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ขอมูลสรุปทางการเงิน

(Financial Summary)

2551 2552 2553 2551 2552 2553

(2008) (2009) (2010) (2008) (2009) (2010)

สินทรัพยรวม

Total Assets

หน้ีสินรวม

Tatal Liabilities

สวนของผูถือหุน

Shareholders' Equity

รายไดจากการรับจาง

Revenue from Rendering of Service

กําไรสุทธิ

Net Profit

2551 2552 2553 2551 2552 2553

(2008) (2009) (2010) (2008) (2009) (2010)

อัตรากําไรสุทธิ (%)

Net Profit Margin (%)

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)

Return on Equity (%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)

Return on Assets (%)

กําไรสุทธิตอหุน (บาท)

Earning per share (Baht)

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา)

Debt to Equity (Time)

อัตราการเติบโตของรายไดจากการรับจาง (%)

Revenue from Rendering of Service Growth (%)

          งานฐานราก (Foundation Works) 90.18% -45.13% 36.56% n/a -45.13% 36.56%

          งานกอสราง (Construction Works) -              -              6434.00% n/a 5,851% -55.31%

อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ %

Net Profit Growth (%)

หมายเหตุ 1 รายไดจากการรับจาง หมายถึง รายไดจากงานฐานราก และงานกอสราง

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

อัตราสวนทางการเงิน

Financial Ratio

Financial Data (Thousand Baht)

ขอมูลทางการเงิน (พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัท งบการเงินรวม

Separate Financial Statement Consolidated

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

Separate Financial Statement

394,344718,729

328,967321,613

งบการเงินรวม

Consolidated

600,072496,619550,936559,115

26,01625,54158,63338,951

420,266530,536

626,496593,521722,076612,109

317,206306,064

258,336155,899229,757228,138

0.760.460.720.69

103,240224,472

16,96258,218

306,276330,977

0.160.120.390.190.090.39

12.24%7.95%

4.26%8.05%

7.62%7.72%20.75%12.02%

3.54%12.42%

5.44%20.68%

-70.86%423.01%

0.330.73

4.15%4.30%

1.86%-56.44%n/a129.64%

8.07%6.31%

4.74%4.88%
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สารจากประธาน 
 

เรียน ทานผูถือหุน 

 บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

 

จากภาพรวมของป 2553 อุตสาหกรรมการกอสรางเร่ิมกลับเขาสูภาวะขยายตัวอีกคร้ัง ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจาก

การฟนตัวของเศรษฐกิจในประเทศและการดําเนินนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีความตอเนื่องมากขึ้น ดังจะเห็น

ไดจากโครงการรถไฟฟาสายสีตางๆ ซึ่งเร่ิมดําเนินการไดแลว แมจะไดรับผลกระทบจากการปญหาทางการเมืองในไตรมาส

ที่ 1 และ 2 แตหลังจากปญหาทางการเมืองคล่ีคลายลง อุตสาหกรรมกอสรางเริ่มกลับมาฟนตัวในไตรมาสที่ 3 และฟน

ตัวอยางเต็มที่ในไตรมาสที่ 4 สงผลใหผลประกอบการของบริษัทปรับตัวดีขึ้นในชวงคร่ึงปหลัง โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวง

ไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้ในป 2553 โดยรวมบริษัทยังคงมีผลกําไรสุทธิและสภาพคลองอยูในเกณฑที่ดี 

   

สําหรับทิศทางอุตสาหกรรมการกอสรางงานฐานรากในป 2554 จากการท่ีโครงการรถไฟฟาสายสีตางๆสามารถ

เร่ิมดําเนินการไดดังกลาว สงผลใหปริมาณงานอยูในระดับที่คอนขางสูงกวาหลายๆปที่ผานมา ทําใหการแขงขันดานราคา

ปรับลดลง และบริษัทนาจะไดรับประโยชนจากโครงการรถไฟฟาสายสีตางๆท่ีจะมีการกอสรางอยางตอเนื่องไปอีกอยาง

นอย 3 - 5  ป ทั้งนี้ สําหรับนโยบายการดําเนินงานของบริษัทในป 2554 บริษัทจะยังคงรักษานโยบายการขยายฐานลูกคา 

และใหความสําคัญกับการพิจารณาคัดเลือกลูกคา การควบคุมตนทุน การบริหารสภาพคลอง และการพัฒนาบุคลากรของ

บริษัทอยางตอเนื่อง 

 

 ในโอกาสน้ี ในนามของคณะกรรมการ ผมขอขอบคุณทานผูถือหุนเปนอยางย่ิงที่ไดใหความไววางใจในการ

ดําเนินงานของบริษัท และขอขอบคุณผูมีอุปการะคุณทุกทานท่ีใหการสนับสนุนบริษัทดวยดีตลอดมา  รวมทั้ง ขอขอบคุณ

คณะผูบริหารและพนักงานของบริษัททุกคนซึ่งไดรวมแรงรวมใจปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบและความขยันขันแข็ง 

อันเปนสวนสําคัญที่สรางความม่ันคงและพัฒนาการใหแกบริษัท ทําใหบริษัทสามารถที่จะเติบโตและบรรลุเปาหมายทั้งใน

ระยะส้ันและระยะยาวไดตอไป  

 

                                                       
(นายเสรี จินตนเสรี) 

  ประธานกรรมการ 
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รายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม

ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีนายปญจะ เสนาดิสัย เปนประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ นายชัยพัฒน สหัสกุลและ นายวินิต ชอวิเชียรเปนกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดํารง

ตําแหนงคราวละ 3 ป 

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในรอบป 2553 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมทั้งส้ิน 5 คร้ัง และกรรมการ

ตรวจสอบทุกคนเขารวมประชุมทุกคร้ัง โดยไดพิจารณาและดําเนินการเร่ืองตางๆ ดังนี้ 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปสําหรับป 2553 โดยมีฝายบริหาร ผูสอบบัญชีของ

บริษัทและผูตรวจสอบภายในรวมหารือ เพื่อใหม่ันใจวางบการเงินของบริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานการ

บัญชีที่รับรองทั่วไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และเปนไปตามประกาศของ ก.ล.ต.และ 

ตลท. รวมถึงมีระบบบัญชีและงบการเงินที่มีความถูกตองเชื่อถือได  มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและ

ทันเวลา นอกจากน้ีในป 2553 คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมหารือกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายบริหาร 1 

คร้ัง 

2. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอใน

การดําเนินธุรกิจ รวมถึงการดูแลทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือการทุจริต 

โดยพิจารณาจากรายงานของผูตรวจสอบภายใน และของผูสอบบัญชี รวมถึงการซักถามฝายบริหารของ

บริษัท ทั้งนี้ไมพบประเด็นปญหาหรือขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได

รวมพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและมีความเห็นวา หนวยงาน

ตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ และการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลท.หรือ

กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท  

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ

คาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2554 เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และเสนอตอท่ีประชุม

ผูถือหุน โดยเสนอแตงต้ังนายสมคิด เตียตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนายโกศล แยมลี

มูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4575 แหงบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2554 

เนื่องจากเห็นวาเปนผูที่มีความเขาใจธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี มีความเปนอิสระ และประกอบวิชาชีพ

ดวยความเปนกลาง รวมทั้งสงมอบงานตรงตามเวลา 

5. พิจารณาคัดเลือกบริษัท ชญตร จํากัด เปนผูตรวจสอบภายในอิสระตออีก 1 ป และใหความเห็นชอบ

แผนการตรวจสอบประจําป 2554 ของผูตรวจสอบภายใน 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย

และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวารายการท่ีเกิดขึ้นสมเหตุสมผล 

และเปนประโยชนตอบริษัท 
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7. สอบทานกับฝายบริหารและผูตรวจสอบภายในเรื่องการบริหารความเส่ียง และเห็นวาฝายบริหารมีนโยบาย

การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและเพียงพอ และไดบริหารจัดการความเส่ียงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

8. สอบทานกับฝายบริหารในเร่ืองการปฏิบัติของบริษัทตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้จากการ

รายงานการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจําป 2553 ซึ่งจัดทําโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดรายงานวาบริษัทมีผลคะแนนเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับดีมาก  

9. ทบทวนและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบใหครอบคลุมและชัดเจนย่ิงขึ้น 

10. คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบอยางนอยไตรมาสละ  

1 คร้ัง 

จากการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวมีความเห็นวา บริษัทมีระบบการ

ควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการท่ีชวยใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานของบริษัทเปนไปตาม

กฎหมายที่เก่ียวของ ตลอดจนมีการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทอยางถูกตอง ครบถวน 

เช่ือถือได และทันเวลา  

  

 

  

                                     (นายปญจะ เสนาดิสัย) 

                                      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานจากประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 2 ทาน และ

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 1 ทาน ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย โดยมี  นายสุวิทย อุดมทรัพย เปนประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน นายวินิต    

ชอวิเชียร และนายวงศชัย แสงอารยะกุล เปนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 

3 ป 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยในรอบป 2553 คณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาคาตอบแทน ไดมีการประชุมทั้งส้ิน 1 คร้ัง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนทุกคนเขารวม

ประชุมทุกคร้ัง โดยไดพิจารณาและดําเนินการเร่ืองตางๆ ดังนี้ 

 

1. พิจารณาโครงสราง องคประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการ  

2. พิจารณาคัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถที่เหมาะสมกับกิจการของบริษัทและเสนอ

ชื่อเปนกรรมการตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบและเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณา

แตงต้ัง 

3. พิจารณาการจัดสรรคาตอบแทนของคณะกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2552 ภายในวงเงินท่ี

ไดรับอนุมัติจากผูถือหุนและเปนไปตามหลักเกณฑการจัดสรรที่ไดกําหนดไว 

4. ประเมินผลการปฎิบัติงานประจําป 2552 และกําหนดคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการใหญตามหลักเกณฑ

ที่กําหนดไว และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

5. พิจารณางบประมาณคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ไดแก คาตอบแทนรายเดือน โบนัส เบี้ยประชุม 

ประจําป 2553 โดยพิจารณาจากคาตอบแทนเฉล่ียของอุตสาหกรรมเดียวกัน คาตอบแทนเฉลี่ยของตลาดเอ็ม 

เอ ไอ ปริมาณงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู

ถือหุนเพื่ออนุมัติ 

6. พิจารณาหลักเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานและวงเงินคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการใหญ 

ประจําป  2553 และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

7. ทบทวนและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนใหครอบคลุมและชัดเจนย่ิงขึ้นตาม

กฎหมายที่มีการเปล่ียนแปลง  

 

จากการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวขางตน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนพิจารณาแลวมีความเห็นวา 

บริษัทไดคัดเลือกและสรรหาผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและกฎหมาย

ธุรกิจที่เก่ียวของ รวมทั้งพิจารณาถึงความรู ความสามารถ ประสบการณของผูที่จะไดรับคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหนง

กรรมการ รวมถึงโครงสรางและองคประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนของ

คณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑที่กําหนดไวอยางเหมาะสม และภายในวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
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นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุก

คร้ังที่มีการประชุม   

 

 

                                (นายสุวิทย   อุดมทรัพย) 

                                                                                               ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 
 

ดวยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย

หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออก

หลักทรัพย ไดกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทจัดทํางบการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปที่ผาน

มาที่เปนจริงและสมเหตุผล 

 

 ฝายบริหารไดจัดทํางบการเงินขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป โดยไดเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม

และถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ ตลอดจนใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการท่ีดีที่สุดในการจัดทํางบการเงิน 

รวมทั้งการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 

 งบการเงินของบริษัทไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด ในการตรวจสอบฝาย

บริหารไดสนับสนุนขอมูลและเอกสารตางๆ เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดตามมาตรฐานการ

สอบบัญชี โดยความเห็นของผูสอบบัญชีไดปรากฏในรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว 

 

 คณะกรรมการไดตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกํากับดูแลรายงานทางการเงินใหมีประสิทธิภาพ โดยได

แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ เพื่อรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน

ใหถูกตองครบถวน มีการใชนโยบายท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ ตลอดจนสอบทานใหบริษัทมีระบบการ

ควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อปองกันหรือลดความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทุจริตหรือการดําเนินการท่ี

ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญและเพียงพอที่จะดํารงรักษาทรัพยสินของบริษัท โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได

ปรากฏในรายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําปแลว 

 

 จากวิธีปฏิบัติและการกํากับดูแลขางตน คณะกรรมการจึงมีความเห็นวางบการเงินของบริษัท ไพลอน จํากัด 

(มหาชน)    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ไดแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานไดถูกตอง เช่ือถือได เปนไปตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของ 

 

            
  (นายเสรี จินตนเสรี)   (นายชเนศวร แสงอารยะกุล) 

   ประธานกรรมการ           กรรมการผูจัดการใหญ
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คณะกรรมการบริษัท 
Board of Directors 

 
                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเสรี จินตนเสรี 

ประธานกรรมการ  / กรรมการอิสระ 

Mr. Seri  Chintanaseri 
Chairman / Independent Director 

นายวงศชัย แสงอารยะกุล 

ประธานผูกอตั้ง / กรรมการ / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

Mr. Vongchai  Sangarayakul 

Founder Chairman / Director / 

Member of Nomination and Remuneration Committee 

นายปญจะ เสนาดิสัย 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ 

Mr. Panja  Senadisai 

Chairman of Audit Committee / 

Independent Director 

นายสุวิทย อุดมทรัพย 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / 

กรรมการอิสระ 

Mr. Suwit  Udomsab 

Chairman of Nomination and Remuneration Committee  / 

Independent Director 

นายชเนศวร แสงอารยะกุล 

ประธานกรรมการบริหาร / 

กรรมการ 

Mr. Chanet  Sangarayakul 

Chairman of Executive Board / 

Director 
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นายชัยพัฒน สหัสกุล 

กรรมการอิสระ  / 

กรรมการตรวจสอบ 

Mr. Chaipat Sahaskul 

Independent Director / 

Member of Audit Committee 

นายวินิต ชอวิเชียร 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

Mr. Vinit  Chovichien 

Independent Director / Member of Audit Committee /  

Member of Nomination and Remuneration Committee 

นายบดินทร แสงอารยะกุล 

กรรมการ / กรรมการบริหาร 

Mr. Bordin Sangarayakul 

Director / Member of Executive Board 

นายคริสโตฟ อเล็กซานเดอร เคลาส 

กรรมการ / กรรมการบริหาร 

Mr. Christoph Alexander Claus 

Director / Member of Executive Board 

นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน 
กรรมการ / กรรมการบริหาร 

Mr. Somsak  Viriyapipat 

Director / Member of Executive Board 

นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย 

กรรมการ / กรรมการบริหาร 

Mr. Pisun Sirisuksakulchai 

Director / Member of Executive Board 
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ขอมูลทัว่ไป 
 

 บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางฐานราก โดยมีสํานักงานใหญต้ังอยูที่ 170/16 

ซอยสามมิตร (สุขุมวิท ซอย 16) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และมี

โรงงานซอมบํารุงต้ังอยูที่ 22/4 หมูที่ 11 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี   เลขทะเบียนบริษัท

มหาชนเลขที่ 0107548000536 โทรศัพท 0-2661-8242 โทรสาร 0-2661-8247 และเว็บไซต 0www.pylon.co.th 

 ปจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 200 ลานบาท โดยแบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 200 ลาน

หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

 
รายละเอียดของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป 
ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด 

ทุนจดทะเบียน : 30 ลานบาท 

สัดสวนการถือหุน : 51 % 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ออกแบบ กอสราง ใหคําปรึกษา และตกแตงส่ิงปลูกสรางตางๆ 

ที่ต้ัง : 170/15 ซอยสามมิตร (สุขุมวิทซอย16) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม           

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 
ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัท 

  ป 2545 - จดทะเบียนกอต้ังบริษัท โดยใชชื่อวา บริษัท ไพลอน จํากัด เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2545 ดวยทุนจด

ทะเบียน 5 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางงานฐานราก โดยมีทีมงานวิศวกรที่มี

ประสบการณและเช่ียวชาญ เพื่อรองรับงานกอสรางซึ่งเร่ิมฟนตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจ 

  ป 2546 - ไดรับงานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง ในโครงการตามพระราชดําริกอสราง

ประตูระบายน้ําและคันก้ันน้ําเพื่อกักน้ําจืดในลุมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จาก บมจ. ซิโน-

ไทย เปนโครงการแรกของบริษัท  จากผลงานที่มีคุณภาพและบริการท่ีดีทําให บมจ.ซิโน-ไทย ไดวาจาง

ใหบริษัทเปนผูรับเหมาชวงงานเสาเข็มเจาะในหลายโครงการตอมา เชน โครงการทางดวนขั้นที่ 3 สาย

ใตตอน S1 (อาจณรงค – บางนา) สัญญา 2 โครงการอาคารท่ีจอดรถโรงพยาบาลบํารุงราษฎร  เปน

ตน ทําใหบริษัทเปนที่รูจักในวงการกอสรางอยางแพรหลาย และไดกอสรางงานเสาเข็มเจาะใหลูกคา

อื่นๆ ในอีกหลายโครงการ 

  ป 2547 - เพิ่มทุนจดทะเบียนในเดือนมกราคมเปน 60 ลานบาท และในเดือนธันวาคมเปน 95 ลานบาท  

- เร่ิมรับงานกอสรางกําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Wall) โดยรวมมือกับบริษัทฝร่ังเศสช่ือ 

Soletanche Bachy ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญงานฐานรากระดับนานาชาติ โดยเปนที่ปรึกษาและสง

ผูเช่ียวชาญเขามาควบคุมงาน ในโครงการโรงบําบัดนํ้าเสียสําแล จังหวัดปทุมธานี  
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  ป 2548 -  เดือนพฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 115 ลานบาท  

- เดือนมิถุนายน เปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท พรอมกับเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทจาก 115 ลานบาทเปน 150 ลานบาท เพ่ือรองรับการเสนอขายใหกับประชาชน 

โดยบริษัทไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2548 

- เดือนธันวาคม เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ และเร่ิมเปดซ้ือขายวันท่ี 23 ธันวาคม 

2548 

  ป 2549 - เดือนมีนาคม ยายโรงงานซอมบํารุงจากเขตบางกะปไปท่ีอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี  

  ป 2551 - เดือนธันวาคม จัดต้ัง บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการงานออกแบบ กอสราง 

ใหคําปรึกษา และตกแตงสําหรับส่ิงปลูกสรางตางๆ ดวยทุนจดทะเบียน 30 ลานบาท โดยบริษัทถือหุน

ในสัดสวนรอยละ 51 

  ป 2552 - เดือน พฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 200 ลานบาท 
 
