วิสัยทัศน์
(Vision)

“มุ่งมั่นจะเป็นผู้นำงำนก่อสร้ำงฐำนรำก
ทั้งด้ำนคุณภำพ และประสิทธิภำพ”

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

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน)
1

วิสัยทัศน์
(Vision)
“มุ่งมั่นจะเป็นผู้นำงำนก่อสร้ำงฐำนรำก
ทั้งด้ำนคุณภำพ และประสิทธิภำพ”
“TO BE THE LEADING FOUNDATION
CONTRACTOR IN QUALITY AND EFFICIENCY”

เป้ำหมำย
(Goal)
“ขยำยฐำนกำรให้บริกำรไปยังประเทศเพื่อนบ้ำนในภูมิภำคอำเซียนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
งำนก่อสร้ำง โดยเน้นกำรก่อสร้ำงฐำนรำกเป็นหลัก เพื่อรองรับกำรเติบโต
ของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน”
“In order to serve the fast- growing ASEAN Economic Community, The Company
plans to expand the construction service to neighboring countries in the ASEAN
region primarily focusing on the foundation work”
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บริษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน)
2

รำงวัลแห่งควำมภูมิใจ
(Proud Award)
ปี 2557
Forbes Best Under A Billion

c
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บริษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน)
3

ข้อมูลสรุปทำงกำรเงิน
(Financial Summary)
ข้อมูลทำงกำรเงิน
(พันบำท)
Financial Data
(Thousand Baht)

สินทรัพย์รวม
Total Assets

งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท
Separate Financial Statement
2557
(2014)

2558
(2015)

2559
(2016)

งบกำรเงินรวม
Consolidated Financial Statement
2557
(2014)

2558
(2015)

2559
(2016)

1,229,951

1,155,727

1,005,620

1,265,521

1,163,614

1,015,549

หนี้สินรวม
Total Liabilities

357,035

233,059

215,166

381,581

252,575

224,715

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
Equity of the Company’s
Shareholders

872,916

922,668

790,454

872,916

916,737

790,834

1,154,078

1,203,764

1,021,755

1,367,876

1,221,312

1,062,713

184,388

208,151

160,208

195,552

201,914

172,216

รายได้จาการรับจ้างงานก่อสร้าง
Revenues from Construction
กาไรสาหรับปี(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท)
Income for the year (Portion of the
Company’s shareholders)
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บริษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน)
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน
Financial Ratio

งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท
Separate Financial Statement

งบกำรเงินรวม
Consolidated Financial Statement

2557
(2014)

2558
(2015)

2559
(2016)

2557
(2014)

2558
(2015)

2559
(2016)

อัตรากาไรสุทธิ (%)
Net Profit (%)

15.78%

17.08%

15.42%

14.23%

16.33%

15.98%

อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (%)
Return on Equity

24.63%

23.18%

18.70%

26.32%

22.56%

20.17%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
Return on Assets (%)

21.36%

22.16%

17.76%

21.75%

19.90%

18.72%

กาไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)
Earning per share (Baht)

0.63

0.56

0.43

0.67

0.54

0.46

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

0.41

0.25

0.27

0.43

0.28

0.28

อัตราการเติบโตของรายได้จากการรับจ้างงานก่อสร้าง (%)
Revenues from Construction Growth (%)

6.34%

4.31%

-15.12%

5.72%

-10.71%

-12.99%

18.91%

12.89%

-23.03%

22.94%

3.25%

-14.71%

อัตราการเติบโตของกาไรสุทธิ (ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ) (%)
Net Profit (Portion of the Company’s shareholders) Growth (%)

4

หมายเหตุ 1 รายได้จากการรับจ้าง หมายถึง รายได้จากงานฐานราก และงานก่อสร้าง
Remark 1 Revenue from rendering of service consist of revenue from foundation and construction works.
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บริษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน)
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สำรบัญ
เรื่อง

หน้ำที่

วิสัยทัศน์และเป้าหมาย

1

รางวัลแห่งความภูมิใจ

2

1 ข้อมูลสรุปทางการเงิน

3

2 สารจากประธาน

6

3 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

7

4 ข้อมูลทั่วไป

19

5 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

21

6 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

23

7 โครงสร้างเงินทุน

24

8 การจัดการ

25

9 การกากับดูแลกิจการ

44

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

58

11 การควบคุมภายใน

61

12 ปัจจัยความเสี่ยง

63

13 คาอธิบายและการวิเคราะห์จากฝ่ายจัดการ

66

14 รายการระหว่างกัน

69

15 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

70

16 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ

71

17 รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

74

18 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

75

19 งบการเงิน

79

20 บุคคลอ้างอิง

118
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บริษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน)
6

สำรจำกประธำน

งานฐานรากในภาพรวม ท าให้ ค าดว่ า ภาพรวมของ
อุตสาหกรรมการก่อสร้างงานฐานรากในปี 2560 น่าจะ
ค่อยๆปรับตัวดีขึ้น โดยจะเริ่มเห็นความชัดเจนในช่วงครึ่ง
ปีหลังของปี 2560 เป็นต้นไป

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)

ภาพรวมของปี 2559 อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
งานฐานรากมีทิศทางชะลอตัวลงจากปีก่อน อย่างไรก็ตาม
ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3 ของปี ภาครัฐเริ่ม สามารถผลักดัน
โครงการเมกกะโปรเจคต่างๆ ออกมาได้ต่อเนื่องมากขึ้น
การใช้จ่ายจากภาคครัวเรือนและภาคเอกชน รวมถึงภาค
การส่งออกเริ่มมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ในช่วงครึ่ง
หลังของปี 2559 อุตสาหกรรมการก่อสร้างงานฐานราก
เริ่มที่จะฟื้นตัว ซึ่งจากการที่บริษัทได้ดาเนินการขยายฐาน
ลูกค้ า และควบคุมต้นทุนอย่า งมีประสิทธิภาพ ทาให้ผล
ประกอบการของบริษัท ไพลอน จ ากัด (มหาชน) ในปี
2559 ยังสามารถทาได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ส าหรั บ ทิ ศ ทางอุ ต สาหกรรมการก่ อ สร้ า งงาน
ฐานรากในปี 2560 จากการที่ ภาครัฐ มีนโยบายผลักดัน
เรื่องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
เช่ น โครงการรถไฟฟ้ า โครงการรถไฟรางคู่ โครงการ
มอเตอร์เวย์ โครงการพัฒนาส่วนต่อขยายสนามบินสุวรรณ
ภูมิ เป็นต้น จะช่วยกระตุ้นให้การลงทุนของภาคเอกชน
เช่ น อาคารสานักงานและอาคารคอนโดมีเนียมต่างๆมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีตอ่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง

ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายสาคัญจะสร้างการเติบโต
และความมั่นคงในระยะยาว บริษัทจึงยังคงรักษานโยบาย
การขยายฐานลูกค้าและให้ความสาคัญกับการพิจารณา
คัดเลือกลูกค้า การควบคุมต้นทุน การบริหารสภาพคล่อง
และการพั ฒ นาบุ ค ลากรของบริ ษั ท อย่ า งต่ อ เนื่ องต่อไป
นอกจากนี้ จากฐานะทางการเงินที่มั่นคง บริษัทจะเริ่ม
มองหาโอกาสทางธุรกิจ ใหม่ๆ เพื่อเสริมศั กยภาพให้ แก่
บริษัทในอนาคต
ใ น โ อ ก า ส นี้ ใ น น า ม ข อ ง ค ณ ะ กร รมการ
ผมขอขอบคุ ณ ท่ า นผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วาม
ไว้วางใจในการดาเนินงานของบริษัท และขอขอบคุณผู้มี
อุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอด
มา รวมทั้ง ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัททุกคนซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รั บ ผิ ด ชอบและความขยั น ขั น แข็ ง อั น เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่
สร้างความมั่นคงและพัฒนาการให้แก่บริษัท ทาให้บริษัท
สามารถที่จะเติบโตและบรรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวได้ต่อไป

( นายเสรี จินตนเสรี )
ประธานกรรมการ
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บริษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน)
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ประวัติคณะกรรมกำรและผู้บริหำร
นำยเสรี จินตนเสรี
อำยุ 75 ปี
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

วุฒกิ ำรศึกษำ :
 เนติบัณฑิตอังกฤษ, สถาบันเนติบัณฑิตอังกฤษ ลินคอร์น อินน์
 เนติบัณฑิตไทย, สถาบันอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำรอบรมจำก IOD :
 หลักสูตร Directors Certification Program รุน่ ที่ 65/2005
ประสบกำรณ์กำรทำงำน :
2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ, บมจ.ไพลอน
2540 – ปัจจุบัน ประธานบริษทั , บจ. เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร, บมจ. ดั๊บเบิ้ล เอ (1991)
2546 – 2557 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ. แอ๊ดวานซ์ อะโกร
2553 – 2557 อนุกรรมการด้านกฎหมาย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2550 – 2552 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ.สามมิตรมอเตอร์แมนูแฟคเจอริ่ง
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 0.498
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บริษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน)
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นำยวงศ์ชัย แสงอำรยะกุล
อำยุ 70 ปี
ประธานผู้ก่อตั้ง
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วุฒิกำรศึกษำ :
 มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.
กำรอบรมจำก IOD :
 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุน่ ที่ 44/2005
ประสบกำรณ์กำรทำงำน :
2548 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. ไพลอน
2510 – ปัจจุบัน เจ้าของกิจการ, ห้างขายยาสยามฟาร์มาซี
2547 – 2548 กรรมการ, บจ. ไพลอน
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท :

ร้อยละ 6.668
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บริษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน)
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ดร.ปัญจะ เสนำดิสัย
อำยุ 69 ปี
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ

วุฒิกำรศึกษำ :
 Ph.D. Industrial Business Administration, Admintration&Management College King Mongkut’s Institute
of Tecnology, Ladkrabang
 Master of Business Administration (MBA), Suffolk University (USA)
กำรอบรมจำก IOD :
 หลักสูตร Directors Certification Program รุน่ ที่ 20/2002
 หลักสูตร Audit Committee Program ปี 2004
 Certificate of Attendance Role of the Compensation Committee Program Class 2/2007
 Corporate Governance for Capital Market intermidiaries
ประสบกำรณ์กำรทำงำน :
2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ, บมจ. ไพลอน
2543 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
2549 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ,
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
2545 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ, บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา
2526 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์
2546 – 2557 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ. รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2547 – 2554 ประธานกรรมการ, บมจ. เดวา พร็อพเพอร์ตี้
2549 – 2552 กรรมการ/กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ, ธนาคารออมสิน
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท :

ไม่มี
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บริษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน)
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ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร
อำยุ 71 ปี
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ

วุฒิกำรศึกษำ :
 Doctor of Philosophy, Purdue University, Indiana (USA)
 Master of Science in Civil Engineering , Purdue (USA)
 ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรอบรมจำก IOD :
 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุน่ ที่ 44/2005
ประสบกำรณ์กำรทำงำน :
2556 – ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. ไพลอน
2548 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. ไพลอน
2550 – ปัจจุบัน
อาจารย์พิเศษ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555 – ปัจจุบัน
คณะกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 6)
2515 – 2550
อาจารย์ประจา, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท :

ไม่มี
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ดร.ชเนศวร์ แสงอำรยะกุล
อำยุ 43 ปี
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการใหญ่

วุฒิกำรศึกษำ :
 ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง, Asian Institute of Technology
 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง, Asian Institute of Technology
 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรอบรมจำก IOD :
 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุน่ ที่ 44/2005
ประสบกำรณ์ทำงำน :
2548 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการใหญ่, บมจ. ไพลอน
2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บจ.เอ็กซิลอน
2554 – 2558 กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2554 – 2558 กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
2545 – 2548 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ, บจ. ไพลอน
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 35.005
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ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
อำยุ 63 ปี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วุฒิกำรศึกษำ :
 เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำรอบรมจำก IOD :
 หลักสูตร Directors Certification Program รุน่ ที่ 21/2002
 หลักสูตร Audit Committee Program รุน่ ที่ 33/2010
 หลักสูตร Managing Conflicts in the Boardroom
ประสบกำรณ์กำรทำงำน :
2556 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. ไพลอน
2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ, บมจ. ไพลอน
2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ. น้ามันพืชไทย
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหารและการลงทุน/
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ, บมจ. อีสท์วอเตอร์กรุ๊ป
2557 – 2559 ประธานกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
2556 – 2559 กรรมการประจาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2555 – 2559 กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติและกรรมการสาขาเศรษฐสาสตร์
2556 – 2558 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น
2545 – 2555 กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ผลิตไฟฟ้า
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท : ถือโดยส่วนตัว ไม่มี / ถือโดยคู่สมรส ร้อยละ 0.333
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นำยสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์
อำยุ 58 ปี
กรรมการ
กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายซ่อมบารุง
และรักษาการผู้อานวยการฝ่ายซ่อมบารุง

วุฒิกำรศึกษำ :
 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กำรอบรมจำก IOD :
 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุน่ ที่ 44/2005
ประสบกำรณ์กำรทำงำน :
2548 – ปัจจุบัน
กรรมการ/กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง/
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายซ่อมบารุงและรักษาการผู้อานวยการฝ่ายซ่อมบารุง,
บมจ. ไพลอน
2545 – 2548
กรรมการ/ กรรมการรองผู้จัดการ – ฝ่ายซ่อมบารุง, บจ. ไพลอน
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 1.160
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นำยพิสันติ์ ศิรศิ ุขสกุลชัย
อำยุ 43 ปี
กรรมการ
กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายงานวิศวกรรมและการตลาด

วุฒิกำรศึกษำ :
 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Master of Business Administration (MBA), Rockhurst University (USA)
 Master of Science-Construction Management, University of Wisconsin-Madison (USA)
 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรอบรมจำก IOD :
 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุน่ ที่ 79/2009
ประสบกำรณ์กำรทำงำน :
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง/
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานวิศวกรรม และการตลาด, บมจ. ไพลอน
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจ. เอ็กซิลอน
2551 – 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายงานวิศวกรรม, บมจ. ไพลอน
2551 – 2554 กรรมการ, บจ.ไทยคาร์ดอทคอม
2549 – 2550 ผู้จัดการโครงการ, บมจ. ไพลอน
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 1.965
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นำยสุชำติ บุญบรรเจิดศรี
อำยุ 58 ปี
กรรมการ

วุฒิกำรศึกษำ :
 ปริญญาโท (MBA) สาขาการเงิน (ทุนธนาคารกสิกรไทย)
Wharton School, University of Pennsylvania, USA
 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ สาขาปริมาณวิเคราะห์ (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรอบรมจำก IOD :
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP),
 Audit Committee Program (ACP)
ประสบกำรณ์กำรทำงำน :
2544 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ, บริษัท แพรคติคัม เอนจิเนียริ่ง จากัด
2544 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร, Knight Club Capital AMC
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการตรวจสอบ,
บริษัท ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จากัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ,
บริษัท สาลี่ พรินท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ (อิสระ) / ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ,
บริษัท General Engineering จากัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ (อิสระ) / ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ,
บริษัท SNC Former จากัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ, มูลนิธิ อีดีพี
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 2.038
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นำยบดินทร์ แสงอำรยะกุล
อำยุ 42 ปี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายการจัดการและการเงิน
วุฒิกำรศึกษำ :
 Master of Science (Construction Engineering and Management), Virginia Tech (USA)
 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรอบรมจำก IOD :
 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุน่ ที่ 44/2005
ประสบกำรณ์ทำงำน :
2551 – ปัจจุบัน
กรรมการ, บจ. เอ็กซิลอน
29 ก.พ. 2559 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายการจัดการและการเงิน
2548 – 29 ก.พ. 2559
กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง /
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการจัดการและการเงิน, บมจ. ไพลอน
2553 - 2555
กรรมการ, บจ. อ้วนจัง
2547 – 2548
กรรมการ และ กรรมการรองผู้จัดการฝายอานวยการและการเงิน, บจ. ไพลอน
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 8.001
นำยชัยพล สุทธมนัสวงษ์
อำยุ 43 ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายบัญชีและการเงิน
วุฒิกำรศึกษำ :
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบกำรณ์กำรทำงำน :
 2558 – ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายบัญชีและการเงิน, บมจ. ไพลอน
 2556 – 2557
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการเงิน, บมจ. ไพลอน
 2539 – 2556
VP ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

นำยวีรทัศน์ จิรเดชวิโรจน์
อำยุ 37 ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายการจัดการ
วุฒิกำรศึกษำ :
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประสบกำรณ์กำรทำงำน :
 2556 – ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายการจัดการ
 2551 – 2555
ผู้อานวยการฝ่ายจัดซื้อ, บมจ. ไพลอน
 2549 – 2550
ผู้จัดการฝ่ายระบบปฏิบัติการ, บมจ. ไพลอน
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
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นำงสุรีรัตน์ นำคะผดุงรัตน์
อำยุ 54 ปี
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชี
วุฒิกำรศึกษำ :
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/บัญชี, มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบกำรณ์กำรทำงำน :
 2548 – ปัจจุบัน
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชี, บมจ. ไพลอน
 2543 – 2547
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี, บจ. ซีเนคัลเลอร์ แลป
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

นำยกรณ์ ทองศรี
อายุ 43 ปี
ผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
วุฒิกำรศึกษำ :
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบกำรณ์กำรทำงำน :
 2554 – ปัจจุบัน
ผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคลล, บมจ. ไพลอน
 2552 – 2554
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, บจ. ทีพีพี กรุ๊ป
 2545 – 2552
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, บจ. เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล ลอจิสติกส์ แอนด์ มูฟวิ่ง
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

นำยรัฐกร นำคำไชย
อายุ 46 ปี
ผู้อานวยการฝ่ายก่อสร้าง
วุฒิกำรศึกษำ :
 ปริญญาตรี วิศวกรโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบกำรณ์กำรทำงำน :
 2558 – ปัจจุบัน
ผู้อานวยการฝ่ายก่อสร้าง, บมจ. ไพลอน
 2556 – 2558
Project Director,บมจ. ไพลอน
 2551 – 2556
Senior Project Manager, บมจ. ไพลอน
 2546 - 2551
Project Manager, บมจ. ไพลอน
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
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นำงสำวฐิติมำ เตียวประทีป
อำยุ 38 ปี
เลขานุการบริษัท
วุฒิกำรศึกษำ :
 Bachelor of Accounting (Management) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบกำรณ์กำรทำงำน :
 2550 – ปัจจุบัน
เลขานุการบริษัท, บมจ. ไพลอน
 2548 – 2550
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล, บมจ. ไพลอน
 2545 – 2558
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี, บจ.ไพลอน
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
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ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก โดยมีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/16
ซอยสามมิตร (สุขุมวิท ซอย 16) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และมีโรงงาน
ซ่อมบารุงตั้งอยู่ที่ 22/4 หมู่ที่ 11 ตาบล คูบางหลวง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เลขทะเบียนบริษัทมหาชนเลขที่
0107548000536 โทรศัพท์ 0-2661-8242 โทรสาร 0-2661-8247 และเว็บไซต์ www.pylon.co.th
ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 374,999,359 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 374,999,359 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 1 บาทและมีทุนทีเ่ รียกชาระแล้ว 374,936,698 บาท

รำยละเอียดของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ชื่อบริษัท

:

บริษัท เอ็กซิลอน จากัด

ทุนจดทะเบียน

:

80 ล้านบาท

สัดส่วนการถือหุ้น

:

100 %

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:

ออกแบบ ก่อสร้าง และให้คาปรึกษางานก่อสร้างทั่วไป

ที่ตั้ง

:

170/15 ซอยสามมิ ต ร (สุ ขุ ม วิ ท ซอย16) ถนนรั ช ดาภิ เ ษกตั ด ใหม่ แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ประวัติควำมเป็นมำและพัฒนำกำรที่สำคัญของบริษัท
ปี 2545
ปี 2546

ปี 2547

ปี 2548



จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ไพลอน จากัด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2545 ด้วยทุนจด
ทะเบี ย น 5 ล้ า นบาท เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ รั บเหมาก่ อสร้ างงานฐานราก โดยมี ที ม งานวิ ศ วกรที่มี
ประสบการณ์และเชี่ยวชาญ เพื่อรองรับงานก่อสร้างซึ่งเริ่มฟื้นตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจ
 ได้รับงานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง ในโครงการตามพระราชดาริก่อสร้าง
ประตูระบายน้าและคันกั้นน้าเพื่อกักน้าจืดในลุ่มน้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จาก บมจ. ซิ
โน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น เป็นโครงการแรกของบริษัท จากผลงานที่มีคุณภาพและ
บริการที่ดีทาให้ บมจ.
 ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ได้ว่าจ้างให้บริษัทเป็นผู้รับเหมาช่วงงานเสาเข็มเจาะใน
หลายโครงการต่อมา เช่น โครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายใต้ตอน S1 (อาจณรงค์ – บางนา) สัญญา 2
โครงการอาคารที่จอดรถโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ เป็นต้น ทาให้บริษัทเป็นที่รู้จักในวงการก่อสร้าง
อย่างแพร่หลาย และได้ก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะให้ลูกค้าอื่นๆ ในอีกหลายโครงการ
 เพิ่มทุนจดทะเบียนในเดือนมกราคมเป็น 60 ล้านบาท และในเดือนธันวาคมเป็น 95 ล้านบาท เริ่มรับ
งานก่อสร้างกาแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Wall) โดยร่วมมือกับบริษัทฝรั่งเศสชื่อ
Soletanche Bachy ซึ่ ง เป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญงานฐานรากระดั บ นานาชาติ โดยเป็ น ที่ ป รึ ก ษาและส่ ง
ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาควบคุมงานในโครงการโรงบาบัดน้าสาแลจังหวัดปทุมธานี
 เดือนมิถุนายน เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 115 ล้านบาท
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 เดือนมิถุนายน เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท พร้อมกับเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจาก 115 ล้านบาทเป็น 150 ล้านบาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้กับประชาชน
โดยบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2548
 เดือนธันวาคม เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และเริ่มเปิดซื้อขายวันที่ 23 ธันวาคม
2548
 เดือนมีนาคม ย้ายโรงงานซ่อมบารุงจากเขตสะพานสูงไปที่อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
 เดือนธันวาคม จัดตั้ง บริษัท เอ็กซิลอน จากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการงานออกแบบ ก่อสร้าง
ให้คาปรึกษา และตกแต่งสาหรับสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท โดยบริษัทถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51
 เดือน เมษายน เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
 เดือน พฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท เพื่อรองรับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
 เดือนธันวาคม เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท เอ็กซิลอน จากัด อีก 50 ล้านบาท รวมเป็น 80 ล้านบาท
โดยบริษัทยังคงถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51
 เดือน พฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 374,999,359 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการ
ปรับสิทธิให้กับผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
 เดือนกรกฎาคม บริษัทได้รับรางวัล Asia’s 200 Best under a Billion จากนิตยสาร Forbes Asia
โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของประเทศไทยเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับ
รางวัลนี้
 เดือนสิงหาคม ย้ายการซื้อขายหลักทรัพย์ข องบริษัทจาก ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มาเป็น ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2558 เป็นต้นมา
 เดือนมกราคม ซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัท เอ็กซิลอน จากัด โดยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจาก
ร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100

ปี 2549
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2555

ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559

โครงสร้ำงรำยได้แยกตำมผลิตภัณฑ์
โครงสร้างรายได้ของบริษัท แยกตามผลิตภัณฑ์สามารถจาแนกได้ดังนี้
รำยได้ของกลุ่มบริษัท
หน่วย : พันบาท
ผลิตภัณฑ์
งานเสาเข็มเจาะ
งานปรับปรุงคุณภาพดินฯ
งานกาแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม
รวมรำยได้จำกงำนฐำนรำก
รายได้จากงานก่อสร้างทั่วไป
รายได้อื่นๆ1
รวมรำยได้

ปี 2557
รำยได้
1,021,792
1,021,792
346,084
5,922
1,373,798

ร้อยละ
74.38
74.38
25.19
0.43
100.00

ปี 2558
รำยได้
ร้อยละ
1,128,805
91.29
43,017
3.48
12,489
1.01
1,184,311
95.78
37,001
2.99
15,225
1.23
1,236,537
100.00

ปี 2559
รำยได้
934,228
121,295
1,055,524
7,189
14,746
1,077,459

ร้อยละ
86.71
11.26
97.96
0.67
1.37
100.00

หมายเหตุ :
1 รายได้อื่นๆประกอบด้วย รายได้จากการบริการอื่นๆ ได้แก่ รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์เครื่องจักร เช่น รถเครน ปลอกเหล็ก รายได้จากค่า
ความเสียหายของวัสดุและอุปกรณ์ที่เรียกเก็บจากผู้รับเหมาช่วง รวมถึงรายได้อื่นๆ ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ กาไรจากการขายสินทรัพย์ เป็นต้น
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ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
1. งำนเสำเข็มเจำะ
เสาเข็มเจาะเป็นเสาเข็มที่นิยมใช้กับการ
ก่ อ สร้ า งฐานรากของโครงสร้ า งขนาดใหญ่ และ
โครงสร้างอาคารในบริเวณที่มีพื้นที่จากัด ซึ่งไม่
สามารถใช้เสาเข็มตอกได้เนื่องจากปัญหาด้านการ
ขนส่ ง หรื อ เนื่ อ งจากบริ เ วณก่ อ สร้ า งชิ ด อาคาร
ข้ า งเคี ย งมากซึ่ ง ความสั่ น สะเทื อ นจากการตอก
เสาเข็มอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับอาคาร
ข้างเคียงได้ ส่วนการใช้เสาเข็ม เจาะจะไม่ทาให้
ดินเกิดการเคลื่อนตัวซึ่ง อาจไปดันสิ่ง ปลูก สร้ า ง
ข้างเคียงให้เสียหายได้เหมือนกับการตอกเสาเข็ม
นอกจากนี้เสาเข็มเจาะยังลดมลภาวะเรื่องเสียง
และแรงสั่นสะเทือนเมื่อเทียบกับการใช้เสาเข็ม
ตอก ทั้งนี้งานเสาเข็มเจาะของบริษัทโดยส่วนใหญ่
จะเป็นเสาเข็มเจาะที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ตั้งแต่ 50 เซนติเมตรจนถึง 2 เมตรและทาได้ถึง
ความลึกมากกว่า 70 เมตร ขึ้นอยู่กับการออกแบบ
กาลังรับน้าหนักของเสาเข็มโดยวิศวกร
และสภาพชั้นดินในแต่ละพื้นที่

