้นไปในการรับรูผ้ ลกระทบจากการเริม่ ใช้มาตรฐานนี้
จากการประเมินเบื้องต้น ฝา่ ยบริหารของบริษทั เชือ่ ว่ามาตรฐานข้างต้นจะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงิน
2.3 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้ได้รวมงบการเงินของบริษทั ไพลอน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย คือ

ชือ่ บริษทั ย่อย
บริษทั เอ็กซิลอน จากัด

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
2557
2556
51

ลักษณะธุรกิจ
51

ให้บริการรับออกแบบ ก่อสร้าง ทีป่ รึกษา และตกแต่งสาหรับ
สิง่ ปลูกสร้างต่างๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ยอดสินทรัพย์ของบริษทั ย่อยซึง่ รวมอยู่ในงบการเงินรวมคิดเป็นร้อยละ 9.84 และ ร้อยละ 18.37 ของ
สินทรัพย์รวม ตามลาดับ รายได้สาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ของบริษทั ย่อยซึง่ รวมอยู่ในงบการเงินรวมคิดเป็นร้อยละ
15.63 และ ร้อยละ 16.12 ของรายได้รวม ตามลาดับ
2.4 ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริษทั และบริษทั ย่อย และยอดเงินลงทุนในบริษทั ย่อยได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว
2.5 งบการเงินรวมถูกจัดทาขึน้ โดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสาหรับรายการบัญชีทเี่ หมือนกันสาหรับการจัดทางบการเงินเฉพาะของบริษัท
หรือเหตุการณ์ทางบัญชีทคี่ ล้ายคลึงกัน
นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
การรับรูร้ ายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
รายได้
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง รับรู้ตามอัตราส่วนของงานก่อสร้างทีแ่ ล้วเสร็จจากการประเมินของวิศวกรของบริษัท รายได้ทรี่ บั รู้แล้วแต่ยงั ไม่ถงึ
กาหนดเรียกชาระตามสัญญา แสดงไว้เป็น “รายได้คา้ งรับทีย่ งั ไม่ได้เรียกชาระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
รายได้ค่าเช่า รับรูต้ ามระยะเวลาเช่า รายได้จากการให้บริการรับรูเ้ มือ่ ได้ให้บริการแล้วเสร็จ
ต้นทุน
ต้นทุนงานก่อสร้าง บันทึกตามอัตราส่วนร้อยละของงานทีท่ าเสร็จของต้นทุนโดยประมาณ โดยจะบันทึกสารองเผื่อผลขาดทุนสาหรับโครงการก่อสร้าง
ทัง้ จานวน เมือ่ ทราบแน่ ชดั ว่าโครงการก่อสร้างนัน้ จะประสบผลขาดทุน ผลต่างระหว่างต้นทุนทีบ่ นั ทึกตามอัตราส่วนร้อยละของงานทีท่ าเสร็จ ของราคา
ต้นทุนโดยประมาณและต้นทุนงานก่อสร้างทีเ่ กิดขึน้ จริงบันทึกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือหนี้สนิ หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน แล้วแต่ต้นทุนที่
เกิดขึน้ จริงจะสูงกว่าหรือต่ากว่าต้นทุนโดยประมาณ
ค่าใช้จ่ายอื่นรับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภททีม่ สี ภาพคล่องสูง (ซึ่งไม่ได้ใช้เป็ นหลักประกัน)
และพร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นเป็นเงินสดทีแ่ น่ นอนเมือ่ ครบกาหนด ซึง่ มีความเสีย่ งในการเปลีย่ นแปลงมูลค่าน้อย

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)
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เงินลงทุนชัวคราว
่
เงินลงทุนชัวคราว
่
ประกอบด้วย เงินฝากประจา และใบรับเงินฝากประจาทีค่ รบกาหนดไม่เกิน 1 ปี โดยแสดงตามมูลค่ายุตธิ รรม
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจานวนมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั บริษทั และบริษทั ย่อยบันทึกค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญไว้เท่ากับจานวนทีค่ าดว่าจะเรียกเก็บ
เงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ทัง้ นี้โดยประมาณขึน้ จากประสบการณ์ในการเก็บหนี้ และพิจารณาถึงสถานะของลูกหนี้ในปจั จุบนั
วัสดุและอะไหล่คงเหลือ
สินค้าคงเหลือ - วัสดุและอะไหล่ แสดงตามราคาทุนโดยใช้เกณฑ์ถวั เฉลีย่ หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า วัสดุและ
อะไหล่ จะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนงานก่อสร้างเมือ่ มีการเบิกใช้
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท บันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุน การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจะ
บันทึกเป็นค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน เมือ่ มีสงิ่ บ่ งชีถ้ งึ การด้อยค่า
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสือ่ มราคา
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุน ซึ่งคานวณจากราคาซื้อสินทรัพย์ทงั ้ ทีเ่ ป็ นเงินสดและจานวนเทียบเท่า เงินสดในการทาให้สนิ ทรัพย์
นัน้ อยู่ในสถานทีห่ รือสภาพทีพ่ ร้อมทีจ่ ะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ อาคาร และอุ ปกรณ์ แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อม
ราคาสะสม ต้นทุนและค่าเสือ่ มราคาสะสมของทรัพย์สนิ จะถูกตัดออกจากบัญชีเมือ่ ทรัพย์สนิ ถูกขายหรือเลิกใช้งาน ส่วนกาไรขาดทุนจากการขาย
ทรัพย์สนิ เหล่านัน้ จะแสดงรวมอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษทั และบริษทั ย่อยคิดค่าเสือ่ มราคา อาคาร และอุปกรณ์ ด้วยวิธเี ส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อแต่
ละส่วนประกอบนัน้ มีสาระสาคัญและมีอายุการใช้งานต่างกัน อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์มดี งั นี้
ปี
อาคารและสิง่ ปลูกสร้างโรงงาน
อาคารสานักงานและส่วนปรับปรุง
เครือ่ งจักร
เครือ่ งมือและอุปกรณ์
เครือ่ งตกแต่งและเครือ่ งใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

20
5 - 20
10
5
3-5
5

ไม่มกี ารคิดค่าเสือ่ มราคาสาหรับทีด่ นิ และเครือ่ งจักรระหว่างติดตัง้

สัญญาเช่า – กรณีทบี่ ริษทั และบริษทั ย่อยเป็นผูเ้ ช่า
การเช่าอุปกรณ์ ซึง่ พิจารณาว่าความเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทัง้ หมดได้โอนให้บริษทั แล้ว ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน บริษัทและ
บริษทั ย่อยจะบันทึกมูลค่าของสินทรัพย์เป็นรายจ่ายฝา่ ยทุนตามมูลค่ายุตธิ รรมสุทธิของสินทรัพย์ทเี่ ช่าหรือมูลค่าปจั จุบนั สุทธิของจานวนเงินทีต่ ้อง
จ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า โดยจานวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายจะแบ่งเป็นส่วนของหนี้สนิ และค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อให้จานวนเงินที่
ต้องจ่ายในแต่ละงวดมีจานวนคงที่ ค่าเช่าซึง่ ต้องจ่ายตามภาระผูกพันหักกับค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่ากา รเงิน
ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน จะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุ
ของการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์นนั ้
การเช่าสินทรัพย์โดยทีค่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของยังคงตกอยู่กบั ผู้ให้เช่า จะถูกจัดเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน การชาระเงิน
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงาน จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จโดยวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ยกเลิกสัญญาเช่าดาเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับทีต่ ้องจ่ายให้ผู้ให้เช่า จะถูกบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีทมี่ กี าร
ยกเลิกสัญญา