 
โครงสรางรายไดแยกตามผลิตภัณฑ 
 

โครงสรางรายไดของบริษัท แยกตามสายงานสามารถจําแนกไดดังนี้ 
รายไดเฉพาะบริษัท 

                                                           (หนวย : พันบาท) 

หมายเหตุ :   1 รายไดจากการบริการอื่นๆ ไดแก รายไดจากการใหเชาอุปกรณเคร่ืองจักร เชน รถเครน ปลอกเหล็ก  และรวมถึงคาความเสียหายของวัสดุ

และอุปกรณท่ีเรียกเก็บจากผูรับเหมาชวง เปนตน  

  2 รายไดอ่ืนๆ ไดแก ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการขายสินทรัพย เปนตน 

  

รายไดของบริษัทยอย ไดแก บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด 

                                                                    (หนวย : พันบาท) 

หมายเหตุ :  บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด ไดจัดต้ังในเดือนธันวาคม 2551 

ผลิตภัณฑ 
ป 2551 ป 2552 ป 2553 

รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ 

จากงานเสาเข็มเจาะ 650,150 89.92 383,728 96.35 612,109 87.04 

จากงานปรับปรุงคุณภาพดินฯ 68,580 9.48 5,936 1.49 - - 

จากงานกําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม   3,530 0.89 - - 

รวมรายไดจากงานฐานราก 718,730 99.40 393,194 98.73 536,965 87.04 

รายไดจากงานกอสรางท่ัวไป - - 1,150 0.29 75,144 12.18 

รายไดจากการบริการอื่นๆ 1 125 0.02 568 0.14 576 0.09 

รายไดอ่ืนๆ2 4,190 0.58 3,337 0.84 4,210 0.68 

รวมรายได 723,045 100.00 398,250 100.00 616,895 100.0 

ผลิตภัณฑ 
ป 2551 ป 2552 ป 2553 

รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ 

รายไดจากงานกอสราง 3,347 100.00 199,177 100.00 16,897 100.00 
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

1. งานเสาเข็มเจาะ (Bored Pile)  
เสาเข็มเจาะเปนเสาเข็มที่นิยมใชกับการกอสรางฐานรากของโครงสรางขนาดใหญ และโครงสรางอาคารใน

บริเวณท่ีมีพื้นท่ีจํากัด  ซึ่งไมสามารถใชเสาเข็มตอกไดเนื่องจากปญหาดานการขนสง หรือเน่ืองจากบริเวณกอสรางชิด

อาคารขางเคียงมากซ่ึงความส่ันสะเทือนจากการตอกเสาเข็มอาจจะกอใหเกิดความเสียหายกับอาคารขางเคียงได  สวน

การใชเสาเข็มเจาะจะไมทําใหดินเกิดการเคล่ือนตัวซึ่งอาจไปดันส่ิงปลูกสรางขางเคียงใหเสียหายไดเหมือนกับการตอก

เสาเข็ม  นอกจากน้ีเสาเข็มเจาะยังลดมลภาวะเรื่องเสียงและแรงส่ันสะเทือนเมื่อเทียบกับการใชเสาเข็มตอก ทั้งนี้งาน

เสาเข็มเจาะของบริษัทโดยสวนใหญจะเปนเสาเข็มเจาะท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลางต้ังแต 50 เซนติเมตร จนถึง 2เมตรและ

ทําไดถึงความลึกมากกวา 60 เมตร ขึ้นอยูกับการออกแบบกําลังรับน้ําหนักของเสาเข็มโดยวิศวกร และสภาพชั้นดินในแต

ละพื้นที่  

 
2. งานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง (Jet Grouting)  

งานปรับปรุงคุณภาพดิน (Ground Improvement) มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มเสถียรภาพใหกับโครงสรางของดินเดิม 

ทําใหดินมีกําลังรับน้ําหนักมากขึ้นและปองกันการเคล่ือนตัวของดิน โดยบริษัทมีการใหบริการงานประเภทน้ีโดยวิธีการอัด

ฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง (Jet Grouting) ที่ความดันประมาณ 200 ถึง 400 บาร โดยอาจแบงลักษณะของงานออกเปนแต

ละประเภทดังตอไปนี้ 

 
2.1 เสาเข็มดินซีเมนต (Soil Cement Column)  

เปนการปรับปรุงคุณสมบัติของดินออนตลอดชั้นความหนา เร่ิมตนโดยการอัดฉีดน้ําภายใตความดันสูง

เพื่อกวนใหชั้นดินออนตัวและมีขนาดรูปทรงตามท่ีตองการ แลวจึงอัดฉีดนํ้าปูนลงไปผสมกับดินใน

บริเวณดังกลาวทําใหเกิดการแข็งตัวกลายเปนแทงดินซีเมนต ซ่ึงมีความสามารถในการรับน้ําหนัก

ตามที่ออกแบบและชวยลดปญหาการทรุดตัวของโครงสราง การทําเสาเข็มดินซีเมนตโดยวิธีอัดฉีด

ซีเมนตดวยแรงดันสูง (Jet Grouting) จะใหคุณภาพแทงดินซีเมนตและความสมํ่าเสมอของเนื้อดิน

ซีเมนตที่ดีกวาวิธีทั่วไปซึ่งมีทั้งแบบใชความดันตํ่า (Low Pressure Mix) และแบบใชใบกวนดิน (Rotary 

Mix) ในปจจุบันมีการนําเสาเข็มดินซีเมนตไปประยุกตใชหลายรูปแบบเชน ฐานรากงานถนน ลานจอด

เคร่ืองบิน เขื่อน ประตูระบายน้ํา รวมไปถึงการเพ่ิมเสถียรภาพใหกับตล่ิงของคลอง  

 
2.2 การเพ่ิมกําลังรบัน้ําหนักและเสถียรภาพของดินเฉพาะจุด  

เปนการปรับปรุงคุณสมบัติและกําลังของดินหรือหินเฉพาะจุด เชน งานอัดฉีดรอยแตกของชั้นหินหรือ

ดินในงานกอสรางเขื่อน การเพ่ิมเสถียรภาพและกําลังของดินในงานขุดหรืองานเจาะเฉพาะท่ี  

 
3. งานกอสรางกําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Wall)  

กําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรมเปนการกอสรางกําแพงโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนโครงสรางรับน้ําหนักและ

ปองกันการเคล่ือนตัวของดินทางดานขาง โดยจะทําการกอสรางกําแพงในช้ันที่ตํ่ากวาผิวดินดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก
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คลายคลึงกับการทําเสาเข็มเจาะแบบเปยก ซึ่งการใชเทคโนโลยีในการกอสรางกําแพงกันดินชนิดนี้ทําใหไมตองใช Sheet 

Pile และสามารถสรางกําแพงกันดินใตดินแบบถาวรที่มีหนาตัดเปนส่ีเหล่ียมเหมือนกําแพงท่ัวไป แตมีความแข็งแรงและ

สามารถปองกันการร่ัวซึมของนํ้าได ซ่ึงสวนใหญจะใชเพื่อเปนโครงสรางของช้ันจอดรถใตดิน กําแพงอาคารผูโดยสาร

สําหรับระบบรถไฟฟาใตดิน และอุโมงคลอดทางแยก เปนตน 
4. งานกอสรางทั่วไป (General Construction) 

บริษัทใหบริการงานออกแบบ กอสราง และตกแตงสําหรับส่ิงปลูกสรางตางๆ โดยมีนโยบายมุงเนนท่ีจะรับงาน

กอสรางประเภทงานดิน งานทาง และส่ิงปลูกสรางที่ไมสูงมากนัก เชน งานระบบปองกันนํ้าทวม งานระบบระบายน้ํา 

โรงงาน อาคารหอประชุม อาคารสํานักงาน อาคารที่พักอาศัยท่ีมีความสูงไมเกิน 8 ชั้น เปนตน โดยบริษัทมีทีมงาน

สถาปนิก และวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ รวมถึงมีความพรอมดานเคร่ืองจักรและอุปกรณในการทํางาน  
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขนั 
 

ธุรกิจของงานฐานรากซึ่งประกอบไปดวยงานกอสรางเสาเข็ม กําแพงดิน และงานปรับปรุงคุณภาพดิน เปนตนนั้น 

ขึ้นอยูกับอุตสาหกรรมการกอสรางเปนสําคัญ ทั้งนี้ หลังผานพนวิกฤติเศรษฐกิจโลกและปญหาความรุนแรงทางการเมือง

ภายในประเทศในชวงคร่ึงปแรกของป 2553 แลว ในชวงคร่ึงปหลังของป 2553 งานกอสรางมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดย

ในสวนของภาครัฐ การลงทุนในโครงการตางๆทําไดอยางตอเน่ืองมากขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงการขยายเสนทางเดิน

รถไฟฟาใตดินและบนดิน การกอสรางโรงไฟฟาตางๆ ในสวนของงานภาคเอกชนก็มีการขยายตัวอยางตอเนื่องโดยเฉพาะ

อยางย่ิงคอนโดมิเนียมในเขตเมือง และตามแนวเสนทางรถไฟฟาสายตางๆ ทําใหภาพรวมของป 2553 อุตสาหกรรม

กอสรางเสาเข็มเจาะกลับมามีทิศทางขยายตัวอีกคร้ัง โดยเห็นภาพชัดเจนต้ังแตไตรมาสที่ 4 ซึ่งปริมาณงานในอุตสาหกรรม

เร่ิมกลับมาอยูในระดับสูง และการแขงขันดานราคาในอุตสาหกรรมปรับลดลง 

สําหรับป 2554 จากการแข็งคาขึ้นของคาเงินบาท  ซึ่งจะกระทบตอภาคการสงออกและราคานํ้ามันที่เพ่ิมขึ้น  ซึ่ง

จะสงผลกระทบตอตนทุนการผลิตสินคาตางๆ  และอัตราเงินเฟอ รวมทั้งผลกระทบตอเน่ืองจากปญหานํ้าทวมในไตรมาสที่ 

4 ของป 2553 บริษัทคาดการณวานาจะสงผลใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศลดลงจากป 2553   โดย

คาดการณอัตราการขยายตัวท่ี รอยละ 3.5 – 4.5  

อยางไรก็ตาม ในสวนของอุตสาหกรรมกอสรางเสาเข็มเจาะซ่ึงถือเปนกลุมงานท่ีเปนรายไดหลักของบริษัท จาก

การที่โครงการรถไฟฟาสายสีตางๆท่ีไดทยอยเร่ิมโครงการต้ังแตป 2553 ที่ผานมา ทําใหปริมาณงานในภาพรวมของ

อุตสาหกรรมในป 2554 นาจะอยูในระดับสูงอยางตอเนื่องและการแขงขันดานราคานาจะอยูในระดับที่ไมสูงนัก ทั้งนี้ ยังคง

มีปจจัยเส่ียงจากความเปราะบางของการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และสถานการณทางการเมืองในประเทศที่ยังคงมีความ

ขัดแยงทางความคิดของคนหลายกลุม ซึ่งอาจสงผลใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจไมเปนไปตามที่คาดการณได 
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ปจจัยความเสี่ยง 
 

ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาและอุปทานของวัตถุดิบ 

 วัตถุดิบหลักของบริษัทคือ คอนกรีต เหล็กเสน ซีเมนต  น้ํามันดีเซล และ สารละลายพยุงหลุมเจาะ (เบนโทไนทและ

โพลีเมอร) ภาพรวมของป 2553 ราคาวัตถุดิบหลักประเภทเหล็ก น้ํามันดีเซล และคอนกรีตมีการปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเปนไป

ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจในประเทศ โดยบริษัทยังคงดําเนินนโยบายลดความเส่ียงจากความผันผวน

ของราคาและการขาดแคลนของวัตถุดิบ โดยการส่ังซ้ือวัตถุดิบบางรายการที่ใชในโครงการท่ีไดรับวาจาง เชน เหล็กเสน  

เปนการลวงหนาท้ังจํานวน และบางรายการ เชน คอนกรีตและสารละลายพยุงหลุมเจาะ บริษัทสามารถทําสัญญากําหนด

ราคาคงที่ในระยะเวลาหนึ่ง ประกอบกับลักษณะงานของบริษัทท่ีใชเวลาในการทํางานส้ัน โดยเฉล่ียแลวประมาณ 2 – 6 

เดือน ตอโครงการ ทําใหโอกาสท่ีบริษัทจะประสบกับความผันผวนของราคาวัตถุดิบในแตละโครงการนั้นจํากัด สําหรับ

ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศนั้นมีผลตอราคาวัตถุดิบคอนขางตํ่า  เน่ืองจากวัตถุดิบหลักทั้งหมด

สามารถจัดซื้อไดภายในประเทศ  

สําหรับในกรณีของน้ํามันดีเซลซึ่งไมสามารถจัดซื้อลวงหนาหรือกําหนดราคาคงที่ไดนั้น บริษัทมีนโยบายในการลด

ผลกระทบจากราคานํ้ามันดีเซลโดยการรณรงคใหมีการประหยัดการใชน้ํามันดีเซลหนางาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

(ลด Down-time) นอกจากน้ี บริษัทจะพิจารณาปรับราคาสินคาเพื่อชดเชยตนทุนตามความเหมาะสม โดยยังคงศักยภาพ

การแขงขันได  
 
ความเส่ียงในการที่ไมสามารถหางานใหมเมื่อโครงการปจจุบันเสร็จส้ินแลว 

การกอสรางงานฐานรากนั้นใชเวลาในการดําเนินการของแตละโครงการไมนานนักประมาณ 2-6 เดือน และอาจใช

เวลามากท่ีสุดประมาณ 10-12 เดือน ในกรณีที่เปนโครงการขนาดใหญ ดังน้ันบริษัทจําเปนตองหาโครงการใหมมาแทน

งานที่ใกลแลวเสร็จอยางตอเนื่องเพื่อรักษารายไดของบริษัทใหเติบโตอยางสม่ําเสมอ 

ในชวงปลายป 2553 ที่ผานมา อุตสาหกรรมกอสรางกลับมาอยูในภาวะขยายตัวอีกคร้ัง ปริมาณงานในตลาดอยูใน

ระดับที่เหมาะสมกับกําลังการผลิตของอุตสาหกรรม และการแขงขันดานราคาปรับลดลง ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากการฟนตัว

ของเศรษฐกิจในประเทศ และการดําเนินนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐซ่ึงเร่ิมทําไดตอเน่ืองมากขึ้น ดังจะเห็นไดจาก

โครงการรถไฟฟาสายสีตางๆซ่ึงเร่ิมดําเนินการได ทั้งนี้ บริษัทคาดวาจะไดรับประโยชนจากงานโครงสรางและ

สาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญที่จะมีการกอสรางอยางตอเน่ืองไปอีก 3 - 5 ป ขางหนาซึ่งจะชวยลดความเส่ียงน้ีลงได 

นอกจากนี้ บริษัทมีการพัฒนาความสามารถในการหางานไดดีขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหฐานลูกคาของบริษัทเติบโตขึ้นทุกๆป 

 
ความเส่ียงจากการสูญเสียบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญและประสบการณในงานฐานราก 

งานของบริษัทเปนงานที่จําเปนตองใชบุคลากรท่ีมีความรูความชํานาญในการกอสรางงานฐานรากไมวาจะเปนการ

วางแผนงาน เทคนิคการดําเนินงาน การติดตอหาลูกคา การใชเคร่ืองจักรและอุปกรณในการทํางาน ตลอดจนการซอมบํารุง

เคร่ืองจักรใหอยูในสภาพท่ีพรอมดําเนินงาน หากบริษัทสูญเสียบุคลากรท่ีมีผลตอการทํางานท่ีสําคัญไดแก ผูบริหารระดับสูง 

และวิศวกรที่มีประสบการณ ความรูความสามารถไปอาจสงผลตอการดําเนินงานของบริษัทได  
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อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการดูแลสวัสดิการของพนักงานและใหผลตอบแทนในระดับท่ีสามารถแขงขันกับตลาด

ได รวมท้ังการจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรทํางานใหกับบริษัทอยางเต็มที่และรักษาบุคลากรให

ทํางานกับบริษัทในระยะยาว   และจากระบบการบริหารงานบุคลากรที่ดีในปจจุบัน หากมีบุคลากรสวนใดขาด บริษัทสามารถ

สลับสับเปล่ียนบุคลากรเพื่อทดแทนสวนที่ขาดไปไดทันทีโดยไมกระทบกับการดําเนินงานของบริษัท  

 
ความเส่ียงจากการกอสรางโครงการลาชากวากําหนด 

ความเส่ียงอันเน่ืองมาจากความลาชาของโครงการโดยทั่วไป อาจเกิดจากความลาชาอันเนื่องมาจากผูวาจางเอง เชน 

เร่ืองการสงมอบพื้นท่ี การพิจารณาอนุมัติเร่ืองตางๆ ที่เก่ียวกับการกอสราง  ในกรณีที่เจาของโครงการสงมอบพื้นท่ีลาชา บริษัท

อาจไดรับคาชดเชยการรอพื้นท่ี (Stand-by Fee) จากเจาของโครงการตามความเหมาะสมแลวแตกรณี ทั้งน้ี ความลาชานี้อาจมี

ผลกระทบตอระยะเวลา และคาใชจายในการกอสราง ซึ่งบริษัทไดลดความเส่ียงจากความลาชาเหลานี้ โดยมีการประชุมวางแผน

กับผูวาจางอยางตอเนื่อง ซึ่งบริษัทจะนําเคร่ืองจักรเขาสถานท่ีกอสรางก็ตอเม่ือผูวาจางไดจัดเตรียมความพรอมของพ้ืนท่ีสําหรับ

การทํางานเรียบรอยแลว โดยที่บริษัทใหความรวมมือและประสานงานกับผูวาจาง เพื่อใหงานกอสรางสําเร็จลุลวงตามระยะเวลา

ที่กําหนด  

นอกจากนี้ความลาชาอาจเกิดจากผูรับจางหรือบริษัทเอง เชน ในกรณีที่เกิดภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบหลัก โดยถา

บริษัทไมสามารถสงมอบงานไดตามกําหนดก็อาจตองเสียคาปรับ ซึ่งบริษัทลดความเสี่ยงโดยการส่ังซ้ือวัตถุดิบบางรายการที่ใช

ในโครงการที่ไดรับวาจางเปนการลวงหนาทั้งจํานวน นอกจากนี้หากมีความจําเปนบริษัทยังสามารถที่จะเพิ่มกําลังคนและ

เคร่ืองจักรเพ่ือเรงรัดงานได 

 
ความเส่ียงจากการที่ถูกฟองรองหากโครงการมีปญหา 

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับส่ิงปลูกสรางอาจเกิดขึ้นโดยมีสาเหตุไดหลายประการ เชน ความผิดพลาดจากการออกแบบ 