2. งำนปรับปรุงคุณภำพดินโดยวิธีอัดฉีด
ซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง
งานปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพดิ น (Ground
Improvement) มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ เ พิ่ ม
เสถียรภาพให้กับโครงสร้างของดินเดิม ทาให้ดินมี
กาลังรับน้าหนักมากขึ้นและป้องกันการเคลื่อนตัว
ของดิน โดยบริษัทมีการให้บริการงานประเภทนี้
โดยวิ ธี ก ารอั ด ฉี ด ซี เ มนต์ ด้ ว ยแรงดั น สู ง (Jet
Grouting) ที่ความดันประมาณ 200 ถึง 400 บาร์
โดยอาจแบ่ ง ลั ก ษณะของงานออกเป็ น แต่ ล ะ
ประเภทดังต่อไปนี้
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2.1

เสำเข็มดินซีเมนต์
(Soil Cement Column)
เป็นการปรับปรุงคุณสมบัติของดินอ่อนตลอดชั้นความหนา เริ่มต้นโดยการอัดฉีดน้าภายใต้ความดันสูงเพื่อ
กวนให้ชั้นดินอ่อนตัวและมีขนาดรูปทรงตามที่ต้องการ แล้วจึงอัดฉีดน้าปูนลงไปผสมกับดินในบริเวณ
ดังกล่าวทาให้เกิดการแข็งตัวกลายเป็นแท่งดิ นซีเมนต์ ซึ่งมีความสามารถในการรับน้าหนักตามที่ออกแบบ
และช่วยลดปัญหาการทรุดตัวของโครงสร้าง การทาเสาเข็มดินซีเมนต์โดยวิธีอัดฉีดซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง
(Jet Grouting) จะให้คุณภาพแท่งดินซีเมนต์และความสม่าเสมอของเนื้อดินซีเมนต์ที่ดีกว่าวิธีทั่วไปซึ่งมีทั้ง
แบบใช้ความดันต่า (Low Pressure Mix) และแบบใช้ใบกวนดิน (Rotary Mix) ในปัจจุบันมีการนาเสาเข็ม
ดินซีเมนต์ไปประยุกต์ใช้หลายรูปแบบเช่น ฐานรากงานถนน ลานจอดเครื่องบิน เขื่อน ประตูระบายน้า
รวมไปถึงการเพิ่มเสถียรภาพให้กับตลิ่งของคลอง

2.2

กำรเพิ่มกำลังรับน้ำหนักและเสถียรภำพของดินเฉพำะจุด
เป็นการปรับปรุงคุณสมบัติและกาลังของดินหรือหินเฉพาะจุด เช่น งานอัดฉีดรอยแตกของชั้นหินหรือดิน
ในงานก่อสร้างเขื่อน การเพิ่มเสถียรภาพและกาลังของดินในงานขุดหรืองานเจาะเฉพาะที่

3. งำนก่อสร้ำงกำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม
กาแพงกันดินชนิดไดอะแฟรมเป็นการก่อสร้างกาแพง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นโครงสร้างรับ น้าหนักและป้องกัน
การเคลื่ อ นตั ว ของดิ น ทางด้ า นข้ า ง โดยจะท าการก่ อ สร้ า ง
กาแพงในชั้นที่ต่ากว่าผิวดินด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กคล้ายคลึง
กับการทาเสาเข็มเจาะแบบเปียก ซึ่งการใช้เทคโนโลยีในการ
ก่อสร้างกาแพงกันดินชนิ ดนี้ทาให้ไม่ต้องใช้ Sheet Pile และ
สามารถสร้ า งก าแพงกั น ดิ น ใต้ ดิ น แบบถาวรที่ มี ห น้ า ตั ด เป็ น
สี่เหลี่ยมเหมือนกาแพงทั่วไป แต่มีความแข็งแรงและสามารถ
ป้องกันการรั่วซึมของน้าได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เพื่อเป็นโครงสร้าง
ของชั้ น จอดรถใต้ ดิ น ก าแพงอาคารผู้ โ ดยสารส าหรั บ ระบบ
รถไฟฟ้าใต้ดิน และอุโมงค์ลอดทางแยก เป็นต้น
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ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขัน
ในปี 2559 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตขึ้นจากปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักจากการลงทุนของภาครัฐในโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ (เช่น โครงการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟรางคู่ โครงการมอเตอร์เวย์ โครงการพัฒนาส่วนต่อขยายสนามบินสุวรรณ
ภูมิ เป็นต้น) ที่เริ่มจะทยอยออกมา รวมถึงภาคการส่งออกที่เริ่มมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2559 ในขณะที่
การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังไม่ฟื้นตัวมากนัก ในส่วนการลงทุนของภาคเอกชน ถึงแม้จะมีการชะลอตัวในครึ่งปีแรก แต่ก็เริ่ม
กลับมามีทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 ทาให้ภาพรวมการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2559 (คาดการณ์โดย
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) อยู่ในระดับร้อยละ 3.2
ธุรกิจของงานฐานรากซึ่งประกอบไปด้วยงานก่อสร้างเสาเข็ม กาแพงดิน และงานปรับปรุงคุณภาพดิน เป็นต้นนั้น
ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นสาคัญ โดยในปี 2559 อุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มเจาะมีทิศทางชะลอตัวลงจากปีก่อน
ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดปรับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี 2559 แต่จากการที่ภาครัฐเริ่มสามารถผลักดันโครงการเมกกะโปรเจค
ต่างๆออกมาได้ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3 ส่งผลให้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 อุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มเจาะเริ่มที่จะฟื้นตัว และ
การแข่งขันในตลาดปรับลดลง
สาหรับปี 2560 จากการที่ภาครัฐมีนโยบายผลักดันเรื่องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น โครงการรถไฟฟ้า
โครงการรถไฟรางคู่ โครงการมอเตอร์เวย์ โครงการพัฒนาส่วนต่อขยายสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น น่าจะช่วยกระตุ้นให้การ
ลงทุนของภาคเอกชน เช่น อาคารสานักงานและอาคารคอนโดมีเนียมต่างๆมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้างในภาพรวม รวมถึงอุตสาหกรรมก่อสร้างงานฐานราก ทาให้บริษัทคาดว่า ภาพรวมของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ก่อสร้างในปี 2560 น่าจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้น โดยน่าจะเห็นภาพการขยายตัวที่ชัดเจนในช่วงครึ่งหลังของปี 2560
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องความต่อเนื่องของภาครัฐในงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่อาจทาให้
การเติบโตของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมก่อสร้างไม่เป็นไปตามที่คาดได้
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มเจาะรายใหญ่ ได้แก่ บจ.อิตัลไทย เทรวี่ , บมจ.ไพลอน, บมจ.ซีฟ
โก้, บจ.สยามโทเนะ, บจ.สแตนด์ไพล์ และ บจ.ไทยบาวเออร์ ซึ่งหากพิจารณาในแง่ของรายได้และกาลังการผลิต (จานวนชุด
เครื่องจักร) ถือได้ว่าบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นลาดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม
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โครงสร้ำงเงินทุน
ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 มีดังนี้
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หมายเหตุ:

รำยชือ่ ผูถ้ อื หุน้
กลุม่ แสงอำรยะกุล *
บริษทั
ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
บริษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
นำย
พิสนั ติ์
ศิรศิ ุขสกุลชัย
นำย
เผด็จ
หงษ์ฟ้ำ
นำย
ชำย
มโนภำส
บริษทั ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
นำย
สุชำติ
บุญบรรเจิดศรี
กองทุนเปิด ซี ไอเอ็มบี-พรินซิ เพิล ไทย ไดนำมิก อินคัม อิควิตี้
นำย
สมศักดิ์
วิรยิ ะพิพัฒน์
ผูถ้ อื หุน้ รำยอื่ น
รวม

จำนวนหุน้
187,001,773
31,538,884
13,495,900
7,368,998
6,837,800
6,288,000
5,778,700
7,643,000
4,753,900
4,347,873
99,881,870
374,936,698

ร้อยละ
49.88
8.41
3.60
1.97
1.82
1.68
1.54
2.04
1.27
1.16
26.64
100.00

* กลุ่มแสงอารยะกุล ประกอบไปด้วย นายชเนศวร์ นายบดินทร์ นายวงศ์ชัย และนายอนนต์ แสงอารยะกุลถือหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 35.005, 8.001, 6.668 และ 0.202 ตามลาดับ

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็
ตาม บริษัทอาจกาหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กาหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจาเป็นที่จะต้องนาเงินกาไร
สุทธิจานวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดาเนินงานหรือการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทให้ความ
เห็นชอบ และให้นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
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กำรจัดกำร
โครงสร้ำงกำรจัดกำร
บริษัทมีโครงสร้างการบริหารจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้
คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารกิจการและ
บริหารความเสีย่ ง

คณะกรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการ

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

เลขานุการบริษทั

กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่
ฝ่ ายงานวิศวกรรม และการตลาด

กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่
ฝ่ ายงานซ่อมบารุง

กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่
ฝ่ ายการจัดการและการเงิน

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ฝ่ ายการจัดการ

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ฝ่ ายงานวิศวกรรม

ผูอ้ านวยการฝ่ ายก่อสร้าง

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบุคคล

ผูอ้ านวยการฝ่ ายจัดซือ้

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
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โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 ชุด ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
กิจการและบริหารความเสี่ยง โดยมีรายชื่อและขอบเขตอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

คณะกรรมกำรบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัทมีจานวนทั้งสิ้น 9 คน ประกอบด้วย
 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 66.67 ของคณะกรรมการทั้งคณะประกอบด้วย
- กรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 44.45 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการอิสระมีความ
เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- กรรมการที่ไม่อสิ ระ 2 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 22.22 ของคณะกรรมการทั้งคณะ
 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของคณะกรรมการทั้งคณะ
โดยรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้
ชื่อ-นำมสกุล
1. นายเสรี จินตนเสรี
2. ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย

1

3. ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร
4. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล1
5. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล
6. ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล
7. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์
8. นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย
9. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี2

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และประธานกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
กรรมการ

ทั้งนี้มีนางสาวฐิติมา เตียวประทีป เป็นเลขานุการบริษัท
หมายเหตุ
1. เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท
2. ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 วันที่ 23 มีนาคม 2559 เพื่อดารงตาแหน่งแทนนายบดินทร์ แสงอารยะกุล ที่ลาออก

โดยมีศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการอิ สระ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญงาน
วิศวกรรมโครงสร้าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทโดยตรง

รำยงำนประจำปี 2559

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน)
27

นอกจากนี้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีความหลากหลายในสาขาวิชาชีพ
และมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญซึ่งจาเป็นและเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของ
บริษัท ดังนี้

ควำมเชี่ยวชำญ

จำนวนคน

ร้อยละ

 ก่อสร้างงานฐานราก และวิศวกรรม

3

33.33

 บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

4

44.45

 กฎหมาย

1

11.11

 เครื่องจักรกลหนัก

1

11.11

รวม

9

100

โครงสร้างองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทแบ่งตามทักษะวิชาชีพ
กฎหมาย
11.11%

เครื่องจักรกลหนัก
11.11% ก่อสร้างงานฐานรากและวิศวกรรม
33.33%

บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
44.45%

ก่อสร้างงานฐานรากและวิศวกรรม

บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

กฎหมาย

เครื่องจักรกลหนัก
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คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ ดาเนินการจัดการและกากับดูแลกิจการของบริษัทฯตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และ
ข้ อ บั ง คั บ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ตลอดจนวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริตและระมัดระวัง
คณะกรรมการบริษัทมาจากการแต่งตั้งของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทาหน้าที่
ให้คาแนะนาและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อทา
หน้าที่เกี่ยวกับ การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนให้การกากับดูแลกิจการเป็นไป
ตามบรรษัทภิบาลที่ดี
ในการประชุ มคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท ร่วมกัน
พิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สาคัญได้นาเข้ารวมไว้แล้ว และกรรมการ
แต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
เลขานุการบริษัท มีการจัดส่งวาระการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งเอกสารดังกล่าว ได้
ให้ข้อมูลและรายละเอียดอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการพิจารณา อย่างไรก็ตาม ในเรื่องที่ไม่สามารถเปิดเผยเป็นลายลักษณ์
อักษร หรือการเปิดเผยล่วงหน้าจะส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทสามารถนาเรื่องมาอภิปรายในที่ประชุมได้
ในระหว่า งการประชุม ประธานกรรมการจั ดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจั ดการจะนาเสนอเรื่องต่างๆและ
กรรมการสามารถจะอภิปรายปัญหาสาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ ประธานกรรมการส่งเสริมให้กรรมการมีการ
ใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ตั ด สิ น ใจ ซึ่ ง กรรมการได้ ใ ห้ ค วามสนใจกั บ ทุ ก วาระที่ น าเข้ า สู่ ที่ ป ระชุ ม รวมถึ ง เรื่ อ งการก ากั บ ดู แ ลกิจ การ
นอกจากนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงในแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุม เพื่อนาเสนอข้อมูล ปัญหา
และชี้แจงรายละเอียด เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งยัง
เป็นการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็นเพิ่มเติมผ่านการสอบถามผู้บริหารระดับสูง อีกทั้งในบางประเด็นที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ
กรรมการบริษัทสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านเลขานุการของบริษัท
รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วยสาระสาคัญ เช่น วันเวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุดการประชุม
รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและขาดประชุม สรุปสาระสาคัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและข้อสังเกต มติ
คณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย บริษัทได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท
เป็นรูปเล่ม สามารถสืบค้นง่าย แต่แก้ไขไม่ได้ มีการบันทึกและเปิดเผยจานวนครั้งการเข้าประชุมคณะกรรมการ โดยการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจัดขึ้นทุกไตรมาส ส่วนการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินงานของบริษัทจะจัดขึ้นเป็นประจา จึงมีการรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารกิจการ
และบริหารความเสี่ยงนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทคือ นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล และนายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล ลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท หรือนายชเนศวร์ แสงอารยะกุล หรือ นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับ
นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์ หรือนายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย รวมเป็นสองคนและประทับตราสาคัญของบริษัท
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ประธำนกรรมกำร
บทบำท และหน้ำที่ ของประธำนกรรมกำร
1. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
ผู้ถือหุ้นดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสาเร็จลุล่วง
2. เป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุก
คนมีส่วนร่วมในการประชุม
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2
ฝ่ายเท่ากัน
4. รับผิดชอบในฐานะผู้นาของคณะกรรมการในการกากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร
กิจการและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการชุดย่อย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กาหนดไว้
โดยในปี 2559 คณะกรรมการเห็ น ว่ า ประธานกรรมการสามารถท าหน้ า ที่ ใ นการนาประชุ ม และสนั บ สนุน ให้
กรรมการได้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้อย่างดีเยี่ยม
นอกจากนี้ กรรมการบริษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน) ของตนเอง และ
คู่สมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภายหลังกรรมการท่านนั้นได้รับการเลือกตั้งให้เป็น
คณะกรรมการบริษัท หลังจากนั้นหากกรรมการบริษัท และคู่สมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการทาธุรกรรมการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน) กรรมการท่านนั้นก็จะรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ นั้นต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป โดยรายงานการถือครองหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 ประกอบด้วย
รำยชื่อกรรมกำร
และผู้บริหำร

1
2
3
4
5
6
7
8
9

นายเสรี จินตนเสรี
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย
กรรมการอิสระ
ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร
กรรมการอิสระ
ดร. ชัยพัฒน์ สหัสกุล
กรรมการอิสระ
นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล
กรรมการ
ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล
กรรมการ
นายสมศักดิ์ วิริยะพิพฒ
ั น์
กรรมการ
นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย
กรรมการ
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี1
กรรมการ

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
ของตนเอง
คู่สมรส/
บุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภำวะ
1,986,623
-

กำรถือครองหุ้น (หุ้น)
กำรเปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงปี
ไม่เปลี่ยนแปลง

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ของตนเอง
คู่สมรส/
บุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภำวะ
1,986,623
-

-

-

ไม่เปลี่ยนแปลง

-

-

-

-

ไม่เปลี่ยนแปลง

-

-

-

1,249,998

ไม่เปลี่ยนแปลง

-

1,249,998

26,375,000

-

ไม่เปลี่ยนแปลง

26,375,000

-

139,495,066

-

ไม่เปลี่ยนแปลง

139,495,066

-

4,347,873

-

ไม่เปลี่ยนแปลง

4,347,873

-

7,368,998

-

ไม่เปลี่ยนแปลง

7,368,998

-

7,643,000

-

ไม่เปลี่ยนแปลง

7,643,000

-
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รำยชื่อกรรมกำร
และผู้บริหำร

10

นายบดินทร์ แสงอารยะกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายการจัดการและ
การเงิน
นายชัยพล สุทธมนัสวงษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายบัญชีและการเงิน

11
12
13
14
15

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
ของตนเอง
คู่สมรส/
บุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภำวะ
31,375,000
-

กำรถือครองหุ้น (หุ้น)
กำรเปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงปี
ไม่เปลี่ยนแปลง

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ของตนเอง
คู่สมรส/
บุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภำวะ
31,375,000
-

-

-

-

-

-

นายวีรทัศน์ จิรเดชวิโรจน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายการจัดการ
นางสุรีรัตน์ นาคะผดุงรัตน์
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชี
นายกรณ์ ทองศรี
ผู้อานวยการฝ่ายบุคคล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นายรัฐกร นาคาไชย
ผู้อานวยการฝ่ายงานวิศวกรรม

-

-

-

-

-

หมายเหตุ
1.

ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 วันที่ 23 มีนาคม 2559 เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการแทนนายบดินทร์
แสงอารยะกุล ที่ลาออกเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนั้นจานวนหุ้น ณ ต้นงวด จึงเป็นจานวนหุ้น ณ วันที่ 23 มีนาคม 2559

ขอบเขต อำนำจอนุมัติ หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอานาจอนุมัติ เรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบในการกากับดูแลบริษัทให้
เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้ นที่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการ
กาหนด ทบทวน และอนุมัติ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย(ที่สอดคล้องกับภารกิจ) กลุยทธ์ ทิศทางการดาเนินงานในแต่ละปี และติดตาม
ผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ได้กาหนดไว้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท มีการ
แยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน โดยมีการกาหนดอานาจอนุมัติ หน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่สาคัญของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาปีภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
3. จัดให้มีการทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบั ญชี
ตรวจสอบแล้ว และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมี
อานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ
อาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอานาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงมีอานาจหน้าที่ใน
การปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
กิจการและบริหารความเสี่ยง ซึ่งการมอบอานาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจที่ทาให้คณะกรรมการ
บริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มี
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ส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทากับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการ
ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
5. กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกากับดูแลการบริห ารและ
การจัดการของคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายเว้น
แต่ในเรื่องดังต่อไปนี้คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดาเนินการ อันได้แก่ เรื่อง
ที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถื อหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การ
ขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของ
บริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมี
ขอบเขตหน้ า ที่ ใ นการก ากั บ ดู แ ลให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อขายทรัพย์สินที่สาคั ญตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง กรรมการ
ผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจ การของบริษัท หรือเข้า
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นกรรมการ
ของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัทไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมี
มติแต่งตั้ง
9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททา
ขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

คณะกรรมกำรตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกำร
องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกำร
บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน
โดยกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือ
การเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน ซึ่งจะมีผลให้การดาเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการมีวาระ
การดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
เมื่อกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการครบวาระการดารงตาแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้จานวนสมาชิกน้อยกว่าจานวนที่กาหนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริษัท
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3
เดือนนับแต่วันที่จานวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับ
ดูแลกิจการ
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โดยรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้
ชื่อ-นำมสกุล

ตำแหน่ง

1. ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ

2. ดร. ชัยพัฒน์ สหัสกุล

กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ

3. ศ.กิตติคุณ ดร. วินิต ช่อวิเชียร

กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ

หมายเหตุ ทั้งนี้มี นางสาวฐิติมา เตียวประทีป เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ

ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย และดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุลเป็นกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ 2 ท่านที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอโดยมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี และ
มากกว่า 20 ปี ตามลาดับ
ขอบเขต อำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกำร
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาเสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ภายนอกของบริษัท
5. ร่วมให้ความเห็นชอบในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง กาหนดค่าตอบแทน โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท
7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนาเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการเห็นชอบ
ด้วย
9. จัดทารายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี
ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการและต้อง
ประกอบด้วยรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
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(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ แต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ทาหน้าที่กากับดูแลกิจการตามหลักการกากับดูแลที่ดี
11. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็น
ประจาอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน
และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการ
อิสระ ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
เมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครบวาระการดารงตาแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการสรรหาและ
พิจ ารณาค่ า ตอบแทนไม่สามารถอยู่ได้จ นครบวาระ ให้ค ณะกรรมการบริษัทแต่ง ตั้ง บุค คลที่มีคุ ณสมบัติค รบถ้วนขึ้นเป็น
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจานวนครบตามที่
คณะกรรมการบริษัทกาหนด
โดยรายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้
ชื่อ-นำมสกุล

ตำแหน่ง

1. ศ.กิตติคุณ ดร. วินิต ช่อวิเชียร

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /กรรมการอิสระ

2. ดร. ชัยพัฒน์ สหัสกุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

3. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้มี นายกรณ์ ทองศรีเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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ขอบเขตและอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
1. พิจารณาโครงสร้าง ของคณะกรรมการบริษัททั้งในเรื่องของจานวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดประเภท
และความซับซ้อนของธุรกิจ คุ ณ สมบัติของคณะกรรมการแต่ละท่า นในด้า นทักษะ ประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดาเนินกิจการอยู่
2. คั ด เลื อ ก สรรหาบุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถเหมาะสมกั บ กิ จ การของบริ ษั ท และสมควรเสนอชื่ อเป็ น
กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในกรณีที่ตาแหน่งว่างลง เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
3. พิจารณาคัดเลือกกรรมการที่ไปดารงตาแหน่งในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม
4. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แก่ ค่าตอบแทน
รายเดือน บาเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัว
เงิน เพื่อกาหนดให้มีความเหมาะสม
5. กาหนดเกณฑ์ประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
6. พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ) ให้แก่
กรรมการและพนักงาน รวมถึงการพิจารณาให้ความเห็นชอบในกรณีที่มีกรรมการ หรือพนักงานได้รับการ
จัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ของจานวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ จะจัดสรร และต้องไม่มีกรรมการรายใดใน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่จะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ด้วย จึงจะมีสิทธิ
ในการให้ความเห็นชอบ
7. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้ช่วยศึกษาและกลั่นกรองงาน จึงต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
หลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผลการปฏิบัติงานในปีที่
ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจาปีของบริษัท และในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี
8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมกำรบริหำรกิจกำรและบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสม
เพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงของบริษัท
โดยรายชื่อคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้
ชื่อ-นำมสกุล

ตำแหน่ง

1. ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล

ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง

2. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง

3. นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
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ขอบเขตและอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรกิจกำรและบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่อง
เกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการ
บริหารงาน การจัดการความเสี่ยง และอานาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึง
การตรวจสอบและติ ด ตามผลการด าเนิน งานของบริษั ท ตามนโยบายที่ กาหนด โดยสรุ ป อ านาจอนุ มั ติ หน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่สาคัญได้ดังนี้
1. กาหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดาเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
2. กาหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอานาจการบริหารต่างๆของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบ
3. พิจารณาโครงการลงทุนของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญ ๆ ที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามที่จะได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
5. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารจัดการสานักงานในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ
6. เจรจาและเข้าทาสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมทั้งการจัดซื้ อจัดจ้างที่เกี่ยวกับโครงการ
ก่อสร้างอันเป็นปกติธุระของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท สาหรับโครงการภาคเอกชน และวงเงินไม่
เกิน 400 ล้านบาท สาหรับโครงการภาครัฐ ที่คู่สัญญาเป็นเอกชน และวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สาหรับ
โครงการภาครัฐที่คู่สัญญาเป็นภาครัฐ
7. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การปฏิบัติการ และด้านการ
บริหารงานอื่น
8. มีอานาจอนุมัติในการเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร กาหนดชื่อผู้มีอานาจเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของบริษัท รวมถึง ดาเนินการต่างๆเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากดังกล่าว
9. ทาหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร
10. ดาเนินการต่างๆที่จาเป็นเพื่อการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท
ทั้ง นี้ อานาจของคณะกรรมการบริ หารกิจ การและบริ หารความเสี่ยงจะไม่ รวมถึง การอนุ มั ติรายการใดที่ ค ณะ
กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ และ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง การอนุ มั ติ ร ายการในลั ก ษณะดั ง กล่ า วจะต้ องเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกาหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดาเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการ
กาหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว
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ผู้บริหำร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหาร ดังนี้
ชื่อ-นำมสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล
นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย
นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์
นายบดินทร์ แสงอารยะกุล
นายวีรทัศน์ จิรเดชวิโรจน์
นายชัยพล สุทธมนัสวงษ์
นางสุรีรัตน์ นาคะผดุงรัตน์
นายกรณ์ ทองศรี
นายรัฐกร นาคาไชย

ตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานวิศวกรรมและการตลาด
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานซ่อมบารุง
รักษาการผู้อานวยการ – ฝ่าย Equipments & Facilities
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการจัดการและการเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการจัดการ
รักษาการผู้อานวยการ – ฝ่ายจัดซื้อ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชี
ผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้อานวยการฝ่ายวิศวกรรม

ขอบเขต อำนำจอนุมัติ และหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
1. รับผิดชอบการบริหารงานประจาวันของบริษัท และควบคุมดูแลบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริษัท
2. ดาเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
และ/หรือคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงของบริษัท
3. เป็นผู้รับมอบอานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย
ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุ มคณะกรรมการและ/หรือมติค ณะ
กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงของบริษัททุกประการ
4. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารจัดการสานักงานในวงเงินไม่เกินห้าล้านบาทต่อรายการ
5. เจรจาและเข้าทาสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับโครงการ
ก่อสร้างอันเป็นปกติธุระของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท
6. มีอานาจในการว่าจ้าง และกาหนดผลตอบแทนให้แก่พนักงานทั้งหมดของบริษัทตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่าย
นายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพของบริษัท
อย่างไรก็ตาม อานาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตาม
กฎเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการ
อนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
รายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการ
ดาเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกาหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว
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กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำร
กำรสรรหำกรรมกำรอิสระ
 องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรอิสระ
บริ ษั ท ได้ ก าหนดให้ อ งค์ ป ระกอบของคณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ ข อง ก.ล.ต. คื อ มี
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีหลักเกณฑ์ในการสรรหา
กรรมการอิสระเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระซึ่งเข้มกว่าข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม่ โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการสรรหาดังนี้
นิยำมกรรมกำรอิสระ
บริษัทได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระ ไว้ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมการถือครองหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบั บที่ 4) พ.ศ. 2551) ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ
ด้วย
2. ไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น (ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
(กรรมการที่ดารงตาแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทาหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มี
อานาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้
แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน (บริษั ทย่อย
ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นลาดับเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย
4. ไม่มี (ในปัจจุบัน) หรือเคยมี (ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุ ค คลที่อาจมีค วามขัด แย้ง ในลักษณะที่อาจเป็ น การ
ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็น(ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น(ในช่วง 2 ปีก่อน
ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ) ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ กรรมการซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ก รรมการอิ ส ระ หรื อ ผู้ บ ริ ห าร ของผู้ ที่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ( NTA) ของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาท
ขึ้นไปแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า โดยการคานวณมูลค่าดังกล่าวให้นับรวมรายการในช่วง 1 ปีก่อน
หน้าที่ทากับบุคคลเดียวกัน โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวให้รวมถึงการทารายการทางการค้าที่
เป็นธุรกรรมปกติ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ และการ
ให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
5. ไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น (ในช่วง 3 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง
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ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
6. ไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น (ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ง
รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสอง
ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
โดยกระบวนการในการสรรหาจะเหมือนกับกระบวนการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด โดยได้กล่าว
ไว้ในหัวข้อถัดไป

กำรสรรหำกรรมกำรใหม่และผู้บริหำรระดับสูงสุด
หลักเกณฑ์และกระบวนกำรในกำรคัดเลือกแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ (รวมถึงผู้บริหำรระดับสูงสุด) และกำรพ้น
จำกตำแหน่งกรรมกำร
การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ รวมทั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกราย ไม่ว่าจะ
เป็นกรณีกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระ โดยอาจพิจารณาใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional
Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ
ใหม่ ดังนี้
1) ความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จาเป็นและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของบริษัท เพื่อสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการในการกากับดูแลบริษัท
2) คุณสมบัติตามข้อกาหนดทางกฎหมาย ประกาศของ ตลท. และกลต. และข้อบังคับของบริษัท
3) มีประวัติการทางานที่โปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพ
4) การไม่จากัดเพศ
องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตาแหน่งกรรมการของบริษัทนั้นได้กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการทุกคนจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
กาหนด
ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้ าจานวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจาก
ตาแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป
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ให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้า
มาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจานวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
บุค คลซึ่ง ได้รับเลือกให้ เป็ นกรรมการแทนจะต้ องได้ รับมติ ของคณะกรรมการไม่ น้อ ยกว่ า สามในสี่ ของจ านวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่และจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการพ้นตาแหน่งก่อนถึงวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำร
(1) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
บริษัทมีการกาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่
ต้ อ งการ เปรี ย บเที ย บได้ กั บ ระดั บ ที่ ป ฏิ บั ติ อ ยู่ ใ นอุ ต สาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้ า ที่ ขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบ
(Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน โดยกาหนดองค์ประกอบ
เป็น 3 ส่วน คือ (1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งสะท้อนความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ (2) เบี้ยประชุมเพื่อแสดงให้เห็น
ความสาคัญ และการอุทิศเวลาในการเข้าประชุม (3) โบนัสซึ่งเป็นค่าตอบแทนพิเศษที่ จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้งตามมูลค่าที่
สร้างให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทาหน้าที่พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการใน
เบื้องต้น เพื่อนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาก่อนนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจาทุกปี
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 มีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าตอบแทนรายเดือน
ปี 2558
ปี 2559
(บาทต่อเดือน)
(บาทต่อเดือน)
- ประธานกรรมการบริษัท
50,000
50,000
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
25,000
25,000
- กรรมการ
21,000
21,000
ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนี้
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2. ค่าเบี้ยประชุม
- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ปี 2558
(บาทต่อครั้ง)
5,000
5,000
5,000

ปี 2559
(บาทต่อครั้ง)
5,000
5,000
5,000

3. โบนัสเป็นวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร
กล่าวโดยสรุป กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบที่ 1 2 และ 3 แต่กรรมการที่
เป็นผู้บริหารมีโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบที่ 2 และ 3 เท่านั้น

รำยงำนประจำปี 2559

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน)
41

ค่ำตอบแทนกรรมกำรที่ได้รบั ในปี 2559

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อกรรมการ
นำยเสรี จินตนเสรี
ดร. ปัญจะ เสนำดิสยั
ดร. ชัยพัฒน์ สหัสกุล
ศ.กิตติคุณ ดร. วินติ ช่อวิเชียร
นำยวงศ์ชยั แสงอำรยะกุล
ดร. ชเนศวร์ แสงอำรยะกุล
นำยบดินทร์ แสงอำรยะกุล
นำยสมศักดิ์ วิรยิ ะพิพัฒน์
นำยพิสนั ติ์ ศิรศิ ุขสกุลชัย
นำยสุชำติ บุญบรรเจิดศรี
รวม

ค่าตอบแทนรายเดือน
600,000
300,000
252,000
252,000
252,000

189,000
1,845,000

คณะกรรมการบริษัท
40,000
40,000
40,000
40,000
35,000
40,000
5,000
35,000
40,000
30,000
345,000

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559
ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
และกากับดูแลกิจการ
พิจารณาค่าตอบแทน
25,000
25,000
25,000

75,000

20,000
20,000
20,000

60,000

โบนัสกรรมการ
571,429
285,714
285,714
285,714
250,000
285,714
35,715
250,000
285,714
214,286
2,750,000

รวม
1,211,429
650,714
622,714
622,714
557,000
325,714
40,715
285,000
325,714
433,286
5,075,000
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ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำร
ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริษัท และผลงานของแต่ละบุคคลตามระบบ Key Performance Indicators โดยในปี 2559 สามารถสรุป
ค่าตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับเป็นดังนี้

ปี 2558
ตำแหน่ง

กรรมการบริหาร
และ ผู้บริหาร

ปี 2559

จำนวน (ท่ำน)

จำนวนเงิน (ล้ำนบำท)

รำยละเอียดค่ำตอบแทน

จำนวน (ท่ำน)

จำนวนเงิน
(ล้ำนบำท)

10

16.199

เงินเดือน โบนัส ประกันสังคม
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ

9

16.070

รำยละเอียดค่ำตอบแทน
เงินเดือน โบนัส ประกันสังคม กองทุน
สารองเลี้ยงชีพ

(2) ค่ำตอบแทนอื่น
-ไม่มี-
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จำนวนครั้งที่เข้ำประชุม
ชื่อ – นำมสกุล
1. นายเสรี จินตนเสรี
2. ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย
3. ศ.กิตติคุณ ดร.วินติ ช่อวิเชียร
4. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
5. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล
6. ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล
7. นายบดินทร์ แสงอารยะกุล
8. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์
9. นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย
10. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี1

ตำแหน่งในคณะกรรมกำรบริษัท
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
กรรมการ

คณะกรรมกำร
(8 ครั้ง)

ปี 2559
คณะกรรมกำรตรวจสอบและ
กำกับดูแลกิจกำร
(5 ครั้ง)

คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน
(4 ครั้ง)

8/8
8/8

5/5

8/8

5/5

4/4

8/8

5/5

4/4

7/8

4/4

8/8
1/1
7/8
8/8
6/6

หมายเหตุ 1 ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 วันที่ 23 มีนาคม 2559 เพื่อดารงตาแหน่งแทนนายบดินทร์ แสงอารยะกุล ที่ลาออก
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กำรกำกับดูแลกิจกำร
การกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรือบรรษัทภิบาล ตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แ ห่ง
ประเทศไทย คือ ระบบที่จัดให้มีโครงสร้าง และกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นาไปสู่การเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้
เสียอื่นด้วย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
กิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกากั บหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานของการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 และ 2 สิทธิของผู้ถือหุ้นและกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย เช่น การเข้า
ร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น การอนุมัติจ่ายเงินปันผล การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น
และสิทธิมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่สาคัญให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
ในเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชุมและเสนอชื่อกรรมการบริษัทล่วงหน้าตั้งแต่ ต้นเดือนธันวาคม โดยคณะกรรมการได้กาหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่เสนอ รายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา ช่องทางรับเรื่อ ง กาหนดเวลารับเรื่อง และได้มี
การแจ้งข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์ในเว็บไซต์
ของบริษัท ส่วนการส่งหนังสือเชิญประชุม บริษัทได้แนบข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบต่างๆ และรายชื่อกรรมการอิสระในกรณีไม่สามารถมาร่วมประชุมได้แต่ต้องการตัวแทนในการ
มอบฉันทะ โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารแนบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท
ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาข้อมูลก่อนได้รับเอกสารฉบับจริง
ในวันประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมทุกท่านหากไม่มีเหตุจาเป็นซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อเริ่มประชุมประธานในที่ประชุมซึ่งเป็นประธานกรรมการได้แจ้ง
กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และให้สิทธิผู้ถือหุ้นได้เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความ
คิดเห็นและซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่ง
คาถามมายังบริษัทล่วงหน้าผ่านทางอีเมลของบริษัทอีกด้ วย อีกทั้ง บริษัทไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสาคัญเพิ่มเติมในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่
จากัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสายอีกด้วย (หากผู้ถือหุ้นท่านใดมาสาย ก็ยังมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงใน
วาระถัดไป)
ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทารายงานการประชุมและเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท
ภายใน 14 วัน
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สาหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน คณะกรรมการมีนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบ
ข้อมูลภายในนาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น ซึ่งรายละเอียดอยู่ในหัวข้อการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
นอกจากนี้ในเรื่องการทารายการที่เกี่ยวโยง บริษัทมีมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการที่เกี่ยวโยง ซึ่ง
กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิออกเสียงในกระบวนการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้
เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัท ได้ให้ความสาคัญในการดูแลและคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายใน และภายนอกบริษัท ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน
ลู ก ค้ า คู่ ค้ า คู่ แ ข่ ง ทางการค้ า ตามสิ ท ธิ ที่ มี ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและส่ ว นรวม
คณะกรรมการจึงได้กาหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมธุรกิจ สาหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร
และพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดาเนินงาน โดยถือเป็นภาระหน้าที่ และเป็นวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติ ซึ่งสรุป
ได้ดังนี้
พนักงำน
บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่สาคัญของบริษัทฯ เป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้การดูแลตลอดจนให้ ความเป็นธรรมในด้านโอกาส ผลตอบแทน
การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล
2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
3. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานแต่ละคน
4. ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาพนักงานในหลายรูป แบบ อาทิ
การจัดสัมมนา การฝึกอบรม เป็นต้น
5. ก าหนดนโยบายค่ า ตอบแทนพนั ก งานและสวั ส ดิ ก ารแก่ พ นั ก งานอย่ า งเป็ น ธรรม ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการ
ดาเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น เช่น สภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน
และความสามารถในการทากาไรในแต่ละปี เป็ นต้น และในระยะยาว เช่ น การวัดผลการปฏิบัติง านตาม
Balance Scorecard เป็นต้น
6. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
โดยในปี 2559 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้อง หรือข้อร้องเรียนใดๆ ระหว่างบริษัท กับพนักงาน
ลูกค้ำ
บริษัทฯ เชื่อมัน่ ในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นผู้มี
พระคุณของบริษัทอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯจึงได้กาหนดนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้
1. ให้บริการอย่างมีคุณภาพแก่ลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
2. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยไม่ มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
คุณภาพ ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของบริการนั้นๆ
3. พึงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้งให้คาแนะนาในบริการที่ดี และเป็นประโยชน์
ต่อลูกค้า
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4. ไม่พึงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากลูกค้า โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่ของตน
5. ไม่พึงนาข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
โดยในปี 2559 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้อง หรือข้อร้องเรียนใดๆ ระหว่างบริษัท กับลูกค้า
เจ้ำหนี้
คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้โดยเฉพาะเรื่อง
เงื่อนไขค้าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชาระหนี้ไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและเปิดเผยถึง
การปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ทราบ เช่น ด้านการบริหารเงินทุน บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาอัตราส่วนสภาพคล่องให้อยู่ใน
ระดับสูงเพียงพอ และรักษาอัตราส่วนหนี้สิน ต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทมีความสามารถในการ
ชาระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้อย่างต่อเนื่อง ตรงตามกาหนดเวลา ด้านเงื่อนไขการค้าประกัน บริษัทมีนโยบายที่จะดูแลผู้ที่
ค้าประกันไม่ให้ได้รับความเสียหาย หากมีปัญหาบริษัทจะเข้าไปรับผิดชอบ ด้านการผิดนัดชาระหนี้ บริษัทมีนโยบาย
ที่จะไม่ผิดนัดชาระหนี้ บริษัทจะเร่งเข้าไปจัดการ และแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถชาระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้
โดยในปี 2559 บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยครบถ้วนและไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดชาระหนี้
ใดๆ
คู่ค้ำ
บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่ค้าซึ่งเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสาเร็จทางธุรกิจที่สาคัญประการหนึ่งด้วยความ
เสมอภาค และคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริษัทฯ ได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีระบบ และมีมาตรฐาน ภายใต้หลักการดังนี้
- มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
- จัดทาสัญญาที่เหมาะสมไม่เอาเปรียบคู่สัญญา
- จัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่าง
ครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
- จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขของการชาระเงินที่ตกลงกัน
2. พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน ไม่กระทา
การโฆษณาที่เป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้คู่ค้าเข้าใจผิด
โดยในปี 2559 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้อง หรือข้อร้องเรียนใดๆ ระหว่างบริษัท กับคู่ค้าและคู่สัญญา
คู่แข่งทำงกำรค้ำ
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้
1. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
2. ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางให้ร้าย
3. ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า
โดยในปี 2559 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้อง หรือข้อร้องเรียนใดๆ ระหว่างบริษัท กับคู่แข่งทางการค้า
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ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และส่วนรวม
บริษัทให้ความสาคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยปฏิบัติตามข้อกฎหมาย หรือข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมและมีมาตรการการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการดาเนินงานด้วย
โดยในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้กาหนดมาตรการในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง ส่วนหน่วยงานและโรงงาน
ซ่อมบารุง นอกจากนี้ บริษัทได้มีการรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันประหยัดทรัพยากรและพลังงานด้านต่างๆ ทั้งการใช้
ไฟฟ้า น้าประปา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้น้ามัน ซึ่งจากการติดตามพบว่า มีการใช้น้ามันอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
ในปี 2559 บริษัท ได้จัดกิจกรรมรวมน้าใจชาวไพลอน สู่น้องๆบ้านราชวิถีเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 โดย
บ้านราชวิถีได้จัดตั้งขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์และพัฒนาเด็กกาพร้าและอนาถา(ขาดผู้อุปการะ ถูกทอดทิ้ง
ครอบครัวยากจน ได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ครอบครัวแตกแยก ถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือบิดามารดาต้องโทษ
เป็นต้น) สาหรับเด็กหญิงอายุ 5-18 ปีส่งเสริมให้มีการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพแก่เด็กตามความสามารถ
และแนวถนัด เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพ ช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุขต่อไปในภาย
ภาคหน้า ทั้งนี้เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางครอบครัวและสังคมจะได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพ
อนามัย จิตใจ วิชาความรู้ การประกอบอาชีพ และทักษะชีวิต จนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้
ครอบครัวและสังคมมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหา เพื่อให้เกิดผลอย่างยั่ งยืน โดยใน
ครั้งนี้ทางบริษัทได้บริจาคทุนทรัพย์และเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นจานวนเงิน 90,000 บาท
กำรเคำรพหลักสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกาหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้
 บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
 บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการทางาน ซึ่งข้อเสนอ
ต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกาหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุก ฝ่า ย และสร้า ง
ความสัมพันธ์อันดีในการทางานร่วมกัน
 บริษัทสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย
 บริษัทรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทางาน ฯลฯ การเปิดเผย
หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้
การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทาไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย
 บริษัทไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากลและการทุจริต
 พนักงานทุกคนต้องไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือการกระทาต่อผู้อื่นบน
พื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ
นอกจากนี้ บริษัทได้กาหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดจ้างแรงงานทั้งพนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจโดยการปฏิบัติตาม
กฎหมายแรงงานโดยเคร่งครัด ทั้งในเรื่องการจ้างงานเด็ก หรือการบังคับใช้แรงงาน รวมทั้งการจัดให้มีระบบการทางานที่มุ่ง
เน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ที่เหมาะสม โดยในปี 2559 ไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่า
ฝืนในเรื่องสิทธิมนุษยชน
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ทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์
คณะกรรมการมีการกาหนดนโยบายที่จ ะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และมีแนวปฏิบัติโดย
กาหนดให้มีการตรวจสอบผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนามาใช้ภายในบริษัทก่อน เพื่อ
ป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้ อื่น หากมีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ บริษัทจะ
เร่งแก้ไขและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ถูกละเมิด
กำรต่อต้ำนทุจริต และกำรควบคุมกำรทุจริต
คณะกรรมการให้ความสาคัญในการดาเนินธุรกิจอย่างสุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส ดังนั้นในปี 2559 คณะกรรมการจึง
เห็นชอบให้บริษัทร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition : CAC)
เพื่อการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชน กับ IOD หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียน ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวถือเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
บริษัทมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต โดยในการประเมินความเสี่ยงของบริษัทได้มีการ
ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต นอกจากนี้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทได้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจาก
การทุจริต มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกากับดูแล ควบคุม ป้องกัน ติดตาม และประเมินผล ว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ควบคุมดูแล ป้องกัน และติดตามว่า
ระบบงานใดของบริษัทมีการทุจริตหรือไม่
บริษัทได้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเป็นระยะๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการ
ทุจริตของบริษัท นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการ วิศวกร โฟร์แมนผู้ควบคุมงานได้
ประกาศเจตนารมย์ร่วมกันที่จะต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร
กำรรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน
คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยกาหนดเป็นนโยบาย และ
เปิดเผยถึงการปฏิบัติให้เป็นที่ทราบอย่างชัดเจน ถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน
ทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ และได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อที่ 10 เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิด (Whistle Blowing)
บริษัทมีนโยบายที่จะเปิดโอกาสให้มีผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้ องเรี ยน
เกี่ยวกับการกระทาผิดกฏหมาย จรรยาบรรณ การถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่
บกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัทได้ โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งต่อกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการท่านใดท่าน
หนึ่งหรือเลขานุการบริษัท เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการพิจารณาแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาดาเนินการตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรต่อไป (เปิดเผยใน 56-1 หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย)
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กระบวนกำรในกำรจัดกำรเมื่อได้รับแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน
1. รวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อนาส่งให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการหรือเลขานุการบริษัทที่รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะดาเนินการ
รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือจรรยาบรรณ การละเมิดสิทธิ การรายงานทาง
การเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน โดยผู้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนอาจจะดาเนินการด้วย
ตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
2. คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการจัดการประชุม และพิจารณาเรื่องที่มีผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนจาก
ข้อเท็จจริงทั้งหมดที่รวบรวมได้ รวมถึงการซักถาม หรือขอข้อมูลจากฝ่ายบริหาร (แล้วแต่กรณี) และจัดทารายงานเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทต่อไป
3. คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ และดาเนินการตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรต่อไป
4. รายงานผลให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทราบ
คณะกรรมการบริษัทจะรายงานผลให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทราบ ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
เปิดเผยตนเอง
แนวทำงในกำรปกป้องผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้ร้องเรียน
บริษัทได้มีการกาหนดแนวทางในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน เพื่อปกป้องการกลั่นแกล้ง ข่มขู่ หรือ
ทาลายพยานหลักฐาน เช่น




ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผยตัวผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน
บริษัทจะเก็บข้อมูลเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จาเป็น โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้ง
เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
นอกเหนือจากแนวทางข้างต้นแล้ว หากผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนยังอาจได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
อีก ตนยังสามารถร้องขอให้บริษัทกาหนดมาตรการคุ้มครองได้

ช่องทำงสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษัทได้จัดให้มีผู้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนใน 2 ช่องทาง ประกอบด้วย
1.กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ทาง Email ดังนี้
 ดร.ปัญจะ เสนาดิศัย
ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
 ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
 ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ

panja.sena@gmail.com
c_vinit@hotmail.com
chaipats@icloud.com
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2.เลขานุการบริษัท ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ และ Email ดังนี้
 ทางไปรษณีย์ถึง:
นางสาวฐิติมา เตียวประทีป
เลขานุการบริษัท
บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)
เลขที่ 170/16 ซอยสามมิตร (สุขุมวิทซอย 16)
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
 ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 6618242 ต่อ 110
 ทาง Email thitima@pylon.co.th

หมวดที่ 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินทาง
เว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลขององค์กร การกากับดูแลกิจการที่ดี โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการ
รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ของบริษัททั้งจากภายในและภายนอกทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่จะมีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดรายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1) และงบการเงินของ
บริษัทได้ ซึ่งจะทาให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทาหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งผู้บริหารมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและพบปะนักลงทุน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อการ
บริหารงานของบริษัท โดยกิจกรรมในปี 2559 มีดังนี้
 การนาเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) จานวน 2 ครั้ง
 โครงการพบปะผู้บริหาร (Analyst and Investor Meeting) จานวน 35 ครั้ง
 การแถลงข่าวผลประกอบการและทิศทางการดาเนินธุรกิจ (Opportunity Day) 4 ครั้ง
ทั้งนี้บริษัทได้มีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยข้อมูลที่บริษัทนาเสนอผ่านเว็บไซต์
นั้นมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถสรุปหัวข้อได้ดังนี้
 ลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษัท
 งบการเงินของบริษัท
 เอกสารข่าว (Press Release) ของบริษัท
 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
 โครงสร้างองค์กร
 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร
 ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์
 ข้อบังคับของบริษัท
 รายงานประจาปี (สามารถดาวน์โหลดได้)
 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี (สามารถดาวน์โหลดได้)
 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี (สามารถดาวน์โหลดได้)
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ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยสานักงานคณะกรรมการกากั บหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เปิดเผยงบการเงินประจาปีและรายไตรมาส ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนก่อนครบกาหนดระยะเวลา
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่ ถูกต้อง
โปร่งใส และทั่วถึง บริษัทจึงจัดทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อรับผิดชอบติดต่อประสานงานกับผู้ลงทุน และผู้ถือหุ้น โดยสามารถ
ติดต่อได้ที่ email: info@pylon.co.th หรือติดต่อที่
1. นางสาวฐิติมา