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)
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การด้อยค่าของสินทรัพย์
ณ วันสิน้ ปีบญ
ั ชี บริษทั และบริษทั ย่อยจะประเมินว่ามีขอ้ บ่งชีข้ องสินทรัพย์ว่ามีการด้อยค่าหรือไม่ หากมีขอ้ บ่ งชี้ว่ามีการด้อยค่า บริษัท และบริษัท
ย่อยจะประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ หากราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน บริษัท และบริษัทย่อย
ปรับปรุงลดมูลค่าของสินทรัพย์นนั ้ ลดลงให้เท่ากับมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นนั ้ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวด ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปจั จุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปจั จุบันและภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีถกู รับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับรายการทีร่ บั รูโ้ ดยตรงในส่วนของผูถ้ อื หุน้ หรือกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้ปจั จุบนั
ภาษีเงินได้ปจั จุบนั ได้แก่ ภาษีทบี่ ริษทั และบริษทั ย่อยคาดว่าจะต้องจ่ายชาระ โดยคานวณจากกาไรทางภาษี โดยใช้อัตราภาษีทปี่ ระกาศใช้หรือที่
คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีทเี่ กีย่ วกับรายการในปีก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษทั และบริษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยคานวณจากผลแตกต่างชัวคราวที
่
เ่ กิดขึน้ ระหว่างมู ลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สนิ กับจานวนสินทรัพย์และหนี้สนิ ทีใ่ ช้ในทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อัตราภาษีทคี่ าดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัวคราว
่
เมือ่ มีการกลับรายการ โดยใช้อตั ราภาษีทปี่ ระกาศใช้หรือทีค่ าดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถนามาหักกลบกันได้เมือ่ บริษทั และบริษทั ย่อยมีสทิ ธิตามกฎหมาย
ทีจ่ ะนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปจั จุบนั มาหักกลบกับหนี้สนิ ภาษีเงินได้ของงวดปจั จุบนั และภาษีเงินได้น้ีประเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษี
หน่ วยงานเดียวกันสาหรับหน่ วยภาษีเดียวกัน หรือหน่ วยภาษีต่างกัน เมือ่ บริษทั และบริษทั ย่อยมีความตัง้ ใจจะจ่ายชาระหนี้สนิ และสินทรัพย์ภาษี
เงินได้ของงวดปจั จุบนั ด้วยยอดสุทธิ หรือตัง้ ใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชาระหนี้สนิ ในเวลาเดียวกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกบันทึกต่อเมือ่ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่ากาไรเพือ่ เสียภาษีเงินได้ในอนาคตจะมีจานวนเพียงพอ
กับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดั
่
งกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะ
ถูกปรับลดลงเท่าทีป่ ระโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 530 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 อัตราภาษีเงินได้ปจั จุบนั เท่ากับร้อยละ 20 ของกาไรสุทธิ
บุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บุ คคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน หมายถึง บุ คคลหรือกิจการทีม่ อี านาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษทั
นอกจากนี้ บุ คคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุ คคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับบริษัท ผู้บริหารสาคัญ
กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ทีม่ อี านาจในการวางแผนและกาหนดทิศทางการดาเนินงานของบริษทั

กาไรต่อหุน้ ปรับลด
กาไรต่อหุน้ ปรับลด คานวณโดยการหารกาไรสุทธิสาหรับปีดว้ ยผลรวมของจานวนหุน้ สามัญ ณ วันสิน้ ปีกบั จานวนหุ้นสามัญทีบ่ ริษัทต้องออกเพื่อ
แปลงหุน้ สามัญเทียบเท่า (ใบสาคัญแสดงสิทธิ) ทัง้ สิน้ ให้เป็นหุน้ สามัญ โดยวิธถี วั เฉลีย่ ถ่วงน้ าหนัก ตามระยะเวลาทีส่ มมติว่ามีการแปลงหุ้นเกิดขึน้
ณ วันทีอ่ อกหุน้ สามัญเทียบเท่า
ผลประโยชน์พนักงาน
บริษทั และบริษทั ย่อยรับรูเ้ งินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสารองเลีย้ งชีพเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

กาไรต่อหุน้ ขันพื
้ น้ ฐาน
กาไรต่อหุน้ ขันพื
้ น้ ฐาน คานวณโดยการหารกาไรสุทธิ สาหรับปี ด้วยจานวนหุ้นสามัญทีอ่ อกจาหน่ ายและรับชาระแล้วทีม่ อี ยู่ระหว่างปี โดยวิธีถวั
เฉลีย่ ถ่วงน้ าหนัก
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริษทั บริษทั ย่อยและพนักงานบริษทั ได้ร่วมกันจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพชนิดจ่ายสมทบ ซึง่ พนักงานและบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบเป็ น
รายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสารองเลีย้ งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินทีบ่ ริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีทเี่ กิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
บริษทั และบริษทั ย่อยมีภาระสาหรับเงินชดเชยทีต่ อ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
บริษัทและบริษัทย่อ ยคิดค านวณหนี้สนิ ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ หลัง ออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วธิ ีคดิ ลดแต่ละหน่ วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
กาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains or losses) เกิดจากการเปลีย่ นแปลงอัตราเงินเดือนและ
ค่าแรงและอื่นๆ ในการคานวณผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานแสดงไว้ภายใต้ส่วนของผูถ้ อื หุน้
การจ่ายเงินปนั ผล
เงินปนั ผลจ่าย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซงึ่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการของบริษทั ได้อนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผล
ส่วนงานดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อ คณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท (ผู้มอี านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงาน) จะแสดงถึง
รายการทีเ่ กิดขึน้ จากส่วนงานดาเนินงานนัน้ โดยตรงรวมถึงรายการทีไ่ ด้รบั การปนั ส่วนอย่างสมเหตุสมผล
การใช้ประมาณการทางการบัญชี
ในการจัดทางบการเงิน ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการรับรู้ และการวัดมูล ค่าของสินทรัพ ย์ หนี้ส ิน
รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานทีจ่ ดั ทาโดยฝา่ ยบริหาร
ประมาณการหนี้สนิ และค่าใช้จ่าย และสินทรัพย์ทอี่ าจจะเกิดขึน้
บริษทั และบริษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สนิ และค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงินเมื่อมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือเป็ นภาระผูกพันทีค่ ่อนข้าง
แน่ นอนทีม่ ผี ลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีต ซึง่ อาจทาให้บริษัท หรือบริษัทย่อยต้องชาระหรือชดใช้ตามภาระผูกพันนัน้ และจานวนทีต่ ้องชดใช้
ดังกล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึน้ จะถูกรับรู้เป็ นสินทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อมีปจั จัยสนับสนุ นว่าจะได้รบั คืน
แน่ นอน
การประมาณการทางบัญชีทสี่ าคัญ ข้อสมมติฐาน การใช้ดุลยพินิจ และการจัดการความเสีย่ งในส่วนของทุน
4.1 ประมาณการทางบัญชีทสี่ าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
ก. การรับรูร้ ายได้จากการก่อสร้าง
ระดับความสาเร็จของงานของแต่ละสัญญาก่อสร้าง ประเมินโดยวิศวกรของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งพิจารณาจากข้อมูลทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมด ณ
วันทีร่ ายงาน โดยให้ความสาคัญเกีย่ วกับเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ งานทีท่ าแล้ว และประมาณการต้นทุนทีจ่ ะต้องใช้ในการทางานให้เสร็จ
ทัง้ นี้ขอ้ สมมติฐานทีส่ าคัญต้องใช้การประมาณการสาหรับต้นทุนทัง้ หมดและส่วนทีจ่ ะได้รบั ชดเชยจากคาสังเปลี
่ ย่ นแปลงรายละเอียดของ
งาน ซึง่ จะมีผลกระทบกับการคานวณอัตราส่วนงานทีท่ าเสร็จ ต้นทุนและรายได้ทเี่ กิดขึน้ จริงอาจจะสูงกว่าหรือต่ากว่าทีป่ ระมาณการไว้
ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน ซึง่ มีผลกระทบต่อรายได้และกาไรทีร่ บั รูใ้ นปีถดั ไปโดยการปรับปรุงจานวนเงินทีไ่ ด้บนั ทึกสะสมไว้
ข. การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
บริษทั และบริษทั ย่อยได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้รบั รู้ถงึ การด้อยค่าของลูกหนี้การค้าอันอาจเกิดจากการทีไ่ ม่ สามารถเรียก
ชาระหนี้จากลูกหนี้ได้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนัน้ ประเมินจากประสบการณ์ ในอดีตของการติดตามทวงหนี้ควบคู่กบั การสอบทานยอด
คงเหลือของลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิน้ ปี
ค. อาคาร และอุปกรณ์
ฝา่ ยบริหารเป็นผูป้ ระมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากของอาคารและอุปกรณ์ทุกสิน้ ปี โดยจะทบทวนค่าเสือ่ มราคาเมื่ออายุการใช้
งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจาหน่ ายสินทรัพย์ทเี่ สื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานอีก
ต่อไป