หรือการกอสรางที่ไมไดมาตรฐาน ซึ่งอาจสงผลใหเกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บ ดังนั้นการฟองรองจากผูที่ไดรับความ

เสียหายจากเหตุการณดังกลาว อาจสงผลใหบริษัทถูกเรียกรองความเสียหายได 

เม่ือบริษัทสงมอบงานใหกับผูวาจางแลวบริษัทจะมีการวาง Maintenance Bond หรือออกหนังสือรับประกันผลงานจาก

บริษัท เปนระยะเวลา 1-2 ป เพื่อเปนการประกันคุณภาพของผลงาน โดยที่ผานมา ในโครงการตางๆ ที่บริษัทดําเนินการยังไมเคย

เกิดความเสียหายรุนแรง และบริษัทไมเคยถูกฟองรองใดๆ ทั้งน้ี เนื่องจากบริษัทมีระบบการควบคุมการกอสรางที่มีมาตรฐานสูง 

เพื่อลดโอกาสที่ความเสียหายท่ีจะเกิดความเสียหายจากขบวนการกอสรางใหมีนอยที่สุด นอกจากน้ีในระหวางการกอสราง

บริษัทยังจัดใหมีประกันภัยสําหรับงานกอสรางเพื่อลดความเส่ียงและผลกระทบหากเกิดความเสียหายจากการดําเนินงาน 
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ความเส่ียงจากการไมไดรับชําระหนี้จากลูกคา 

จากภาวะเศรษฐกิจที่เพิ่งเร่ิมฟนตัว  แตมีปจจัยภายนอกท่ีผันผวนหลายประการ  เชน  อัตราแลกเปล่ียน ราคาวัตถุดิบ

กลุมน้ํามันและแรโลหะ อัตราเงินเฟอ เปนตน รวมทั้งปญหาทางการเมืองท่ีอาจสงผลตอเสถียรภาพของรัฐบาล อาจสงผลกระทบ

ตอภาคอสังหาริมทรัพยและธุรกิจกอสราง  ทําใหลูกคาบางรายของบริษัทประสบปญหาสภาพคลอง ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการ

ชําระหน้ีใหแกบริษัท  

เพื่อเปนการลดความเส่ียงจากการไมไดรับชําระหน้ี บริษัทจะทําการตรวจสอบฐานะการเงินและช่ือเสียงของลูกคากอน

ตัดสินใจรับงาน และในบางกรณี บริษัทจะขอหลักประกันการชําระเงินกอนเร่ิมดําเนินงาน เชน เงินจายลวงหนา หนังสือคํ้า

ประกันการชําระเงิน หรือต๋ัวอาวัล สําหรับลูกหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บเงินไมไดนั้น บริษัทจะพิจารณาต้ังสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะ

สูญ และติดตามทวงหนี้ดังกลาวจนถึงที่สุด หรือหากจําเปน บริษัทจะดําเนินการทางกฎหมายตอไป  
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โครงสรางเงนิทุน 
 
ผูถือหุน 

รายชื่อผูถือหุนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน  ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน เม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 2553 มี

ดังนี้ 

 

 
รายช่ือผูถือหุน 

Name of shareholders 
จํานวนหุน 

No. of shares 
รอยละ 

Percentage 

1. กลุมแสงอารยะกุล* 

Sangarayakul Family* 
125,559,602 62.78 

2. นายเขมรัฐ โอสถาพันธุ 

Mr. Khemarath Osathaphan 
7,290,000 3.65 

3. นายสรรคพิเชฐ เอ้ือวิไลจิต 

Mr. Sanpichet Uahvilaijit 
7,010,266 3.51 

4. นางสาวณัฎฐิกา ภูพิพัฒน 

Ms. Nadthika Phupiphat 
5,181,786 2.59 

5. นางสาวมธุรส เอ้ือนนทัช 

Mrs. Mathurot Euanontat 
3,672,819 1.84 

6. นายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน 

Mr. Somsak Viriyapipat 
3,085,533 1.54 

7. นางสาวศิริ เตโช 

Ms. Siri Techo 
2,969,899 1.48 

8. นายบุญชวย ต้ังวัฒนศิริกุล 

Mr. Boonchuay Thangwatthanasirikul 
2,857,200 1.43 

9. นางสาววรลักษณ สมัชชัย 

Ms. Woralak Samatchai 
2,418,700 1.21 

10. นางพรทิพย ประสงคสุธน 

Mrs. Pornthip Prasongsuthon 
2,295,033 1.15 

ผูถือหุนรายอื่น  

Other shareholders 37,659,162 18.83 

รวม 

Total 
200,000,000 100.00 

หมายเหตุ :   

*กลุมผูถือหุนแสงอารยะกุล ประกอบไปดวย นายชเนศวร นายบดินทร นายวงศชัย นายอนนต  แสงอารยะกุล ถือหุนในสัดสวนรอยละ 39.15, 

9.00, 7.40 และ 7.23 ตามลําดับ  

 
นโยบายการจายเงินปนผล 
 บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 

อยางไรก็ตาม บริษัทอาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาท่ีกําหนดขางตนได หากบริษัทมีความจําเปนที่

จะตองนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวมาใชเพื่อขยายการดําเนินงานหรือการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นตามที่

คณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป  
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การจัดการ 
 
โครงสรางการจัดการ  
 

บริษัทมีโครงสรางการบริหารจัดการดังนี้  

 

 
 

คณะกรรมการบริษัท

Board of Director 

กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน 

Nomination and 
Remuneration Committee 

คณะกรรมการบริหาร

Executive Board of Director 

ตณะกรรมการตรวจสอบ 

Audit Committee 

กรรมการผูจัดการใหญ

President 

ฝายตรวจสอบภายใน 

Internal Audit 

กรรมการรองผูจัดการใหญ 
ฝายงานวิศวกรรม และการตลาด 

Senior Executive Vice President –
Engineering & Marketing 

กรรมการรองผูจัดการใหญ 
ฝายงานซอมบํารุง 

Senior Executive Vice President –
Equipment & Facilities 

กรรมการรองผูจัดการใหญ 
ฝายอํานวยการและการเงิน 

Senior Executive Vice President –
Finance & Administration 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
ฝายงานวิศวกรรม และการตลาด 
Executive Vice President – 
Engineering & Marketing

ผูอํานวยการฝาย  
Equipments & Facilities 

Vice President – Equipments 
& Facilities

ผูอํานวยการฝายบัญชี

Vice President - Accounting 

ผูอํานวยการฝายบุคคล

Vice President – Human  

Resource

ผูอํานวยการฝายจัดซ้ือ

Vice President - Purchasing 

ฝายนักลงทุนสัมพันธ

Investor Relation 
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โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยอีก 3 ชุด ไดแก 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อและ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

 
คณะกรรมการบริษัท   

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวน 11 คน ซึ่งเปน 

• กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารจํานวน 6 คน โดยประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 5 คน 

• กรรมการท่ีเปนผูบริหารจํานวน 5 คน 

 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้ 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

1. นายเสรี จินตนเสรี ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

2. นายวงศชัย แสงอารยะกุล ประธานผูกอต้ัง / กรรมการ 

3. นายปญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ 

4. นายสุวิทย อุดมทรัพย กรรมการอิสระ 

5. นายชัยพัฒน สหัสกุล กรรมการอิสระ 

6. นายวินิต ชอวิเชียร กรรมการอิสระ 

7. นายชเนศวร แสงอารยะกุล กรรมการ 

8. นายบดินทร แสงอารยะกุล กรรมการ 

9. นายคริสโตฟ อเล็กซานเดอร เคลาส กรรมการ 

10. นายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน กรรมการ 

11. นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการ 
ท้ังน้ี มีนางสาวฐิติมา เตียวประทีปเปนเลขานุการบริษัท 

  

กรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระ ไวดังนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (นับรวมการถือครองหุนของผูที่ เก่ียวของตามมาตรา 258 แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) ของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดวย 

2. ไมเปน (ในปจจุบัน) หรือเคยเปน(ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) กรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน 

(กรรมการท่ีดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร กรรมการที่ทําหนาที่รับผิดชอบเย่ียงผูบริหาร และกรรมการที่มี

อํานาจลงนามผูกพัน เวนแตแสดงไดวาเปนการลงนามผูกพันตามรายการท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมัติไว

แลว และเปนการลงนามรวมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน (บริษัทยอยต้ังแต 2 

บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญเปนลําดับเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  
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3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา

มารดา     คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม 

หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

4.  ไมมี (ในปจจุบัน) หรือเคยมี (ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท

ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใช

วิจารณญาณอยางอิสระของตนรวมทั้งไมเปน(ในปจจุบัน) หรือเคยเปน(ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) ผู

ถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท 

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงที่มีมูลคารายการต้ังแตรอยละ 3 ของ

สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ(NTA) ของบริษัทหรือต้ังแต 20 ลานบาทขึ้นไปแลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา โดยการ

คํานวณมูลคาดังกลาวใหนับรวมรายการในชวง 1 ปกอนหนาที่ทํากับบุคคลเดียวกัน โดยความสัมพันธทาง

ธุรกิจดังกลาวใหรวมถึงการทํารายการทางการคาที่เปนธุรกรรมปกติ   การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย 

รายการเก่ียวกับทรัพยสินหรือบริการ และการให หรือรับความชวยเหลือทางการเงิน 

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

บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใช

กรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัท

ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ    นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู  

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

การใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอป

จาก บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการ

ทางวิชาชีพ          เปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ 

ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน

ซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

8. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 

 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทคือนายชเนศวร แสงอารยะกุล และนายบดินทร แสงอารยะกุล ลง

ลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือนายชเนศวร แสงอารยะกุล หรือ นายบดินทร แสงอารยะกุล ลง

ลายมือชื่อรวมกับ  นายวงศชัย แสงอารยะกุล หรือ นายคริสโตฟ อเล็กซานเดอร เคลาส นายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน หรือ

นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท    

 
 ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนท่ีชอบดวยกฎหมาย ดวยความซ่ือสัตยสุจริต และ
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ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท โดยมีการกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญของคณะกรรมการ

บริษัทไดดังนี้ 
 

1. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันส้ินสุดรอบระยะเวลา

บัญชีของบริษัท 

2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง 

3. จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผูสอบ

บัญชีตรวจสอบแลว และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

4. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่ง

อยางใดแทนคณะกรรมการไดโดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให

บุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไขบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจนั้นๆ ไดเม่ือ

เห็นสมควร 

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานตางๆ โดยมี

รายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอํานาจนั้น

ตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหคณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ี

ตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดทํากับบริษัท

หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ

พิจารณาและอนุมัติไวแลว 

5. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหาร

และการจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายเวนแตในเร่ือง

ดังตอไปนี้คณะกรรมการตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ อันไดแก เร่ืองที่

กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน เชน การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุนกู 

การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอ่ืน หรือการซ้ือหรือรับโอน

กิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน นอกจากน้ี 

คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาท่ีในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิ การทํารายการที่เก่ียวโยงกันและการซื้อขาย

ทรัพยสินที่สําคัญตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจ

ของบริษัท 

6. พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน แตงต้ังคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะกรรมการอ่ืน

ตามความเหมาะสม 

7. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง 

8. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือ

เขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปน

กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขัน
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กับกิจการของบริษัทไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือเพื่อประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือ

หุนทราบกอนที่จะมีมติแตงต้ัง 

9. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาท่ี

บริษัททําขึ้น หรือถือหุนหรือหุนกูเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

1. นายปญจะ เสนาดิสัย* ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

2. นายชัยพัฒน สหัสกุล* กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

3. นายวินิต ชอวิเชียร กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
หมายเหตุ *  เปนผูท่ีมีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงิน 

 ท้ังน้ีมี นางสาวฐิติมา เตียวประทีป เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ  

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ัง บุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ

เสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท  

5. รวมใหความเห็นชอบในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ัง กําหนดคาตอบแทน โยกยาย และเลิกจาง

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่ไดรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

6. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย

และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน

สูงสุดตอบริษัท 

7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละ 1 คร้ัง และนําเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณา 

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย 

9. จัดทํารายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท 

ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยรายการตามท่ี

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดดังตอไปนี้ 

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
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(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละ

ทาน 

(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร 

(Charter) 

(ซ) รายการอื่นท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความ

รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบเปนประจําอยาง
นอยไตรมาสละหนึ่งคร้ัง 

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

    ท้ังน้ีมี นางสาววราภรณ นิลเพ็ชร เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

1. พิจารณาโครงสราง องคประกอบ คุณสมบัติ รวมท้ังความเหมาะสมของความรูและประสบการณของ

กรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญ 

2. คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอชื่อเปน

กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ ในกรณีที่ตําแหนงวางลง เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทหรือที่

ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงต้ังแลวแตกรณี 

3. พิจารณาคัดเลือกกรรมการที่ไปดํารงตําแหนงในบริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวม 

4. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญ ไดแก 

คาตอบแทนรายเดือน บําเหน็จ โบนัส สวัสดิการ คาเบ้ียประชุม และผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เปนตัว

เงินและมิใชตัวเงิน เพื่อกําหนดใหมีความเหมาะสม 

5. กําหนดเกณฑประเมินผลกรรมการผูจัดการ และนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให ความเห็นชอบ 

6. พิจารณาเงื่อนไขตางๆ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพยใหม (หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน) ใหแก

กรรมการและพนักงาน รวมถึงการพิจารณาใหความเห็นชอบในกรณีที่มีกรรมการ หรือพนักงานไดรับการ

จัดสรรหลักทรัพยเกินกวา 5% ของจํานวนหลักทรัพยทั้งหมดที่จะจัดสรร และตองไมมีกรรมการรายใดใน

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

1. นายสุวิทย อุดมทรัพย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการอิสระ 

2. นายวงศชัย แสงอารยะกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

3. นายวินิต ชอวิเชียร กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/กรรมการอิสระ 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนที่จะไดรับการจัดสรรหลักทรัพยเกินกวา 5% ดวย จึงจะมี

สิทธิในการใหความเห็นชอบ 

7. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนคณะกรรมการชุดยอยที่แตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท

เพื่อใหชวยศึกษาและกล่ันกรองงาน จึงตองรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททุก

คร้ังหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และรายงานผลการปฏิบัติงาน

ในปที่ผานมาตอผูถือหุนในรายงานประจําปของบริษัท และในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 

8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเก่ียวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน 
 

คณะกรรมการบริหาร  

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

1. นายชเนศวร แสงอารยะกุล ประธานกรรมการบริหาร  

2. นายบดินทร แสงอารยะกุล กรรมการบริหาร 

3. นายคริสโตฟ อเล็กซานเดอร เคลาส กรรมการบริหาร 

4. นายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน กรรมการบริหาร 

5. นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย  กรรมการบริหาร 
  

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกับการดําเนินงาน

ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และอํานาจการ

บริหารตางๆ ของบริษัท หลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหที่ประชุม

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ

ดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กําหนด โดยสรุปอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี้  

1. กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสรางการบริหารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อ

เสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

2. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารตางๆของบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบ 

3. พิจารณาโครงการลงทุนของบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

4. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญ ๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามที่จะไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว 

5. อนุมัติการจัดซื้อจัดจางในการบริหารจัดการสํานักงานในวงเงินไมเกิน 20 ลานบาทตอรายการ  

6. เจรจาและเขาทําสัญญา ขอตกลง ตราสารและเอกสารตางๆ รวมท้ังการจัดซื้อจัดจางที่เก่ียวกับโครงการ

กอสรางอันเปนปกติธุระของบริษัท ในวงเงินไมเกิน 200 ลานบาท สําหรับโครงการภาคเอกชน และวงเงิน

ไมเกิน 500 ลานบาท สําหรับโครงการภาครัฐ 
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7. เปนคณะท่ีปรึกษาฝายจัดการในเร่ืองเก่ียวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การปฏิบัติการ และดาน

การบริหารงานอื่น ๆ  

8. มีอํานาจอนุมัติในการเปดหรือปดบัญชีเงินฝากธนาคาร กําหนดช่ือผูมีอํานาจเบิกถอนเงินจากบัญชีเงิน

ฝากของบริษัท รวมถึง ดําเนินการตางๆเก่ียวกับบัญชีเงินฝากดังกลาว 

9. ดําเนินการตางๆท่ีจําเปนเพื่อการสงเสริมและปกปองผลประโยชนของบริษัท 

 

ทั้งนี้ อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดท่ีคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีอาจ

มีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย (ถามี) ตาม

กฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่ง

การอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและ

อนุมัติรายการดังกลาวตามท่ีขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการท่ีเปน

ลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณาไวชัดเจนแลว 
 
ผูบริหาร 

บริษัทมีคณะผูบริหารดังนี้ 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

1. นายชเนศวร แสงอารยะกุล กรรมการผูจัดการใหญ 

2. นายบดินทร แสงอารยะกุล กรรมการรองผูจัดการใหญ - ฝายอํานวยการและการเงิน 

3. นายคริสโตฟ อเล็กซานเดอร เคลาส กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายงานวิศวกรรมและการตลาด 

4. นายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน กรรมการรองผูจัดการใหญ - ฝายงานซอมบํารุง  

5. นายพิสันต ศิริศุขสกุลชัย ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ – ฝายงานวิศวกรรมและการตลาด 

6. นางสุรีรัตน นาคะผดุงรัตน ผูอํานวยการฝายบัญชี 

7. นายวีรทัศน จิรเดชวิโรจน ผูอํานวยการฝายจัดซ้ือ 
  

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 

1. รับผิดชอบการบริหารงานประจําวันของบริษัท และควบคุมดูแลบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของ

บริษัท 

2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

3. เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย 

ระเบียบ ขอกําหนด คําส่ัง มติที่ประชุมผูถือหุนและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติคณะ

กรรมการบริหารของบริษัททุกประการ 

4. อนุมัติการจัดซื้อจัดจางในการบริหารจัดการสํานักงานในวงเงินไมเกินหาลานบาทตอรายการ 
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5. เจรจาและเขาทําสัญญา ขอตกลง ตราสารและเอกสารตางๆ รวมท้ังการจัดซื้อจัดจางที่เก่ียวกับโครงการ

กอสรางอันเปนปกติธุระของบริษัท ในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท 

6. มีอํานาจในการวาจาง และกําหนดผลตอบแทนใหแกพนักงานทั้งหมดของบริษัทตลอดจนแตงต้ังตัวแทน

ฝายนายจางในคณะกรรมการกองทุนสํารองเล้ียงชีพของบริษัท 

 

อยางไรก็ตาม อํานาจของกรรมการผูจัดการใหญจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่กรรมการผูจัดการใหญหรือ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย 

ตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณา

และอนุมัติรายการดังกลาวตามท่ีขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปน

ลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณาไวชัดเจนแลว 
 
การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

องคประกอบและหลักเกณฑในการสรรหากรรมการบริษัท 
องคประกอบและการสรรหา แตงต้ัง ถอดถอน หรือพนจากตําแหนงกรรมการของบริษัทนั้นไดกําหนดไวใน

ขอบังคับของบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้  

โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน ทั้งน้ีกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมดน้ัน ตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรและกรรมการทุกคนจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด 

ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหน่ึงในสาม (1/3) ถาจํานวนกรรมการท่ีจะ

แบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงใน

ปแรก และปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่

อยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็

ได 

 การประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกต้ังกรรมการ จะเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียงตามจํานวนหุนที่ตนถือ 

2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูทั้งหมดเลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็

ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3. บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่จะพึ่งมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออก

เสียงช้ีขาด 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลใด

บุคคลหน่ึง ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว

ถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน  
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บุคคลซึ่งไดรับเลือกใหเปนกรรมการแทนจะตองไดรับมติของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน

กรรมการที่ยังเหลืออยูและจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน 

 ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการพนตําแหนงกอนถึงวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของ

จํานวนผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุน 

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น 

 
องคประกอบและหลักเกณฑในการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน โดยกรรมการ

ตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตองมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงิน และมีความรูตอเน่ือง

เก่ียวกับเหตุที่มีตอการเปล่ียนแปลงของการรายงานทางการเงิน ซึ่งจะมีผลใหการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป 

เม่ือกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหนงหรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไมสามารถอยูไดจนครบ

วาระ มีผลใหจํานวนสมาชิกนอยกวาจํานวนท่ีกําหนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนควรแตงต้ัง

กรรมการตรวจสอบรายใหมใหครบถวนในทันทีหรืออยางชาภายใน 3 เดือนนับแตวันท่ีจํานวนสมาชิกไมครบถวน เพื่อให

เกิดความตอเนื่องในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
องคประกอบและหลักเกณฑในการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน 
บริษัทไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา  3 

คน และเปนกรรมการอิสระไมนอยกวาก่ึงหน่ึง โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองเปน

กรรมการอิสระ ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป 

เม่ือกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนครบวาระการดํารงตําแหนงหรือมีเหตุใดที่กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทนไมสามารถอยูไดจนครบวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนขึ้นเปน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อใหกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีจํานวนครบ

ตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด  
 
องคประกอบและหลักเกณฑในการสรรหากรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตง ต้ังคณะกรรมการบริหาร  โดยแตงต้ังบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อเปนคณะ

กรรมการบริหารของบริษัท  
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คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 

ตําแหนง 
ป 2552 ป 2553 

จํานวน 
(ทาน) 

จํานวนเงนิ 
(ลานบาท) 

รายละเอียด
คาตอบแทน 

จํานวน 
(ทาน) 

จํานวนเงนิ 

(ลานบาท) 
รายละเอียด
คาตอบแทน 

กรรมการ 11 

 

3.319 

 

เบ้ียประชุม โบนัส 

คาตอบแทนรายเดือน 
11 4.316 

เบ้ียประชุม โบนัส 

คาตอบแทนรายเดือน 

ผูบริหาร 7 10.94 

เงินเดือน โบนัส 

ประกันสังคม กองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ 

7 10.52 

เงินเดือน โบนัส 

ประกันสังคม กองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ 

 
 

คาตอบแทนในฐานะกรรมการ  

 จํานวนครั้งที่เขาประชุม 

หมายเหตุ  

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการเม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2550 และเร่ิมประชุมคร้ัง

แรกในป 2551 

 

 

 

 

ช่ือ – นามสกุล 

ป 2552 ป 2553 

คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
คาตอบแทน1 

คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

คาตอบแทน1 

1. นายเสรี จินตนเสรี 6/6 - - 6/6 - - 

2. นายวงศชัย แสงอารยะกุล 5/6 - 2/2 6/6 - 1/1 

3. นายปญจะ เสนาดิสัย 6/6 5/5 - 6/6 5/5 - 

4. นายสุวิทย อุดมทรัพย 6/6 - 2/2 6/6 - 1/1 

5. นายชัยพัฒน สหัสกุล 6/6 5/5 - 6/6 5/5 - 

6. นายวินิต ชอวิเชียร 6/6 5/5 2/2 6/6 5/5 1/1 

7. นายชเนศวร แสงอารยะกุล 6/6 - - 6/6 - - 

8. นายบดินทร แสงอารยะกุล 6/6 - - 6/6 - - 

9. นายคริสโตฟ อเล็กซานเดอร เคลาส 4/6 - - 5/6 - - 

10.นายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน 6/6 - - 6/6 - - 

11.นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย 5/5 - - 5/6 - - 
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คาตอบแทนกรรมการ  

ช่ือ – นามสกุล 

ป 2552 ป 2553 

คาตอบแทน (บาท) คาตอบแทน (บาท) 

1. นายเสรี จินตนเสรี 806,471 972,857 

2. นายวงศชัย แสงอารยะกุล2 358,529 457,429 

3. นายปญจะ เสนาดิสัย1 443,235 526,429 

4. นายสุวิทย อุดมทรัพย2 380,235 458,429 

5. นายชัยพัฒน สหัสกุล1 395,235 478,429 

6. นายวินิต ชอวิเชียร1,2 403,235 482,429 

7. นายชเนศวร แสงอารยะกุล 118,235 201,429 

8. นายบดินทร แสงอารยะกุล 118,235 201,429 

9. นายคริสโตฟ อเล็กซานเดอร เคลาส 78,824 167,857 

10. นายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน 118,235 201,429 

11. นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย 98,529 167,857 

หมายเหตุ  

1. รวมคาตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบ  

2. รวมคาตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
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คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารของบริษัท 
Company’s Directors and Executives 

1. นายเสรี จินตนเสรี 1. Mr. Seri Chintanaseri 

 ประธานกรรมการ  Chairman 

 ตําแหนงอ่ืน  Other Positions 

 อนุกรรมการดานกฎหมาย  Legal Subcommittee 

 - ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  - The Stock Exchange of Thailand 

 ประธานบริษัท  Chairman 

 - เสรี มานพ แอนด ดอลย จํากัด  -  Seri Manop & Doyle Ltd 

 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  Director / Member of Audit Committee 

 - บมจ.แอดวานซ อะโกร  - Advance Agro Plc. 

    

 การศึกษา  Education 

 เนติบัณฑิตอังกฤษ สถาบันเนติบัณฑิตอังกฤษลินคอรน อินน  Barrister-at- Law, The Honourable Society of Lincoln’s Inn, 

England 
 เนติบัณฑิตไทย สถาบันอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา  Barrister-at- Law, Institute of Legal Education, Thailand 
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  Bachelor of law, Thammasart University 

    

 สัดสวนการถือหุนในบริษทั 0.75%  Percentage of Shareholding: 0.75% 

    

 การอบรมจาก IOD  IOD Training 

 Directors Certification Program รุนที่ 65/2005  Directors Certification Program (65/2005) 

    

2.  นายวงศชัย แสงอารยะกุล 2.  Mr.Vongchai Sangarayakul 

 ประธานผูกอตั้ง / กรรมการ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 

 Founder Chairman / Director / Member of Nomination and 
Remuneration Committee 

 ตําแหนงอ่ืน  Other Positions 

 เจาของกิจการ  Owner 

 -  หางขายยาสยามฟารมาซี  -  Siam Pharmacy 

 กรรมการ  Director 

 -  บจ. ไพลอน (2547-2548)  -  Pylon Co., Ltd (2004-2005) 

    

 การศึกษา  Education 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.  High School 

    

 สัดสวนการถือหุนในบริษทั 7.40%  Percentage of Shareholding: 7.40% 
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 การอบรมจาก IOD  IOD Training 

 Directors Accreditation Program รุนที่ 44/2005  Directors Accreditation Program (44/2005) 

    

3.  นายปญจะ เสนาดิสัย 3.  Mr. Panja Senadisai 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ  Chairman of Audit Committee / Director 

 ตําแหนงอ่ืน  Other Positions 

 กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

พิจารณาผลตอบแทนฯ  

 Chairman of  the Audit Committee / Member of 

Remuneration Committee / Director 

 - บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี  -  Somboon Advance Technology Plc. 

 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการพิจารณา

ผลตอบแทนฯ 

 Director / Member of Audit Committee / Chairman of 

Remuneration Committee 

 - บมจ. ทรีนีต้ี วัฒนา  -  Trinity Watthana Plc. 

 กรรมการ  Director 

 - บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส  -  KCE Electronics Plc. 

 ประธานกรรมการ  Chairman of the Board 

 - บมจ. เดวา พร็อพเพอรต้ี  -  Deva Property Plc. 

 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  Director / Member of Audit Committee 

 - บมจ. รสา พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท  -  Rasa Property Development Plc. 

    

 การศึกษา  Education 

 Master of Business Administration (MBA), Suffolk 

University (USA) 

 Master of Business Administration (MBA), Suffolk 

University (USA) 

    
 สัดสวนการถือหุนในบริษทั -  Percentage of Shareholding: - 

    
 การอบรมจาก IOD  IOD Training 

 Directors Certification Program รุนที่ 20/2002   Directors Certification Program (20/2002) 

 Audit Committee Program ป 2004  Audit Committee Program 2004 

 Attendance Role of the Compensation Committee 

Program Class 2/2007 

 Attendance Role of the Compensation Committee 

Program Class 2/2007 

    
4.  นายสุวิทย อุดมทรัพย 4.  Mr.Suwit Udomsab 

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / 
กรรมการ 

 Chairman of Nomination and Remuneration committee 
/Director 

 ตําแหนงอ่ืน  Other Positions 
 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  Independent Director / Audit Committee 

 - ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)  - Land and Houses Retail Bank Plc. 
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 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  Independent Director / Audit Committee 
 - บมจ.แอล.เอช. ไฟแนนซเชียล กรุป  - L.H. Financial Group Plc. 
 คณะกรรมการที่ปรึกษากรรมการ  Advisory Board of Directors 

 - Zheng Xin Bank Co., Ltd., Shanghai, China  - Zheng Xin Bank Co., Ltd., Shanghai, China 

    

 การศึกษา  Education 

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Management 
Program Harvard Business School, Harvard University 
(USA) 

 Advanced Management Program, Harvard Business 
School, Harvard University (USA) 

 บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  Bachelor of Accounting, Chulalongkorn University 

    

 สัดสวนการถือหุนในบริษทั -  Percentage of Shareholding: - 

    
 การอบรมจาก IOD  IOD Training 

 Directors Accreditation Program รุนที่ 66/2007   Directors Accreditation Program (66/2007) 

    

5.  นายชัยพัฒน สหสักุล 5 Mr. Chaipat Sahasakul 

 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  Director / Member of Audit Committee 

 ตําแหนงอ่ืน  Other Positions 

 กรรมการ  Director 

 -   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  - The Stock Exchange of Thailand 

 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  Independent Director / Member of Audit Committee 

 -   บมจ.น้ํามันพืชไทย  - Thai Vegetable Oil Plc. 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ  Chairman of Audit Committee / Director  

 -  บมจ. ผลิตไฟฟา  - The Electricity Generating Plc. 

 ประธานกรรมการนโยบายวิจัย  Chairman, University Reserch Policy Committee 

 - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  - Bangkok University 

    

 การศึกษา  Education 

 Ph.D. in Economics, University of Rochester, USA  Ph.D. in Economics,University of Rochester, USA 

    

 สัดสวนการถือหุนในบริษทั -  Percentage of Shareholding: - 

    

 การอบรมจาก IOD  IOD Training 

 Directors Certification Program รุนที่ 21/2002   Directors Certification Program (21/2002) 
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6.  นายวินิต ชอวิเชยีร 6.  Mr.Vinit Chovichien 

 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 

 Director / Member of Audit Committee / Member of 
Nomination and Remuneration Committee 

 ตําแหนงอ่ืน  Other Positions 

 อาจารยพิเศษ  Lecturer 

 -  คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  -  Faculty of Engineering, Chulalongkorn University 

    

 การศึกษา  Education 

 Doctor of Philosophy, Purdue University, Indiana (USA)  Doctor of Philosophy, Purdue University, Indiana (USA) 
    
 สัดสวนการถือหุนในบริษทั -  Percentage of Shareholding: - 

    

 การอบรมจาก IOD  IOD Training 

 Directors Accreditation Program รุนที่ 44/2005  Directors Accreditation Program (44/2005) 

    

7.  นายชเนศวร  แสงอารยะกุล 7.  Mr.Chanet Sangarayakul 

 กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ
ผูจัดการใหญ 

 Director / Chairman of Executive Board / President 

 ตําแหนงอ่ืน  Other Positions 

 ประธานกรรมการ   Chairman  

 -  บจ. เอ็กซิลอน  -  Excelon Co., Ltd. 

 ประธานกรรมการ / กรรมการผูจัดการใหญ  Chairman / President 

 -  บจ. ไพลอน (2545-2547)  -  Pylon Co., Ltd (2002-2004)  

    

 การศึกษา  Education 

 Doctor of Engineering Asian Institute of Technology  Doctor of Engineering, Asian Institute of Technology 

    

 สัดสวนการถือหุนในบริษทั 39.15%  Percentage of Shareholding: 39.15% 

    

 การอบรมจาก IOD   IOD Training 

 Directors Accreditation Program รุนที่ 44/2005  Directors Accreditation Program (44/2005) 
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8.  นายบดินทร   แสงอารยะกุล 8.  Mr.Bordin Sangarayakul 

 กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการรองผูจัดการใหญ 
/ รักษาการผูอํานวยการ 

 Director / Member of  Executive Board / Senior Executive 
Vice President / Acting Vice President 

 ตําแหนงอ่ืน  Other Positions 

 กรรมการ   Director  

 - บจ. อวนจัง  -  Aun Jung Co., Ltd. 

 กรรมการ   Director  

 - บจ. เอ็กซิลอน  -  Excelon Co., Ltd. 

 กรรมการ / กรรมการรองผูจัดการฝายอํานวยการและการเงิน  Director / DMD - Finance&Administration  

 -  บจ. ไพลอน (2547-2548)  -  Pylon Co., Ltd (2004-2005) 

    

 การศึกษา  Education 

 Master of  Science (Construction Engineering and 

Management), Virginia Tech (USA) 

 Master of  Science (Construction Engineering and 

Management), Virginia Tech (USA) 

    

 สัดสวนการถือหุนในบริษทั 9.0%  Percentage of Shareholding: 9.0% 

    

 การอบรมจาก IOD  IOD Training  

 Directors Accreditation Program รุนที่ 44/2005  Directors Accreditation Program (44/2005)  

    

9. นายคริสโตฟ อเล็กซานเดอร เคลาส 9.   Mr. Christoph Alexander Claus 

 กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการรองผูจัดการใหญ / 

รักษาการผูอํานวยการ 

 Director / Member of Executive Board / Senior Executive 
Vice President / Acting Vice President 

 ตําแหนงอ่ืน  Other Positions 

 กรรมการ / กรรมการรองผูจัดการฝายงานวิศวกรรมและ

การตลาด 

 Director / DMD – Engineering & Marketing 

 -  บจ. ไพลอน (2547-2548)  -  Pylon Co., Ltd (2004-2005) 

    

 การศึกษา  Education 

 Bachelor of Mechanical & Civil Engineering, University of 

Fridericiana Karlsruhe-Germany 

 Bachelor of Mechanical & Civil Engineering,  University of 

Fridericiana Karlsruhe-Germany  

    

 สัดสวนการถือหุนในบริษทั -  Percentage of Shareholding: - 

    

 การอบรมจาก IOD  IOD Training 

 Directors Accreditation Program รุนที่ 57/2006  Directors Accreditation Program (57/2006) 
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10.  นายสมศักดิ ์วิริยะพิพัฒน 10.  Mr. Somsak Viriyapipat 

 กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการรองผูจัดการใหญ 
/ รักษาการผูอํานวยการ 

 Director / Member of Executive Board / Senior Executive 
Vice President / Acting Vice President 

 ตําแหนงอ่ืน  Other Positions 

 กรรมการ / กรรมการรองผูจัดการฝายซอมบํารุง  Director / DMD - Equipment & Facilities 

 -  บจ. ไพลอน (2547-2548)  -  Pylon Co., Ltd (2004-2005) 

    

 การศึกษา  Education 

 Bachelor of  Mechanical Engineering, สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ 

 Bachelor of Mechanical Engineering, King Mongkut’s 

Institute of Technology North Bagnkok 

    

 สัดสวนการถือหุนในบริษทั 1.54%  Percentage of Shareholding: 1.54% 

    

 การอบรมจาก IOD  IOD Training 

 Directors Accreditation Program รุนที่ 44/2005  Directors Accreditation Program (44/2005) 

    

11.  นายพิสันติ ์ศิรศิุขสกุลชัย 11.  Mr. Pisun Sirisuksakulchai 

 กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ใหญ - ฝายวิศวกรรมและการตลาด 

 Director / Member of Executive Board / Executive Vice 
President - Engineering & Marketing 

 ตําแหนงอ่ืน  Other Positions 

 กรรมการบริษัท   Director  

 - บจ.เอ็กซิลอน  -  Excelon Co., Ltd. 

 กรรมการ  Director 

 - บจ. ไทยคารดอทคอม  - Thaicar dot com Co., Ltd. 