เตียวประทีป

2. นายวีรทัศน์

จิรเดชวิโรจน์

3. นายชัยพล

สุทธมนัสวงษ์

4. นางสุรีรัตน์

นาคะผดุงรัตน์

หมายเลขโทรศัพท์ 02-661-8242 ต่อ 110
Email : thitima@pylon.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ 02-661-8242 ต่อ 103
Email : veeratas@pylon.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ 02-661-8242 ต่อ 104
Email : chaiyaphol@pylon.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ 02-661-8242 ต่อ 301
Email : sureerat@pylon.co.th

หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 9 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการอิ สระจานวน 4 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
จานวน 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอีก 2 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา
ทั้งด้านกฎหมาย บัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การกากับดูแล รวมถึงงานวิศวกรรม ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกั บธุรกิจ
ของบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่เข้มกว่าข้อกาหนดของก.ล.ต.และตลท. คณะกรรมการ
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจานวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหาร
กิจการและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีขอบเขตอานาจ
หน้ า ที่ และคุ ณ สมบั ติ ซึ่ ง ก าหนดโดยคณะกรรมการบริ ษั ท ทั้ ง นี้ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยจะรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส และคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงจะรายงานผลการ
ดาเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส
บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
หน้ำที่คณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ ทิศทางแนวโน้มของธุรกิจ ประมาณการรายได้ ประจาปี รวมถึงพิจารณา
อนุมัติงบประมาณลงทุนประจาปี นอกจากนี้ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง รวมถึงรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี) และให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายใน โดยตั้ ง แต่ ปี 2550 คณะกรรมการได้ เ ริ่ ม มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านทั้ ง คณะ ส่ ว นค่ า ตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการได้ ก าหนดนโยบายและหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทน ซึ่ ง ได้ ผ่ า นการอนุ มั ติ จ ากผู้ ถื อ หุ้ น ทั้ ง นี้ ได้ มี ก าร
เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมและพิจารณาผลการดาเนินงานของบริษัทประกอบ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กาหนด
ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย ยกเว้นคณะกรรมการบริห ารกิจการและบริหารความเสี่ยงรวมถึงกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ที่ได้รับผลตอบแทนในฐานะพนักงานบริษัทแล้ว ส่วนค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่จะมีการกาหนดตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเริ่มตั้งแต่การปฏิบัติงานในปี 2551
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วิสัยทัศน์ ภำรกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท
คณะกรรมการมีการกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย(ที่สอดคล้องกับภารกิจ) และได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวน
และอนุมัติวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และทิศทางการดาเนินงานในแต่ละปี รวมถึงได้ติดตามดูแลให้มีการนากลยุทธ์ของ
บริษัทไปปฏิบัติ
นโยบำยและวิธีปฏิบัติในกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทอื่นของกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
คณะกรรมการให้ความสาคัญกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลา
ในการกากับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงกาหนดเป็นนโยบายในการจากัดจานวนบริษัทจดทะเบียนที่ กรรมการดารง
ตาแหน่ง กรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยในปัจ จุ บันไม่มีกรรมการบริษัทที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
นอกจากนี้คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายในการไปดารงตาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ดังนี้ คือ กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน
จากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัทไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติ
แต่งตั้ง
โดยในปัจจุบันกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอันมี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท นอกจากนี้กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้ เข้าเป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน
หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการบริษัท
กำรกำหนดวำระกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร
บริษัทได้ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติมหาชน จากัด พ.ศ.2535 ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทได้จัด
ให้มีจานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัท ในปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 9 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็น
ผู้บริหารจานวน 3 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 คน กรรมการอิสระ 4 คน ทั้งนี้กรรมการแต่ละคนมีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละ 3 ปี
จริยธรรมทำงธุรกิจ
บริษัทได้ดาเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ และให้ความสาคัญกับความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
การบริหารงาน โดยยึดถือความมีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นหลักในการทาธุรกรรม รวมถึงการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่างๆ รายการระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้จัดทาจริยธรรมธุรกิจ
เพื่อเป็นคู่มือวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดความสาเร็จ และได้จัดการอบรมเพื่อให้พนักงานเห็นความสาคัญและนาไปฏิบัติ โดยในปี
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2559 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยบริษัท เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์
ของบริษัท
นโยบำยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแนวทางการปฏิบัติสาหรับกรรมการ
และพนักงาน เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจริยธรรมธุรกิจ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการแต่ละคนต้องรายงานการมีส่วนได้เสียให้บริษัททราบทุก
ครั้งที่เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งสาเนาให้ประธานกรรมการบริษัททราบด้วย
ระบบควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง ที่
7/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในจากรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ (ซึ่งได้มีการพิจารณาในที่ประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน
2559) การพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายในอิสระ (ซึ่งเป็นไปตามแบบประเมินที่สานักงาน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุง และ
ประกาศใช้เมื่อเดือน สิงหาคม 2556 ตามกรอบแนวทางการปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO ฉบับปี 2013 ซึ่ง
ครอบคลุมองค์ประกอบของระบบควบคุมภายใน 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุม
การปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ที่มีการขยายความเป็นหลักการย่อยๆ อีก 17
หลักการ) และรายงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงการตอบข้อซัก ถามของฝ่ายบริหาร ซึ่งสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุม
ภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่ มีความเหมาะสมและ
เพียงพอ ทั้งนี้รายละเอียดเรื่องระบบควบคุมภายใน บริษัทได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อที่ 11 เรื่องการควบคุมภายใน
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการดาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management
Policy) และมีระบบจัดการที่มีประสิทธิผลครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
กิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานการจัดการด้านความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ และจัดให้มี
ระบบจัดการที่มีประสิทธิผลครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงรายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการเพื่อให้ได้รับทราบและให้ข้อแนะนาต่ างๆ เป็นประจาทุกไตรมาส และให้
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ และแนวทางการ
จัดการของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ แผนงาน และวิธีการบริหารจัดการได้อย่างทันท่วงที โดยรายละเอียด
เรื่องการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อปัจจัยเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว
กำรประชุมคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริษัท มีการกาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าทุกปี และจัดประชุมไม่น้อยกว่า
6 ครั้งในแต่ละปี รวมทั้งมีการประชุมกรณีพิเศษตามความจาเป็น นอกจากนี้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุม
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ระหว่างกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย ในการประชุมแต่ละ
ครั้งมีการกาหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนทั้งวาระเพื่อทราบ และวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ค รบถ้วน
เพียงพอ และจัดส่งวาระการประชุมให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปราย
และแสดงความเห็นร่วมกันได้อย่างเปิด เผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม
บันทึกการประชุมได้มีการจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่
ประชุมจะถูกจัดเก็บไว้ที่ตู้ห้องเก็บเอกสารสาคัญของบริษัท สานักงานใหญ่ ชั้น 7 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์1 เพื่อให้กรรมการ
และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้เปิดเผยในหัวข้อที่ 8 โครงสร้าง
การจัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้ง นี้ บริษัทได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับ องค์ ประชุ มขั้นต่า ณ ขณะที่ค ณะกรรมการบริษั ทจะลงมติในที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
กรรมการทุ ก คนถื อ เป็น หน้า ที่ ที่ ต้ อ งเข้า ร่ว มประชุ ม คณะกรรมการทุ กครั้ง ยกเว้ นมี เ หตุ จ าเป็น โดยในปี 2559
คณะกรรมการได้จัดการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง การประชุมแต่ละครั้ง ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ชม. และมีอัตราการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 97.18 นอกจากนี้ ยั ง จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ระหว่ า งกรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารเมื่ อ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีอัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100
โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้เปิดเผยในหัวข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจำปีของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะปีละครั้ง โดยประกอบไปด้วย 7
หัวข้อดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ความพร้อมของกรรมการ
การกาหนดกลยุทธ์ การวางแผนธุรกิจ
การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การติดตามรายงานทางการเงินและการดาเนินงาน
การประชุมคณะกรรมการ
การสรรหากรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทน และการประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่

โดยมีกระบวนการดังนี้
เลขานุการของคณะกรรมการจะจัดส่งแบบฟอร์มให้กรรมการแต่ละท่านทาการประเมิน และจัดส่งกลับมาเพื่อ
รวบรวมและสรุปผลการประเมินให้ที่ประชุมรับทราบในเดือนธันวาคมของทุกปี หากในประเด็นใดที่ได้คะแนนต่ากว่า ระดับ C
จะนาไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยในปี 2559 ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 98.83
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กำรประเมินผลงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และนโยบำยค่ำตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจาทุกปี โดยใช้
เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสาเร็จตามแผนการดาเนินงาน (Key Performance Indicators
หรือ KPI) เพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทน และเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม
ทั้งนี้นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ นอกจากจะขึ้นอยู่กับผลประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) ตามที่
กล่าวมาข้างต้น ยังกาหนดให้สอดคล้องกับคุณสมบัติและความสามารถ สถานภาพของบริษัท รวมถึงระดับค่าตอบแทนใน
อุตสาหกรรมด้วย โดยมีค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น โบนัสและการปรับขึ้นเงินเดือน เป็นต้น
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทมีการกาหนดนโยบายและหลั กเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ
ตามที่ต้องการ เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ
(Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน โดยกาหนดองค์ประกอบ
เป็น 3 ส่วน คือ (1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งสะท้อนความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ (2) เบี้ยประชุมเพื่อแสดงให้เห็น
ความสาคัญ และการอุทิศเวลาในการเข้าประชุม (3) โบนัสซึ่งเป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้งตามมูลค่าที่
สร้างให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทาหน้าที่พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการใน
เบื้องต้น เพื่อนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาก่อนนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจาทุกปี
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกาหนดค่าตอบแทนและการปรับค่าจ้างประจาปีของ
ผู้บริหาร โดยผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริษัท และผลงานของ
แต่ละบุคคลตามระบบ Key Performance Indicators
ทั้งนี้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารภายใต้
หัวข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ
กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร และแผนกำรสืบทอดตำแหน่งผู้บริหำร
กำรพัฒนำกรรมกำร
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้
ที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ส่งเสริมให้มีการจัดส่งกรรมการ
เข้าอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ และประสบการณ์
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ทั้งนี้คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการอย่างน้อย 1 คนเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการ
เพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา
โดยในปี 2559 มีกรรมการบริษัทจานวน 2 ท่านได้เข้าอบรมหลักสูตรทีเ่ ป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ดังนี้
ชื่อ – นำมสกุล
1. ดร.ปัญจะ
เสนาดิสัย
ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
2. ดร.ชัยพัฒน์
สหัสกุล
กรรมการอิสระ

หลักสูตร
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries,

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
Managing Conflicts in the Boardroom,

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ในกรณีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลและกาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการมี
ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ ยวข้อง และได้พบปะกับผู้บริหารเพื่อให้กรรมการสามารถสอบถาม
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทาธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสนับสนุนให้กรรมการใหม่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD
ในปี 2559 มีกรรมการเข้าใหม่จานวน 1 คน ได้รับการปฐมนิเทศซึ่งบรรยายโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เนื้อหาครอบคลุม
ถึงลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จรรยาบรรณ และ
หลักการกากับดูแลกิจการ เป็นต้น
แผนพัฒนำและสืบทอดตำแหน่งผู้บริหำร
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งตั้งแต่
ระดับผู้อานวยการฝ่ายขึ้นไปจนถึงระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในการนี้แผนการสืบทอดตาแหน่งดังกล่าวรวมถึงแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และการกาหนด
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละตาแหน่ง เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดกรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติงานได้
คณะกรรมกำรชุดย่อย
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถศึกษาและตรวจสอบข้อมูลในประเด็นที่สาคัญได้อย่างรอบคอบ คณะกรรมการ
บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชานาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ก ากั บ ดู แ ล ได้ แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง เป็นต้น ทั้งนี้ โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย หน้าที่ความรับผิดชอบตาม
กฎบัตรกรรมการชุดย่อยทัง้ 3 ชุด ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ
นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ได้มีมติจัดตั้ง CG Committee
และ Risk Management Committee โดยมอบหมายให้
1. คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่คณะกรรมการกากับดูแลกิจการด้วย โดยเปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการตรวจสอบ
และกากับดูแลกิจการ (Audit and CG Committee)
2. คณะกรรมการบริหารทาหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย โดยเปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการบริหารกิจการ
และบริหารความเสี่ยง (Executive and Risk Management Committee)
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กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน
บริษัทมีนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในนาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตนและผู้อื่น โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. บริ ษั ท ให้ ค วามรู้แ ก่ก รรมการและผู้ บริ ห ารเกี่ ย วกับ การใช้ ข้ อ มู ลภายใน หน้ า ที่ ใ นการรายงานการซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกาหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทาและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยต้องรายงานดังนี้
 รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลัก ทรัพย์ต่อ
ประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอน
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทาการนับตั้งแต่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และให้ส่ง
สาเนารายงานการถือหลักทรัพย์ดังกล่า วให้แก่บริษัทภายในวันที่ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ก าหนดให้ กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานที่ รั บ ทราบข้ อ มู ล ภายในที่ มี นั ย ส าคั ญ ที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดาเนินงาน (กาหนดเวลาในการประกาศผลการดาเนินงาน คือ 45 วันนับ
จากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วันนับจากวันสิ้นปีบัญชี) หรือก่อนที่ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
4. บริษัทมีจริยธรรมธุรกิจ เป็นลายลักษณ์ อักษร ซึ่งมีข้อห้า มเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ ข อง
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์
ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท
หากพบว่ากรรมการหรือผู้บริหารรวมทั้งพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ข้อมูลภายใน และทาให้บริษัทได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย บริษัทจะดาเนินการตามที่เห็นว่าเหมาะสมซึ่งรวมถึงการ
ประสานงานกับหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
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ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษั ท ไพลอน จ ากั ด (มหาชน) มี น โยบายด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (Corporate Social
Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสาคัญในการสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
โดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการดาเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อ
สิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า เจ้าหนี้
คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐรวมถึงสังคมและประเทศชาติ
ทางบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ โดยควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตามข้อกาหนดกฎหมาย หรือ
ข้อกาหนดอื่นๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมี
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดังนี้

1. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย
เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นางาน
ก่อสร้างฐานรากทั้งด้านคุณภาพ และประสิท ธิภาพด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการดาเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงการบริหาร
จัดการตามหลักการที่ดีอันเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและดารงรักษาความ
เป็นเลิศในคุณธรรมอันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนา

2. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร ภายใต้กรอบความคิดที่ว่า การ
ทุจริตคอร์รัปชั่นได้งอกเงย และ เติบโตขึ้นในสังคมไทยอย่างต่อเนื่ อง ทั้งในภาครัฐ และ ภาคเอกชน แม้กระทั่งใน
บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ก็ยังมีการประพฤติมิชอบเช่นที่ว่านี้อยู่ ดังนั้นในฐานะผู้บริหาร และ หัวหน้าหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานในหน่วยงานก่อสร้าง จึงแสดงความร่วมมือกันในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร
โดยผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการ วิศวกร โฟร์แมนผู้ควบคุมงาน ได้ประกาศเจตนารมย์ร่วมกันเมื่อวันอังคารที่ 11
กุมภาพันธ์ 2557 ณ สานักงานใหญ่
นอกจากนี้ ค ณะกรรมการยั ง ได้ เ ห็ น ชอบให้ บ ริ ษั ท ร่ ว มลงนามแสดงเจตนารมณ์ เ ป็ น แนวร่ ว มปฏิ บั ติ
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต เมื่ อ วั น ที่ 4 มี น าคม 2559 เป็ น ที่
เรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดทานโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ ด้วยการ
ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก โดยบริษัทกาหนดให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้
 บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
 บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการทางาน ซึ่ง
ข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกาหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และ
สร้างความสัมพันธ์อันดีในการทางานร่วมกัน
 บริษัทสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย
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 บริษัทรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทางาน ฯลฯ การเปิดเผย
หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น
ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทาไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย
 บริษัทไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล และการทุจริต
 พนักงานทุกคนต้องไม่กระทาการใดๆ ที่ เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือการกระทาต่อ
ผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

4. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม
บริ ษั ท ฯ มี ก ารก ากั บ ดู แ ลให้ ค่ า จ้ า งอยู่ ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสมกั บ ระดั บ ของอุ ต สาหกรรม การปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงโครงสร้า ง และการจั ดระเบียบองค์ กรนั้นจะดาเนินการอย่า งรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่ง
กฎหมายไทย
บริษัทฯ มีสวัสดิการต่างๆแก่พนักงาน และดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข รวมทั้งมีการจัดทาประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพ และการจัดตั้งกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างหลักประกันให้พนักงาน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทางานโดยกาหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติ ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในโรงงานและหน่วยงาน
ก่อสร้าง เพื่อดาเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงานโดยจั ดให้มีการต รวจสอบความ
ปลอดภัยของสถานที่ทางานอย่างสม่าเสมอ ติดตั้งถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง
เบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจาทุกปีสาหรับส่วนของโรงงานและสานักงาน และจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานก่อสร้าง โดยเน้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน สร้างสภาพแวดล้อมการ
ทางานที่มีความปลอดภัยสาหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาเยี่ยมชมภายในหน่วยงานก่อสร้าง โดยมีมาตรการ
ควบคุมให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

5. ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความจริงใจ
ต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต
และ/หรือการบริการ โดยมุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า

6. กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน ถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ
มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมถึงจัดระบบภายในเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทฯ
ได้มีการรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันประหยัดทรัพยากรและพลังงานด้านต่างๆ ทั้งการใช้ไฟฟ้า น้าประปา และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้น้ามัน ซึ่งจากการติดตามพบว่า มีการใช้น้ามันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

7. กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ จะพิจารณาความต้องการของชุมชน และให้ความช่วยเหลือตามกาลังแก่ผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องใน
ท้องถิ่นรอบสถานประกอบการ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทางานอาสาสมัคร และกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน
ในปี 2559 บริษัท ได้จัดกิจกรรมรวมน้าใจชาวไพลอน สู่น้องๆบ้านราชวิถีเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 โดย
บ้านราชวิถีได้จัดตั้งขึ้ นวัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์และพัฒนาเด็กกาพร้าและอนาถา(ขาดผู้อุปการะ ถูกทอดทิ้ง
ครอบครัวยากจน ได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ครอบครัวแตกแยก ถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือบิดามารดาต้องโทษ
เป็นต้น) สาหรับเด็กหญิงอายุ 5-18 ปีส่งเสริมให้มีการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ แก่เด็กตามความสามารถ
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และแนวถนัด เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพ ช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุขต่อไปในภาย
ภาคหน้า ทั้งนี้เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางครอบครัวและสังคมจะได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านสุ ขภาพ
อนามัย จิตใจ วิชาความรู้ การประกอบอาชีพ และทักษะชีวิต จนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้
ครอบครัวและสังคมมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหา เพื่อให้เกิดผลอย่างยั่งยืน โดยใน
ครั้งนี้ทางบริษัทได้บริจาคทุนทรัพย์และเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นจานวนเงิน 90,000 บาท
โครงกำรรวมน้ำใจสู้น้องๆบ้ำนรำชวิถี
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กำรควบคุมภำยใน
บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อการบริหารธุรกิจโดยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ เพื่อให้สามารถรักษา
ไว้ได้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น พนั กงาน และผู้มีส่วนร่วมต่างๆ กับธุรกิจของบริษัท เนื่องจากระบบควบคุมภายในที่เริ่มต้น
จากการใช้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยระมัดระวังต่อความเสี่ยงทางธุรกิจ และการดาเนินการ จะช่วยเกื้อหนุนต่อ
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพของธุรกิจทั้งในด้านการเงิน และการดาเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่
องค์กรกาหนด
บริษัทได้ดาเนินการว่าจ้างบริษัท ชญตร์ จากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2548 บริษัทดังกล่าว
เป็นบริษัทที่รับตรวจสอบภายใน วางระบบบัญชี โดยเน้นงานด้านการตรวจสอบภายในเป็นหลัก เพื่อแนะนาและออกแบบ
ระบบงานบัญชี พร้อมทั้ง ประเมินระบบควบคุ มภายใน ทั้ง นี้ค ณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการได้พิจารณา
คุณสมบัติของบริษัท ชญตร์ จากัดจากวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรม ของนายฐิติวัชร สุพรรณพงศ์ ผู้บริหาร
สูงสุดแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิ บัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวสอบภายในในธุรกิจ นอกจากนี้บริษัท ได้แต่งตั้งนางสาวฐิติมา เตียวประทีป เพื่อทาหน้าที่ ดูแลและ
ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจากภายนอกด้วย
โดยหน้าที่และความผิดชอบของบริษัท ชญตร์ จากัด (ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ) มีดังนี้
 จัดทาแผนงานตรวจสอบประจาปี
 สอบทานและให้คาแนะนาแก่ฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เหมาะสม
 จัดทารายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน และนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
 ประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท พร้อมจัดทารายงานเพื่อ
นาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
 สอบทานให้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
โดยผลการตรวจสอบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ของผู้ตรวจสอบภายในอิสระและผู้สอบบัญชีภายนอกไม่พบ
ข้อสังเกตที่มีสาระสาคัญ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการของบริษัททั้ง 3 ท่านที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ
และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอิสระและผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึง ผลการแก้ไข
ของบริษัท
นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการฯ ได้
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการซึ่งได้มีการ
พิจารณาในที่ประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 การพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายในอิสระ
(ซึ่งเป็นไปตามแบบประเมินที่สานักงาน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุง และประกาศใช้เมื่อเดือน สิงหาคม 2556 ตามกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO ฉบับปี 2013 ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของระบบควบคุมภายใน 5 ส่วน คือ การ
ควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบ
การติดตาม ที่มีการขยายความเป็นหลักการย่อยๆ อีก 17 หลักการ) และรายงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงการตอบข้อซักถาม
ของฝ่ายบริหาร
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ซึ่งสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็น
ว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่ มีความเหมาะสมและเพียงพอ และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตาม ควบคุม ดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยว่า สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัท
ย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอานาจ
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ปัจจัยควำมเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจของบริษัท มีดังต่อไปนี้
 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำและอุปทำนของวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักของบริษัทคือ คอนกรีต เหล็กเส้น ซีเมนต์ น้ามันดีเซล และสารละลายพยุงหลุมเจาะ
(เบนโทไนท์และโพลีเมอร์) ภาพรวมของปี 2559 ราคาวัตถุดิบหลักประเภทคอนกรีตค่อนข้างทรงตัว (มีการ
ปรับตัวลดลงเล็กน้อย) โดยเป็นไปตามความต้องการใช้ที่ลดลงของอุตสาหกรรมก่อสร้าง สาหรับราคาน้ามัน
ดีเซลในปี 2559 ที่ผ่านมามีความผันผวนในแต่ละช่วงเวลาตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ามันในตลาดโลก
สาหรับราคาเหล็กเส้น ในปี 2559 ที่ผ่านมาราคามีความผันผวนเช่นเดียวกับราคาน้ามัน ซึ่งความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบหลักข้างต้น อาจทาให้กาไรของบริษัทไม่เป็นไปตามที่ประมาณการณ์ไว้ได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงดาเนินนโยบายลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและการขาดแคลน
ของวัตถุดิบ โดยการสั่งซื้อวัตถุดิบบางรายการที่ใช้ในโครงการที่ได้รับว่าจ้าง เช่น เหล็กเส้น เป็นการล่วงหน้าทั้ง
จานวน และวัตถุดิบบางรายการ เช่น คอนกรีตและสารละลายพยุงหลุม เจาะ บริษัทสามารถทาสัญญากาหนด
ราคาคงที่ในระยะเวลาหนึ่ง ประกอบกับลักษณะงานของบริษัทที่ใช้ เวลาในการทางานสั้น โดยเฉลี่ยแล้ว
ประมาณ 2 – 6 เดือน ต่อโครงการ ทาให้โอกาสที่บริษัทจะประสบกับความผันผวนของราคาวัตถุดิบในแต่ละ
โครงการนั้นจากัด สาหรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้นมีผลต่อราคาวัตถุดิบ
ค่อนข้างต่า เนื่องจากวัตถุดิบหลักทั้งหมดสามารถจัดซื้อได้ภายในประเทศ
สาหรับในกรณี ของน้ามันดี เ ซลซึ่ง ไม่ สามารถจั ด ซื้ อล่วงหน้า หรื อกาหนดราคาคงที่ ได้นั้ น บริษัท มี
นโยบายในการลดผลกระทบความเสี่ยงจากราคาน้ามันดีเซลที่อาจเพิ่มสูงขึ้น โดยการรณรงค์ให้มีการประหยัด
การใช้น้ามันดีเซล และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ลด downtime) นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาปรับราคา
สินค้าขึ้นเพื่อชดเชยต้นทุนตามความเหมาะสมโดยยังคงศักยภาพการแข่งขันได้