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)
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ง.

สารองเผือ่ ผลขาดทุนสาหรับโครงการก่อสร้าง
บริษทั และบริษทั ย่อยสอบทานงานระหว่างก่อสร้าง เพือ่ พิจารณาข้อบ่งชีว้ ่ามีผลขาดทุนสาหรับโครงการก่อสร้างหรือไม่ เมือ่ มีความเป็ นไป
ได้ค่อนข้างแน่ ว่าต้นทุนสูงกว่ารายได้ตามสัญญาก็จะรับรูผ้ ลขาดทุนทีจ่ ะเกิดขึน้ ไว้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั การใช้ดุลย
พินิจของผูบ้ ริหาร
จ. ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
บริษทั พิจารณาค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน เมือ่ พบว่ามูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสาคัญและเป็ นระยะ
เวลานาน ซึง่ ความมีสาระสาคัญและระยะเวลานัน้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของฝา่ ยบริหาร
4.2 การจัดการความเสีย่ งในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริษทั และบริษทั ย่อยในการบริหารทุนนัน้ เพือ่ ดารงไว้ซึ่งความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท และบริษัท
ย่อย เพือ่ สร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ มี่ สี ่วนได้เสียอื่น และเพือ่ ดารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนทีเ่ หมาะสม เพื่อลดต้นทุน
ทางการเงินของทุน และเพือ่ รักษาอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนไม่ให้เกินข้อกาหนดของสัญญาเงินกูย้ มื
ในการดารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษทั และบริษทั ย่อยอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปนั ผล การออกหุ้นใหม่หรือออกหุ้นกู้เพื่อ ชาระหนี้
เดิม หรือการขายทรัพย์สนิ เพือ่ ลดภาระหนี้
รายการบัญชีกบั บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั มีรายการบัญชีทมี่ สี าระสาคัญกับผูท้ เี่ กีย่ วข้อง รายการระหว่างกันกับบริษทั ย่อยทีม่ สี าระสาคัญทีร่ วมไว้ในงบการเงินใช้ราคาตามปกติธุรกิจ
โดยถือตามราคาตลาดทัวไป
่ หรือเป็นไปตามสัญญาทีต่ กลงกันไว้สาหรับรายการทีไ่ ม่มรี าคาตลาด
ยอดคงเหลือทีส่ าคัญกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้

งบการเงินรวม
2557

2556

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556

ยอดคงเหลือกับบริษัท เอ็กซิ ลอน จำกัด (บริษัทย่อย)
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อ่นื
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อย
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างาน
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-

-

47,899,131
84,496
26,000,000
3,458,539
10,353,829
37,813,219

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

หนี้ สินตำมภำระผูกพันสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
ผูบ้ ริหารคนสาคัญ

1,618,290

1,517,714

1,588,586

1,454,379

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อยมีดอกเบี้ยอัตราร้อยละ MLR - 1.0 ต่อปี ของธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง
เงินกูย้ มื ดังกล่าวได้ค้าประกันโดยกรรมการท่านหนึ่งของบริษัทย่อย และมีกาหนดชาระในระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 12 มิถุนายน
2558
รายการระหว่างกันกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องทีส่ าคัญสาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
สาหรับปี สนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
2557
2556

นโยบายการกาหนดราคา
รายได้ส่วนต่างราคาจาก
การจัดหาวัสดุ
ค่าธรรมเนียมบริหาร
รายได้อ่นื
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างราคาจากการจัดหาวัสดุ
ค่าจ้างบริหารและควบคุมงาน
ค่าบริหารจัดการเนื่องจากโครงการล่าช้า
ค่าจ้างเหมาช่วง
ค่าจ้างอื่น

ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญา
ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารที่สาคัญ
ั บนั ของกรรมการและผูบ้ ริหาร
ผลประโยชน์ปจจุ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

6.