 ผูจัดการโครงการ   Project Manager  

 - บมจ.ไพลอน (2549)  -  Pylon Plc. (2006) 

 ผูจัดการโครงการ   Project Manager  

 - Manning Construction USA (2547-2549)  -  Manning Construction USA (2004-2006) 

    

 การศึกษา  Education 

 Master of Business Administration (MBA), Rockhurst 

University (USA) 

 Master of Business Administration (MBA), Rockhurst 

University (USA) 

 Master of Science – Construction Management, University 

of Wisconsin-Madison (USA) 

 Master of Science – Construction Management, University 

of Wisconsin-Madison (USA) 

    

 สัดสวนการถือหุนในบริษทั 0.08%  Percentage of Shareholding: 0.08% 



 บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป 2553 
 

~ 38 ~ 
 

 การอบรมจาก IOD  IOD Training 

 Directors Accreditation Program รุนที่ 79/2009  Directors Accreditation Program (79/2009) 

    

12.  นางสุรรีัตน นาคะผดุงรัตน 12.    Mrs. Sureerat Nakaphadungrat 

 ผูอํานวยการฝายบัญชี  Vice President - Accounting 

 ตําแหนงอ่ืน  Other Positions 

 ผูจัดการฝายบัญชี  Accounting Manager 

 -  บจ. ซีเนคัลเลอร แลป (2543-2547)  -  Cinecolor Lab Co., Ltd (2000-2004) 

    

 การศึกษา  Education 

 Master of Business Administration (MBA) สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 Master of Business Administration (MBA), NIDA 

    

 สัดสวนการถือหุนในบริษทั 0.87%  Percentage of Shareholding: 0.87% 

    

13.  นายวีรทศัน จิรเดชวิโรจน 13.  Mr. Veeratas Chiradechvirot 

 ผูอํานวยการฝายจัดซ้ือ  Vice President - Purchasing 

 ตําแหนงอ่ืน  Other Positions 

 ผูจัดการฝายระบบปฏิบัติการ  Operating System Manager  

 - บมจ.ไพลอน (พ.ศ.2549-2550)  -  Pylon Plc.(2006-2007) 

 Quality Advisor   Quality Advisor  

 - บจ. ซีวีดี อินเตอรเนช่ันแนล (พ.ศ.2545-2548)  -  CVD International Co., Ltd.(2002-2005) 

    

 การศึกษา  Education 

 Master of Business Administration (MBA) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 Master of Business Administration (MBA), Thammasart 

University 

    

 สัดสวนการถือหุนในบริษทั -  Percentage of Shareholding: - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป 2553 
 

~ 39 ~ 
 

การกาํกับดูแลกิจการ 
 

 การกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรือบรรษัทภิบาล ตามความหมายของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย คือ ระบบที่จัดใหมีโครงสราง และกระบวนการของความสัมพันธระหวางคณะกรรมการ  ฝายจัดการ และผูถือ

หุน เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน นําไปสูความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว โดยคํานึงถึงผู

มีสวนไดเสียอื่นดวย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงไดดําเนินธุรกิจภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักเกณฑการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเพ่ือเสริมสรางองคกรให

มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเปนพื้นฐานของการเติบโตทางธุรกิจอยางย่ังยืน ซึ่งสามารถแบงออกเปน 5 

หมวด ดังนี้ 

1. สิทธิของผูถือหุน 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 
 หมวดที่ 1 และ 2 สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

 บริษัทเคารพสิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ทั้งสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย เชน การ

เขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุน การอนุมัติจายเงินปนผล การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ เปน

ตน และสิทธิมากกวาสิทธิตามกฎหมาย โดยเปดเผยขอมูล ขาวสารตางๆ ที่สําคัญใหผูถือหุนรับทราบผานทางเว็บไซตของ

บริษัท  

ในเรื่องการประชุมผูถือหุน กอนการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระ

การประชุมและเสนอชื่อกรรมการบริษัทลวงหนาต้ังแตกลางเดือนพฤศจิกายน โดยคณะกรรมการไดกําหนดหลักเกณฑ

ตางๆ เชน สัดสวนการถือหุนของผูที่เสนอ รายละเอียดของขอมูลประกอบการพิจารณา ชองทางรับเร่ือง  กําหนดเวลารับ

เร่ือง และไดมีการแจงขอมูลผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปดเผยรายละเอียด

หลักเกณฑในเว็บไซดของบริษัท  สวนการสงหนังสือเชิญประชุม บริษัทไดแนบขอมูลประกอบการพิจารณาในแตละวาระ

ใหผูถือหุนไดรับทราบ รวมท้ังหนังสือมอบฉันทะแบบตางๆ และรายช่ือกรรมการอิสระในกรณีไมสามารถมารวมประชุมได

แตตองการตัวแทนในการมอบฉันทะ โดยบริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารแนบทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษในเว็บไซตของบริษัทลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณาขอมูลกอนไดรับเอกสารฉบับจริง 

 ในวันประชุมผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทจะเขารวมประชุมทุกทานหากไมมีเหตุจําเปนซึ่งไมสามารถหลีกเล่ียง

ได ซึ่งในปที่ผานมา มีกรรมการบริษัทเขารวมประชุมทั้งส้ิน 10 ทาน จากจํานวนทั้งหมด 11 ทาน เม่ือเร่ิมประชุมประธานใน

ที่ประชุมซึ่งเปนประธานกรรมการไดแจงกฎเกณฑที่ใชในการประชุม และใหสิทธิผูถือหุนไดเลือกกรรมการเปนรายบุคคล 

รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและซักถามในเร่ืองที่เก่ียวของกับการประชุมหรือเก่ียวของกับบริษัท 

นอกจากนี้ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสงคําถามมายังบริษัทลวงหนาผานทางอีเมลของบริษัทอีกดวย 
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ภายหลังการประชุมผูถือหุน บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมและเผยแพรรายงานการประชุมในเว็บไซตของ

บริษัทภายใน 14 วัน 

สําหรับการดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน คณะกรรมการมีนโยบายมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่

รับทราบขอมูลภายในนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตนและผูอื่น ซึ่งรายละเอียดอยูในหัวขอการดูแลการใชขอมูล

ภายใน นอกจากน้ีในเร่ืองการทํารายการท่ีเก่ียวโยง บริษัทมีมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการท่ีเก่ียวโยง ซึ่ง

กรรมการที่มีสวนไดเสียหรือมีสวนเก่ียวของจะไมมีสิทธิออกเสียงในกระบวนการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัทกับผูมีสวน

ไดเสียหรือมีสวนเก่ียวของ 

 

 หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัท ไดใหความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุมทั้งภายใน และภายนอกบริษัท ต้ังแตผูถือ

หุน พนักงาน ลูกคา คูคา คูแขงทางการคา ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวของ รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคมและ

สวนรวม คณะกรรมการจึงไดกําหนดนโยบายไวในจริยธรรมธุรกิจ สําหรับใชเปนแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือใหคณะกรรมการ 

ฝายบริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือเปนหลักปฏิบัติในการดําเนินงาน โดยถือเปนภาระหนาท่ี และเปนวินัยที่ทุกคน

พึงปฏิบัติ ซึ่งสรุปไดดังนี้  

• การปฏิบัติตอพนักงานนั้นบริษัทไดคํานึงถึงความสําคัญของพนักงานทุกคนและใหการดูแลรวมถึงความเปน

ธรรมในดานโอกาส ผลตอบแทน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน  

• การปฏิบัติตอลูกคา บริษัทไดใหความสําคัญตอความพอใจและความเช่ือม่ันของลูกคาโดยใหบริการอยางมี

คุณภาพในราคาท่ีเปนธรรม และรักษาผลประโยชนของลูกคาดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนตน 

• การปฏิบัติตอคูคา บริษัทปฏิบัติตอคูคาดวยความเสมอภาค และเปนธรรม เชน ไมเรียก หรือไมรับหรือจาย

ผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตในการคากับคูคา และปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงไวอยางเครงครัด รวมถึง

พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ย่ังยืนกับคูคาและคูสัญญา และมีความเช่ือถือซึ่งกันและกัน 

• การปฏิบัติตอคูแขงทางการคา บริษัทดําเนินธุรกิจภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่เปนธรรม ไดแก

ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี และไมทําลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคา ดวยการ

กลาวหาในทางใหราย เปนตน 

 นอกจากนี้ บริษัทยังใหความสําคัญตอการรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม โดยปฏิบัติตามขอกฎหมาย หรือ

ขอบังคับที่เก่ียวของ รวมถึงการดูแลเร่ืองส่ิงแวดลอมและมีมาตรการการจัดการเก่ียวกับความปลอดภัยในการดําเนินงาน

ดวย  โดยในดานส่ิงแวดลอม บริษัทไดกําหนดมาตรการในการลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมทั้งสวนหนวยงานและโรงงาน

ซอมบํารุง นอกจากนี้ บริษัทไดมีการรณรงคใหพนักงานชวยกันประหยัดทรัพยากรและพลังงานดานตางๆ ทั้งการใชไฟฟา 

น้ําประปา และโดยเฉพาะอยางย่ิงการใชน้ํามัน ซึ่งจากการติดตามพบวา มีการใชน้ํามันอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ทางดานสังคม บริษัทไดรวมชวยเหลือสังคม โดยในป 2553 ผูบริหารและพนักงานบริษัทไดรวมทําบุญทอดกฐินโดยการ

บริจาคเงินทําบุญใหกับวัดพระปาน (พระนอนปูคา) จังหวัดเชียงใหม นอกจากนี้บริษัทไดมอบเงินชวยเหลือใหกับพนักงาน

ของบริษัทที่ประสบภัยนํ้าทวม 

 ผูมีสวนไดเสียสามารถสงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะใหคณะกรรมการบริษัทผานทางเลขานุการบริษัท ผาน

ทางเว็บไซตของบริษัทหรือทางไปรษณีย และหากผูใดพบการกระทําผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่

ไมถูกตอง หรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพรอง สามารถแจงขอมูลผานเลขานุการบริษัท โดยบริษัทจะคุมครองผูแจง
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เบาะแสโดยไมเปดเผยช่ือผูแจงเบาะแส และคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูพิจารณาตรวจสอบขอมูลและรายงานให

คณะกรรมการบริษัทรับทราบตอไป   
 
 หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 บริษัทจัดใหมีการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เก่ียวของกับบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทาง

การเงินทางเว็บไซตของบริษัท โดยบริษัทไดเปดเผยขอมูลขององคกร การกํากับดูแลกิจการท่ีดี โครงสรางผูถือหุน 

โครงสรางคณะกรรมการ รวมทั้งขาวสารตางๆ ของบริษัททั้งจากภายในและภายนอกทางเว็บไซดของบริษัท  ซึ่งขอมูลสวน

ใหญจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวนโหลดรายงานประจําป แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 

(แบบ56-1) และงบการเงินของบริษัทได ซึ่งจะทําใหผูถือหุนหรือนักลงทุนสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก นอกจากนี้ บริษัท

ไดจัดต้ังหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ เพื่อทําหนาท่ีส่ือสารกับผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะหหลักทรัพยทั่วไปอยางเทา

เทียมกัน  
 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 11 ทาน โดยแบงเปนกรรมการอิสระจํานวน 5 ทาน และกรรมการที่เปนผูบริหาร

จํานวน 5 ทาน และกรรมการที่ไมเปนผูบริหารอีก 1 ทาน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิหลากหลาย

สาขา ทั้งดานกฎหมาย บัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร การกํากับดูแล รวมถึงงานวิศวกรรม ซึ่งลวนแตเก่ียวของ

กับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระท่ีเขมกวาขอกําหนดของก.ล.ต.และตลท. 

คณะกรรมการไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยจํานวน 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดยอยมี ขอบเขตอํานาจหนาที่ และคุณสมบัติซึ่ง

กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดยอยจะรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

เปนรายไตรมาส และคณะกรรมการบริหารจะรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนรายเดือน 

 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาเห็นชอบวิสัยทัศน ทิศทางแนวโนมของธุรกิจ ประมาณการรายไดของปถัดไป 

รวมถึงพิจารณาอนุมัติงบประมาณลงทุนประจําป นอกจากน้ีไดพิจารณาทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ

นโยบายการบริหารความเส่ียง รวมถึงรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน (ถามี) และใหความเห็นเร่ืองความ

เพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยต้ังแตป 2550 คณะกรรมการไดเร่ิมมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนรายคณะ 

สวนคาตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทน ซึ่งไดผานการอนุมัติจาก

ผูถือหุน ทั้งน้ี ไดมีการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมและพิจารณาผลการดําเนินงานของบริษัทประกอบ นอกจากน้ี

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการชุดยอย ยกเวนคณะกรรมการบริหารรวมถึงกรรมการ

ผูจัดการใหญที่ไดรับผลตอบแทนในฐานะพนักงานบริษัทแลว  สวนคาตอบแทนกรรมการผูจัดการใหญจะมีการกําหนด

ตามผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเร่ิมต้ังแตการปฏิบัติงานในป 2551  

 
การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชน

สวนตนและผูอื่น โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้ 
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1. บริษัทใหความรูแกกรรมการและผูบริหารเก่ียวกับการใชขอมูลภายใน หนาท่ีในการรายงานการซ้ือขาย

หลักทรัพยของบริษัท และบริษัทยอยของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษ

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม และตามขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. กรรมการและผูบริหารมีหนาท่ีจัดทําและสงรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทของตน คูสมรส และบุตรที่

ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยตองรายงานดังนี้ 

• รายงานการถือหลักทรัพยคร้ังแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแตวันปดการเสนอขายหลักทรัพยตอ

ประชาชน หรือวันที่ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหาร 

• รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย (แบบ 59-2) อันเน่ืองมาจากการซ้ือ ขาย โอนหรือรับโอน

หลักทรัพย ทั้งน้ี ภายใน 3 วันทําการนับต้ังแตมีการซ้ือ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพยนั้น และใหสง

สําเนารายงานการถือหลักทรัพยดังกลาวใหแกบริษัทภายในวันท่ีสงรายงานดังกลาวใหแกสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

3. ประกาศใหทราบทั่วกันวา กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในท่ีมีนัยสําคัญที่อาจสงผล

ตอการเปล่ียนแปลงของราคาซ้ือขายหลักทรัพย จะตองระงับการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 

เดือนกอนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดําเนินงาน (กําหนดเวลาในการประกาศผลการดําเนินงาน คือ 

45 วันนับจากวันส้ินไตรมาส และ 60 วันนับจากวันส้ินปบัญชี) หรือกอนที่ขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอ

สาธารณชน  

4. บริษัทมีจริยธรรมธุรกิจเปนลายลักษณอักษร ซึ่งมีขอหามเก่ียวกับการใชขอมูลภายใน เพื่อประโยชนของ

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานในการซื้อขายหุนของบริษัท หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอ่ืน เพื่อ

ประโยชนในการซื้อขายหุนของบริษัท 

หากพบวากรรมการหรือผูบริหารรวมทั้งพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในฝาฝนจริยธรรมธุรกิจในเร่ืองที่เก่ียวของ

กับการใชขอมูลภายใน และทําใหบริษัทไดรับความเส่ือมเสียหรือเสียหาย บริษัทจะดําเนินการตามท่ีเห็นวาเหมาะสมซ่ึง

รวมถึงการประสานงานกับหนวยงานกํากับดูแลที่เก่ียวของเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป 
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รายการระหวางกัน 
 

ในการประกอบธุรกิจ บริษัทไดมีการทํารายการระหวางกันกับบริษัทยอย โดยขอมูลรายละเอียดรายการระหวาง

กันไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

 
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

เม่ือบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ  แลว คณะกรรมการบริษัทไดดูแลการปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เก่ียวโยงกันและการไดมา

หรือการจําหนายสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท 
 

 ทั้งนี้ หากมีรายการระหวางกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนของการเขาทํา

รายการและความเหมาะสมทางดานราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเง่ือนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนิน

ธุรกิจปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมี

ความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะใหผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปน

ผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ

คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผูถือหุน แลวแตกรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินที่ไดรับการตรวจสอบหรือการสอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัท  
 

บริษัทไดยึดถือตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยรายการท่ีเก่ียวโยงกันและ/หรือการ

ไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนซึ่งจะมีการแกไขเพ่ิมเติมการปฏิบัติรวมถึงการเปดเผยสารสนเทศ

ตอผูถือหุนของบริษัท ผูลงทุนทั่วไปและหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมถึงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การขออนุมัติจากท่ี

ประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถือหุนตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดไว ทั้งนี้กรรมการหรือผูถือ

หุนที่มีสวนไดเสียหรือมีสวนเก่ียวของจะไมมีสิทธิออกเสียงในกระบวนการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสีย

หรือมีสวนเก่ียวของ 

 
นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันรวมทั้งการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยในอนาคต 

การเขาทํารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะตองเปนไปตามมาตรการที่ไดกําหนดไวแลวขางตน 

นอกจากนี้ บริษัทไมมีนโยบายใหกูยืมหรือคํ้าประกันใหกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 
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การควบคุมภายใน 
 

บริษัทไดใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในโดยบริษัทดําเนินการวาจางบริษัท ชญตร จํากัด เปนผู

ตรวจสอบภายในอิสระ ต้ังแตเดือนมิถุนายน 2548 (ชื่อเดิมคือ บริษัท สํานักงานบัญชีและที่ปรึกษา สมารท แอสเซท 

จํากัด) บริษัทดังกลาวเปนบริษัทท่ีรับตรวจสอบภายใน วางระบบบัญชี โดยเนนงานดานการตรวจสอบภายในเปนหลัก 

เพื่อแนะนําและออกแบบระบบงานบัญชี พรอมทั้งประเมินระบบควบคุมภายใน โดยมีหนาที่และความผิดชอบดังนี้ 

• จัดทําแผนงานตรวจสอบประจําป 

• สอบทานและใหคําแนะนําแกฝายตางๆ เก่ียวกับการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

• จัดทํารายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน และนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยไตรมา

สละ 1 คร้ัง 

• ประเมินความเส่ียงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท พรอมจัดทํารายงานเพื่อ

นําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

• สอบทานใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดที่ตลาดหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยกําหนด 

โดยในป 2553 ผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในอิสระและผูสอบบัญชีภายนอกไมพบขอสังเกตที่มี

สาระสําคัญ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดรับทราบและใหขอคิดเห็นเก่ียวกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ

ภายในอิสระและผูสอบบัญชีภายนอก รวมถึงผลการแกไขของบริษัท นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 

5/2553 เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 โดยมีกรรมการตรวจสอบของบริษัททั้ง 3 ทานเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการ

บริษัทไดรวมกันประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยไดพิจารณาจากรายงานของผูตรวจสอบภายในอิสระ และ

รายงานของฝายบริหารรวมถึงการตอบขอซักถามของฝายบริหาร ซึ่งสรุปไดวาจากการประเมินระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัทในดานตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝาย

บริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาบริษัทมีการ

ควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอแลว  
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คําอธิบายและการวิเคราะหจากฝายจัดการ 
 
ภาพรวมของการดําเนนิงานทีผ่านมา 

ในชวงคร่ึงปแรกของป 2553 เศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบทั้งจากความไมสงบทางการเมืองภายในประเทศ และ

จากปญหาเศรษฐกิจโลกที่ยังไมฟนตัวอยางชัดเจน   อยางไรก็ตามต้ังแตไตรมาสที่ 3 เปนตนมาเม่ือการเมือง

ภายในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้น  ทําใหโครงการกระตุนเศรษฐกิจโดยภาครัฐเร่ิมเปนรูปธรรมมากขึ้น   และนักลงทุนมี

ความม่ันใจมากขึ้น  ประกอบกับปญหาราคานํ้ามันยังคงอยูในระดับสูงทําใหคอนโดมิเนียมในทําเลที่มีศักยภาพสูง เชน 