 ควำมเสี่ยงในกำรที่ไม่สำมำรถหำโครงกำรใหม่เมื่อโครงกำรปัจจุบันเสร็จสิ้นแล้ว
การก่อสร้างงานฐานรากนั้นใช้เวลาในการดาเนินการของแต่ละโครงการเพียงประมาณ 2-6 เดือน และ
อาจใช้เวลามากที่สุดประมาณ 10-12 เดือน ในกรณีที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ ดังนั้นบริษัทจาเป็นต้องหา
โครงการใหม่มาแทนโครงการที่ใกล้แล้วเสร็จอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษารายได้ของบริษัทให้เติบโตอย่างสม่าเสมอ
ในปี 2559 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มเจาะมีทิศทางชะลอตัวลงจากช่วงปลายปี 2558
ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดปรับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี 2559 แต่จากการที่ภาคสามารถผลักดันโครงการเมกกะ
โปรเจคต่างๆออกมาได้ตั้งแต่ช่ วงไตรมาส 3 ส่งผลให้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 อุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็ม
เจาะเริ่มที่จะฟื้นตัว และการแข่งขันในตลาดปรับลดลง
สาหรับปี 2560 จากการที่ภาครัฐมีนโยบายผลักดันเรื่องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ น่าจะช่วย
กระตุ้นให้การลงทุนของภาคเอกชนในงานอาคารสานั กงานและอาคารคอนโดมีเนียมต่างๆมีแนวโน้มเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างในภาพรวม รวมถึงอุตสาหกรรมก่อสร้างงานฐานราก ทาให้บริษัทคาด

รำยงำนประจำปี 2559

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน)
64

ว่าในปี 2560 อุตสาหกรรมก่อสร้างงานฐานราก น่าจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้น โดยน่าจะเห็นภาพการขยายตัวที่
ชัดเจนในช่วงครึ่งหลังของปี 2560
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องความต่อเนื่องของภาครัฐในงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
ที่อาจทาให้ภาวะอุตสาหกรรมไม่เป็นไปตามที่คาด และอาจส่งผลต่อเนื่องถึงบริษัทได้
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทยังคงเน้นนโยบายการขยายฐานลูกค้ารวมถึงการรักษาฐานลูกค้าเดิมเพื่อลดความ
เสี่ยงด้านนี้
 ควำมเสี่ยงจำกกำรสูญเสียบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมชำนำญและประสบกำรณ์ในงำนฐำนรำก
งานของบริษัทเป็นงานที่จาเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความชานาญในการก่อสร้างงานฐานราก ไม่ว่าจะ
เป็นการวางแผนงาน เทคนิคการดาเนินงาน การติดต่อหาลูกค้า การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทางาน ตลอดจน
การซ่อมบารุงเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมดาเนินงาน หากบริษัทสูญเสียบุคลากรที่สาคัญได้แก่ ผู้บริหาร
ระดับสูง และวิศวกรที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ อาจส่งผลต่อการดาเนินงานของบริษัทได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการดูแลสวัสดิการของพนักงานและให้ผลตอบแทนในระดับที่สามารถ
แข่งขันกับตลาดได้ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรทางานให้กับบริษัท
อย่างเต็มที่และรักษาบุคลากรให้ทางานกับบริษัทในระยะยาว และจากระบบการบริหารงานบุคลากรที่ดีในปัจจุบัน
หากมีบุคลากรส่วนใดขาด บริษัทสามารถสลับสับเปลี่ยนบุคลากรเพื่อทดแทนส่วนที่ขาดไปได้ทันทีโดยไม่กระทบกับ
การดาเนินงานของบริษัท
 ควำมเสี่ยงจำกกำรก่อสร้ำงโครงกำรล่ำช้ำกว่ำกำหนด
ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความล่าช้าของโครงการโดยทั่วไป อาจเกิดจากความล่าช้าอันเนื่องมาจากผู้
ว่าจ้างเอง เช่น เรื่องการส่งมอบพื้นที่ การพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบ
พื้นที่ล่าช้า บริษัทอาจได้รับค่าชดเชยการรอพื้นที่ (Stand-by Fee) จากผู้ว่าจ้างตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ทั้งนี้
ความล่าช้านี้อาจมีผลกระทบต่อระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ซึ่งบริษัทได้ลดความเสี่ยงจากความล่าช้า
เหล่านี้ โดยมีการประชุมวางแผนกับผู้ว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทจะนาเครื่องจักรเข้าสถานที่ก่อสร้างก็ต่อเมื่อผู้ว่า
จ้างได้จัดเตรียมความพร้อมของพื้นที่สาหรับการทางานเรียบร้อยแล้ว โดยที่บริษัทให้ความร่วมมือและประสานงาน
กับผู้ว่าจ้าง เพื่อให้งานก่อสร้างสาเร็จลุล่วงตามระยะเวลาที่กาหนด
นอกจากนี้ความล่าช้าอาจเกิดจากผู้รับจ้างหรือบริษัทเอง เช่น ในกรณีที่เกิดภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบ
หลัก โดยถ้าบริษัทไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกาหนดก็อาจต้องเสียค่าปรับ ซึ่งบริษัทลดความเสี่ยงโดยการสั่งซื้อ
วัตถุดิบบางรายการที่ใช้ในโครงการที่ได้รับว่าจ้างเป็นการล่วงหน้าทั้งจานวน นอกจากนี้ หากมีความจาเป็น บริษัทยัง
สามารถที่จะเพิ่มกาลังคนและเครื่องจักรเพื่อเร่งรัดงานได้
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 ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ถกู ฟ้องร้องหำกโครงกำรมีปัญหำ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งปลูกสร้างอาจเกิดขึ้นโดยมีสาเหตุได้หลายประการ เช่น ความผิดพลาดจาก
การออกแบบ หรือการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บ ดังนั้นการฟ้องร้อง
จากผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว อาจส่งผลให้บริษัทถูกเรียกร้องความเสียหายได้
เมื่อบริษัทส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างแล้วบริษัทจะมีการวางหนังสือค้าประกันผลงานจากธนาคาร หรือออก
หนังสือรับประกันผลงานจากบริษัท เป็นระยะเวลา 1-2 ปี เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของผลงาน โดยที่ผ่านมา
บริษัทไม่เคยถูกฟ้องร้องใดๆในด้านคุณภาพของงานก่อสร้างที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีระบบการ
ควบคุมการก่อสร้างที่มีมาตรฐานสูง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากกระบวนการก่อสร้างให้มีน้อยที่สุด
นอกจากนี้ในระหว่างการก่อสร้างบริษัทยังจัดให้มีการประกันภัยสาหรับงานก่อสร้างเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบ
หากเกิดความเสียหายจากการดาเนินงาน อย่างไรก็ตาม หากเกิดข้อบกพร่องของคุณภาพงานซึ่งเกิดจากการ
ทางานของบริษัท บริษัทจะรีบดาเนินการแก้ไขทันที
 ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ได้รับชำระหนี้จำกลูกค้ำ
จากภาวะเศรษฐกิจที่มีปัจจัยภายนอกที่ผันผวนหลายประการ เช่น อัตราแลกเปลี่ยน สถานการณ์ความไม่
แน่นอนของเศรษฐกิจสหรัฐ ยุโรป และจีน ราคาวัตถุดิบกลุ่มน้ามันและแร่โลหะ อัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น รวมทั้งความ
ต่อเนื่องของการออกโครงการใหม่ของภาครัฐซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจก่อสร้าง ทาให้
ลูกค้าบางรายของบริษัทประสบปัญหาสภาพคล่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการชาระหนี้ให้แก่บริษัท
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชาระหนี้ บริษัทจะทาการตรวจสอบฐานะการเงินและชื่อเสียง
ของลูกค้าก่อนตัดสินใจรับงาน และในบางกรณี บริษัทจะขอหลักประกันการชาระเงินก่อนเริ่มดาเนินงาน เช่น เงิน
จ่ายล่วงหน้า หนังสือค้าประกันการชาระเงิน เลตเตอร์ออฟเครดิต (DLC) หรือตั๋วอาวัล สาหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะ
เรียกเก็บเงินไม่ได้นั้น บริษัทจะพิจารณาตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และติดตามทวงหนี้ดังกล่าวจนถึงที่สุด หรือ
หากจาเป็น บริษัทจะดาเนินการทางกฎหมายต่อไป
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์จำกฝ่ำยจัดกำร
ภำพรวมของกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
ธุรกิจของงานฐานรากซึ่งประกอบไปด้วยงานก่อสร้างเสาเข็ม กาแพงดิน และงานปรับปรุงคุณภาพดิน เป็นต้นนั้น
ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นสาคัญ โดยในปี 2559 อุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มเจาะมีทิศทางชะลอตัวลงจากปีก่อน
ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดปรับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี 2559 แต่จากการที่ภาครัฐเริ่มสามารถผลักดันโครงการเมกกะโปรเจค
ต่างๆออกมาได้ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3 ส่งผลให้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 อุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มเจาะเริ่มที่จะฟื้นตัว และ
การแข่งขันในตลาดปรับลดลง
ทั้งนี้ในปี 2559 นี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากงานก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 1,062.71 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
โครงการภาคเอกชนร้อยละ 76.56 และโครงการภาครัฐร้อยละ 23.44
ด้านต้นทุนของบริษัท บริษัทยังคงรัก ษานโยบายการจัดซื้อวัสดุหลักที่ใช้ในการก่อสร้างงานฐานรากตั้งแต่เมื่อตกลง
รับงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของราคาวัสดุสาหรับโครงการนั้นๆ อย่างไรก็ตามงานเสาเข็มเจาะเป็นงาน
ที่ใช้เวลาก่อสร้างไม่นานนัก หากมีความผันผวนเนื่องจากราคาวัสดุ ผลกระทบก็จะค่ อนข้างจากัด และเมื่อรับงานโครงการใหม่
ก็จะสามารถปรับราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เปลี่ยนไปได้
นอกจากนี้บริษัทยังมีตัวชี้วัดผลการดาเนินงานที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด ระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้า และอัตราการใช้กาลังการผลิตของเครื่องจักร เป็นต้น
ผลกำรดำเนินงำน
ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการรับจ้างก่อสร้างรวม 1,062.71 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน
จานวน 158.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.99 สาเหตุเนื่องมาจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยงาน
ภาครัฐที่สาคัญ ได้แก่ โครงการ อาคาร EGAT Headquarters การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการอาคารสานักงาน
ใหม่ การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย โครงการรถไฟรางคู่ สายสถานีจิระ-ขอนแก่น โครงการอาคารเทียบเครื่องบินและ
อาคารจอดรถ สนามบินสุวรรณภูมิ โครงการอาคารบริการพร้อมสิ่งอานวยความสะดวกของ สป.(พื้นที่ศรีสมาน) โครงการ
อาคารแฟลตสวัสดิการข้าราชการ ทบ.(พื้นที่ สก.ทบ.) ส่วนโครงการภาคเอกชนที่สาคัญ ได้แก่ โครงการ IKEA Westgate
โครงการ Samyan Mitrtown โครงการอาคารส่วนขยาย โรงพยาบาลพระรามเก้า โครงการThe ESSE Asoke โครงการ
คอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) โครงการ
คอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ เป็นต้น
ต้นทุนงานรับจ้างประกอบไปด้วยค่าจ้างแรงงาน ค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ค่าเสื่อมราคา วัสดุสิ้นเปลือง และ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ ซึ่งวัสดุก่อสร้างหลักของงานฐานราก ได้แก่ คอนกรีตผสมเสร็จ ซีเมนต์ เหล็กเส้น น้ามันดีเซล และ
สารละลายพยุงหลุมเจาะ (เบนโทไนท์และโพลีเมอร์) โดยราคาของวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดและเศรษฐกิจ
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ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนจากงานก่อสร้างรวม 802.96 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 111.43 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 12.19 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับรายได้ที่ลดลง คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้จากงานก่อสร้างร้อยละ
75.56 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 74.87
บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารซึ่งประกอบไปด้ว ย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่าย
สานักงาน ภาษีและค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น โดยในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและ
การบริหารเท่ากับ 70.31 ล้านบาท เป็นส่วนเฉพาะของบริษัทจานวน 68.98 ล้านบาท และเป็นส่วนของบริษัทย่อยจานวน
1.33 ล้านบาท
ในปี 2559 บริษัทได้กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนในบริษัทย่อย 17.62 ล้านบาท และ
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม 0.04 ล้านบาท ส่วนบริษัทย่อยได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม 0.25 ล้านบาท
สาหรับ ปี 2559 จากผลประกอบการของบริ ษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสาหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
เท่ากับ 172.22 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเท่ากับ 29.70 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 14.71 คิดเป็นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ
15.98 ลดลงจากปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 16.33 เป็นผลมาจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรม โดยมี กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานใน
อัตรา 0.46 บาทต่อหุ้น
สาหรับปี 2559 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับร้อยละ 20.17 ลดลงจากปี 2558 ซึ่ง
เท่ากับร้อยละ 22.56

ฐำนะทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,015.55 ล้านบาทซึ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
642.08 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประมาณ 213.72 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจานวน
373.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประมาณ 65.65 ล้านบาท สินทรัพย์ที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นการลดลง
ในเงินลงทุน ระยะสั้นประมาณ 249.28 ล้านบาท รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชาระประมาณ 24.69 ล้านบาท เงินฝาก
ธนาคารที่ติดภาระผูกพันประมาณ 17.05 ล้านบาท สาหรับสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในรายการ ลูกหนี้
การค้ า ประมาณ 71.62 ล้า นบาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประมาณ 94.18 ล้า นบาท โดยมีอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์สาหรับปี 2559 เท่ากับร้อยละ 18.72 ลดลงจากปี 2558 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 19.90
ทางด้านหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 224.71 ล้านบาท เป็นประเภท
หนี้สินหมุนเวียนจานวน 211.89 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากสิ้นปี 2558 ประมาณ 23.48 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงใน
ส่วนของ เงินมัดจาค่างานรับล่วงหน้าประมาณ 17.06 ล้านบาท เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารประมาณ 8.69 ล้านบาท หนี้สินที่
จะถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปีประมาณ 3.06 ล้านบาท และอื่นๆลดลงประมาณ 17.66 ล้านบาท สาหรับหนี้สินหมุนเวียนที่
เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในรายการ เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายประมาณ 25.28 ล้านบาท ส่วนประเภทหนี้สินไม่
หมุนเวียนจานวน 12.82 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2558 ประมาณ 4.38 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามงบการเงินรวมมีจานวน 790.83 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนซึ่งเท่ากับ 911.04
ล้านบาท โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทเท่ากับ 790.83 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนซึ่งเท่ากับ 916.74 ล้านบาท ทั้งนี้ใน
ระหว่างปี บริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นเงิน 292.42 ล้านบาท ตามงบการเงินรวมบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่ากับ 0.28 เท่า และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 20.17
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เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 บริษัทรับโอนหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซิลอน จากัด (บริษัทย่อย) จากส่วนได้เสียใน
บริษัทย่อยที่ไม่อยู่ในอานาจควบคุม จานวน 3,920,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมด โดยไม่มีมูลค่า เป็นผลให้บริษัท
มีสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 ณ วันที่ดังกล่าว และมีการโอนส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอานาจ
ควบคุมเป็นส่วนต่าจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย จานวน 5.70 ล้านบาท ในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ซึ่ง
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยได้ทาสัญญาจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท
แกรนท์ ธอนตัน จากัด เป็นจานวนเงินรวม 1,010,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีที่เป็นส่วนเฉพาะของบริษัท 815,000 บาท
และ ส่วนของบริษัทย่อยจานวน 195,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่า
พาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี
บริษัทไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี สานักงานผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีดังกล่าว
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รำยกำรระหว่ำงกัน
บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในปีที่ผ่านมา
มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมัติกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
เมื่อบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือการ
จาหน่ายสินทรัพย์ที่สาคัญของบริษัท
ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็นของการ
เข้าทารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดาเนิน
ธุรกิจปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและกากับ
ดูแลกิจการไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของ
บริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ และ/หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกัน
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
บริษัทได้ยึดถือตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือการได้มา
หรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมการปฏิบัติรวมถึงการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ผู้ลงทุนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การขออนุมัติจ ากที่ประชุม
คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดไว้ ทั้งนี้กรรมการหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วน
ได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในกระบวนการพิ จารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วน
เกี่ยวข้อง
นโยบำยหรือแนวโน้มกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันรวมทั้งกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ในอนำคต
การเข้าทารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องเป็นไปตามมาตรการที่ได้กาหนดไว้แล้วข้างต้น
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รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน
ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้
กาหนดให้คณะกรรมการบริษัทจัดทางบการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริงและ
สมเหตุผล
ฝ่ายบริหารได้จัดทางบการเงินขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบัติโดยสม่าเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทางบการเงิน รวมทั้งการ
เปิดเผยข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด ในการตรวจสอบฝ่าย
บริหารได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปีแล้ว
คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกากับดูแลรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน มีการใช้นโยบายที่ เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่าเสมอ ตลอดจนสอบทานให้บริษัทมีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทุจริตหรือการดาเนินการที่
ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญและเพียงพอที่จะดารงรักษาทรัพย์สินของบริษัท โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการ ได้ปรากฏในรายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ในรายงานประจาปีแล้ว
จากวิธีปฏิบัติและการกากับ ดูแลข้า งต้น คณะกรรมการจึ ง มีค วามเห็น ว่า งบการเงิ น ของบริ ษั ท ไพลอน จ ากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานได้ถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายเสรี จินตนเสรี)
ประธานกรรมการ

(ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมี ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย เป็น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุลและ ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียรเป็นกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ โดยมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากั บ ดู แลกิ จ การได้ ป ฏิ บั ติ ต ามขอบเขตความรั บผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษั ท โดยกาหนดไว้ เ ป็นลายลัก ษณ์ อั กษรในกฎบัต รคณะกรรมการตรวจสอบ และก ากับ ดู แลกิ จ การซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ ประกาศของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (ตลท.) เรื่ อ งคุ ณ สมบั ติ แ ละขอบเขตการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเป็นวาระประจา
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบ
และกากับดูแลกิจการทุกคนเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยได้พิจารณาและดาเนินการเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. สอบทานการรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน
ประจาปีสาหรับปี 2559 ร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และเป็นไปตามประกาศ
ของ ก.ล.ต.และ ตลท. ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปในการนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้การสนับสนุนและติดตามการนามาตรฐานบัญชีสากล (IFRS) มาปฏิบัติ ตามที่สภาวิชาชีพ
บัญชีและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ให้แนวทางไว้ นอกจากนี้ในปี
2559 คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการได้ร่วมหารือกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 1 ครั้ง
เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
2. การสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายใน โดยพิจารณาจากรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชี ได้ให้ความเห็น
สอดคล้องกันว่า ไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญในปี 2559 นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ
และกากับดูแลกิจการได้พิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยรวมทั้ง
พิจารณาคาถามที่ใช้ในแบบประเมินที่จัดทาขึ้นตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) คณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(ก.ล.ต.) และ ตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งผลการประเมินในปี 2559 พบว่า หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอ เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล
3. การกากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ชญตร์ จากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
อิสระต่ออีก 1 ปี และได้อนุมัติขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายในประจาปี 2560 โดยให้ผู้ตรวจสอบภายใน
รายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
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4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลท. หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากั บ ดู แ ลกิ จ การได้ ส อบทานให้ บ ริ ษั ท มี ก ระบวนการที่ จ ะมั่ น ใจได้ ว่ า การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในปี 2559 บริษัทไม่มีรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือการได้มาหรือจาหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
หากมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการจะพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาปี และราย
ไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกิดขึ้นนั้นสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้ดาเนินตามเงื่อนไข
ทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการได้พิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์
ธอนตัน จากัด แล้วมีความเห็นว่าเป็นผู้มีความเป็นอิสระ มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และ
ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง ส่งมอบงานตรงตามเวลา รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจาก ก.ล.ต.
จึงเห็นควรให้ นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ เลข
ทะเบียน 3322 หรือนายธีรศั กดิ์ ฉั่วศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ เลขทะเบียน
6977 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล เลขทะเบียน 6549 หรือนายนรินทร์ จูระมงคล เลขทะเบียน
8593 แห่ ง บริ ษั ท แกรนท์ ธอนตั น จ ากั ด เป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ประจ าปี 2560 และน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป (ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว
ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท แก
รนท์ ธอนตัน จากัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทก่อน และในกรณีที่บริษัท
แกรนท์ ธอนตัน จากัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีจากสานักงานสอบบัญชีอื่นได้ และขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 มอบอานาจให้
คณะกรรมการบริษัทมีอานาจในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ทั้งสองกรณีข้างต้น)
7. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากั บ ดู แ ลกิ จ การได้ ส อบทานการบริ ห ารความเสี่ ย งกั บ ฝ่ า ยบริ ห ารและผู้
ตรวจสอบภายใน และเห็นว่าฝ่ายบริหารมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ
8. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการปีละหนึ่งครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า การปฏิ บั ติ ง านในปี ที่ ผ่ า นมาครบถ้ ว นตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย และหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของ ตลท.
9. คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่าง
น้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
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จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการที่ช่วยให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัท
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการจัดทาและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลา และมีการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

(ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
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รำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 2 ท่าน และกรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยมีศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล
และดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุลเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนได้ ป ฏิ บั ติ ต ามขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยในรอบปี 2559 คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนทุกคนเข้าร่วมประชุม
ทุกครั้ง โดยได้พิจารณาและดาเนินการเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. พิจารณาโครงสร้าง ของคณะกรรมการบริษัททั้งในเรื่องของจานวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดประเภท
และความซั บ ซ้ อ นของธุ ร กิ จ คุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมการแต่ ล ะท่ า นในด้ า นทั ก ษะ ประสบการณ์ คว ามรู้
ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดาเนินกิจการอยู่
2. พิจารณาคัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับกิจการของบริษัท และเสนอชื่อ
เป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
3. พิจารณาการจัดสรรค่าตอบแทนของคณะกรรมการสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2558 ภายในวงเงินที่ได้รับ
อนุมัติจากผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรที่ได้กาหนดไว้
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี 2558 และจัดสรรค่าตอบแทนของกรรมการผู้ จัดการใหญ่ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5. พิจารณางบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ประจาปี
2559 โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทนเฉลี่ยของบริษัทที่จะทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ค่าตอบแทนเฉลี่ยของบริษัทที่มีระดับรายได้ และกาไรสุทธิใกล้เคียงกัน ปริมาณงานและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
6. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติง านและวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจาปี
2559 และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
7. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้นตาม
กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง
จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
บริษัทได้คัดเลือกและสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ของผู้ที่จะได้รับคัดเลือกเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ รวมถึง
โครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และได้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้อย่างเหมาะสม และภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้งที่มีการประชุม

(ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งประกอบด้วย งบ
แสดงฐานะการเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกาไรขาดทุนและงบกาไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ อื่นรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)
(“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกาไรขาดทุนและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทข้างต้น นี้แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 และผลการดาเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็น
อิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณ
อื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทสาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านี้
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เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ
การบัญชีสาหรับสัญญาก่อสร้างซึ่งรวมถึงการรับรู้รายได้
และกาไร งานระหว่า งก่อสร้า ง และประมาณการผล
ขาดทุน
กลุ่ ม บริ ษั ท และบริ ษั ท รั บ รู้ ร ายได้ จ ากการก่ อ สร้ า ง
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 1,062
ล้านบาท และจานวน 1,022 ล้านบาท ตามลาดับ
การรับรู้รายได้และกาไรที่เกี่ยวข้องตามขั้นความสาเร็จ
ของงานก่ อ สร้ า งตามสั ญ ญาซึ่ ง ผู้ บ ริ ห ารประเมิ น โดย
อ้า งอิง กับ อัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ทาเสร็จกับงาน
ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาโดยพิจารณาจากการสารวจ
ทางกายภาพ และรายการปรับปรุงอื่นในรายได้ซึ่งอาจ
เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงสั ญ ญา การเรี ย กค่ า ชดเชย
ความล่าช้าจากผู้รับเหมาหรือเงื่อนไขอื่นตามที่ตกลงไว้
กับลูกค้า
นอกจากนี้ ในการก าหนดก าไรจากงานก่ อ สร้ า ง
ผู้บริหารต้องจัดเตรียมประมาณการต้นทุนที่เหมาะสม
ความคาดเคลื่ อ นของการประมาณการต้ น ทุ น ตาม
สัญญาก่อสร้างอาจมีผลกระทบที่มีสาระสาคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ากาไรหรือขาดทุน ณ วันที่รับรู้และใน
งวดปัจจุบัน
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทข้อ 4.5 9 และ 10

วิธีกำรตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึง

การทาความเข้าใจและประเมินความเหมาะสม
ของวิธีการกาหนดอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ทาเสร็จ
ของผู้บริหาร

สอบทานความสมเหตุสมผลของอัตราส่วนงาน
ก่อสร้างที่ทาเสร็จโดยการเข้าสังเกตการณ์การสารวจทาง
กายภาพของงานระหว่า งก่ อสร้า ง ทดสอบการค านวณ
อัตราส่วนงานก่อสร้างที่ทาเสร็จและสอบทานเหตุการณ์ที่
เกิ ด ขึ้ น ภายหลั ง รอบระยะเวลารายงานจนถึ ง วั น ที่ ใ น
รายงานของผู้สอบบัญชี

การสอบทานอัตราส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
เปรียบเทียบกับประมาณการต้นทุนงานก่อสร้างที่เกี่ยวกับ
อัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ทาเสร็จ