-

-

97,394
600,000
7,955,252
1,680,000
2,621,003
76,697,073
2,153,899

519,854
600,000
9,074,654
303
247,597
156,644,334
21,517

19,312,382
261,589
19,573,971

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

17,981,581
254,590
18,236,171

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556

งบการเงินรวม
2557
เงินสด
เงินฝากธนาคาร – กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร – ออมทรัพย์
รวม

2556

1,730,590
1,119,813
218,837,339
221,687,742

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

ป

1,034,075
1,088,813
หั 217,733,144
219,856,032

1,021,978
79,061
104,630,175
105,731,214

ในระหว่างปี 2557 เงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย์มอี ตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 – 2.00 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยพิเศษทีธ่ นาคารเสนอให้ในขณะนัน้ )
เงินลงทุนชัวคราว
่

อัตรา
ดอกเบี้ยต่อปี
เงินฝากประจา
ใบรับเงินฝากประจา
รวม

คงทีร่ อ้ ยละ
1.10 – 1.375
คงทีร่ อ้ ยละ
2.03 – 2.50

ระยะเวลา

งบการเงินรวม
2557
2556

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556

3 – 6 เดือน

1,865,206

11,254,297

1,408,819

11,116,543

7 – 90 วัน

240,000,000
241,865,206

40,000,000
51,254,297

240,000,000
241,408,819

40,000,000
51,116,543

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)
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ลูกหนี้การค้าและตั ๋วเงินรับ – สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ลูกหนี้การค้าและตั ๋วเงินรับแยกตามอายุหนี้ทคี่ า้ งชาระมีดงั นี้

งบการเงินรวม
2557
ลูกหนี้การค้าและตั ๋วเงินรับ – ลูกค้าทัวไป
่
ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
ค้างชาระ 1 – 30 วัน
ค้างชาระ 31 – 60 วัน
ค้างชาระ 61 – 90 วัน
ค้างชาระ 91 – 180 วัน
ค้างชาระ 181 – 360 วัน
มากกว่า 360 วันขึน้ ไป**
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
ลูกหนี้การค้า – บริษทั ย่อย
ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
ค้างชาระ 1 – 30 วัน
ค้างชาระ 31 – 60 วัน
ค้างชาระ 61 – 90 วัน
ค้างชาระ 91 – 180 วัน
ค้างชาระ 181 – 360 วัน
มากกว่า 360 วันขึน้ ไป***
รวม

2556

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556

75,599,089
39,434,796
20,190,202
1,480,845
741,683
473,421
16,268,687
154,188,723
(4,435,119)
149,753,604

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

59,726,933
31,979,610
20,165,863
1,261,434
138,347
14,002,966
127,275,153
(4,435,119)
122,840,034

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

-

-

1,840,038
588,538
2,083,557
1,167,461
6,826,750
14,803,371
20,589,416
47,899,131

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

ในระหว่างปี รายการเคลือ่ นไหวของค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญมีดงั ต่อไปนี้

งบการเงินรวม
2557
ยอดต้นปี
เพิม่ ขึน้
ลดลง
ยอดสิน้ ปี

4,323,442
111,677
4,435,119

2556
8,559,510
(4,236,068)
4,323,442

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556
4,323,442
111,677
4,435,119

7,888,031
(3,564,589)
4,323,442

.
** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทั มีลกู หนี้การค้าทีม่ ยี อดค้างชาระมากกว่า 360 วัน ทีไ่ ม่ได้ตงั ้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จานวน 9.57
ล้านบาท และ 10.58 ล้านบาท ตามลาดับ ซึง่ บริษทั มีขอ้ ตกลงจะทาการหักกลบหนี้กบั เจ้าหนี้การค้ารายหนึ่งของบริษัทเป็ นจานวนเงินรวม
9.47 ล้านบาท ดังนัน้ บริษทั จึงไม่ตงั ้ ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของจานวนเงินดังกล่าว คงเหลือลูกหนี้รายอื่นทีบ่ ริษัทไม่ได้ตงั ้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญจานวน 0.10 ล้านบาท และ 1.11 ล้านบาท ตามลาดับ เนื่องจากบริษทั คาดว่าจะเก็บเงินได้ทงั ้ จานวน
*** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทั มีลกู หนี้การค้า – บริษัทย่อย ทีม่ ยี อดค้างชาระมากกว่า 360 วัน จานวน 20.59 ล้านบาท และ
10.02 ล้านบาท ตามลาดับ ผูบ้ ริหารเชือ่ ว่าบริษทั สามารถเก็บยอดค้างชาระได้ และบริษัทย่อยมีรายได้ค้างรับทีย่ งั ไม่ได้เรียกชาระ เนื่องจาก

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)
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รับจ้างทางานให้กบั บริษทั จานวน 37.81 ล้านบาท ทัง้ นี้หากบริษัทย่อยส่งมอบงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้รบั ชาระเงินแล้ว บริษัทย่อยจะ
สามารถชาระยอดค้างชาระให้แก่บริษทั เต็มจานวน ดังนัน้ บริษทั จึงไม่ตงั ้ ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญสาหรับจานวนเงินดังกล่าว
9.

รายได้คา้ งรับทีย่ งั ไม่ได้เรียกชาระและงานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
บริษทั และบริษทั ย่อยมีขอ้ มูลเกีย่ วกับงานระหว่างก่อสร้าง ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556

งบการเงินรวม

ต้นทุนการก่อสร้างบวกกาไรตามสัดส่วนของ
งานทีเ่ สร็จทีค่ านวณโดยวิศวกร
บวก ต้นทุนระหว่างก่อสร้างตามสัญญาค้างจ่าย
หัก เงินงวดทีเ่ รียกเก็บจากผู้จา้ งจนถึงปจั จุบนั
ตามสัญญา
ยอดคงเหลือของรายได้ทรี่ บั รูแ้ ละ
งานระหว่างก่อสร้าง
หัก ต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
รายได้คา้ งรับทีย่ งั ไม่ได้เรียกชาระ

2557

2556

2,101,750,283
2,830,105

1,782,851,017
12,768,811

1,242,316,525
2,330,474

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

(1,886,448,968)

(1,468,966,571)

(1,052,938,776)

(1,020,313,841)

218,131,420
(17,170,651)
200,960,769

326,653,257
(31,947,426)
294,705,831

191,708,223
(3,636,623)
188,071,600

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

10. ลูกหนี้เงินประกันผลงาน – สุทธิ

2556

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556

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

53,353,653
(839,554)
52,514,099

ลูกหนี้ประกันผลงาน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

62,947,251
(839,554)
62,107,697

ลูกหนี้เงินประกันผลงานเป็นเงินทีล่ กู ค้าหักเพือ่ ประกันผลงานในอัตราร้อยละ 5 – 10 ของจานวนเงินทีเ่ รียกเก็บใน
เมือ่ โครงการได้รบั การตรวจรับตามสัญญาจากลูกค้าแล้ว
ในระหว่างปี รายการเคลือ่ นไหวของค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญมีดงั ต่อไปนี้

งบการเงินรวม
2557
ยอดต้นปี
ลดลง
ยอดสิน้ ปี

6,870,936
(6,031,382)
839,554

2556
7,475,874
(604,938)
6,870,936

51,167,849
(839,554)
50,328,295

แต่ละงวด โดยจะได้รบั คืน

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556
839,554
839,554

909,695
(70,141)
839,554

11. เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินฝากธนาคารจานวนรวม 38.28 ล้านบาท และ 41.44 ล้านบาท ตามลาดับ ทีใ่ ช้
ค้าประกันการออกหนังสือค้าประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาของบริษทั และวงเงินเบิกเกินบัญชี

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)
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12. เงินลงทุนในบริษทั ย่อย – สุทธิ

ทุนชาระแล้ว (พันบาท)
2557
2556

ประเภทกิจการ
บริษทั ย่อย
บริษทั เอ็กซิลอน
จากัด

ให้บริการรับออกแบบ ก่อสร้าง
ที่ปรึกษา และตกแต่งสาหรับ
สิง่ ปลูกสร้างต่างๆ

80,000,000

80,000,000

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
วิธรี าคาทุน
2557
2556

อัตราส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ)
2557
2556

51

51

40,799,970
(29,325,447)
11,474,523

หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย – สุทธิ

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

13. ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
(หน่วย : บาท)