ใกลสถานีรถไฟฟายังคงเปนที่นิยม  ทําใหยังคงมีโครงการของผูประกอบการรายใหญออกมาตอเน่ืองตลอดทั้งป ทั้งนี้ในป 

2553 นี้ บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากงานฐานราก  และ งานกอสราง รวมท้ังส้ิน 626.5 ลานบาท  โดยแบงเปน

โครงการภาคเอกชนรอยละ 77.83  และโครงการภาครัฐรอยละ 22.17    

ดานตนทุนเฉพาะของบริษัท  ถึงแมวาในระหวางปราคาน้ํามันมีความผันผวน  แตเน่ืองจากงานเสาเข็มเจาะเปน

งานท่ีใชเวลาไมนาน บริษัทจึงไดรับผลกระทบไมมากเนื่องจากเมื่อรับงานโครงการใหมจะสามารถปรับราคาใหสอดคลอง

กับราคานํ้ามันที่เปล่ียนไปได  

 
ผลการดําเนินงาน 

ในสวนของผลการการดําเนินงานป 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการดําเนินงานรวม 626.50 ลาน

บาท   เปนรายไดจากงานฐานรากจํานวน 536.67 ลานบาท คิดเปนรอยละ 85.71 ของรายไดรวม  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอน

จํานวน 143.78 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 36.57  และเปนรายไดจากงานกอสรางจํานวน 89.53 ลานบาท  คิดเปนรอย

ละ 14.29 ของรายไดรวม  โดยงานภาครัฐที่สําคัญไดแก โครงการศูนยเรียนรูสุขภาวะ (สสส.) โครงการกอสรางอาคารทาง

ระบายน้ําเพื่อปองกันอุทกภัยและแกไขปญหาน้ําทวมพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดตราด   โครงการกอสรางระบบปองกันน้ํา

ทวมและระบบระบายน้ํา บริเวณพื้นที่ปดลอมลําบึงขวาง สวนโครงการภาคเอกชนที่สําคัญไดแก โครงการ185 ราชดําริ 

คอนโดมิเนียม   โครงการเรดิสันพลาซา  โครงการวิลลา อโศก  โครงการ RHYTHM พหล – อารีย2  โครงการ RHYTHM  

สุขุมวิท 50  โครงการ U Delight @ Jatujak Station  โครงการ Holiday Inn Hotel  โครงการ ทรู ทองหลอ  คอนโดมิเนียม  

โครงการ The Room S9 เปนตน  

ในป 2553 ตนทุนงานรับจางประกอบไปดวยคาจางแรงงาน คาวัสดุที่ใชในการกอสราง คาเส่ือมราคา วัสดุ

ส้ินเปลือง และคาใชจายในการผลิตอื่นๆ เรียงตามลําดับตามมูลคาตนทุน ซึ่งวัสดุกอสรางหลักของงานฐานราก ไดแก 

คอนกรีตผสมเสร็จ ซีเมนต เหล็กเสน น้ํามันดีเซล และสารละลายพยุงหลุมเจาะ (เบนโทไนทและโพลีเมอร) โดยราคาของ

วัตถุดิบมีการเปล่ียนแปลงตามภาวะตลาดและเศรษฐกิจ บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนจากงานฐานรากและงานกอสราง

รวม 543.6 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 27.63 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.35 คิดเปนอัตราสวนตนทุนตอรายไดจาก

งานฐานรากและงานกอสรางรอยละ 86.77 

  บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและการบริหารซึ่งประกอบไปดวย คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 

คาใชจายสํานักงาน ภาษีและคาธรรมเนียม และคาใชจายอื่นๆ เปนตน ในป 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการ

ขายและการบริหารเทากับ 33.89 ลานบาท เปนสวนเฉพาะของบริษัทจํานวน 29.37 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอน 4.22 

ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 16.78 และเปนสวนของบริษัทยอยจํานวน 4.52 ลานบาท 
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สําหรับ ป 2553 จากผลประกอบการของบริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 38.95 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 21.99 

ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 129.66 มีกําไรสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐานในอัตรา 0.19 บาทตอหุน สวนผลประกอบการเม่ือรวม

กับบริษัทยอยมีกําไรสุทธิเทากับ 32.35 ลานบาท (ไมรวมขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยจํานวน 6.34 ลาน

บาท) เพิ่มขึ้นจากปกอนซึ่งมีกําไรสุทธิเทากับ 21.34 ลานบาท (ไมรวมกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยจํานวน 4.2 

ลานบาท) 
 
ฐานะทางการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 600.07 ลานบาทซึ่งเปนสินทรัพยหมุนเวียน 

385.13 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนประมาณ 97.17 ลานบาท เปนสินทรัพยไมหมุนเวียนจํานวน 214.94 ลานบาท เพ่ิมขึ้น

จากปกอนประมาณ 6.28 ลานบาท สินทรัพยหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นสวนใหญ เปนการเพิ่มขึ้นในรายการเงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสดประมาณ 43.04 ลานบาท รายไดคางรับที่ยังไมไดเรียกชําระเพ่ิมขึ้นประมาณ 51.22 ลานบาท และอื่นๆ 

เพิ่มขึ้นประมาณ 2.91 ลานบาท โดยมีอัตราผลตอบแทนของสินทรัพยสําหรับป 2553 เทากับรอยละ 4.74 

ทางดานหนี้สิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอย มีหน้ีสินรวม 258.34 ลานบาท เปนประเภท

หนี้สินหมุนเวียนจํานวน 239.11 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2552 ประมาณ 94.67 ลานบาท โดยสวนใหญเปนการเพ่ิมขึ้นใน

สวนของเจาหน้ีการคาและต๋ัวเงินจายประมาณ 51.38 ลานบาท เงินมัดจําคางานรับลวงหนาประมาณ 46.31 ลานบาท 

และอ่ืนๆ ลดลงประมาณ 3.02 ลานบาท เปนประเภทหนี้สินไมหมุนเวียนจํานวน 19.23 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 

ประมาณ 7.77 ลานบาท ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นในสวนของเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร และหนี้สินตามสัญญาเชาซ้ือ  

สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามงบการเงินรวมมีจํานวน 341.74 ลานบาท  โดยในสวนเฉพาะ

ของบริษัทมีสวนของผูถือหุนเทากับ 330.98 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนซึ่งเทากับ 317.03 ลานบาท ทั้งน้ีในระหวางป 

บริษัทไดจายเงินปนผลเปนเงิน 25 ลานบาท ตามงบการเงินรวม บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.76 

เทา  และอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนอยูที่รอยละ 7.62 

 
คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

ในป 2553 บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนผูสอบบัญชี (Audit Fee) ใหแกผูสอบบัญชี แหงบริษัทแกรนท 

ธอนตัน จํากัด เปนจํานวนเงิน 850,000 บาท ซึ่งเปนคาสอบบัญชีที่เปนสวนเฉพาะของบริษัท 590,000 บาท และสวนของ

บริษัทยอยจํานวน 260,000 บาท บริษัทไมมีคาบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่จายใหกับผูสอบบัญชี สํานักงานผูสอบบัญชี

ที่ผูสอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีดังกลาว ทั้งน้ี ไมรวม

คาใชจายอื่นในการตรวจสอบ เชน คาจัดพิมพงบการเงิน คาพาหนะ เปนตน ซึ่งไมเกินรอยละ 10 ของคาสอบบัญชี 
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รายงานของผูสอบบัญชีรบัอนุญาต 
 
 
เสนอ    ผูถือหุน บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

 

 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 และงบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ในสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันแตละปของ บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันแตละปเฉพาะของบริษัท ไพลอน จํากัด 

(มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจา

เปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 

 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ

ปฏิบัติงาน  เพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งท่ีเปนจํานวนเงิน  และการเปดเผยขอมูลในงบ

การเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช และประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินท่ีเปน

สาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบ

การเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของ

ขาพเจา 
 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินดังกลาวขางตนแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 และผลการ

ดําเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันแตละปของ บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัท

ยอย และแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับป

ส้ินสุดวันเดียวกันแตละปเฉพาะของ บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการ

บัญชีที่รับรองทั่วไป  

 

 
นางสุมาลี  โชคดีอนันต 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

ทะเบียนเลขท่ี 3322 

 

กรุงเทพมหานคร 

28 กุมภาพันธ 2554 
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
        

งบดุล 
          

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 
2552           

            

           
(หนวย : บาท) 

     
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

   
หมายเหตุ 

 
2553 

 
2552 

 
2553 

 
2552 

สินทรัพย 
          

            
สินทรัพยหมุนเวียน 

          

 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 

 
51,345,423 

 
8,303,760 

 
51,222,525 

 
6,929,921 

 
เงินลงทุนชั่วคราว 

 
7 

 
45,210,485 

 
60,280,042 

 
45,207,680 

 
60,138,090 

 
ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ - 

สุทธิ           

 
- ลูกคาท่ัวไป 

 
8 

 
92,924,020 

 
100,108,470 

 
80,698,290 

 
62,991,141 

 
- บริษัทยอย 

 
5, 8 

 
- 

 
- 

 
3,898,036 

 
- 

 
รายไดคางรับท่ียังไมไดเรียก

ชําระ  
9 

 
91,585,956 

 
40,368,385 

 
74,294,779 

 
15,009,820 

 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษัทยอย 

 
5 

   
- 

 
- 

 
297,893 

 

งานระหวางกอสรางตาม

สัญญา  
9 

 
5,247,102 

 
3,904,495 

 
4,725,482 

 
2,839,226 

 
วัสดุและอะไหลคงเหลือ 

   
27,232,777 

 
18,435,512 

 
26,617,497 

 
17,828,176 

 
ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน - สุทธิ 

 
10 

 
46,121,148 

 
38,624,199 

 
33,320,885 

 
29,509,542 

 
เงินจายลวงหนาคาวัสดุ 

   
21,087,406 

 
10,264,051 

 
21,087,406 

 
10,264,051 

 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 

   
4,374,265 

 
7,667,175 

 
3,556,287 

 
3,950,107 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 
   

385,128,582 
 

287,956,089 
 

344,628,867 
 

209,757,967 

            
สินทรัพยไมหมุนเวียน 

          

 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระ

ผูกพัน  
11 

 
13,629,800 

 
12,948,000 

 
2,500,000 

 
2,500,000 

 
เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 
12 

 
- 

 
- 

 
15,299,970 

 
15,299,970 

 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - 

สุทธิ  
13 

 
180,923,555 

 
179,796,026 

 
180,207,369 

 
179,110,947 

 
เงินมัดจําและเงินประกัน 

   
2,413,451 

 
2,215,681 

 
2,405,951 

 
2,214,681 

 
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายรอเรียกคืน 

  
17,976,677 

 
13,703,043 

 
14,072,500 

 
11,382,556 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 
   

214,943,483 
 

208,662,750 
 

214,485,790 
 

210,508,154 

            
รวมสินทรัพย 

   
600,072,065 

 
496,618,839 

 
559,114,657 

 
420,266,121 

            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
        

งบดุล 
          

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
         

            

           
(หนวย : 
บาท) 

     
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

   
หมายเหตุ 

 
2553 

 
2552 

 
2553 

 
2552 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน 
         

            
หน้ีสินหมุนเวียน 

         

 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม

ระยะส้ัน 
14 

 
18,265,665 

 
38,113,871 

 
3,529,326 

 
15,691,951 

 
เจาหน้ีการคาและต๋ัวเงินจาย 

  
109,122,315 

 
57,738,035 

 
105,783,298 

 
35,921,278 

 
เงินกูยืมระยะส้ันจากกรรมการ 5 

 
6,800,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
เจาหน้ีอ่ืน - บริษัทยอย 5 

 
- 

 
- 

 
- 

 
39,464 

 
หน้ีสินท่ีจะถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 

         

 
- เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร 15 

 
5,938,680 

 
3,730,680 

 
5,938,680 

 
3,730,680 

 
- หน้ีสินตามสัญญาเชาซื้อ 16 

 
3,583,673 

 
4,939,229 

 
3,583,673 

 
4,939,229 

 
เจาหน้ีเงินประกันผลงาน 

  
12,402,273 

 
11,669,148 

 
10,454,754 

 
10,698,395 

 
คาใชจายคางจาย 

  
18,969,338 

 
13,760,992 

 
17,381,947 

 
11,284,612 

 
คาใชจายคางจาย- บริษัทยอย 5 

 
- 

 
- 

 
2,809,580 

 
- 

 
เงินมัดจําคางานรับลวงหนา 

  
52,695,143 

 
6,393,919 

 
49,068,605 

 
3,926,657 

 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

  
11,331,390 

 
8,092,177 

 
10,360,514 

 
5,547,353 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 
  

239,108,477 
 

144,438,051 
 

208,910,377 
 

91,779,619 

            
หน้ีสินไมหมุนเวียน 

         

 
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ 15 

 
13,378,970 

 
9,053,650 

 
13,378,970 

 
9,053,650 

 
หน้ีสินตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ 16 

 
5,848,411 

 
2,406,933 

 
5,848,411 

 
2,406,933 

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 
  

19,227,381 
 

11,460,583 
 

19,227,381 
 

11,460,583 

            
รวมหน้ีสิน 

   
258,335,858 

 
155,898,634 

 
228,137,758 

 
103,240,202 

            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ยอย          

งบดุล 
          

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
         

            

           
(หนวย : 
บาท) 

     
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

   
หมายเหตุ 

 
2553 

 
2552 

 
2553 

 
2552 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน (ตอ) 
         

            
สวนของผูถือหุน 

         
ทุนเรือนหุน - หุนสามัญ มูลคาหุนละ 1 บาท 19 

        

 
- ทุนจดทะเบียน 200,000,000 หุน 

  
200,000,000 

 
200,000,000 

 
200,000,000 

 
200,000,000 

 

- หุนท่ีออกและรับชําระเต็มมูลคาแลว 

200,000,000 หุน  
200,000,000 

 
200,000,000 

 
200,000,000 

 
200,000,000 

สวนเกินมูลคาหุน 
  

58,871,217 
 

58,871,217 
 

58,871,217 
 

58,871,217 

กําไรสะสม 
         

 
- จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 17 

 
9,534,500 

 
7,586,500 

 
9,534,500 

 
7,586,500 

 
- ยังไมไดจัดสรร 

  
60,561,426 

 
55,155,272 

 
62,571,182 

 
50,568,202 

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัท 
  

328,967,143 
 

321,612,989 
 

330,976,899 
 

317,025,919 

สวนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย 
  

12,769,064 
 

19,107,216 
 

- 
 

- 

รวมสวนของผูถือหุน 
  

341,736,207 
 

340,720,205 
 

330,976,899 
 

317,025,919 

            
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 

  
600,072,065 

 
496,618,839 

 
559,114,657 

 
420,266,121 

            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ยอย          

งบกําไรขาดทุน 
         

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
และ 2552          

          
(หนวย : บาท) 

     
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

   
หมายเหตุ 

 
2553 

 
2552 

 
2553 

 
2552 

            
รายได 

          
รายไดจากการรับจางงานฐานราก 

  
536,965,192 

 
393,194,073 

 
536,965,192 

 
393,194,073 

รายไดจากการรับจางงานกอสราง 
  

89,531,271 
 

200,327,371 
 

75,144,094 
 

1,149,987 

รวมรายได 
   

626,496,463 
 

593,521,444 
 

612,109,286 
 

394,344,060 

ตนทุน 
          

ตนทุนงานรับจางงานฐานราก 
  

(452,732,688) 
 

(335,558,109) 
 

(452,732,688) 
 

(335,733,880) 

ตนทุนงานรับจางงานกอสราง 
  

(90,871,250) 
 

(180,416,392) 
 

(70,720,108) 
 

(1,024,441) 

รวมตนทุน 
 

21 
 

(543,603,938) 
 

(515,974,501) 
 

(523,452,796) 
 

(336,758,321) 

กําไรข้ันตน 
   

82,892,525 
 

77,546,943 
 

88,656,490 
 

57,585,739 

รายไดอ่ืน 
 

22 
 

4,369,621 
 

3,310,908 
 

4,786,467 
 

3,905,735 

กําไรกอนคาใชจาย 
  

87,262,146 
 

80,857,851 
 

93,442,957 
 

61,491,474 

คาใชจายในการขาย 
  

(1,993,096) 
 

(875,428) 
 

(1,893,331) 
 

(802,371) 

คาใชจายในการบริหาร 
  

(31,899,796) 
 

(29,779,306) 
 

(27,478,087) 
 

(24,345,994) 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
  

(14,394,698) 
 

(14,562,124) 
 

(13,056,698) 
 

(13,224,124) 

รวมคาใชจาย 21 
 

(48,287,590) 
 

(45,216,858) 
 

(42,428,116) 
 

(38,372,489) 

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 
  

38,974,556 
 

35,640,993 
 

51,014,841 
 

23,118,985 

ตนทุนทางการเงิน 
  

(2,431,803) 
 

(1,996,483) 
 

(1,537,110) 
 

(1,750,569) 

กําไรกอนภาษีเงินได 
  

36,542,753 
 

33,644,510 
 

49,477,731 
 

21,368,416 

ภาษีเงินได 
 

18 
 

(10,526,751) 
 

(8,103,532) 
 

(10,526,751) 
 

(4,406,376) 

กําไรสุทธิสําหรับป 
  

26,016,002 
 

25,540,978 
 

38,950,980 
 

16,962,040 

การแบงปนกําไร 
         

 
สวนท่ีเปนของบริษัท 

  
32,354,154 

 
21,337,298 

 
38,950,980 

 
16,962,040 

 
สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย 

  
(6,338,152) 

 
4,203,680 

 
- 

 
- 

กําไรสุทธิสําหรับป 
  

26,016,002 
 

25,540,978 
 

38,950,980 
 

16,962,040 

            
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 

         

 
กําไรสุทธิ (บาทตอหุน) 

  
0.16 

 
0.12 

 
0.19 

 
0.09 

 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก (หุน)   
200,000,000 

 
181,780,822 

 
200,000,000 

 
181,780,822 

         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
               

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
               

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
              

             
(หนวย : บาท) 

   
สวนของผูถือหุนของบริษัท 

    

       
กําไรสะสม 

 
รวมสวนของ 

    

   
ทุนเรือนหุน 

 
สวนเกิน 

 
จัดสรรแลว 

   
ผูถือหุน 

 
สวนของผูถือ 

  