การท าความเข้ า ใจและประเมิ น ความมี
ประสิทธิภาพของกระบวนการประมาณการต้นทุนงาน
ก่อสร้างโดยการเปรียบเทียบประมาณการที่เคยกาหนดไว้
กับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง สอบทานหลักฐานประกอบและ
ทดสอบการคานวณประมาณการต้นทุนงานก่อสร้างของ
งวดปั จ จุ บั น กั บ ต้ น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ภายหลั ง วั น สิ้ น รอบ
ระยะเวลารายงานจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจาปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับ
รายงานประจาปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท หรือกับความรู้ที่ได้รับจาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่
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เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลเพื่อดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาเป็นเพื่อให้
สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทใน
การดาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับ
การดาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่อง
ต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ
บริ ษั ท โดยรวมปราศจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระส าคั ญ หรื อ ไม่ ไม่ ว่ า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือ
ว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผล
ต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะของบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้ น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่


เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่ วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร
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บริษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน)
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สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อ
สงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะของบริษัท หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง

ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามที่ควร

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า


ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่
มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ป ฏิบัติตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่ อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทสาหรับงวดปัจจุบัน และกาหนดเป็นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้
อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่า งสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจาก
การสื่อสารดังกล่าว
นำงสำวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 6977
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด
กรุงเทพมหานคร
24 กุมภาพันธ์ 2560
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บริษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน)
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บริ ษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงิ นเฉพำะของบริ ษัท

งบกำรเงิ นรวม
หมำยเหตุ

31 ธันวำคม 2559

31 ธันวำคม 2558

31 ธันวำคม 2559

31 ธันวำคม 2558

7
8
6, 9
6

110,860,887
178,514,541
306,020,585
1,490,727
33,045,062
5,598,552
6,548,133
642,078,487

113,999,475
427,799,092
257,161,648
755,319
32,817,745
7,368,488
15,892,767
855,794,534

102,741,577
178,511,524
299,565,375
1,398,682
32,761,694
5,598,552
4,554,050
625,131,454

113,551,375
427,797,092
277,973,408
9,500,000
755,319
32,713,879
7,368,488
13,590,492
883,250,053

11
6, 12
13

4,520,000
357,846,283
4,743,678
4,260,545
2,099,918
373,470,424

21,565,000
263,665,263
7,424,998
12,441,929
2,721,983
307,819,173

4,520,000
17,616,836
353,339,903
2,912,141
2,099,918
380,488,798

11,565,000
253,138,166
5,051,493
2,721,983
272,476,642

1,015,548,911

1,163,613,707

1,005,620,252
1,155,880,971
(150,260,719)

1,155,726,695

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื - สุทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่
้ บริษทั ย่อย
งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
วัสดุและอะไหล่คงเหลือ
เงินจ่ ายล่วงหน้ าค่าวัสดุ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระผูกพัน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย - สุทธิ
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
เงินมัดจาและเงินประกัน
ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ่ ายรอเรียกคืน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

14

รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1
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บริษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน)
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บริ ษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงิ นเฉพำะของบริ ษัท

งบกำรเงิ นรวม
หมำยเหตุ 31 ธันวำคม 2559

31 ธันวำคม 2558

31 ธันวำคม 2559 31 ธันวำคม 2558

หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุน้
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
15
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้คา่ ซื้อสินทรัพย์
หนี้สนิ ทีจ่ ะถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
- หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
16
- หนี้สนิ ตามภาระผูกพันสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน 6, 17
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
9
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ าย
6
เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้า
ภาษีเงินได้คา้ งจ่ าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
หนี้สนิ ตามภาระผูกพันสาหรับ
ผลประโยชน์ พนักงาน - สุทธิ
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

115,180,450
-

8,689,582
89,903,113
23,010,605

111,318,680
-

88,129,381
23,010,605

6,393,032
1,268,514
9,377,489
37,658,223
24,403,369
1,828,805
15,783,420
211,893,302

9,622,572
1,097,875
9,783,520
38,639,454
41,462,215
2,722,495
10,437,814
235,369,245

6,393,032
1,268,514
5,496,852
38,934,127
22,477,148
1,828,805
14,936,935
202,654,093

9,268,752
1,097,875
2,634,117
38,062,695
41,462,215
2,722,495
9,899,736
216,287,871

16

3,869,113

9,082,368

3,869,113

8,958,260

6, 17

8,952,217
12,821,330

8,122,839
17,205,207

8,642,767
12,511,880

7,813,389
16,771,649

224,714,632

252,574,452

215,165,973

233,059,520

2
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บริษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน)
81
บริ ษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น

งบกำรเงิ นรวม

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงิ นเฉพำะของบริ ษัท

หมำยเหตุ 31 ธันวำคม 2559

31 ธันวำคม 2558

31 ธันวำคม 2559

31 ธันวำคม 2558

374,999,359
374,936,698
153,825,441

374,999,359
374,936,698
153,825,441

374,999,359
374,936,698
153,825,441

374,999,359
374,936,698
153,825,441

37,979,500
229,790,326
(5,697,686)
790,834,279
790,834,279

37,979,500
349,995,302
916,736,941
(5,697,686)
911,039,255

37,979,500
223,712,640
790,454,279
790,454,279

37,979,500
355,925,536
922,667,175
922,667,175

1,015,548,911

1,163,613,707

1,005,620,252

1,155,726,695

หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุน
้ (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุน
้
ทุนเรือนหุน้ - หุน้ สามัญ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
- ทุนจดทะเบียน 374,999,359 หุน้
- ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว 374,936,698 หุน้
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
- จัดสรรเพือ่ สารองตามกฎหมาย
- ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุน
้ ของบริ ษัท
ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อยทีไ่ ม่อยูใ่ นอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุน
้
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุน
้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

18.1
18.1
18.2
18.3
12
12

3
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บริษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน)
82
บริ ษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

หมำยเหตุ
รายได้จากงานก่อสร้าง
ต้นทุนจากงานก่อสร้าง
กำไรขัน้ ต้น
รายได้อน่ื
กำไรก่อนค่ำใช้ จำ่ ย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กลับรายการ (ผลขาดทุน) การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
กลับรายการ (ผลขาดทุน) จากหนี้สงสัยจะสูญ
ผลขาดทุนจากการลดหนี้ให้บริษทั ย่อย
รวมค่ำใช้ จำ่ ย

1,062,712,413
(802,960,446)
259,751,967
14,746,450
274,498,417
(1,077,571)
(69,228,496)
(205,871)
(70,511,938)

1,221,311,910
(914,391,562)
306,920,348
15,224,897
322,145,245
(1,944,537)
(76,753,041)
(1,695,789)
(80,393,367)

1,021,754,803
(791,298,279)
230,456,524
17,391,585
247,848,109
(1,077,571)
(67,904,441)
17,616,836
40,062
(4,610,329)
(55,935,443)

1,203,763,457
(869,907,327)
333,856,130
14,910,229
348,766,359
(1,934,537)
(70,855,781)
(11,474,523)
(195,354)
(84,460,195)

203,986,479
(1,242,643)
202,743,836
(30,528,160)
172,215,676

241,751,878
(2,308,561)
239,443,317
(54,545,156)
184,898,161

191,912,666
(1,176,750)
190,735,916
(30,528,160)
160,207,756

264,306,164
(1,610,486)
262,695,678
(54,545,156)
208,150,522

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
รำยกำรที่ต้องไม่จดั ประเภทรำยกำรใหม่เข้ ำไปไว้ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
กาไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
14
รวมกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี
172,215,676

599,971
185,498,132

160,207,756

208,150,522

172,215,676
172,215,676

201,914,303
(17,016,142)
184,898,161

160,207,756
160,207,756

208,150,522
208,150,522

172,215,676
172,215,676

202,220,288
(16,722,156)
185,498,132

160,207,756
160,207,756

208,150,522
208,150,522

0.46
374,936,698

0.54
370,954,654

0.43
374,936,698

0.56
370,954,654

กำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงิ นและภำษี เงิ นได้
ต้นทุนทางการเงิน
กำไรก่อนภำษี เงิ นได้
ภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

22
6

งบกำรเงิ นรวม
2559
2558

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงิ นเฉพำะของบริ ษัท
2559
2558

6, 19

6, 12
9
6
20

14

กำรแบ่งปันกำไร (ขำดทุน) รวมสำหรับปี
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อยทีไ่ ม่อยูใ่ นอานาจควบคุม

กำรแบ่งปันกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อยทีไ่ ม่อยูใ่ นอานาจควบคุม

กำไรต่อหุน้
กำไรต่อหุน้ ขัน้ พื้นฐำน
กาไร (บาทต่อหุน้ )
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

21

4
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บริษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน)
83
บริ ษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงกำรเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุน้
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
(หน่ วย : บำท)
ส่ วนของผู้ถือหุน้ ของบริ ษัท
องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผู้ถือหุน้

กำไรสะสม

หมำยเหตุ

ทุนเรื อนหุน้ ที่
รับชำระแล้ ว

ส่ วนเกิ น
มูลค่ำหุน้

จัดสรรเพื่ อ
สำรองตำม
กฎหมำย

ยังไม่ได้
จัดสรร

ส่ วนตำ่ จำกกำร
เปลี่ ยนแปลงสัดส่ วน
รวมส่ วนของ
กำรลงทุนในบริ ษัทย่ อย ผู้ถือหุน้ ของบริ ษัท

ส่ วนได้เสี ยใน
บริ ษัทย่ อยที่ไม่อยู่
ในอำนำจควบคุม

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุน้

งบกำรเงิ นรวม
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558
กำรเปลี่ ยนแปลงในส่ วนของผู้ถือหุน้
เพิม่ ทุนระหว่างปี
จัดสรรเพือ่ สารองตามกฎหมาย
จ่ ายเงินปั นผล
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
รวมกำรเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุน้
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
กำรเปลี่ ยนแปลงในส่ วนของผู้ถือหุน้
โอนส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมเป็ นส่วนต่าจากการ
เปลีย่ นแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษทั ย่อย
จ่ ายเงินปั นผล
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
รวมกำรเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุน้
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

18.1
18.2
18.3

12
18.3

362,074,343

144,050,051

34,801,500

331,990,136

-

872,916,030

11,024,470

883,940,500

12,862,355
12,862,355
374,936,698

9,775,390
9,775,390
153,825,441

3,178,000
3,178,000
37,979,500

(3,178,000)
(181,037,122)
202,220,288
18,005,166
349,995,302

-

22,637,745
(181,037,122)
202,220,288
43,820,911
916,736,941

(16,722,156)
(16,722,156)
(5,697,686)

22,637,745
(181,037,122)
185,498,132
27,098,755
911,039,255

374,936,698

153,825,441

37,979,500

349,995,302

-

916,736,941

(5,697,686)

911,039,255

374,936,698

153,825,441

37,979,500

(292,420,652)
172,215,676
(120,204,976)
229,790,326

(5,697,686)
(292,420,652)
172,215,676
(125,902,662)
790,834,279

5,697,686
5,697,686
-

(292,420,652)
172,215,676
(120,204,976)
790,834,279

(5,697,686)
(5,697,686)
(5,697,686)
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บริษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน)
84
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

งบกำรเงิ นเฉพำะของบริ ษัท
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558
กำรเปลี่ ยนแปลงในส่ วนของผู้ถือหุน้
เพิม่ ทุนระหว่างปี
จัดสรรเพือ่ สารองตามกฎหมาย
จ่ ายเงินปั นผล
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
รวมกำรเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุน้
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
กำรเปลี่ ยนแปลงในส่ วนของผู้ถือหุน้
จ่ ายเงินปั นผล
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
รวมกำรเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุน้
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

18.1
18.2
18.3

18.3

362,074,343

144,050,051

34,801,500

331,990,136

872,916,030

12,862,355
12,862,355
374,936,698

9,775,390
9,775,390
153,825,441

3,178,000
3,178,000
37,979,500

(3,178,000)
(181,037,122)
208,150,522
23,935,400
355,925,536

22,637,745
(181,037,122)
208,150,522
49,751,145
922,667,175

374,936,698

153,825,441

37,979,500

355,925,536

922,667,175

374,936,698

153,825,441

37,979,500

(292,420,652)
160,207,756
(132,212,896)
223,712,640

(292,420,652)
160,207,756
(132,212,896)
790,454,279
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บริษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน)
85
บริ ษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงิ นสด
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงิ นเฉพำะของบริ ษัท
2559
2558

งบกำรเงิ นรวม
2559
2558
กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมดำเนิ นงำน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รำยกำรปรับปรุงเพื่ อกระทบกำไรก่อนภำษี เงิ นได้เป็ น
เงิ นสดสุทธิ ได้มำจำก (ใช้ ไปใน) กิ จกรรมดำเนิ นงำน
ค่าเสือ่ มราคา
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ พนักงาน
กลับรายการค่าเผือ่ ขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากการก่อสร้าง
ค่าเผือ่ (กลับรายการค่าเผือ่ ) หนี้สงสัยจะสูญ
กาไรจากการจาหน่ ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการลดหนี้ให้บริษทั ย่อย
ค่าเผือ่ (กลับรายการค่าเผือ่ ) การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่ าย
เงิ นสดรับจำกกำรดำเนิ นงำนก่อนกำรเปลี่ ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดำเนิ นงำน
สิ นทรัพย์ดำเนิ นงำนลดลง (เพิ่ มขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื
งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
วัสดุและอะไหล่คงเหลือ
เงินจ่ ายล่วงหน้ าค่าวัสดุ
เงินจ่ ายล่วงหน้ าค่างานก่อสร้าง
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
เงินมัดจาและเงินประกัน
หนี้สินดำเนิ นงำนเพิ่ มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ าย
เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้า
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
จ่ ายเงินผลประโยชน์ พนักงาน
เงิ นสดได้มำจำกกำรดำเนิ นงำน
รับดอกเบี้ย
จ่ ายดอกเบี้ย
รับคืนภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ่ ายงวดก่อน
จ่ ายภาษีเงินได้
เงิ นสดสุทธิ ได้มำจำกกิ จกรรมดำเนิ นงำน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

202,743,836

239,443,317

190,735,916

262,695,678

48,047,090
1,060,293
205,871
(2,641,081)
(6,433,262)
1,242,643

44,162,295
1,141,834
(1,668,886)
1,695,789
(388,818)
(9,063,144)
2,308,561

45,401,569
1,060,293
(40,062)
(2,289,574)
4,610,329
(17,616,836)
(6,541,211)
1,176,750

39,427,363
1,057,223
(26,911)
195,354
(300,426)
11,474,523
(9,792,352)
1,610,486

244,225,390

277,630,948

216,497,174

306,340,938

(49,064,808)
(735,408)
(227,317)
1,769,936
8,420,861
2,681,320

136,449,867
16,415,332
7,042,954
1,613,725
18,304,664
(2,604,715)

(26,162,234)
(643,363)
(47,815)
1,769,936
7,816,292
2,139,352

115,725,832
2,881,304
4,049,343
1,489,683
3,458,539
17,528,200
(2,936,739)

25,277,337
(406,031)
(981,231)
(17,058,846)
4,927,994
(463,780)
218,365,417
7,774,647
(839,139)
9,716,357
(32,334,758)
202,682,524

(78,492,531)
(9,452,204)
(2,721,623)
(19,932,402)
(7,457,292)
336,796,723
8,406,372
(1,919,150)
7,592,051
(62,504,909)
288,371,087

23,189,299
2,862,735
871,432
(18,985,067)
5,037,199
(463,780)
213,881,160
7,761,361
(773,246)
(30,799,785)
190,069,490

(57,516,664)
(9,448,531)
(29,719,534)
(19,573,015)
(2,889,040)
329,390,316
9,063,808
(1,247,358)
(59,779,338)
277,427,428

-
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บริษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน)
86
บริ ษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะของบริ ษัท
2559
2558

งบกำรเงินรวม
2559

2558

กระแสเงินสดจำกกิ จกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระผูกพันลดลง
เงินลงทุนระยะสัน้ ลดลง (เพิม่ ขึน้ )
รับคืนเงินให้กยู้ มื แก่บริษทั ย่อย
เงินสดรับจากการจาหน่ ายสินทรัพย์
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดสุทธิ ได้มำจำก (ใช้ ไปใน) กิ จกรรมลงทุน

17,045,000
249,284,551
8,503,788
(148,090,817)
126,742,522

16,716,506
(185,933,886)
3,629,726
(57,743,169)
(223,330,823)

7,045,000
249,285,568
9,500,000
4,777,085
(148,090,817)
122,516,836

9,525,560
(186,388,273)
16,500,000
2,437,850
(57,069,412)
(214,994,275)

กระแสเงินสดจำกกิ จกรรมจัดหำเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
จ่ายชาระเจ้าหนี้คา่ ซื้อสินทรัพย์
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุนของบริษทั
จ่ายชาระหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายเงินสดปั นผล
เงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิ จกรรมจัดหำเงิน

(8,689,582)
(23,010,605)
(8,442,795)
(292,420,652)
(332,563,634)

(3,539,333)
22,637,745
(10,789,821)
(181,037,122)
(172,728,531)

(23,010,605)
(7,964,867)
(292,420,652)
(323,396,124)

22,637,745
(10,338,433)
(181,037,122)
(168,737,810)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้ นปี

(3,138,588)
113,999,475
110,860,887

(107,688,267)
221,687,742
113,999,475

(10,809,798)
113,551,375
102,741,577

(106,304,657)
219,856,032
113,551,375

2,717,997

3,527,103
23,010,605
3,178,000
9,472,409
8,042,357
-

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่ มเติ ม
รายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด :
- บริษทั ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
- ซื้อเครือ่ งจักรโดยยังไม่ได้จ่ายชาระ
- จัดสรรสารองตามกฎหมาย
- หักกลบลูกหนี้การค้ากับเจ้าหนี้การค้า
- หักกลบลูกหนี้เงินประกันผลงานกับเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
- หักกลบลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื กับเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
- โอนส่วนได้เสียทีไ่ ม่อยูใ่ นอานาจควบคุมเป็ น
ส่วนต่าจากการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษทั ย่อย

5,697,686

-

5,697,686

3,527,103
23,010,605
3,178,000
9,472,409
8,042,357
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
1. ลักษณะการดาเนินธุรกิจ

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ดาเนินธุรกิจให้บริการงานก่อฐานรากอาคารด้วยเสาเข็ม
ชนิดหล่อ การทาเสาเข็มชนิดเจาะ การรับงานฐานรากอื่นๆ และให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
2. ข้อมูลทั่วไปและการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งจดทะเบียนและดาเนินงานใน
ประเทศไทย ที่อยู่เลขที่ 170/16 ซอยสามมิตร (สุขุมวิทซอย 16) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทนี้ได้จัดทาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการบัญชีของไทยที่ออกภายใต้พ ระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตาม
ข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงิน
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยจัดทาเป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฉบับนี้เป็นภาษาอื่น ให้ยึดถืองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทที่
จัดทาขึ้นเป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทนี้จัดทาขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการ
ดังต่อไปนี้ที่ใช้ทางเลือกในการวัดมูลค่าในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน
รายการ
หนี้สินตามภาระผูกพันสาหรับผลประโยชน์พนักงาน

เกณฑ์การวัดมูลค่า
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ที่ กาหนดไว้
ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 17

3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2559
สภาวิช าชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นหลายฉบับ ซึ่ง มีผลบัง คั บใช้ตั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ในเบื้องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ อ อกและปรั บ ปรุ ง ใหม่ นั้ น มี ผ ลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี ข องกลุ่ ม บริ ษั ท ในบางเรื่ อ ง การ
เปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงิน

รำยงำนประจำปี 2559

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน)
88

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก ปรับปรุงใหม่ และการตีความซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้และไม่มีแผนที่จ ะ
นามาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกลุ่มบริษัทและถือ
ปฏิบัติกับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มีดังนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง
การนาเสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกู้ยืม
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรต่อหุ้น
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
ส่วนงานดาเนินงาน
งบการเงินรวม
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
สัญญาเช่าดาเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือ
หุ้น
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สิน
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2559)

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
(ปรับปรุง 2559)

ข้อจากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกาหนดเงินทุนขั้นต่าและ
ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สาหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2559)
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 5/2559

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสาหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและ
หนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มี
สาระสาคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ

4. สรุปนโยบายการบัญชี

4.1 การพิจารณาภาพรวม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทจัดทาโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญและเกณฑ์ในการวัดมูลค่า
ดังต่อไปนี้
4.2 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินของกลุ่มบริษัทที่นามาจัดทางบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย
ทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นวันที่ 31 ธันวาคม
รายการและยอดคงเหลือทั้งหมดระหว่างกลุ่มบริษัทซึ่งรวมถึงรายการกาไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของรายการ
ระหว่างกันในกลุ่มบริษัทได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว หากผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในสินทรัพย์ที่มีการซื้อ
ขายระหว่างกันมีการกลับรายการในการจัดทางบการเงินรวม สินทรัพย์ดังกล่าวจะถูกทดสอบการด้อยค่าใน
ภาพรวมของกลุ่มบริษัท จ านวนเงิ นที่รายงานในงบการเงินของบริษัทย่อยจะถูกปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท
กาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทย่อยที่ซื้อและขายในระหว่างปีจะรับรู้นับจากวันที่มีการซื้อ
และหยุดรับรู้ตั้งแต่วันที่มีการขาย (ถ้ามี)
กลุ่มบริษัทจัดสรรกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทย่อยระหว่างส่วนของบริษัทใหญ่และส่วนได้เสียที่ ไม่อยู่ใน
อานาจควบคุมในบริษัทย่อยตามสัดส่วนของความเป็นเจ้าของ
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4.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงินรวมนาเสนอโดยใช้สกุลเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของบริษัทใหญ่
รายการและยอดคงเหลือสกุลเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
กาไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชาระเงินตราต่างประเทศและที่เกิดจากการวัดมูลค่ารายการที่เป็นตัว
เงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รับรู้ในงบกาไรขาดทุน
รายการที่ไม่เป็นตัวเงินจะไม่ถูกปรับมูลค่า ณ วันสิ้นปี และจะใช้ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่า (แปลงค่าโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ) ยกเว้น รายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งจะถูกแปลงค่าโดย
ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่กาหนดมูลค่ายุติธรรม
4.4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอานาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูก
ควบคุมโดยกลุ่มบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาคัญทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมกับกลุ่มบริษัท ผู้บริหารสาคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัท ที่มีอานาจในการ
กาหนดทิศทางการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท
4.5 รายได้และค่าใช้จ่าย
สัญญาก่อสร้าง
สัญญาก่อสร้างประกอบด้วยจานวนรายได้เมื่อเริ่มแรกตามที่ตกลงไว้ในสัญญาซึ่งรวมถึงจานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงงานตามสัญญา
เมื่อกลุ่มบริษัทสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือ กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้ค่าก่อสร้าง
และต้นทุนการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้าง โดยอ้างอิงกับขั้นความสาเร็จของงานก่อสร้าง ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน รายได้ตามสัญญาก่อสร้างวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือที่
ค้างรับ
รายได้จากงานก่อสร้าง รับรู้ตามอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ทาเสร็จกับงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาโดยพิจารณา
จากการสารวจทางกายภาพ
เมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือ กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้ค่า
ก่อสร้างไม่เกินกว่าต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับต้นทุนนั้นคืน และรับรู้
ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดเป็นค่าใช้จ่าย
ในแต่ละสถานการณ์ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ต้นทุนการก่อสร้างทั้งสิ้นจะสูงกว่ารายได้ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น
กลุ่มบริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในกาไรขาดทุน
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รายการค้างรับจากลูกค้าค่าก่อสร้างสาหรับสัญญาทั้งหมดที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ประกอบด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้น
รวมทั้งกาไรหรือขาดทุนที่เกินกว่าผลงานที่ได้เรียกชาระไปแล้ว แสดงรายการในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (รวมถึง
รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชาระ) เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าสาหรับสัญญาทั้งหมดที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่มีมูลค่า
ของเงินที่ได้รับเกินกว่ามูลค่าต้นทุนที่เกิดขึ้นและกาไรหรือขาดทุนจากงานก่อสร้าง แสดงรายการในหนี้สินหมุนเวียน
อื่น
เมื่อต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่าต้นทุนที่บันทึกตามอัตราส่วนร้อยละของงานที่ทาเสร็จ กลุ่มบริษัทจะรับรู้
รายการส่วนเกินดังกล่าวเป็น “งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา” ภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียน ในทางกลับกัน เมื่อ
ต้นทุนที่บันทึกตามอัตราส่วนร้อยละของงานที่ทาเสร็จสูงกว่าต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริง กลุ่มบริษัทจะรับรู้
รายการส่วนเกินดังกล่าวเป็น “ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างค้างจ่าย” ภายใต้หนี้สินหมุนเวียน
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าเช่ารับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วเสร็จ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับ รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานรับรู้ในกาไรขาดทุนเมื่อมีการใช้บริการหรือเมื่อเกิดรายการ
4.6 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตของสินทรัพย์ที่เข้า เงื่อนไขเป็นส่วนหนึ่งของ
ราคาทุนของสินทรัพย์นั้น ซึ่งสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขจาเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมพร้อมเพื่อให้นาสินทรัพย์
นั้นมาใช้ได้ตามประสงค์หรือนาไปขาย ต้นทุนการกู้ยืมอื่นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างวดเมื่อเกิดรายการและแสดง
รายการในต้นทุนทางการเงิน
4.7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีสภาพคล่องสูง
(ซึ่งไม่ได้ใช้เป็นหลักประกัน) และพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดที่แน่นอน ซึ่งมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
น้อย
4.8 เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย เงินฝากประจา และใบรับเงินฝากประจาที่ครบกาหนดไม่เกิน 1 ปี ซึ่งแสดงตาม
มูลค่าตามราคาทุนซึ่งใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
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4.9 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เท่ากับจานวน
ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ทั้งนี้โดยประมาณขึ้นจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้ และพิจารณาถึง
สถานะของลูกหนี้ในปัจจุบัน
4.10 วัสดุและอะไหล่คงเหลือ
วัสดุและอะไหล่ แสดงตามราคาทุนซึ่งคานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต่า
กว่า วัสดุและอะไหล่จะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนงานก่อสร้างเมื่อมีการเบิกใช้
4.11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะของบริษัท บันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุน บริษัทรับรู้กาไรขาดทุนจากการ
ขายเงินลงทุนในงบกาไรขาดทุนในปีที่มีก ารขายเงินลงทุน เมื่อเงินลงทุนดังกล่าวเกิดการด้อยค่า บริษัทจะรับรู้ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน และจะรับรู้รายได้เงินปันผลเมื่อมีการประกาศจ่ายจาก
บริษัทย่อย
4.12 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ทีดนิ
ที่ดินแสดงด้วยราคาทุน ไม่มีการกาหนดอายุการใช้งานและไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาของที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์อื่น
รับรู้ราคาเริ่มแรกด้วยต้นทุนที่ซื้อหรือผลิตประกอบด้วยต้นทุนทางตรงที่สามารถปันส่วนให้กับสินทรัพย์เพื่อทาให้
สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่หรือสภาพที่พร้อมที่จะใช้งานได้ตามที่ประสงค์ของฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท อุปกรณ์
อื่น รวมถึงเครื่องจักรและยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (โปรดดูหมายเหตุ 16) อาคารและอุปกรณ์อื่นถูก
วัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ ด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาคานวณโดย วิธีเส้นตรงเพื่อตัดจาหน่ายราคาทุนสทธิจากมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์อื่น
ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์มีดังต่อไปนี้