รำคำทุน
ที่ดนิ
อาคารและสิง่ ปลูกสร้างโรงงาน
อาคารสานักงานและส่วนปรับปรุง
เครื่องจักร
เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
เครื่องจักรระหว่างติดตัง้
รวม
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
อาคารและสิง่ ปลูกสร้างโรงงาน
อาคารสานักงานและส่วนปรับปรุง
เครื่องจักร
เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
มูลค่ำสุทธิ ตำมบัญชี
กำรปันส่วนค่ำเสื่อมรำคำ
ต้นทุนบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวม

31,729,641
33,172,184
13,432,583
243,889,338
122,026,838
9,042,338
36,910,124
1,424,076

เพิม่ ขึน้

โอนเข้า (ออก)

-

-

-

-

642,403
135,406
24,600
-

3,168,849
(3,168,849)
-

26,462,844
8,809,803
1,456,831

491,627,122

1,323,974
2,902,337
40,955,789

14,400,929
7,956,249
134,896,891
74,685,185

1,561,626
486,933
18,907,679
14,190,167

6,979,395
26,436,399
265,355,048
226,272,074

1,203,166
4,022,664
40,372,235

33,171,653
3,314,147
36,485,800

งบการเงินรวม
ลดลง

802,409
-

-

574,398
135,372
24,600

-

734,370

2557
31,729,641
33,172,184
13,432,583
270,352,182
133,363,087
10,363,763
38,209,498
1,157,564
531,780,502
15,962,555
8,443,182
153,804,570
88,300,954
8,047,189
30,434,463
304,992,913
226,787,589
37,339,757
3,032,478
40,372,235

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์บางรายการทีค่ ดิ ค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่โดยมี ราคาทุนจานวน
119.15 ล้านบาท (2556: 110.35 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เครือ่ งจักรและยานพาหนะของบริษทั และบริษทั ย่อยซึง่ มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจานวน 38.55 ล้านบาท เป็ นสินทรัพย์
ตามสัญญาเช่าการเงิน (2556: 33.67 ล้านบาท)

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)
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(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
ลดลง
โอนเข้า (ออก)

2556

เพิม่ ขึน้

รำคำทุน
ทีด่ นิ
อาคารและสิง่ ปลูกสร้างโรงงาน
อาคารสานักงานและส่วนปรับปรุง
เครือ่ งจักร
เครือ่ งมือและอุปกรณ์
เครือ่ งตกแต่งและเครือ่ งใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
เครือ่ งจักรระหว่างติดตัง้
รวม

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

25,162,844
7,988,971
1,443,559
1,323,974
2,902,337
38,821,685

482,403
135,406
24,600
642,409

3,168,849
(3,168,849)
-

31,729,641
33,172,184
13,432,583
265,992,182
115,121,425
9,537,186
34,575,716
1,083,023
504,643,940

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
อาคารและสิง่ ปลูกสร้างโรงงาน
อาคารสานักงานและส่วนปรับปรุง
เครือ่ งจักร
เครือ่ งมือและอุปกรณ์
เครือ่ งตกแต่งและเครือ่ งใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม

14,400,929
7,956,249
134,582,951
69,924,649
6,546,237
25,113,176
258,524,191

1,561,626
486,933
18,568,556
10,723,289
1,029,917
3,295,910
35,666,231

482,345
135,371
24,599
642,315

-

15,962,555
8,443,182
153,151,507
80,165,593
7,440,783
28,384,487
293,548,107

มูลค่ำตำมบัญชี

207,940,473

211,095,833

30,051,480
2,462,080
32,513,560

33,533,755
2,132,476
35,666,231

กำรปันส่วนค่ำเสื่อมรำคำ
ต้นทุนบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวม

2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ทีด่ นิ และอาคารติดภาระค้าประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยมื ระยะยาวจากธนาคาร (หมาย
เหตุ 14 และ 15)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั มีสนิ ทรัพย์บางรายการทีค่ ดิ ค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่โดยมี ราคาทุนจานวน 118.11 ล้านบาท
(2556: 109.83 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เครือ่ งจักรและยานพาหนะของบริษทั ซึง่ มีมลู ค่าสุทธิตามบัญชีจานวน 37.14 ล้านบาท เป็ นสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
การเงิน (2556: 31.62 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั มีวงเงินเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร จานวนรวม 47 ล้านบาท โดยเงินเบิกเกินบัญชีดงั กล่าวค้าประกันโดยการจด
จานองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง รวมทัง้ กรรมสิทธิห้์ องชุดของบริษทั และเงินฝากธนาคารจานวน 2.50 ล้านบาท (2556: 32 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ย่อยใช้วงเงินเบิกเงินเกิน บัญชีธนาคารจานวน 12.23 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR – 0.5 ต่อปี
ทาให้บริษทั ย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและสินเชือ่ อื่นๆ ทีย่ งั ไม่ได้ใช้เป็ นจานวนรวม 358.60 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อดังกล่าวบางส่วนค้า
ประกันโดยบริษทั พร้อมด้วยการค้าประกันส่วนบุคคลของกรรมการของบริษัทย่อยบางท่าน และเงินฝากประจาจานวน 17.19 ล้านบาท (2556:
วงเงินทีย่ งั ไม่ได้ใช้ 97.97 ล้านบาท)

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

14. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
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15. เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
งบการเงินรวม
2557
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
หัก ส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร – สุทธิ

2556

-

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556

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

-

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

เงินกูย้ มื ข้างต้นดังกล่าวค้าประกันโดยการจานองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง และกรรมสิทธิห้์ องชุดของบริษทั
16. หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าซื้อ
งบการเงินรวม
2557
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าซื้อ
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินรอตัดบัญชี
หัก ส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าซื้อ – สุทธิ

2556

28,233,032
(2,265,374)
25,967,658
(10,732,202)
15,235,456

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

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556
27,253,700
(2,215,358)
25,038,342)
(10,248,548)
14,789,794

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

17. หนี้สนิ ตามภาระผูกพันสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
สาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประมาณการหนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงานมีการเปลีย่ นแปลงมีดงั นี้:

2557

2556

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556

6,170,971

5,199,551

5,679,349

4,846,257

1,738,027

971,420

1,468,241

833,092

380,442
(802,698)
7,486,742

6,170,971

343,323
(564,751)
6,926,162

5,679,349

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าเผือ่ ทีบ่ นั ทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์
ประกันภัย
หัก ส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2557
ต้นทุนบริการ
ต้นทุนทางการเงิน

1,376,390
361,637

ประมาณการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยภายใต้ขอ้ สมมติฐานทีส่ าคัญมีดงั นี้