 
หมายเหตุ 

 
ที่ชําระแลว 

 
มูลคาหุน 

 
สํารองตาม
กฎหมาย  

ยังไมได
จัดสรร  

ของบริษัท 
 

หุนสวนนอย 
 

รวม 

งบการเงินรวม 
               

                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 

  
150,000,000 

 
58,871,115 

 
6,737,500 

 
90,666,974 

 
306,275,589 

 
14,903,536 

 
321,179,125 

เพิ่มทุนระหวางป 19 
 

50,000,000 
 

102 
 

- 
 

- 
 

50,000,102 
   

50,000,102 

กําไรสุทธิสําหรับป 
  

- 
 

- 
 

- 
 

21,337,298 
 

21,337,298 
 

- 
 

21,337,298 

จายเงินปนผล 20 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(56,000,000) 
 

(56,000,000) 
 

- 
 

(56,000,000) 

จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 17 
 

- 
 

- 
 

849,000 
 

(849,000) 
 

- 
 

- 
 

- 

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 
  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

4,203,680 
 

4,203,680 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
  

200,000,000 
 

58,871,217 
 

7,586,500 
 

55,155,272 
 

321,612,989 
 

19,107,216 
 

340,720,205 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 
  

200,000,000 
 

58,871,217 
 

7,586,500 
 

55,155,272 
 

321,612,989 
 

19,107,216 
 

340,720,205 

กําไรสุทธิสําหรับป 
  

- 
 

- 
 

- 
 

32,354,154 
 

32,354,154 
 

- 
 

32,354,154 

จายเงินปนผล 20 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(25,000,000) 
 

(25,000,000) 
 

- 
 

(25,000,000) 

จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 17 
 

- 
 

- 
 

1,948,000 
 

(1,948,000) 
 

- 
 

- 
 

- 

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยลดลง 
  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(6,338,152) 
 

(6,338,152) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
  

200,000,000 
 

58,871,217 
 

9,534,500 
 

60,561,426 
 

328,967,143 
 

12,769,064 
 

341,736,207 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
           

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
           

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
           

         
(หนวย : บาท) 

       
กําไรสะสม 

  

   
ทุนเรือนหุน 

 
สวนเกิน 

 
จัดสรรแลว 

    

 
หมายเหตุ 

 
ที่ชําระแลว 

 
มูลคาหุน 

 
สํารองตามกฎหมาย 

 
ยังไมไดจัดสรร 

 
รวม 

            
งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

           

            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 

  
150,000,000 

 
58,871,115 

 
6,737,500 

 
90,455,162 

 
306,063,777 

เพิ่มทุนระหวางป 19 
 

50,000,000 
 

102 
 

- 
 

- 
 

50,000,102 

กําไรสุทธิสําหรับป 
  

- 
 

- 
 

- 
 

16,962,040 
 

16,962,040 

จายเงินปนผล 20 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(56,000,000) 
 

(56,000,000) 

จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 17 
 

- 
 

- 
 

849,000 
 

(849,000) 
 

- 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
  

200,000,000 
 

58,871,217 
 

7,586,500 
 

50,568,202 
 

317,025,919 

            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 

  
200,000,000 

 
58,871,217 

 
7,586,500 

 
50,568,202 

 
317,025,919 

กําไรสุทธิสําหรับป 
  

- 
 

- 
 

- 
 

38,950,980 
 

38,950,980 

จายเงินปนผล 20 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(25,000,000) 
 

(25,000,000) 

จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 17 
 

- 
 

- 
 

1,948,000 
 

(1,948,000) 
 

- 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
  

200,000,000 
 

58,871,217 
 

9,534,500 
 

62,571,182 
 

330,976,899 

            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

           



 บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
       

งบกระแสเงินสด 
       

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
       

         
(หนวย : บาท) 

   
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

   
2553 

 
2552 

 
2553 

 
2552 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
       

กําไรกอนภาษีเงินได 36,542,753 
 

33,644,510 
 

49,477,731 
 

21,368,416 

รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบกําไรเปนเงินสดจายจากกิจกรรมดําเนินงาน 
      

 
คาเส่ือมราคา 30,244,140 

 
31,711,584 

 
30,076,292 

 
31,581,471 

 ดอกเบี้ยจาย 2,431,803 
 

1,996,483 
 

1,537,110 
 

1,750,569 

 
กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน (704,194) 

 
- 

 
(704,194) 

 
- 

 
คาเผ่ือ (กลับรายการ) หน้ีสงสัยจะสูญ 114,133 

 
(2,296,227) 

 
114,133 

 
(2,296,227) 

 
ตัดจําหนายสินทรัพยถาวร - 

 
73,529 

 
- 

 
73,529 

เงินสดรับจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย 
      

และหน้ีสินดําเนินงาน 68,628,635 
 

65,129,879 
 

80,501,072 
 

52,477,758 

สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
       

 
ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ 7,070,317 

 
1,144,484 

 
(21,719,318) 

 
38,221,813 

 
รายไดคางรับท่ียังไมไดเรียกชําระ (51,217,571) 

 
2,236,260 

 
(59,284,959) 

 
24,247,825 

 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษัทยอย - 

 
- 

 
297,893 

 
(132,793) 

 
งานระหวางกอสรางตามสัญญา (1,342,607) 

 
(1,130,212) 

 
(1,886,256) 

 
(1,430,066) 

 
วัสดุและอะไหลคงเหลือ (8,797,265) 

 
5,139,450 

 
(8,789,321) 

 
5,406,059 

 
ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน (7,496,949) 

 
(5,913,126) 

 
(3,811,343) 

 
3,201,531 

 
เงินจายลวงหนาคาวัสดุ (10,823,355) 

 
7,133,478 

 
(10,823,355) 

 
9,075,386 

 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 3,292,910 

 
(910,943) 

 
393,820 

 
538,166 

 
เงินมัดจําและเงินประกัน (197,770) 

 
(221,736) 

 
(191,270) 

 
(244,528) 

 
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายรอเรียกคืน 3,096,563 

 
6,084,754 

 
3,096,563 

 
6,084,754 

หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
       

 
เจาหน้ีและต๋ัวเงินจายการคา 51,384,280 

 
(56,560,531) 

 
69,862,020 

 
(73,524,966) 

 
เจาหน้ีอ่ืน - บริษัทยอย - 

 
- 

 
(39,464) 

 
39,464 

 
เจาหน้ีเงินประกันผลงาน 733,125 

 
969,085 

 
(243,641) 

 
(1,668) 

 
คาใชจายคางจาย 4,960,268 

 
(292,012) 

 
8,908,464 

 
(2,504,730) 

 
เงินมัดจําคางานรับลวงหนา 46,301,224 

 
(6,191,441) 

 
45,141,948 

 
(8,658,703) 

 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,239,213 

 
(1,380,545) 

 
4,813,161 

 
(3,925,369) 

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 108,831,018 
 

15,236,844 
 

106,226,014 
 

48,869,933 

 
จายดอกเบี้ย (2,183,725) 

 
(2,034,358) 

 
(1,538,659) 

 
(1,797,259) 

 
จายภาษีเงินได (17,896,948) 

 
(18,845,704) 

 
(16,313,258) 

 
(12,650,068) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 88,750,345 
 

(5,643,218) 
 

88,374,097 
 

34,422,606 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
       

งบกระแสเงินสด (ตอ) 
       

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
       

         
(หนวย : บาท) 

   
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

   
2553 

 
2552 

 
2553 

 
2552 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
       

 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น) (681,800) 

 
(10,290,278) 

 
- 

 
157,722 

 
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 15,069,557 

 
1,019,331 

 
14,930,410 

 
1,161,283 

 
ซื้อสินทรัพยถาวร (23,742,122) 

 
(12,580,702) 

 
(23,543,167) 

 
(12,228,397) 

 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 2,120,280 

 
- 

 
2,120,280 

 
- 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (7,234,085) 
 

(21,851,649) 
 

(6,492,477) 
 

(10,909,392) 

          
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

       

 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ันเพิ่มขึ้น (ลดลง) (19,848,206) 

 
9,790,430 

 
(12,162,625) 

 
(12,631,490) 

 
เงินสดรับระยะส้ันจากกรรมการ 6,800,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 11,000,000 

 
- 

 
11,000,000 

 
- 

 
จายชําระเงินกูระยะยาว (4,466,680) 

 
(8,730,680) 

 
(4,466,680) 

 
(8,730,680) 

 
จายชําระหน้ีสินตามสัญญาเชาซื้อ (6,959,711) 

 
(14,357,655) 

 
(6,959,711) 

 
(14,357,655) 

 
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - 

 
102 

 
- 

 
102 

 
จายเงินสดปนผล (25,000,000) 

 
(6,000,000) 

 
(25,000,000) 

 
(6,000,000) 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (38,474,597) 
 

(19,297,803) 
 

(37,589,016) 
 

(41,719,723) 

          
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 43,041,663 

 
(46,792,670) 

 
44,292,604 

 
(18,206,509) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 8,303,760 
 

55,096,430 
 

6,929,921 
 

25,136,430 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินป 51,345,423 
 

8,303,760 
 

51,222,525 
 

6,929,921 

          
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม 

       

 
รายการท่ีไมใชเงินสด : 

       

  
- สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 

       

  
บริษัทไดซื้อรถยนตและเครื่องจักรเพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงิน 27.99 ลานบาท โดยทําสัญญาเชาซื้อจํานวน 9.30 ลานบาท และจายชําระเปน 

  
เงินสด 18.69 ลานบาท 

       

          

  
- สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 

       

  
บริษัทไดซื้อรถยนตเพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงิน 3.23 ลานบาท โดยทําสัญญาเชาซื้อจํานวน 2.45 ลานบาท และจายชําระเปนเงินสด 0.78 ลานบาท 

          

  
บริษัทไดโอนสินคาคงเหลือมาเปนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ จํานวน 0.85 ลานบาท 

    

  
บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 50,000,000 บาท โดยการออกหุนปนผล 

    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วันที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552  

 
1. ขอมูลทั่วไป 

  

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2545 โดยดําเนินธุรกิจใหบริการ

กอสรางฐานราก รับจางหลอเสาเข็ม ทําเสาเข็มประเภทตางๆ และใหบริการกอสราง 

  

บริษัทจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชน เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2548 และเม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2548 หุนสามัญของ

บริษัทไดรับอนุมัติเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สํานักงานต้ังอยูเลขที่ 170/16 ซอยสามมิตร (สุขุมวิทซอย 16) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 

 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงินรวม 

 

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และมาตรฐาน

การบัญชี ที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นเปนการเฉพาะ 

 

งบการเงินฉบับนี้จัดทําขึ้นเปนภาษาไทยตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

ซึ่งถือเปนรายงานทางการเงินที่เปนทางการตามกฎหมาย การแปลงบการเงินฉบับนี้เปนภาษาอื่น ใหยึดถืองบการเงิน

ฉบับภาษาไทย 

 

ในระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศเร่ืองมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งไดมี

การออกใหมและปรับปรุงบางฉบับ โดยมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 

2554 และ 1 มกราคม 2556 ขณะนี้ผูบริหารกําลังพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใชมาตรฐานการบัญชี 

และมาตรฐานรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมดังกลาว 
 

2.1 งบการเงินรวมน้ีไดรวมงบการเงินของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย คือ 
 

  สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ)   

ช่ือบริษัทยอย  2553 2552  ลักษณะธุรกิจ 

       

บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด  51  51  ใหบริการรับออกแบบ  กอสราง  ที่ปรึกษา และ

ตกแตงสําหรับสิ่งปลูกสรางตางๆ 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ยอดสินทรัพยของบริษัทยอยซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวมคิดเปนรอยละ 

10.49 และ รอยละ 18.52 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ และรายไดสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 

2552 ของบริษัทยอยซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมคิดเปนรอยละ 2.30 และรอยละ 33.70 ของรายไดรวม 

ตามลําดับ 

 

2.2 ยอดคงคางและรายการระหวางกันของบริษัท และบริษัทยอย และยอดเงินลงทุนในบริษัทยอยไดตัดออกจากงบ

การเงินรวมแลว 

 

2.3 งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันสําหรับการจัดทํางบ
การเงินเฉพาะของบริษัทหรือเหตุการณทางบัญชีที่คลายคลึงกัน 

 

3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 

การรับรูรายได ตนทุนและคาใชจาย 
  

รายได 

รายไดจากการรับเหมากอสราง ถือเปนรายไดตามอัตราสวนของงานกอสรางที่แลวเสร็จจากการประเมินของวิศวกรของ

บริษัท รายไดที่รับรูแลวแตยังไมถึงกําหนดเรียกชําระตามสัญญาแสดงไวเปน “รายไดคางรับที่ยังไมไดเรียกชําระ” ใน    

งบดุล 

 

รายไดคาเชา รับรูตามระยะเวลาเชา รายไดจากการใหบริการรับรูเม่ือไดใหบริการแลวเสร็จ 

 

ตนทุน 

ตนทุนงานกอสราง บันทึกตามอัตราสวนรอยละของงานที่ทําเสร็จของตนทุนโดยประมาณ โดยจะบันทึกสํารองเผ่ือผล

ขาดทุนสําหรับโครงการกอสรางท้ังจํานวน เม่ือทราบแนชัดวาโครงการกอสรางนั้นจะประสบผลขาดทุน ผลตางระหวาง

ตนทุนที่บันทึกตามอัตราสวนรอยละของงานท่ีทําเสร็จของราคาตนทุนโดยประมาณและตนทุนงานกอสรางที่เกิดขึ้นจริง

บันทึกเปนสินทรัพยหมุนเวียนหรือหน้ีสินหมุนเวียนในงบดุล แลวแตตนทุนที่เกิดขึ้นจริงจะสูงกวาหรือตํ่ากวาตนทุน

โดยประมาณ 

 

คาใชจายอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทท่ีมีสภาพคลองสูง (ซึ่งไมได

ใชเปนหลักประกัน) และพรอมที่จะเปล่ียนเปนเงินสดท่ีแนนอนเม่ือครบกําหนด ซึ่งมีความเส่ียงในการเปล่ียนแปลง

มูลคานอย 
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เงินลงทุนชั่วคราว 

เงินลงทุนช่ัวคราว ประกอบดวย เงินฝากประจํา และต๋ัวสัญญาใชเงินที่ครบกําหนดไมเกิน 1 ป โดยแสดงตามมูลคา

ยุติธรรม  
 

ลูกหน้ีการคา 

ลูกหน้ีการคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัท และบริษัทยอยบันทึกคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไว

เทากับจํานวนท่ีคาดวาจะเก็บเงินจากลูกหน้ีไมได ทั้งนี้โดยประมาณขึ้นจากประสบการณในการเก็บหน้ี และพิจารณา

ถึงสถานะของลูกหน้ีในปจจุบัน 

 

วัสดุและอะไหลคงเหลือ 

  สินคาคงเหลือ - วัสดุและอะไหล แสดงตามราคาทุนโดยใชเกณฑถัวเฉลี่ยหรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ แลวแต

ราคาใดจะตํ่ากวา วัสดุและอะไหล จะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนงานกอสรางเม่ือมีการเบิกใช 
 

 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยท่ีแสดงในงบดุลเฉพาะของบริษัท บันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุน การดอยคาของเงินลงทุนใน

บริษัทยอยจะบันทึกเปนคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน เม่ือมีส่ิงบงชี้ถึงการดอยคา 
 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และคาเส่ือมราคา 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ แสดงตามราคาทุน ซึ่งคํานวณจากราคาซ้ือสินทรัพยทั้งที่เปนเงินสดและจํานวนเทียบเทา    

เงินสดในการทําใหสินทรัพยนั้นอยูในสถานที่หรือสภาพท่ีพรอมที่จะใชงานไดตามวัตถุประสงค อาคาร และอุปกรณ 

แสดงในงบดุลดวยราคาทุนหักดวยคาเส่ือมราคาสะสม ตนทุนและคาเส่ือมราคาสะสมของทรัพยสินจะถูกตัดออกจาก

บัญชีเม่ือทรัพยสินถูกขายหรือเลิกใชงาน อาคารและอุปกรณสวนกําไรขาดทุนจากการขายทรัพยสินเหลานั้นจะแสดง

รวมอยูในงบกําไรขาดทุน 
 

คาเส่ือมราคาทรัพยสินคํานวณโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของทรัพยสินดังนี ้
 

อาคารและส่ิงปลูกสรางโรงงาน    20  ป 

สวนปรับปรุงอาคารสํานักงานเชา      5  ป 

เคร่ืองจักร      10  ป 

เคร่ืองมือและอุปกรณ     5  ป 

เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน  3 - 5  ป 

ยานพาหนะ     5  ป 
 

ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับที่ดินและเคร่ืองจักรระหวางติดต้ัง 
 

รายจายเก่ียวกับการตอเติม การตออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพยใหมีสภาพดีขึ้น จะบันทึกเปนสินทรัพย สวนคา

ซอมแซม คาบํารุงรักษา และคาใชจายอื่นจะรับรูเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น 
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สัญญาเชา – กรณีที่บริษัท และบริษัทยอยเปนผูเชา 

การเชาอุปกรณ ซึ่งพิจารณาวาความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของทั้งหมดไดโอนใหบริษัทแลวเปน

สัญญาเชาการเงิน บริษัท และบริษัทยอยจะบันทึกมูลคาของสินทรัพยเปนรายจายฝายทุนตามมูลคายุติธรรมสุทธิ

ของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา โดย

จํานวนเงินที่ตองจายจะแบงเปนสวนของหน้ีสินและคาใชจายทางการเงิน เพ่ือใหจํานวนเงินที่ตองจายในแตละงวดมี

จํานวนคงท่ี คาเชาซึ่งตองจายตามภาระผูกพันหักกับคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินภายใตสัญญาเชา

การเงิน สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน 

จะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุของการใชงานของสินทรัพยนั้น  
 

การเชาสินทรัพยโดยที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของตกอยูกับผูใหเชา จะถูกจัดเปนสัญญาเชา

ดําเนินงาน การชําระเงินภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน จะถูกบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรง

ตลอดอายุสัญญาเชา คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบี้ยปรับท่ี

ตองจายใหผูใหเชา จะถูกบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการยกเลิกสัญญา 

 

สัญญาเชาซ้ือ 

บริษัทบันทึกสินทรัพยตามสัญญาเชาซ้ือเปนสินทรัพยและหนี้สินดวยจํานวนเทากับราคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา 

ณ วันเร่ิมตนของสัญญาเชา หรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใด จะตํ่า

กวา ซึ่งใชอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเชาสําหรับการคิดลดเพ่ือคํานวณมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจาย

ตามสัญญาเชา โดยดอกเบ้ียจายจะถูกบันทึกตามงวดตางๆ ตลอดอายุสัญญาเชาตามยอดคงเหลือของหนี้สินตาม

สัญญาเชาในแตละป 
 

การดอยคาของสินทรัพย 

ณ วันที่ในงบดุล บริษัท และบริษัทยอยจะประเมินวามีขอบงชี้ของสินทรัพยวามีการดอยคาหรือไม หากมีขอบงชี้วามี