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

ปี
5 - 20
5 - 10
3-5
5

การประมาณการมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์มีการทบทวนอย่างน้อยปีละครั้ง
กาไรขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างผลตอบแทนที่ได้จากการจาหน่าย
และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ซึ่งจะรับรู้ในกาไรขาดทุนเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายอื่น
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4.13 การเช่าสินทรัพย์
สัญญาเช่าการเงิน
ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเนื้อหาของสัญญาเช่าว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ
ทั้งหมดของสินทรัพย์ได้โอนให้กลุ่มบริษัทแล้วหรือไม่ ปัจจัยที่สาคัญในการพิจารณาประกอบด้วย อายุของสัญญา
เช่าซึ่งสัมพันธ์กับการให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสินทรัพย์ มูลค่าปัจจุบันของเงินงวดที่ต้องจ่ายขั้นต่าตาม
สัญญาเช่าซึ่งสัมพันธ์กับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ และกลุ่มบริษัทได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์เมื่อสิ้นสุด
สัญญาเช่า
สาหรับวิธีการตัดค่าเสื่อมราคาและการกาหนดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า โปรดดู หมาย
เหตุ 4.12
สัญญาเช่าดาเนินงาน
การเช่าอื่นทั้งหมดนอกเหนือจากข้างต้นถือเป็นสัญญาเช่าดาเนินงาน เมื่อกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า เงินงวดตามสัญญา
เช่าดาเนินงานจะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ต้น ทุนที่เกี่ยวข้อง
เช่น ค่าบารุงรักษา และค่าประกันภัย ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
4.14 การทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์
สาหรับวัตถุประสงค์ในการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์จะถูกจัดกลุ่มในระดับที่เล็กที่สุดซึ่งก่อให้เกิดกระแสเงิน
สดรับที่เป็นอิสระอย่างมาก (หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) เป็นผลให้สินทรัพย์บางรายการมีการทดสอบการ
ด้อยค่าในแต่ละสินทรัพย์และบางรายการทดสอบในระดับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
สินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือมีการเปลี่ยนแปลงใน
สถานการณ์ที่บ่งชี้ได้ว่ามูลค่าตามบัญชีอาจไม่สามารถได้รับคืนได้
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เท่ากับส่วนเกินของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่
สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงกว่าของมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุน ในการจาหน่ายหรือมูลค่าจาก
การใช้ของสินทรัพย์นั้น การระบุมูลค่าจากการใช้ ผู้บริหารประมาณการจากกระแสเงินสดในอนาคตของแต่ละหน่วย
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและปรับด้วยอัตราการคิดลดเพื่อคานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดดังกล่าว ข้อมูลที่ใช้
ในกระบวนการทดสอบการด้อ ยค่าเป็นข้อมูลประมาณการที่ได้รับการอนุมัติล่าสุดจากกลุ่มบริษัท แต่ไม่รวมประมาณ
การกระแสเงินสดรับหรือจ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างในอนาคต หรือจากการปรับปรุงหรือทาให้
สินทรัพย์นั้นดีขึ้น ปัจจัยในการคิดลดจะแยกเป็นแต่ละหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิ นสดเพื่อให้สะท้อนถึงการประเมิน
สถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะเจาะลงของสินทรัพย์
สินทรัพย์ทั้งหมดที่มีการประเมินใหม่ในภายหลังว่ามีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่
กลุ่มบริษัทรับรู้ในงวดก่อนอาจไม่จาเป็นต้องมีอยู่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการหากสินทรัพย์หรือหน่วย
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้นมีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี
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4.15 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
4.16 ส่วนของผู้ถือหุ้น
หุ้นสามัญแสดงด้วยราคาพาร์ของหุ้น ณ วันที่ออกหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นประกอบด้วยส่วนเกินที่ได้รับจากการออกหุ้นสามัญ
จากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสุทธิจากภาษีที่เกี่ยวข้อง

ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องในการออกหุ้นถูกหัก

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย ส่วนต่าจากการเปลี่ย นแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งเกิด
จากมูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อยต่ากว่ามูลค่าเงินสดเพื่อจ่ายซื้อเงินลงทุน ส่วนต่าดังกล่าวจะลดลงหากบริษัทจาหน่าย
หรือลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
กาไรสะสมประกอบด้วยกาไรงวดปัจจุบันและกาไรสะสมงวดก่อน
รายการทั้งหมดที่เกีย่ วข้องกับส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่จะบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินปันผลค้างจ่ายที่จัดสรรจากส่วนของผู้ถือหุ้นแสดงรายการในหนี้สินอื่นเมื่อเงินปันผลได้รับอนุมัติในการประชุมผู้
ถือหุ้นหรือคณะกรรมการของบริษัทก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
4.17 ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น และผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์ระยะสั้นประกอบด้วย เงิ นเดือน ค่ า จ้ า ง โบนัส และเงิ นสมทบกองทุนประกันสัง คมซึ่ง รับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานแบ่งเป็นโครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้ และโครงการผลประโยชน์ที่กาหนด
ไว้
โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งกาหนดให้พนักงานและกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุน โดยที่
สินทรัพย์ของกองทุนได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท และบริหารโดยผู้จัดการกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่
ได้รับอนุญาต กลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันตามกฏหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่ต้องจ่ายเงินสมทบอีก
กลุ่มบริษัทรับรู้รายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ได้รับบริการจากพนักงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
กลุ่ ม บริ ษั ท มี ภ าระผู ก พั น ตามกฏหมายที่ ต้ อ งจ่ า ยผลประโยชน์ ห ลั ง ออกจากงานให้ พ นั ก งานโดยอ้ า งอิ ง จาก
ระยะเวลาการให้บริการของพนักงานและเงินเดือนเดือนสุดท้าย ซึ่งหนี้สินโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้จะรับรู้
ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน
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ผู้ บ ริ ห ารประมาณภาระผู ก พั น ของโครงการผลประโยชน์ ที่ ก าหนดไว้ เ ป็ น รายปี โ ดยผู ้เ ชี ่ย วชาญอิส ระทาง
คณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานอัตราเงินเฟ้อ อัตราการขึ้นเงินเดือน อัตราการหมุนเวียนของ
พนักงาน และอัตราการตาย ปัจจัยในการคิดลดอ้างอิงกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน สกุลเงินและเงื่อนไขของพันธบัตรรัฐบาลต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขของภาระผูกพันของ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยประมาณระยะเวลาการครบกาหนดไว้ใกล้เคียงกับกาหนดชาระของหนี้สิน
ดังกล่าว
กาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains or losses) ที่เกิดจาก
การคานวณผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานแสดงรายการไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและโอนเข้า
โดยตรงไปยังกาไรสะสม
4.18 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รับรู้ในกาไรขาดทุน ซึ่งประกอบด้วยผลรวมของภาษีเงินได้รอการตั ดบัญชีและภาษีเงินได้
ปัจจุบันซึ่งไม่ได้บันทึกในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
ภาษีเงินได้ปัจจุบันคานวณอัตราภาษีและกฏหมายภาษีอากรที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคานวณโดยใช้วิธี พิจารณาจากรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
(Liability Method)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจ ะรับรู้เมื่อมีค วามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า ขาดทุนสะสมทางภาษีห รือผล
แตกต่า งชั่ว คราวที่ใ ช้หัก ภาษีจ ะสามารถหัก กับ กาไรทางภาษี ในอนาคตได้ โดยกลุ่มบริษัทประเมินจากการ
ประมาณการผลการด าเนิ นงานในอนาคตปรั บ ปรุ ง ด้ ว ยรายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยต้ อ งห้ า มทางภาษี แ ละข้ อ จ ากัด
โดยเฉพาะของการใช้ขาดทุนและเครดิตทางภาษี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยทั่วไปจะรับรู้ทั้งหมดนอกจากจะได้รับยกเว้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
4.19 กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คานวณโดยการหารกาไรสุทธิด้วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักที่ออกจาหน่ายและ
ชาระแล้วในระหว่างปี
4.20 ประมาณการหนี้สิน สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ประมาณการหนี้สินในการประกันสินค้า ข้อพิพาท สัญญาที่ไม่สามารถบอกเลิกได้ หรือข้อเรียกร้องอื่นที่ต้องรับรู้
เมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานในปัจจุบันซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ใน
อดีต ทาให้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชาระ
ภาระผูกพันนั้นและจานวนที่ต้องชดใช้ดังกล่าวสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ หนี้สินดังกล่าวยังมีจังหวะ
เวลาหรือความไม่แน่นอนของจานวนเงินที่ต้องจ่ายชาระ
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ประมาณการหนี้สินจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทจะรับรู้เมื่อมีรายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างที่มี
อยู่อย่างเป็นทางการแล้วเท่านั้น และผู้บริหารมีการสื่อสารแผนดังกล่าวในภาพรวมซึ่งมีผลกระทบต่อหรือเริ่มมี
การนาไปใช้ กลุ่มบริษัทไม่รับรู้ประมาณการหนี้สินสาหรับขาดทุนจากการดาเนินงานในอนาคต
ประมาณการหนี้สินวัดมูลค่าด้วยประมาณการที่ดีที่สุดของรายจ่ายที่ต้องนาไปจ่ายชาระภาระผูกพันในปัจจุบัน
โดยอ้างอิงจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่สามารถหาได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งรวมถึงการพิจารณาความ
เสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันในปัจจุบันด้วย ประมาณการหนี้สินจะถูกคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบันเมื่อมูลค่าของเงินตามเวลามีผลกระทบต่อจานวนประมาณการหนี้สินนั้นอย่างมีสาระสาคัญ
การชดเชยซึ่งกลุ่มบริษัทมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอนจากบุคคลที่สาม กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการ
ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ต้องไม่เกินจานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีการรับรู้ หนี้ สิน หากไม่ มีค วามเป็ นไปได้ค่ อนข้า งแน่ ที่ก ลุ่ มบริ ษั ท ต้อ งสูญ เสี ยทรั พ ยากรที่ มีป ระโยชน์ เ ชิ ง
เศรษฐกิจซึ่งเป็นผลจากภาระผูกพันในปัจจุบัน
4.21 ดุลยพินิจที่สาคัญของผู้บริหารที่ใช้ในการกาหนดนโยบายการบัญชีและความไม่แน่นอนของประมาณการ
ในการจัดทางบการเงิน ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการประมาณการและกาหนดข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการรับรู้และ
การวัดมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย
ดุลยพินิจที่สาคัญของผู้บริหาร
ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ ส าคั ญ ของผู้ บ ริ ห ารที่ ใ ช้ ใ นการก าหนดนโยบายการบั ญ ชี ข องกลุ่ ม บริ ษั ท ซึ่ ง มี ผ ลกระทบอย่ า งมี
สาระสาคัญต่องบการเงินมีดังนี้
การรับรู้รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง
การรับรู้รายได้ตามสัญญาก่อสร้างต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมีนัยสาคัญในการกาหนดผลของงานที่เกิดขึ้นจริงและ
ประมาณการต้นทุนเพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จ (โปรดดูหมายเหตุ 4.5)

การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้โดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทากาไรทางภาษีใน
อนาคตของบริษัทที่นามาหักกับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีได้และขาดทุนสะสมทางภาษีที่สามารถนามาใช้
ได้ (โปรดดูหมายเหตุ 4.18)
ความไม่แน่นอนของประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการและข้อ สมมติฐานที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญในการรับรู้และวัดมูลค่าของ
สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย มีดังนี้ ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังอาจแตกต่างจากที่เคยประมาณการ
ไว้
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ลูกหนี้
กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าอันเกิดมาจากการที่ลูกค้าไม่มี
ความสามารถในการชาระหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเป็นการประเมินบนพื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีต
ของการติดตามทวงถามควบคู่กับการสอบทานอายุของลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งอาจ
แตกต่างจากผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลัง

อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เสื่อมค่าได้
ผู้บริหารทบทวนประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เสื่อมค่าได้ ณ วันสิ้น รอบระยะเวลารายงาน
ความไม่แน่นอนของการประมาณการเกิดจากความล้าสมัยของเทคโนโลยีซึ่งอาจเป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ของซอฟแวร์และอุปกรณ์สารสนเทศ

การด้อยค่าของสินทรัพย์
การประเมินการด้อยค่า ผู้บริหารประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและใช้อัตราดอกเบี้ยในการคิดลด
กระแสเงินสดดังกล่าว ความไม่แน่นอนของการประมาณการเกิดจากความเหมาะสมของสมมติฐานเกี่ยวกับผลการ
ดาเนินงานในอนาคตและการกาหนดอัตราการคิดลด ในปี 2559 บริษัทกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าในเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย (โปรดดูหมายเหตุ 12)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
ผู้บริหารประมาณการภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้โดยอ้างอิงเกณฑ์พื้นฐานจานวนมากใน
การกาหนดสมมติฐาน เช่น อัตราการตาย อัตราการคิดลด และการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานดัง กล่า วอาจมีผลกระทบอย่า งมีสาระสาคั ญต่อจ านวนของภาระผูกพั นของ
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้และค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้รายปี

รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง
การรับรู้รายได้ตามสัญญาก่อสร้างและรายการค้างรับที่เกี่ยวข้องคานวณจากประมาณการที่ดีที่สุดของผู้บริหารจากผล
ของงานก่อสร้างแต่ละสัญญาและขั้นความสาเร็จ ของงานก่อสร้าง โดยทั่วไปสาหรับสัญญาที่มีความซับซ้อน การ
ประมาณการต้นทุนเพื่อให้งานเสร็จและความสามารถในการทากาไรตามสัญญามีความไม่แน่นอนจากการประมาณ
การอย่างมีนัยสาคัญ (โปรดดูหมายเหตุ 4.5)
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5.

ส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
5.1 องค์ประกอบของกลุ่มบริษัท
งบการเงินรวมนี้ได้ รวมงบการเงินของบริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่ บริษัท ไพลอน จากัด
(มหาชน) ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัทย่อย
บริษัท เอ็กซิลอน จากัด

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
2559
2558
100

51

ลักษณะธุรกิจ
ให้บริการรับออกแบบ ก่อสร้าง ที่ปรึกษา และตกแต่ง
สาหรับสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

บริษัทย่อย
บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อานาจเหนือกิจการนั้นทาให้
เกิดผลกระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนของบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่
วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทเพิ่มการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซิลอน จากัด จากร้อย
ละ 51 เป็นร้อยละ 100 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเหตุ 12
5.2 ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที่ไม่อยู่ในอานาจควบคุม
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และสาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินของบริษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินสุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

49%
20,413,234
35,342,531
(66,950,127)
(433,558)
(11,627,920)
(5,697,686)
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สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558
รายได้
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

32,638,896
(34,726,885)
599,971
(34,126,914)

ขาดทุนที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรเบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

(17,016,142)
293,986
(16,722,156)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ

18,754,249
352,861
(20,490,721)
(1,383,611)

ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมในระหว่างปี 2558

6.

รายการกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริษัทมีรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้นและหรือ
กรรมการร่วมกัน ดังนั้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทนี้จึงแสดงรวมถึงผลของรายการเหล่านี้ตามมูล
ฐานที่พิจารณาร่วมกันระหว่างกลุ่มบริษัทกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมู ลฐานที่ใช้บางกรณีอาจแตกต่างจากมูล
ฐานที่ใช้สาหรับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์

ชื่อกิจการ

ประเทศที่ดาเนินงาน/สัญชาติ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทย่อย
บริษัท เอ็กซิลอน จากัด

ไทย

ผู้ถือหุ้นทางตรง

ผู้บริหารสาคัญ

ไทย

กรรมการและผู้บริหาร

ยอดคงเหลือที่สาคัญกับบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2559
2558

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือกับบริษัท เอ็กซิลอน จำกัด (บริษัทย่อย)
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินตำมภำระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ผู้บริหารสาคัญ

2559

2558

-

-

2,160,192

1,863,543

2,858,174
4,648,596

32,197,353
55,871
9,500,000
6,115,529

2,160,192

1,863,543

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยมีดอกเบี้ยอัตราร้อยละ MLR - 1.0 ต่อปี ของธนาคารใน
ประเทศแห่งหนึ่ง เงินกู้ยืมดังกล่าวได้ค้าประกันโดยกรรมการท่ านหนึ่งของบริษัทย่อย และได้ชาระเต็มจานวนแล้วใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2559
รายการระหว่างกันที่สาคัญกับ บริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
นโยบายการกาหนดราคา
รายได้อื่น
รายได้ส่วนต่างราคาจาก
การจัดหาวัสดุ
รายได้ค่าธรรมเนียมบริหาร
รายได้อื่น
ค่าจ้างบริหารและควบคุมงาน
ต้นทุนจากการรับจ้างงานก่อสร้าง
รายการสุทธิในต้นทุนจากการรับจ้าง
งานก่อสร้าง
ค่าจ้างเหมาช่วง
ค่าจ้างอื่น
เงินชดเชยค่าความเสียหายของ
โครงการ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558

ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญา
ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน

-

-

152,792
5,559,595
-

45,266
150,000
1,251,974
1,200,000

ต้นทุนบวกกาไรขั้นต้น
ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน

-

-

4,435,248
-

7,714,353
2,357,646

6,394,181

-

ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงิน ราคาตามบัญชีซึ่งใกล้เคียง
ลงทุนในบริษัทย่อย
กับมูลค่ายุติธรรม
ขาดทุนจากการลดหนี้ให้บริษัทย่อย
ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของกรรมการและผู้บริหาร
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

-

-

-

-

18,834,759
296,649
19,131,408

19,301,677
274,957
19,576,634

(17,616,836)
4,610,329

11,474,523
-

18,634,759
296,649
18,931,408

18,531,677
274,957
18,806,634
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7.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
เงินสด
เงินฝากธนาคาร – กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร – ออมทรัพย์
รวม

2558

1,284,590
25,203,093
84,373,204
110,860,887

1,201,375
8,076,132
104,721,968
113,999,475

ป

930,075
25,037,279
หั 76,774,223
102,741,577

846,860
8,045,216
104,659,299
113,551,375

ในระหว่างปี 2559 และ 2558 เงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.37 – 1.60 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย
พิเศษที่ธนาคารเสนอให้ในขณะนั้น)

8.

เงินลงทุนระยะสั้น
อัตรา
ดอกเบี้ยต่อปี
เงินฝากประจา
ใบรับเงินฝากประจา

คงที่ร้อยละ
0.85 – 1.60
คงที่ร้อยละ
1.35 – 2.00

ระยะเวลา

2559

3 – 6 เดือน

158,514,541

2,799,092

158,511,524

2,797,092

3 เดือน

20,000,000
178,514,541

425,000,000
427,799,092

20,000,000
178,511,524

425,000,000
427,797,092

รวม

9.

งบการเงินรวม
2558

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2559
2558

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ
งบการเงินรวม
2559
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
ลูกหนี้การค้า - บริษัทย่อย
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

2558

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2559
2558

167,910,084
167,910,084
(6,336,779)
161,573,305

96,079,953
96,079,953
(6,130,908)
89,949,045

158,388,488
2,858,174
161,246,662
(4,590,411)
156,656,251

92,190,339
32,197,353
124,387,692
(4,630,473)
119,757,219

รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชาระ

96,208,369

120,896,864

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน

49,078,465

47,155,293

95,422,984
48,325,694

115,210,057
43,789,815

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(839,554)

(839,554)

(839,554)

(839,554)

48,238,911

46,315,739

47,486,140

42,950,261

306,020,585

257,161,648

-

สุทธิ
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

299,565,375

55,871
277,973,408
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9.1 ลูกหนี้การค้า
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แยกตามอายุหนี้ลูกหนี้การค้าที่ค้างชาระได้
ดังนี้
งบการเงินรวม
2559
ลูกหนี้การค้า – ลูกค้าทั่วไป
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ 1 – 30 วัน
ค้างชาระ 31 – 60 วัน
ค้างชาระ 61 – 90 วัน
ค้างชาระ 91 – 180 วัน
ค้างชาระ 181 – 360 วัน
มากกว่า 360 วันขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
ลูกหนี้การค้า – บริษัทย่อย
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ 1 – 30 วัน
ค้างชาระ 31 – 60 วัน
ค้างชาระ 61 – 90 วัน
ค้างชาระ 91 – 180 วัน
ค้างชาระ 181 – 360 วัน
มากกว่า 360 วันขึ้นไป
รวม

2558

123,378,051
37,174,651
857,993
16,050
48,150
72,621
6,362,568
167,910,084
(6,336,779)
161,573,305

38,101,094
37,976,793
10,932,627
1,148,500
8,249
280,114
7,632,576
96,079,953
(6,130,908)
89,949,045

-

-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2559
2558
116,842,384
35,935,091
857,992
16,050
48,150
72,621
4,616,200
158,388,488
(4,590,411)
153,798,077

38,101,094
37,419,483
10,805,295
1,123,500
8,718
46,400
4,685,849
92,190,339
(4,630,473)
87,559,866

2,427,181
430,993
2,858,174

13,453
25,348
491,274
7,690,584
23,976,694
32,197,353

ในระหว่างปี รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีดังต่อไปนี้

2559

2558

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2559
2558

6,130,908
205,871
6,336,779

4,435,119
1,695,789
6,130,908

4,630,473
(40,062)
4,590,411

งบการเงินรวม
ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ยอดสิ้นปี

4,435,119
195,354
4,630,473

ในระหว่างปี 2559 บริษัทย่อยหักกลบรายการลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้เงินประกันผลงานที่เป็นรายเดียวกันซึ่งมี
ยอดค้างชาระมากกว่า 360 วัน จานวน 2.72 ล้านบาท ตามข้อตกลงการหักกลบหนี้ระหว่างกัน
ในระหว่างปี 2558 บริษัทหักกลบรายการลูกหนี้การค้าและเจ้า หนี้การค้า ที่มียอดค้างชาระมากกว่า 360 วัน
จานวน 9.47 ล้านบาท ตามข้อตกลงการหักกลบหนี้ระหว่างกัน
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9.2 รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชาระ

งบการเงินรวม
สัญญางานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ
สัญญางานระหว่างก่อสร้าง
(หมายเหตุ 10)
รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชาระ

2559
27,012,668

2558
39,573,119

69,195,701
96,208,369

81,323,745
120,896,864

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2559
2558
26,805,868
33,886,312
68,617,116
95,422,984

81,323,745
115,210,057

9.3 ลูกหนี้เงินประกันผลงาน

งบการเงินรวม
2559
ลูกหนี้ประกันผลงาน
สัญญางานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ
สัญญางานระหว่างก่อสร้าง
(หมายเหตุ 10)
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

2558

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2559
2558

41,904,628

45,280,467

41,151,857

41,914,989

7,173,837
49,078,465
(839,554)
48,238,911

1,874,826
47,155,293
(839,554)
46,315,739

7,173,837
48,325,694
(839,554)
47,486,140

1,874,826
43,789,815
(839,554)
42,950,261

ลูกหนี้เงินประกันผลงานเป็นเงินที่ลูกค้าหักเพื่อประกันผลงานในอัตราร้อยละ 5 – 10 ของจานวนเงินที่เรียกเก็บใน
แต่ละงวด โดยจะได้รับคืนเมื่อโครงการได้รับการตรวจรับตามสัญญาจากลูกค้าแล้ว
ในระหว่างปี 2558 บริษัทหักกลบรายการลูกหนี้เงินประกันผลงานและเจ้าหนี้เงินประกันผลงานที่มียอดค้างชาระ
มากกว่า 360 วัน จานวน 8.04 ล้านบาท ตามข้อตกลงการหักกลบหนี้ระหว่างกัน