2556
740,185
231,235

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556
1,142,237
326,004

628,197
204,895

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

ค่าใช้จ่ายประมาณการผลประโยชน์พนักงานทัง้ หมดทีร่ บั รูใ้ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
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บริษทั ไพลอน จากัด
(มหาชน)
อัตราคิดลด สาหรับพนักงานรายเดือน
อัตราคิดลด สาหรับพนักงานรายวัน
อัตราการตาย
อัตราการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือน สาหรับพนักงานรายเดือน
อัตราการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือน สาหรับพนักงานรายวัน
อายุเกษียณ
จานวนพนักงาน

ร้อยละ 4.54 ต่อปี
ร้อยละ 4.75 ต่อปี
ตารางมรณะไทยปี 2551
ร้อยละ 5.26 ต่อปี
ร้อยละ 2.51 ต่อปี
55 ปีและ 60 ปี
474 คน

บริษทั เอ็กซิลอน
จากัด
ร้อยละ 4.66 ต่อปี
ร้อยละ 4.75 ต่อปี
ตารางมรณะไทยปี 2551
ร้อยละ 1.53 ต่อปี
ร้อยละ 4.06 ต่อปี
55 ปีและ 60 ปี
115 คน

กาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains or losses) เกิดจากการเปลีย่ นแปลงอัตราการขึน้
เงินเดือนและค่าแรงและอื่นๆ ในการคานวณผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานแสดงไว้ภายใต้ส่วนของผูถ้ อื หุน้
18. สารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อย
ละห้า ของกาไรสุทธิประจาปีหกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงิน สารองนี้ จะมีไ ม่น้ อ ยกว่าร้อ ยละสิบ ของทุน จดทะเบียน เงิน
สารองนี้จะไม่สามารถนาไปจ่ายเป็ นเงินปนั ผลได้
ตามบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษทั ย่อยต้องจัดสรรอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิเป็นสารองตามกฎหมายทุกครัง้ ทีม่ ี
การประกาศจ่ายเงินปนั ผล จนกว่าเงินสารองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้ จะไม่ส ามารถนาไปจ่ายเป็ น เงิน ป นั
ผลได้
19. สินทรัพย์/หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้สาหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้

งบการเงินรวม
2557
กาไรทางบัญชี
บวก รายการที่ตอ้ งบวกกลับตามเงื่อนไขใน
ประมวลรัษฎากร
หัก ผลแตกต่างชัวคราวที
่
่รบั รูเ้ มื่อเริม่ แรก
และที่กลับรายการ
รายจ่ายที่มสี ทิ ธิหกั ได้เพิม่
ขาดทุนทางภาษีของบริษทั ย่อยยกมาไม่เกิน 5 ปี
ขาดทุนสุทธิของบริษทั ย่อยที่
รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม
กาไรสุทธิทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
- อัตราภาษีรอ้ ยละ 20
อัตราภาษีท่แี ท้จริง (ร้อยละ)

2556

242,826,554

203,442,499

234,411,351

193,853,313

3,778,300

21,339,001

17,803,777

4,147,805

(1,982,569)
(150,369)
-

(6,591,065)
(15,561,745)

(1,945,450)
(150,369)
-

(4,035,132)
-

5,647,393
250,119,309

202,628,690

250,119,309

193,965,986

50,023,862

40,525,737

50,023,862

38,793,196

21

20

21

20

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556
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2557

2556

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556

50,344,287

40,039,419

50,344,287

38,306,878

(320,425)
50,023,862

486,318
40,525,737

(320,425)
50,023,862

486,318
38,793,196

งบการเงินรวม

ั บนั
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ปจจุ
ตามประมวลรัษฎากร
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้อง
กับผลแตกต่างชัวคราวที
่
่รบั รูเ้ มื่อเริม่ แรก
และที่กลับรายการ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ท่รี บั รูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จากกาไรจากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์
ประกันภัย
รวม

68,665

-

68,665

-

(380,442)
(311,777)

-

(343,323)
(274,658)

-

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย (จ่ายล่วงหน้า) ต้นปี
บวก ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายระหว่างปี
บวก ชาระภาษีเงินได้ระหว่างปี
หัก ภาษีเงินได้สาหรับปี
ได้รบั คืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย (จ่ายล่วงหน้า) สิน้ ปี

(9,386,504)
(41,165,946)
(17,108,376)
50,344,287
7,637,224
(9,679,315)

(13,543,360)
(41,788,699)
40,039,419
5,906,136
(9,386,504)

3,490,733
(31,449,588)
(17,108,376)
50,344,287
2,352,038
7,629,094

(3,075,231)
(32,464,107)
38,306,878
723,193
3,490,733

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่อยูร่ ะหว่างการขอคืน

7,629,094
(17,308,409)
(9,679,315)

5,842,771
(15,229,275)
(9,386,504)

7,629,094
7,629,094

5,842,771
(2,352,038)
3,490,733

สินทรัพย์/หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เกิดจากผลแตกต่างชัวคราวทางภาษี
่
ระหว่างสินทรัพย์/หนี้สนิ ตาม
เกณฑ์ภาษี และสินทรัพย์/หนี้สนิ ตามบัญชี ซึง่ มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั
บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ส่วนของ
31 ธันวาคม
1 มกราคม 2557 งบกาไรขาดทุน
ผูถ้ อื หุน้
2557
สิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอตัดบัญชี :
จากค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
จากประมาณการหนี้สนิ ตามภาระผูกพันสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวม

1,032,599

22,336

1,135,870
2,168,469

293,647
315,983

163,159

4,442

-

1,054,935

68,665
68,665

1,498,182
2,553,117

จากส่วนต่างค่าเสือ่ มราคาสะสมของเครือ่ งจักร

-

158,717

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอตัดบัญชี :
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(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั
บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ส่วนของ
31 ธันวาคม
1 มกราคม 2555 งบกาไรขาดทุน
ผูถ้ อื หุน้
2556
สิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอตัดบัญชี :
จากค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
จากประมาณการหนี้สนิ ตามภาระผูกพันสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน
รวม

1,759,545

(762,946)

-

1,032,599

969,252
2,728,797

166,618
(596,328)

-

1,135,870
2,168,469

237,169

74,010

-

163,159

หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอตัดบัญชี :
จากส่วนต่างค่าเสือ่ มราคาสะสมของเครือ่ งจักร
20. ทุนเรือนหุน้ และใบสาคัญแสดงสิทธิ
20.1 ทุนจดทะเบียน
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจานวน
300,000,000 บาท เป็น 374,999,359 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 74,999,359 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
จ่ายหุน้ ปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมในอัตราส่วน 4 หุน้ เดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ และจัดสรรเศษหุ้นสามัญเพิม่ ทุนทีเ่ หลือจากการจัดสรรหุ้นปนั ผล
ให้แก่ นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานกรรมการบริหารของบริษทั ในราคาปิ ดถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลัง 7 วันทาการก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2556 เท่ากับ 6.47 บาทต่อหุ้น ซึ่งทาให้เกิดส่วนเกินมูลค่าหุ้น
จานวน 334 บาท ส่วนจานวนหุน้ ทีเ่ หลือเพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุน้ สามัญจานวน 24,997,359 หุน้
20.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ตามมติทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2556 เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2556 ทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจานวน
300,000,000 บาท เป็ น 374,999,359 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 74,999,359 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อสาหรับ
รองรับการจ่ายเงิน ป นั ผลเป็ นหุ้น สามัญ จานวน 50,002,000 หุ้น และการใช้สทิ ธิของใบส าคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญจานวน
24,997,359 หุน้ และปรับสิทธิให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 1 (PYLON-W1) จากอัตราการใช้สทิ ธิเดิม
คือ 1 หน่ วยใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้ สามัญ เป็น 1 หน่ วยใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.25 หุน้ สามัญ และปรับราคาการใช้สทิ ธิจากเดิม
2.20 บาทต่อหุน้ ปรับใหม่เป็น 1.76 บาทต่อหุน้
ในระหว่างปี ได้มผี ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 67,236,179 หน่ วย ใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญจานวน 84,045,221 หุ้น ตามราคาใช้สทิ ธิท ี่
1.76 บาทต่อสิทธิ บริษทั ได้รบั ชาระค่าหุน้ และส่วนเกินมูลค่าหุน้ เพิม่ ขึน้ 84,045,221 บาท และ 63,874,368 บาท ตามลาดับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 บริษัทมีใบสาคัญแสดงสิทธิทยี่ งั ไม่ได้ใช้สทิ ธิจานวน 10,337,957 หน่ วย และวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายวันที่ 25 เมษายน
2558

กาไรต่อหุน้ ขันพื
้ น้ ฐานคานวณโดยการหารกาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่ดว้ ยจานวนหุน้ สามัญทีช่ าระแล้วในระหว่างปีถวั เฉลีย่ ถ่วงน้ า หนัก
ในการค านวณกาไรต่ อหุ้นปรับลด จานวนหุ้น สามัญถัว เฉลี่ยได้ มกี ารค านวณปรับปรุ งด้ว ยจานวนหุ้น สามัญเทียบเท่าปรับ ลดโดยถือว่า ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิซ้อื หุน้ สามัญได้ใช้สทิ ธิแปลงเป็นหุน้ สามัญทัง้ หมด
ในการคานวณจานวนหุน้ สามัญทีเ่ พิม่ ขึน้ หากมีการใช้สทิ ธิ บริษทั คานวณว่าหากนาเงินทีไ่ ด้รบั จากการใช้สทิ ธิจากใบสาคัญแสดงสิทธิทเี่ หลื ออยู่
ดังกล่าวมาซื้อหุ้นสามัญกลับคืนในราคาตลาดถัวเฉลีย่ ของงวดเพื่อก าหนดจานวนหุ้นสามัญทีต่ ้องออกเพิ่ม แล้วนาจานวนหุ้นสามัญส่วนเพิ่ม
ดังกล่าวมารวมกับหุน้ สามัญทีม่ อี ยู่ ทัง้ นี้ไม่มกี ารปรับปรุงใดๆ ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

21. กาไรต่อหุน้

78

รายงานประจาปี 2557
22. เงินปนั ผลจ่าย
ตามมติทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2557 บริษทั จ่ายเงินปนั ผลประจาปี 2556 จากกาไรจากการดาเนินงานเฉพาะ
ของบริษทั ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เป็นเงินสดสาหรับหุน้ สามัญ 278,029,122 หุน้ ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุน้ คิดเป็นมูลค่ารวม 83,408,736 บาท
ตามมติทปี่ ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั จิ ่ายเงินปนั ผลประจาปี 2555 จากกาไรจากการ
ดาเนินงานเฉพาะของบริษทั ให้แก่ผถู้ อื หุน้ จานวนรวม 56,002,240 บาท โดยจ่ายเป็น 2 ส่วนดังนี้
-

จ่ายเงินปนั ผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.03 บาท ต่อหุน้ คิดเป็นมูลค่ารวม 6,000,240 บาท

-

จ่ายเงินปนั ผลเป็นหุน้ สามัญของบริษทั จานวน 50,002,000 หุ้น (มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 1 บาท) ให้แก่ผู้ถอื หุ้นของบริษัทในอัตรา 4 หุ้นเดิม
ต่อ 1 หุ้นปนั ผล คิดเป็ นจานวนเงิน 50,002,000 บาท โดยมีเศษหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรในการจ่ายหุ้นปนั ผลจานวน 61 หุ้น บริษัท
ดาเนินการจาหน่ ายให้แก่ นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานกรรมการบริหารของบริษัท ในราคาปิ ดถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักของราคาหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลัง 7 วันทาการก่อนการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2556 เท่ากับ 6.47 บาทต่อหุ้น ซึ่งทาให้เกิด
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ จานวน 334 บาท

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะทีส่ าคัญสาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้

งบการเงินรวม
2557
วัสดุก่อสร้างและวัสดุสน้ิ เปลืองใช้ไป
การเปลีย่ นแปลงในงานระหว่างก่อสร้าง ตามสัญญา
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อ่นื
ของพนักงาน
ค่าจ้างผูร้ บั เหมาจ่าย
ค่าเสือ่ มราคา
ค่าเช่าจ่าย
ค่าซ่อมแซม
ค่าขนส่ง
ค่าเผือ่ ขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดจากการก่อสร้าง
ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อย

2556

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556

632,474,112
4,838,069

568,298,679
(8,696,016)

480,560,164
(5,948,723)

377,683,787
6,657,298

190,424,420
125,813,915
40,372,235
40,638,630
35,132,555
20,032,139
(21,389,114)
-

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

151,972,294
114,293,962
35,666,231
33,693,632
34,678,696
18,008,030
1,278,268
14,025,477

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

งบการเงินรวม

รายได้จากการรับจ้างทางานอื่น

2557
4,299,412
61,560
172,532
-

อื่นๆ
รวม

1,388,295
5,921,799

ดอกเบี้ยรับ
รายได้ค่าเช่าเครือ่ งจักรและอุปกรณ์
ค่าธรรมเนียมบริหาร
รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้างและเศษซาก

2556
3,262,324
47,395
78,534
750,000
425,962
4,564,215

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556
7,447,306
5,861,302
3,439,512
2,983,897
600,000
600,000
334,926
556,631
2,396,398
14,218,142

3,510,550
13,512,380

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

24. รายได้อ่นื
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25. ส่วนงานดาเนินงาน
บริษทั และบริษทั ย่อยดาเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือหมวดธุรกิจการก่อสร้าง รายละเอียดข้อมูลรายได้ทสี่ าคัญสาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
สาหรับปีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
การรับจ้างงาน
รายการ
ก่อสร้างอื่นๆ
ตัดบัญชี

การรับจ้าง
งานฐานราก
รายได้จากการรับจ้าง
ต้นทุนงานรับจ้างก่อสร้าง
กำไรขัน้ ต้น

1,021,792,063

422,780,526

(76,697,073)

ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ จ่าย
ค่าเสื่อมราคา
กลับรายการค่าเผือ่ (ค่าเผือ่ ) ขาดทุนที่คาดว่าจะ
เกิดขึน้ จากการก่อสร้าง
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ลูกหนี้การค้าและตั ๋วเงินรับ - สุทธิ
รายได้คา้ งรับที่ยงั ไม่ได้เรียกชาระ
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน - สุทธิ
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์อ่นื
สิ นทรัพย์รวม