10. สัญญาระหว่างการก่อสร้าง

รายการที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินเกี่ยวกับสัญญาระหว่างการก่อสร้างรับรู้จากจานวนสุทธิของต้นทุนที่เกิดขึ้นรวมกับ
ผลกาไรขาดทุนและงานระหว่างก่อสร้างที่เรียกชาระ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงและกาไรขาดทุนสาหรับสัญญา
ระหว่างก่อสร้างทั้งหมด
หัก งานระหว่างก่อสร้างที่เรียกชาระ
รายการค้ า งรั บ จากลู ก ค้ า ค่ า ก่ อ สร้ า งที่ แ สดง
รายการในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

347,859,517
(278,663,816)

155,396,719
(74,072,974)

339,849,331
(271,232,215)

155,396,719
(74,072,974)

69,195,701

81,323,745

68,617,116

81,323,745

18,890,454
7,173,837

32,953,736
1,874,826

16,967,704
7,173,837

32,953,736
1,874,826

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น :
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน

11. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินฝากธนาคารสาหรับงบการเงินรวม จานวน 4.52 ล้านบาท และ 21.57 ล้าน
บาท ตามลาดับ และสาหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท 4.52 ล้านบาท และ 11.57 ล้านบาท ตามลาดับ ใช้ค้าประกัน
การออกหนังสือค้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาของกลุ่มบริษัท และวงเงินเบิกเกินบัญชี
12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ทุนชาระแล้ว
(บาท)
จดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทย่อย
บริษัท เอ็กซิลอน
จากัด
ประเทศไทย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ

2559

2558

80,000,000

80,000,000

อัตราส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
2559
2558

100

51

วิธีราคาทุน
2559

2558

40,799,970
(23,183,134)
17,616,836

40,799,970
(40,799,970)
-

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 บริษัทรับโอนหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซิลอน จากัด (บริษัทย่อย) จากส่วนได้เสียในบริษัท
ย่อยที่ไม่อยู่ในอานาจควบคุม จานวน 3,920,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมด โดยไม่มีมูลค่า เป็นผลให้บริษัท
มีสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยจากร้ อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 ณ วันที่ดังกล่าว และมีการโอนส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ใน
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อานาจควบคุมเป็นส่วนต่าจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย จานวน 5.70 ล้านบาท ในส่วนของผู้ถือ
หุ้นรวม ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นข้างต้นเป็นผลให้บริษัทมีส่วนได้เสียเต็มจานวนในบริษัทย่อยและได้มีการ
กาหนดนโยบายการดาเนินงานใหม่เพื่อลดผลขาดทุนสะสม จากผลกาไรจากการดาเนินงานของบริษัทย่อยสาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นผลให้มีข้อบ่งชี้ในการกลั บรายการขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุน ผู้บริหาร
ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยใช้ราคาตามบัญชีของบริษัทย่อยซึ่งใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมและกลับรายการค่า
เผื่อการด้อยค่าในเงินลงทุนในบริษัทย่อย จานวน 17.62 ล้านบาท ในกาไรขาดทุนสาหรับปี 2559
(หน่วย : บาท)

รำคำทุน
1 มกราคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2558
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนที่
จาหน่าย
31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนที่
จาหน่าย
31 ธันวาคม 2559
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559

ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี 2558
ต้นทุนงานก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวม
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี 2559
ต้นทุนงานก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวม

ที่ดิน

อาคารโรงงาน
และสิ่งปลูก
สร้าง

เครื่องจักร
เครื่องมือ และ
อุปกรณ์

งบการเงินรวม
เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
สานักงาน

31,729,641
31,729,641
31,729,641

46,604,767
6,678,468
53,283,235
123,711
983,387
54,390,333

403,715,269
63,238,289
(12,104,381)
6,113,347
460,962,524
124,179,991
(20,655,889)
14,421,980
578,908,606

10,363,763
1,496,916
(47,034)
11,813,645
877,241
(1,617,183)
351,429
11,425,132

38,209,498
4,857,130
(3,565,877)
39,500,751
8,023,476
(8,047,489)
39,476,738

24,405,737
2,034,079

242,105,524
37,248,963

8,047,189
1,242,063

30,434,463
3,637,190

-

304,992,913
44,162,295

(9,561,456)

(43,163)

(2,871,765)

-

(12,476,384)

-

-

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
ยานพาหนะ

รวม
1,157,564
8,010,074
(6,113,347)
3,054,291
14,886,398
(15,756,796)
2,183,893

531,780,502
84,280,877
(15,717,292)
600,344,087
148,090,817
(30,320,561)
718,114,343

-

26,439,816
2,410,680

269,793,031
41,433,927

9,246,089
1,320,941

31,199,888
2,881,542

-

336,678,824
48,047,090

-

28,850,496

(15,335,277)
295,891,681

(1,585,994)
8,981,036

(7,536,583)
26,544,847

-

(24,457,854)
360,268,060

26,843,419
25,539,837

191,169,493
283,016,925

2,567,556
2,444,096

8,300,863
12,931,891

3,054,291
2,183,893

263,665,263
357,846,283

31,729,641
31,729,641

41,163,737
2,998,558
44,162,295
45,519,454
2,527,636
48,047,090
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รำคำทุน
1 มกราคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2558
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนที่
จาหน่าย
31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนที่
จาหน่าย
31 ธันวาคม 2559
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
เครื่องจักร
เครื่องตกแต่ง
เครื่องมือ และ
และเครื่องใช้
อุปกรณ์
สานักงาน
ยานพาหนะ

ที่ดิน

อาคารโรงงาน
และสิ่งปลูก
สร้าง

31,729,641
31,729,641
31,729,641

46,604,767
6,678,468
53,283,235
123,711
983,387
54,390,333

381,113,607
62,564,532
(11,052,209)
6,038,806
438,664,736
124,179,991
(11,478,231)
14,421,980
565,788,476

9,537,186
1,496,916
(47,034)
10,987,068
877,241
(1,492,314)
351,429
10,723,424

34,575,716
4,857,130
(1,429,472)
38,003,374
8,023,476
(6,585,112)
39,441,738

24,405,737
2,034,079

233,317,100
33,331,658

7,440,783
1,118,059

28,384,487
2,943,567

-

293,548,107
39,427,363

(9,027,216)

(43,163)

(1,320,912)

-

(10,391,291)

-

-

สินทรัพย์
ระหว่าง ก่อสร้าง

รวม

1,083,023
8,010,074
(6,038,806)
3,054,291
14,886,398
(15,756,796)
2,183,893

504,643,940
83,607,120
(12,528,715)
575,722,345
148,090,817
(19,555,657)
704,257,505

-

26,439,816
2,410,680

257,621,542
38,875,391

8,515,679
1,265,386

30,007,142
2,850,112

-

322,584,179
45,401,569

-

28,850,496

(9,261,083)
287,235,850

(1,471,591)
8,309,474

(6,335,472)
26,521,782

-

(17,068,146)
350,917,602

26,843,419
25,539,837

181,043,194
278,552,626

2,471,389
2,413,950

7,996,232
12,919,956

3,054,291
2,183,893

253,138,166
353,339,903

31,729,641
31,729,641

ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี 2558
ต้นทุนงานก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวม

37,246,432
2,180,931
39,427,363

ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี 2559
ต้นทุนงานก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวม

42,960,918
2,440,651
45,401,569
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์บางรายการที่คิดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยัง ใช้งานอยู่มีราคาทุนในงบการเงิน
รวม จานวน 193.37 ล้านบาท (2558 : 165 ล้านบาท) และในงบการเงินเฉพาะบริษัท จานวน 191.44 ล้านบาท (2558 :
164 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เครื่องจักรและยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (หมายเหตุ 16) ในงบการเงินรวมมี
มูลค่าสุทธิตามบัญชี จานวน 22.86 ล้านบาท (2558 : 35.09 ล้านบาท) และในงบการเงินเฉพาะบริษัท จานวน 22.86
ล้านบาท (2558 : 34.87 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ที่ดินและอาคารติดภาระค้าประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินสินเชื่อ
(หมายเหตุ 15)
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13. สินทรัพย์/หนีส้ ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ มีดังนี้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ส่วนของ
1 มกราคม 2559
งบกาไรขาดทุน
ผู้ถือหุ้น
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี :
จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จากประมาณการหนี้สินตามภาระผูกพันสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนีส้ นิ ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี :
จากส่วนต่างค่าเสื่อมราคาสะสมของเครื่องจักร
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี – สุทธิ

31 ธันวาคม
2559

1,094,005

(826,509)

-

267,496

1,782,253
2,876,258

200,003
(626,506)

-

1,982,256
2,249,752

(154,275)
2,721,983

4,441
(622,065)

-

(149,834)
2,099,918

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ส่วนของ
1 มกราคม 2558
งบกาไรขาดทุน
ผู้ถือหุ้น
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี :
จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จากประมาณการหนี้สินตามภาระผูกพันสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนีส้ นิ ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี :
จากส่วนต่างค่าเสื่อมราคาสะสมของเครื่องจักร
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี – สุทธิ

31 ธันวาคม
2558

1,054,935

39,070

-

1,094,005

1,498,182
2,553,117

284,071
323,141

-

1,782,253
2,876,258

(158,717)
2,394,400

4,442
327,583

-

(154,275)
2,721,983
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ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
รายการกระทบยอดภาษีเงินได้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
กาไรสุทธิก่อนภาษี
อัตราภาษีร้อยละ
ภาษีเงินได้ที่คาดไว้
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ
- รายได้ที่ได้รับยกเว้น
- ค่าใช้จ่ายที่หักเพิ่มได้
- ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่รับรู้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทเี่ กิดขึ้นจริง
ภำษีเงินได้ประกอบด้วย
ภาษีเงินได้สาหรับงวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว
ภำษีเงินได้สุทธิ

2558

202,743,836
20
40,548,767

239,443,317
20
47,888,663

190,735,916
20
38,147,183

262,695,678
20
52,539,136

(4,789,088)
(377,000)
1,119,679
(5,974,198)
30,528,160

(7,796,135)
(222,021)
226,811
14,447,838
54,545,156

(8,312,455)
(377,000)
1,070,432
30,528,160

(255,654)
(222,021)
2,483,695
54,545,156

29,906,095

54,872,739

29,906,095

54,872,739

622,065
30,528,160

(327,583)
54,545,156

622,065
30,528,160

(327,583)
54,545,156

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2559

กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ก่อน
ภาษีเงินได้

รายได้(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

-

-

-

ก่อน
ภาษีเงินได้
599,971

2558
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้
-

599,971

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้และยังไม่ได้
บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ดังนี้
- ขาดทุนทางภาษีของบริษัทย่อย จานวน 74.59 ล้านบาท (2558 : 104.46 ล้านบาท) เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า
บริษัทย่อยอาจไม่มีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนาผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้
- ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย จานวน 23.18 ล้านบาท (2558 : 40.80 ล้านบาท) เนื่องจากยังไม่มี
แผนการกลับรายการการด้อยค่าดังกล่าวในอนาคตอันใกล้
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14. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีวงเงินเบิกเงินเกินบัญชีธนาคารซึ่งไม่ได้เบิกใช้ จานวนรวม 62 ล้านบาท (2558 : 67
ล้านบาท) โดยเงินเบิกเกินบัญชีดังกล่าวค้าประกันโดยการจดจานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเงินฝากธนาคารจานวน
2.50 ล้านบาท ในปี 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและสินเชื่ออื่นๆ ที่ยังไม่ได้ใช้เป็นจานวนรวม 309
ล้านบาท (2558 : 267 ล้านบาท) วงเงินสินเชื่อดังกล่าวบางส่วนค้าประกันโดยบริษัท พร้อมด้วยการค้าประกันส่วน
บุคคลของกรรมการของบริษัทย่อยบางท่าน และเงินฝากประจาจานวน 10 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยใช้วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 8.69 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR
– 0.5 ต่อปี

15. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินรอตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ

10,720,197
(458,052)
10,262,145
(6,393,032)
3,869,113

2558
19,953,988
(1,249,048)
18,704,940
(9,622,572)
9,082,368

10,720,197
(458,052)
10,262,145
(6,393,032)
3,869,113

19,458,310
(1,231,298)
18,227,012
(9,268,752)
8,958,260

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2559

ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ครบกาหนดชาระหลังจากหนึ่งปี
แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

มูลค่าอนาคต
ของจานวน
เงินขั้นต่า
ที่ต้องจ่าย

2558

ดอกเบี้ย

มูลค่าปัจจุบัน
ของจานวน
เงินขั้นต่า
ที่ต้องจ่าย

มูลค่าอนาคต
ของจานวน
เงินขั้นต่า
ที่ต้องจ่าย

ดอกเบี้ย

มูลค่าปัจจุบัน
ของจานวน
เงินขั้นต่า
ที่ต้องจ่าย

6,768,556

(375,524)

6,393,032

10,463,888

(841,316)

9,622,572

3,951,641
10,720,197

(82,528)
(458,052)

3,869,113
10,262,145

9,490,100
19,953,988

(407,732)
(1,249,048)

9,082,368
18,704,940
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2559

ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ครบกาหนดชาระหลังจากหนึ่งปี
แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

มูลค่าอนาคต
ของจานวน
เงินขั้นต่า
ที่ต้องจ่าย

2558

ดอกเบี้ย

มูลค่าปัจจุบัน
ของจานวน
เงินขั้นต่า
ที่ต้องจ่าย

มูลค่าอนาคต
ของจานวน
เงินขั้นต่า
ที่ต้องจ่าย

ดอกเบี้ย

มูลค่าปัจจุบัน
ของจานวน
เงินขั้นต่า
ที่ต้องจ่าย

6,768,556

(375,524)

6,393,032

10,095,780

(827,028)

9,268,752

3,951,641
10,720,197

(82,528)
(458,052)

3,869,113
10,262,145

9,362,530
19,458,310

(404,270)
(1,231,298)

8,958,260
18,227,012

กลุ่มบริษัททาสัญญาเช่ า ซื้อและลิสซิ่ง สาหรับเครื่องจั กรและยานพาหนะ ซึ่ง มีอายุสัญญาเช่ า 48 - 60 เดือน โดยมี
สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเป็นหลักประกัน

16. ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

17.1 โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานมีการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้:

2559

2558

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2559
2558

9,220,714

8,289,440

8,911,264

7,490,913

1,060,293

1,141,834

1,060,293

1,057,223

403,504
(463,780)

389,411
-

403,504
(463,780)

363,128
-

10,220,731
(1,268,514)
8,952,217

(599,971)
9,220,714
(1,097,875)
8,122,839

9,911,281
(1,268,514)
8,642,767

8,911,264
(1,097,875)
7,813,389

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริการปัจจุบันบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
ในงบกาไรขาดทุน
ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
ในงบกาไรขาดทุน
จ่ายระหว่างปี
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยบันทึกในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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ประมาณการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยภายใต้ข้อสมมติฐานที่สาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
อัตราคิดลด สาหรับพนักงานรายเดือน
อัตราคิดลด สาหรับพนักงานรายวัน
อัตราการตาย
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน สาหรับพนักงานรายเดือน
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 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

กาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains or losses) เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานของบริษัทย่อย

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่
กาหนดไว้เป็นจานวนเงินดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
เพิ่ม (ลด) ภาระผูกพันผลประโยชน์ที่
กาหนดไว้
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี)
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 ต่อปี)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 ต่อปี)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 ต่อปี)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 1.0 ต่อปี)

(247,184)
265,613
261,125
(245,421)
(396,102)
449,074
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17.2 โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
บริษัทและพนักงานบริษัทได้เข้า ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแล้วตามพระราชบัญญัติกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบ และจะจ่ายให้พนักงาน
ในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพพนักงาน เป็นจานวนเงิน 0.90 ล้านบาท (2558 : 0.89 ล้านบาท)

18. ทุนเรือนหุ้น

18.1 ทุนที่ออกและชาระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้นจากการใช้ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

จานวนหุ้น
(พันหุ้น)

2559
หุ้นสามัญ
(พันบาท)

ส่วนเกินฯ
(พันบาท)

จานวนหุ้น
(พันหุ้น)

2558
หุ้นสามัญ
(พันบาท)

ส่วนเกินฯ
(พันบาท)

374,936
374,936

374,936
374,936

153,825
153,825

362,074
12,862
374,936

362,074
12,862
374,936

144,050
9,775
153,825

18.2 สารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่ง
ไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกาไรสุทธิประจาปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
เงินสารองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้จะไม่สามารถนาไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้
ในระหว่างปี 2558 บริษัทจัดสรรสารองตามกฏหมายจากกาไรสะสม จานวน 3.18 ล้านบาท เพื่อให้เงินสารองนี้
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

18.3 เงินปันผลจ่าย
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากการดาเนิน งานสาหรับ ปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.53 บาท จานวน 374,936,698 หุ้น เป็นเงิน
198.7 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2559 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ส าหรับ งวดหกเดือ นสิ ้น สุด วัน ที ่ 30 มิถ ุน ายน 2559 ให้แ ก่ผู ้ถ ือ หุ ้น ในอัต ราหุ ้น ละ 0.25 บาท จ านวน
374,936,698 หุ้น เป็นเงิน 93.7 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 8 กันยายน 2559
ในที่ประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล
ประจาปี 2557 จากกาไรจากการดาเนินงานเฉพาะของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น
จ านวน 362,074,343 หุ้น คิ ด เป็นมูลค่ า รวม 181.04 ล้า นบาท โดยบริษัทได้จ่ า ยเงิ น ปันผลแล้ว ในวัน ที่ 22
พฤษภาคม 2558
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19. รายได้อื่น
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
ดอกเบี้ยรับ
รายได้ค่าเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
ค่าธรรมเนียมบริหาร
รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้างและเศษซาก
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์
อื่นๆ
รวม

2558

6,433,262
302,267
276,837
2,641,081
5,093,003
14,746,450

9,063,144
108,667
2,902,634
388,818
2,761,634
15,224,897

6,541,211
5,457,023
138,378
2,289,574
2,965,399
17,391,585

9,792,352
151,722
150,000
2,448,249
300,426
2,067,480
14,910,229

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาคัญสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2559
2558

งบการเงินรวม
วัสดุก่อสร้างและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในงานระหว่างก่อสร้าง ตามสัญญา
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่น
ของพนักงาน
ค่าจ้างผู้รับเหมาจ่าย
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเช่าจ่าย
ค่าซ่อมแซม
ค่าขนส่ง
กลับรายการค่าเผื่อขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดจากการ
ก่อสร้าง
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่ อ) การด้อยค่าเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย

2559

2558

426,359,075
(735,408)

578,772,645
16,415,332

419,974,312
(643,364)

554,223,900
2,881,304

160,817,795
95,585,644
48,047,090
31,291,392
34,282,868
14,069,013

174,468,937
55,069,054
44,162,295
28,431,605
33,166,166
15,074,281

155,650,254
100,970,078
45,401,569
29,873,218
33,881,885
12,834,413

155,614,945
52,038,328
39,427,363
27,173,472
32,726,545
14,734,313

-

(1,668,886)

-

-

-

(26,911)

(17,616,836)

11,474,523

21. กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
งบการเงินรวม
2559
จานวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม
จานวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นถัวเฉลี่ยระหว่างปี
จานวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
กาไรสุทธิของบริษัท (บาท)
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)

374,936,698
374,936,698
172,215,676
0.46

2558
362,074,343
8,880,311
370,954,654
201,914,303
0.54

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2559
2558
374,936,698
374,936,698
160,207,756
0.43

362,074,343
8,880,311
370,954,654
208,150,522
0.56
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22. ส่วนงานดาเนินงาน

กลุ่มบริษัทดาเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจการก่อสร้าง รายละเอียดข้อมูลรายได้ที่สาคัญสาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
การรับจ้างงานฐานราก
การรับจ้างงานก่อสร้างอื่นๆ (กลับรายการ)
รวม

1,062,764,984
(52,571)
1,062,712,413

1,183,918,762
37,393,148
1,221,311,910

1,021,754,803
1,021,754,803

1,183,918,762
19,844,695
1,203,763,457

ลูกค้ารายใหญ่
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 รายได้จากลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัทเป็นรายได้จากหน่วยงานของ
ภาครัฐและเอกชนมีจานวนเงิน 1,039 ล้านบาท และ 1,006 ล้านบาท ตามลาดับ (ส่วนของบริษัท : 998 ล้านบาท และ
993 ล้านบาท ตามลาดับ)
23. การเปิดเผยเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินได้รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินฝาก
ธนาคารที่มีภาระผูกพัน ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินเบิกเกินบัญชี และหนี้สินตามสัญญา
เช่าการเงิน นโยบายการบัญชีสาหรับการบันทึกและการวัดมูลค่าของรายการเหล่านี้ได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่
เกี่ยวข้อง ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อหมายถึงความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดในสัญญาซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่กลุ่มบริษัท เนื่องจากลูกค้าของกลุ่มบริษัทเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและไม่มีปัญหาในการเก็บหนี้ ผู้บริหาร
เชื่อว่ากลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงที่เป็นสาระสาคัญทางด้านสินเชื่อ กลุ่มบริษัทได้ตั้งสารองหนี้สงสัยจะสูญสาหรับลูกค้าที่มี
ความเสี่ยงครบถ้วนแล้ว
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดซึ่งจะมีผลกระทบในทางลบต่อการ
ดาเนินงานของกลุ่มบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต ผู้บริหารเชื่ อว่ากลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับ
ต่า ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงไม่ได้ทาสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับต่า เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินทั้งหมดเป็นสกุ ลเงิน
บาท เมื่อกลุ่มบริษัทมีรายการค้าที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทจะใช้ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์หรื อจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสถานการณ์
ปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า
ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินแต่ละประเภทของบริษัทมีดังนี้
- สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงในมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
- หนี้สินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคายุติธรรม เนื่องจากหนี้สินดังกล่าวจะครบกาหนดใน
ระยะเวลาอันใกล้
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินวัดมูลค่ายุติธรรมโดยกาหนดลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็น 3 ระดับตามประเภทของ
ข้อมูลที่นามาใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
•

ข้อมูลระดับ 1

•

ข้อมูลระดับ 2

•

ข้อมูลระดับ 3

เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์
หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
เป็นข้อมูลอันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกต
ได้โดยตรงหรือโดยอ้อม สาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น
เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซึ่งนามาใช้กับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการรับและจ่ายชาระหนี้สินในรูปเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบริษัทยังไม่ได้บันทึกสินทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินดังกล่าวในงบการเงิน วันครบกาหนดของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิดสถานะไว้มี
อายุและหนี้สินไม่เกิน 1 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
จานวนเงินที่ทาสัญญา
สกุลเงิน USD
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2559
2558
-

641,500

จานวนเงินตามสัญญา
สกุลเงินบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2559
2558
-

23,010,605
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มูลค่ายุติธรรมสุทธิของตราสารอนุพันธ์คงเหลือที่เปิดสถานะไว้ซึ่งถือเป็นมูลค่ายุติธรรมจากข้อมูลระดับ 2 มีผลกาไร ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2559
2558
มูลค่ายุติธรรมสุทธิตามสัญญาซื้อขายเงิน
ตราต่างประเทศล่วงหน้า

-

294,104

24. ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีภาระผูกพันดังนี้
24.1 บริษัทได้ทาสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการสาหรับสานักงานของบริษัท มีอายุสัญญา 9 ปี เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน
2559 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ดังนี้
พันบาท
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หลังจาก 5 ปี
รวม

1,692
9,259
5,017
15,968

24.2 บริษัทมีหนังสือค้าประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินในนามกลุ่มบริษัท เป็นจานวนประมาณ 161 ล้านบาท ซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันสาหรับการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
24.3 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้าง ซึ่งยังไม่ได้ให้บริการ เป็นจานวนประมาณ 321 ล้านบาท
24.4 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันจากการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นจานวนประมาณ 4.55 ล้านบาท
25. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนนั้น เพื่อดารงไว้ซึ่งความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท
เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน ในการดารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล
การออกหุ้นใหม่หรือออกหุ้นกู้เพื่อชาระหนี้เดิม หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้
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26. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลจากการดาเนินงาน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้ นละ 0.45 บาท จานวน 374,936,698 หุ้น เป็นเงิน
168.7 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายชาระเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในระหว่างปี 2559 จานวน 0.25 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน
93.7 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีก 0.20 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 75.0 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
27. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (รวมทั้งงบการเงินเปรียบเทียบ)
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
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บุคคลอ้ำงอิง
นำยทะเบียนหุ้น
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน
2/7 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
โทรศัพท์ 0-2596-9000 โทรสาร 0-2832-4994-6
ผู้สอบบัญชี
นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785
หรือ
นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322
หรือ
นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624
หรือ
นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977
หรือ
นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624
หรือ
นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด
87/1 อาคารแคปปิตอล เพลส ชั้น 18 ออลซีซั่น เพลส ถนนวิทยุ กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0-2205-8222 โทรสาร 0-2654-3339
ที่ปรึกษำกฎหมำย
บริษัทบางกอกแอ็ทเทอนี จากัด
18/4 ซอยอานวยวัฒน์ ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
โทรศัพท์ 0-2693-2036 โทรสาร 0-2693-4189
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