2556
รวม
1,367,875,516
(1,062,678,007)
305,197,509

การรับจ้าง
งานฐานราก

การรับจ้างงาน
ก่อสร้างอื่นๆ

รายการ
ตัดบัญชี

883,627,314

567,128,824

(156,891,932)

รวม
1,293,864,206
(1,026,359,159)
267,505,047

4,299,412
(2,147,765)
(40,372,235)

3,262,324
(2,240,399)
(36,485,800)

(21,389,114)
242,826,554

15,628,775
203,442,499

149,753,604
200,960,769
62,107,697
226,787,589
625,911,768
1,265,521,427

50,320,938
294,705,831
69,737,021
226,272,074
346,393,724
987,429,588
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษทั
สาหรับปีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ จ่าย
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุนใน
บริษทั ย่อย
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ลูกหนี้การค้าและตั ๋วเงินรับ - สุทธิ
รายได้คา้ งรับที่ยงั ไม่ได้เรียกชาระ
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน - สุทธิ
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์อ่นื
รวมสิ นทรัพย์

2557
การรับจ้างงาน
ก่อสร้างอื่นๆ

1,021,792,063

132,285,412

รวม
1,154,077,475
(859,385,834)
294,691,641

การรับจ้างงาน
ฐานราก

2556
การรับจ้างงาน
ก่อสร้างอื่นๆ

883,627,314

201,604,656

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

7,447,306
(1,893,199)
(35,666,231)
(14,025,477)

5,861,302
(1,881,569)
(32,513,560)
-

234,411,351

193,853,313

170,739,165
188,071,600
52,514,099
211,095,833
607,530,287
1,229,950,984

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

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

รายได้จากการรับจ้าง
ต้นทุนงานรับจ้าง
กำไรขัน้ ต้น

การรับจ้างงาน
ฐานราก
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ลูกค้ารายใหญ่
สาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 รายได้จากลูกค้าหลักของบริษทั และบริษทั ย่อยเป็นรายได้จากหน่ วยงานของภาครัฐและเอกชน
มีจานวนเงิน 1,174 ล้านบาท และ 1,060 ล้านบาท ตามลาดับ (ส่วนของบริษทั : 964 ล้านบาท และ 859 ล้านบาท ตามลาดับ)
26. การเปิดเผยเครือ่ งมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินทีม่ อี ยู่ในงบดุลได้รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระผูกพัน ลูกหนี้การค้าและ
ตั ๋วเงินรับ รายได้คา้ งรับทีย่ งั ไม่ได้เรียกชาระ เจ้าหนี้การค้า เงินเบิกเกินบัญชี หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าซื้อและเงินกู้ยมื ระยะยาว นโยบายการบัญชี
สาหรับการบันทึกและการวัดมูลค่าของรายการเหล่านี้ได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีทเี่ กีย่ วข้อง ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่
ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชื่อหมายถึงความเสีย่ งที่ค่สู ญ
ั ญาไม่ปฏิบัตติ ามข้อกาหนดในสัญญาซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่บริษัท
เนื่องจากลูกค้าของบริษัทเป็ นบริษัททีม่ ชี ่อื เสียงและไม่มปี ญั หาในการเก็บหนี้ ผู้บริหารเชื่อว่าบริษัทไม่มคี วามเสีย่ งทีเ่ ป็ นสาระสาคัญทางด้าน
สินเชือ่ บริษทั ได้ตงั ้ สารองหนี้สงสัยจะสูญสาหรับลูกค้าทีม่ คี วามเสีย่ งครบถ้วนแล้ว
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดซึ่งจะมีผลกระทบในทางลบต่อการดาเนินงานของบริษัททัง้ ใน
ปจั จุบนั และอนาคต ผูบ้ ริหารเชือ่ ว่าบริษทั มีความเสีย่ งในอัตราดอกเบี้ยน้อย ดังนัน้ บริษทั จึงไม่ได้ทาสัญญาเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งดังกล่าว
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริษทั ไม่มคี วามเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินทัง้ หมดเป็นสกุลเงินบาท
มูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงิน
มูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินคือ จานวนเงินของตราสารทีใ่ ช้เพื่อการแลกเปลีย่ นระหว่างบุ คคล วิธีการและข้อสมมติฐานทีใ่ ช้ในการ
ประมาณการมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินแต่ละประเภทของบริษทั มีดงั นี้
- สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงในมูลค่ายุตธิ รรมโดยประมาณ
- หนี้สนิ ทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชีมมี ลู ค่าใกล้เคียงกับราคายุตธิ รรม เนื่องจากหนี้สนิ ดังกล่าวจะครบกาหนดในระยะเวลาอันใกล้

27.1

บริษัทได้ทาสัญญาเช่าพื้นทีแ่ ละสัญญาบริการสาหรับสานักงานของบริษัท มีอายุสญ
ั ญา 6 ปี เริม่ วันที่ 1 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 31
พฤษภาคม 2559 โดยสัญญากาหนดค่าเช่าและค่าบริการเป็นจานวน 80,729 บาทต่อเดือน

27.2

บริษทั มีหนังสือค้าประกันทีอ่ อกโดยสถาบันการเงินในนามบริษัทและบริษัทย่อย เป็ นจานวนประมาณ 239 ล้านบาท ซึ่งเกีย่ วเนื่องกับ
ภาระผูกพันสาหรับการปฏิบตั ติ ามสัญญาซึง่ เป็นไปตามปกติธุรกิจ

27.3

บริษทั และบริษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาบริการ ซึง่ ยังไม่ได้ให้บริการ เป็นจานวนประมาณ 452 ล้านบาท และ 19 ล้านบาท

27.4

บริษทั และบริษทั ย่อยได้ทาสัญญาเช่าซื้อทีเ่ กีย่ วข้องกับการเช่าเครือ่ งจักรและยานพาหนะ บริษทั และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการจ่าย
ค่าเช่าซื้อ ดังนี้
(หน่ วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะ

ภายใน 1 ปี

11

10

2 – 5 ปี

15

15

รวม

26

25

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

27. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั มีภาระผูกพันดังนี้
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28. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้เสนอจ่ายเงินปนั ผลจากการดาเนินงานสาหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2557 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.50 บาท โดยการจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
29. การอนุ มตั งิ บการเงิน

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

งบการเงินนี้ได้รบั การอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการของบริษทั เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
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บุคคลอ้ำงอิง
นำยทะเบียนหุ้น
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน
2/7 หมูท่ ่ี 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
โทรศัพท์ 0-2596-9000 โทรสาร 0-2832-4994-6

ผู้สอบบัญชี
นายสมคิด เตียตระกูล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 2785
หรือ

นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3322

หรือ

นายธีรศักดิ ์ ฉัวศรี
่ สกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 6624

หรือ

นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6977
บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด
87/1 อาคารแคปปิ ตอล เพลส ชัน้ 18 ออลซีซนั ่ เพลส ถนนวิทยุ กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-8222 โทรสาร 0-2654-3339
ที่ปรึกษำกฎหมำย
บริษทั บางกอกแอ็ทเทอนี จากัด

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

18/4 ซอยอานวยวัฒน์ ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
โทรศัพท์ 0-2693-2036 โทรสาร 0-2693-4189
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