การดอยคา บริษัทและบริษัทยอยจะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หากราคาตามบัญชีของ

สินทรัพยสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน บริษัท และบริษัทยอยปรับปรุงลดมูลคาของสินทรัพยนั้นลดลงใหเทากับ

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน และรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน มูลคาที่คาดวาจะไดรับ

คืนของสินทรัพย หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 
 

ภาษีเงินได 

บริษัท และบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณตามเกณฑที่กําหนดในประมวลรัษฎากร  
 

บุคคลและบริษัทที่เก่ียวของกัน 

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท ไมวา

จะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท 
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นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับ

บริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของ

บริษัท 

 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก

ของหุนที่มีอยูระหวางป 
 

ผลประโยชนพนักงาน 

บริษัทรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพเปนคาใชจายตาม

เกณฑคงคาง 
 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

 บริษัท และบริษัทยอยไดเขารวมในกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน ซึ่งจดทะเบียนแลวตามพระราชบัญญัติกองทุน

สํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยหักจากเงินเดือนของพนักงานสวนหนึ่งและบริษัทจายสมทบใหอีกสวนหนึ่ง 

 

เคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะส้ัน และลูกหนี้การคา 

และต๋ัวเงินรับ  
       

หนี้สินทางการเงินท่ีแสดงในงบดุลประกอบดวยเจาหนี้การคา เงินรับลวงหนา เงินกูยืม และรายไดคางรับที่ยังไมได

เรียกชําระและหนี้สินตามสัญญาเชาซ้ือ 

 

นโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เก่ียวของ 

 

การจายเงินปนผล 

เงินปนผลจาย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการของบริษัทไดอนุมัติ

การจายเงินปนผล 
       

การใชประมาณการทางการบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินเพื่อใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทและบริษัทยอยตองใชการประมาณและ

ขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเก่ียวกับรายได คาใชจาย สินทรัพยและหน้ีสิน และการ

เปดเผยขอมูลเก่ียวกับสินทรัพยและหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากจํานวนท่ีไดประมาณ

การไว 
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ประมาณการหนี้สินและคาใชจาย และสินทรัพยที่อาจจะเกิดขึ้น 

บริษัท และบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหน้ีสินและคาใชจายไวในงบการเงินเม่ือบริษัทมีภาระผูกพันตาม

กฎหมายหรือเปนภาระผูกพันท่ีคอนขางแนนอนที่มีผลสืบเน่ืองจากเหตุการณในอดีต ซึ่งอาจทําใหบริษัทตองชําระ

หรือชดใชตามภาระผูกพันนั้น และจํานวนที่ตองชดใชดังกลาวสามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล สินทรัพยที่อาจ

เกิดขึ้นจะถูกรับรูเปนสินทรัพยแยกตางหาก เม่ือมีปจจัยสนับสนุนวาจะไดรับคืนแนนอน 

 

4. การประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐาน การใชดุลยพินิจ และการจัดการความเส่ียงในสวนของทุน 

 

4.1 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ 

 

การประมาณการ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเน่ืองและอยูบนพ้ืนฐาน

ของประสบการณในอดีตและปจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตที่เชื่อวามีเหตุผลใน

สถานการณขณะนั้น 

 

ก) การรับรูรายไดจากการกอสราง 

 

ระดับความสําเร็จของงานของแตละสัญญากอสราง ประเมินโดยวิศวกรของบริษัทซึ่งพิจารณาจากขอมูลท่ีมี

อยูทั้งหมด ณ วันที่รายงาน โดยใหความสําคัญเก่ียวกับเปาหมายที่กําหนดไว งานที่ทําแลว และประมาณการ

ตนทุนที่จะตองใชในการทํางานใหเสร็จ ทั้งนี้ขอสมมติฐานที่สําคัญตองใชการประมาณการสําหรับตนทุน

ทั้งหมดและสวนท่ีจะไดรับชดเชยจากคําส่ังเปล่ียนแปลงรายละเอียดของงาน ซึ่งจะมีผลกระทบกับการคํานวณ

อัตราสวนงานที่ทําเสร็จ ตนทุนและรายไดที่เกิดขึ้นจริงอาจจะสูงกวาหรือตํ่ากวาท่ีประมาณการไว ณ วันที่ใน

งบดุล ซึ่งมีผลกระทบตอรายไดและกําไรที่รับรูในปถัดไปโดยการปรับปรุงจํานวนเงินท่ีไดบันทึกเอาสะสมไว 

 

ข) การดอยคาของลูกหน้ีการคา 

 

บริษัท และบริษัทยอยไดบันทึกคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพื่อใหสะทอนถึงการดอยคาของลูกหน้ีการคาอันเกิดมา

จากการที่ลูกคาไมมีความสามารถในการชําระหนี้ คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญนั้นเปนการประเมินบนพื้นฐาน

เก่ียวกับประสบการณในอดีตของการติดตามทวงถามควบคูกับการสอบทานอายุของลูกหนี้คงเหลือ ณ วันที่

ในงบดุล 

 

ค) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
 

ฝายบริหารเปนผูประมาณการของอายุการใชงานและมูลคาซากของอาคารและอุปกรณ โดยจะทบทวนคา

เส่ือมราคาเม่ืออายุการใชงานและมูลคาซากมีความแตกตางไปจากการประมาณการในงวดกอน หรือมีการตัด

จําหนายสินทรัพยที่เส่ือมสภาพหรือไมไดใชงานอีกตอไป 
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ง) สํารองเผ่ือผลขาดทุนสําหรับโครงการกอสราง 

 

บริษัท และบริษัทยอยสอบทานงานระหวางกอสราง เพื่อพิจารณาขอบงชี้วามีผลขาดทุนสําหรับโครงการ

กอสรางหรือไม ถามีผลขาดทุนสําหรับโครงการกอสรางเกิดขึ้น จะรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อมีความเปนไปได

คอนขางแนวาตนทุนสูงกวารายไดตามสัญญาโดยใชดุลยพินจิของผูบริหาร 

 

จ) คาเผ่ือการดวยคาของเงินลงทุน 

 

บริษัทพิจารณาคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน เม่ือพบวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวลดลงอยาง

มีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานาน ซึ่งความมีสาระสําคัญและระยะเวลาน้ันขึ้นอยูกับดุลยพินิจของฝาย

บริหาร  
 

4.2  การจัดการความเส่ียงในสวนของทุน 

 

วัตถุประสงคของบริษัท และบริษัทยอยในการบริหารทุนนั้น เพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยาง

ตอเนื่องของบริษัท และบริษัทยอย เพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุน และเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และ

เพื่อดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสม เพื่อลดตนทุนทางการเงินของทุน และเพ่ือรักษาอัตราสวนหน้ีสินตอทุน

ไมใหเกินขอกําหนดของสัญญาเงินกูยืม 

ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน บริษัท และบริษัทยอยอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผล การออกหุนใหม

หรือออกหุนกูเพื่อชําระหนี้เดิม หรือการขายทรัพยสินเพื่อลดภาระหนี้ 

 

5. รายการบัญชีกับบริษัทที่เก่ียวของกัน 
 

บริษัทมีรายการบัญชีกับบริษัทยอย สินทรัพย หนี้สิน รายไดจากการขายสินคา รายไดอื่น ตนทุนขายและคาใชจายใน

การขายและบริหารสวนหนึ่งของบริษัทเปนรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เก่ียวของกันดังกลาว รายการระหวางกันกับ

บริษัทยอยที่มีสาระสําคัญที่รวมไวในงบการเงินใชราคาตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดท่ัวไป หรือเปนไปตาม

สัญญาที่ตกลงกันไวสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด  

 

ยอดคงเหลือที่สําคัญกับบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้ 
 

   (หนวย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 ความสัมพันธ  2553 2552  2553 2552 

ลูกหนี้การคา        

บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด บริษัทยอย     -      -  3,898,036       - 

 ลูกหนี้อ่ืน         

บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด บริษัทยอย      -       -      -  297,893 
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เจาหนี้อ่ืน          

บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด บริษัทยอย      -       -      -  39,464 

คาใชจายคางจาย         

บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด บริษัทยอย     -         -  2,809,580      - 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกรรมการ         

    กรรมการบริษัทยอย กรรมการบริษัทยอย 6,800,000       -      -        - 

 

เงินกูยืมจากกรรมการมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 6.125 ตอป เงินกูยืมดังกลาวไมมีหลักประกันและชําระคืนเมื่อทวงถาม 

รายการระหวางกับบริษัทยอยที่สําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย 

 

                                                 (หนวย : บาท) 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 นโยบายการกําหนดราคา  2553  2552  2553  2552 

          

รายไดสวนตางราคาจาก     

   การจัดหาวัสดุ ตามอัตราที่ตกลงรวมกัน 

 

   - 

    

     - 

 

105,698 

 

209,621 

คาธรรมเนียมบริหาร ราคาตามสัญญา     -       -  600,000  550,000 

รายไดอื่น ตามราคาที่ตกลงรวมกัน     -       -  395,575  288,392 

คาใชจายสวนตางราคาจากการ    

จัดหาวัสดุ ตามอัตราที่ตกลงรวมกัน 

 

   - 

  

     - 

 

5,348 

 

8,417 

คาจางบริหารและควบคุมงาน ตามราคาที่ตกลงรวมกัน     -       -  4,072,086  228,000 

คาแรงรับเหมาชวง ตามราคาที่ตกลงรวมกัน     -       -  3,185,787  167,353 

คาจางอื่น ตามราคาที่ตกลงรวมกัน     -       -  310,098       - 

          

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2553 2552  2553 2552 

      

เงินสด  721,500  641,500 621,500  491,500 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 46,230  1,253,251 45,230  45,955 

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย 50,577,693  6,409,009 50,555,795  6,392,466 

รวม 51,345,423  8,303,760  51,222,525  6,929,921 

 

ในระหวางป 2553 เงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.50 – 1.15 ตอป (2552 : อัตราดอกเบี้ย

รอยละ 0.50 – 1.75 ตอป) 
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7. เงินลงทุนชั่วคราว 

 

       (หนวย : บาท) 

  อัตรา    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 ดอกเบ้ียตอป  ระยะเวลา  2553 2552  2553  2552 

            

เงินฝากประจํา คงที่รอยละ  

0.50 - 1.05 

  

3 เดือน 

 

210,485 

 

280,042 

 

207,680 

 

138,090 

ต๋ัวแลกเงิน คงที่รอยละ 

1.00 - 1.50 

  

7 - 30 วัน 

 

45,000,000 

 

60,000,000 

 

45,000,000 

 

60,000,000 

   รวม     45,210,485  60,280,042  45,207,680  60,138,090 

 

8. ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ 
 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระมีดังนี้ 
 

   (หนวย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2553 2552  2553 2552 

        

ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ – ลูกคาทั่วไป        

ยังไมถึงกําหนดชําระ 63,957,045  26,178,417  63,957,045  26,123,809 

คางชําระ 1 – 30 วัน 4,871,626  10,240,788  3,225,972  7,134,872 

คางชําระ 31 – 60 วัน 96,670  10,682,944  96,670  2,490,828 

คางชําระ 61 – 90 วัน 114,200  6,516,991  64,200  5,006,223 

คางชําระ 91 – 180 วัน 637,907  34,163,607        -  10,505,647 

คางชําระ 181 – 360 วัน 13,608,325  2,587,864  3,716,156  1,991,903 

มากกวา 360 วันข้ึนไป 18,274,618  18,260,097  18,274,618  18,260,097 

รวมลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ 101,560,391  108,630,708  89,334,661  71,513,379 

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (8,636,371)  (8,522,238)  (8,636,371)  (8,522,238) 

สุทธิ 92,924,020  100,108,470  80,698,290  62,991,141 

        

ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ – บริษัทยอย       

ยังไมถึงกําหนดชําระ       -        -  1,539,582        - 

คางชําระ  1 – 30 วัน       -        -  537,842        - 

คางชําระ 31 – 60 วัน       -        -        -        - 

คางชําระ 61 – 90 วัน       -        -        -        - 

คางชําระ 91 – 180 วัน       -        -  453,149        - 

คางชําระ 181 – 360 วัน       -        -  1,367,463      - 

รวม       -        -  3,898,036        - 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมีลูกหนี้การคาที่มียอดคางชําระมากกวา 360 วัน จํานวน 17.9 ลานบาท 

โดยบริษัทมีขอตกลงจะทําการหักกลบหนี้กับเจาหนี้การคาอีกรายหน่ึงของบริษัทเปนจํานวนเงินรวม 9.5 ลานบาท 

บริษัทต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไวแลวเทากับจํานวนท่ีคงเหลือสุทธิทั้งจํานวน  
 

9. รายไดคางรับที่ยังไมไดเรียกชําระและงานระหวางกอสรางตามสัญญา  

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมีขอมูลเก่ียวกับงานระหวางกอสราง ดังนี้ 
 

   (หนวย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2553 2552  2553 2552 

ตนทุนการกอสรางบวกกําไรตามสัดสวนของ

งานที่เสร็จที่คํานวณ 

       

โดยวิศวกร 492,275,014  452,215,374  281,475,508  249,778,959 

บวก ตนทุนระหวางกอสรางตามสัญญา          

คางจาย  2,680,569 

 

361,392 

 

1,656,768 

 
 

  - 

หัก   เงินงวดที่เรียกเก็บจากผูจางจนถึง

ปจจุบันตามสัญญา (398,122,525) 

 

(408,303,886) 

 

(204,112,015) 

 

(231,929,913) 

ยอดคงเหลือของรายไดที่รับรูและ                      

งานระหวางกอสราง 96,833,058 

 

44,272,880 

 

79,020,261 

 

17,849,046 

หัก  ตนทุนงานระหวางกอสรางตามสัญญา (5,247,102)  (3,904,495)  (4,725,482)  (2,839,226) 

รายไดคางรับที่ยังไมไดเรียกชําระ 91,585,956  40,368,385  74,294,779  15,009,820 

 

 

10. ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน 

   (หนวย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2553 2552  2553 2552 

        

ลูกหนี้ประกันผลงาน 46,960,702  39,785,342  34,160,439  30,670,685 

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (839,554)  (1,161,143)  (839,554)  (1,161,143) 

สุทธิ 46,121,148  38,624,199  33,320,885  29,509,542 

 

ลูกหนี้เงินประกันผลงานเปนเงินที่ลูกคาหักเพื่อประกันผลงานในอัตรารอยละ 5 - 10 ของจํานวนเงินที่เรียกเก็บในแต

ละงวด โดยจะไดรับคืนเม่ือโครงการไดรับการตรวจรับตามสัญญาจากลูกคาแลว 
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11. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน 

  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมีเงินฝากธนาคารจํานวน 2.50 ลานบาท ที่ใชเปนหลักทรัพยคํ้าประกัน

วงเงินเบิกเกินบัญชี 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทยอยมีเงินฝากธนาคารจํานวน 11.13 ลานบาท และ 10.45 ลานบาท 

ตามลําดับ ที่ใชเปนหลักทรัพยคํ้าประกันการออกหนังสือคํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาของบริษัท และวงเงิน

เบิกเกินบัญชี 
 

12. เงินลงทุนในบริษัทยอย – ราคาทุน 

       (หนวย : พันบาท) 

       งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

   ทุนชําระแลว (พันบาท)  อัตราสวนการถือหุน (รอยละ)  วิธีราคาทุน 

 ประเภทกิจการ  2553 2552  2553 2552  2553 2552 

บริษัทยอย 

บริษัท เอ็กซิลอน  

    จํากัด 

 

 

 

ใหบริการรับออกแบบ 

กอสราง ท่ีปรึกษา และ

ตกแตงสําหรับส่ิงปลูก

สรางตางๆ 

 

30,000  

 

30,000  51  

 

51  

 

 

 

15,300 

 

15,300 

 

13. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ 
 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2552  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเขา (ออก)  2553 

ราคาทุน          

ท่ีดิน 31,729,641        -        -        -  31,729,641 

อาคารและส่ิงปลูกสรางโรงงาน 33,172,184        -        -        -  33,172,184 

อาคารสํานักงานและสวนปรับปรุงอาคาร 13,432,583        -        -        -  13,432,583 

เคร่ืองจักร 157,323,634 25,105,569   (3,942,804        -  178,486,399 

เคร่ืองมือและอุปกรณ 56,875,599 2,664,117        -  961,916  60,501,632 

เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน 5,096,276  713,643  (2,700)        -  5,807,219 

ยานพาหนะ 20,339,843  2,887,504        -        -  23,227,347 

เคร่ืองจักรระหวางติดต้ัง 795,054  1,416,922        -  (961,916)  1,250,060 

รวม 318,764,814  32,787,755  (3,945,504)        -  347,607,065 

 
 

         

คาเส่ือมราคาสะสม          

อาคารและส่ิงปลูกสรางโรงงาน 6,609,688  1,995,740        -        -  8,605,428 

อาคารสํานักงานและสวนปรับปรุงอาคาร 5,580,217  915,233        -        -  6,495,450 

เคร่ืองจักร 65,654,650 16,594,368  (2,528,429)        -  79,720,589 

เคร่ืองมือและอุปกรณ 43,291,392 7,201,766        -        -  50,493,158 



 บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป 2553 

 

~ 67 ~ 
 

เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน 3,892,090 664,209  (989)        -  4,555,310 

ยานพาหนะ 13,940,751 2,872,824        -        -  16,813,575 

   รวม 138,968,788 30,244,140  (2,529,418)        -  166,683,510 

          
มูลคาสุทธิตามบัญชี 179,796,026        180,923,555 

          
การปนสวนคาเส่ือมราคา          

ตนทุนขาย 28,602,526        27,134,069 

คาใชจายในการขายและบริหาร 3,109,058        3,110,071 

คาเส่ือมราคาสําหรับป 31,711,584        30,244,140 

 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2552  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเขา (ออก)  2553 

ราคาทุน          

ท่ีดิน 31,729,641        -        -        -  31,729,641 

อาคารและส่ิงปลูกสรางโรงงาน 33,172,184        -        -        -  33,172,184 

อาคารสํานักงานและสวนปรับปรุงอาคาร 13,432,583       -        -        -  13,432,583 

เคร่ืองจักร 157,323,634 25,105,569  (3,942,804)        -  178,486,399 

เคร่ืองมือและอุปกรณ 56,123,384 2,550,317       -  961,916  59,635,617 

เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน 5,032,793  628,488  (2,700)        -  5,658,581 

ยานพาหนะ 20,339,843  2,887,504        -        -  23,227,347 

เคร่ืองจักรระหวางติดต้ัง 795,054  1,416,922        -  (961,916)  1,250,060 

รวม 317,949,116  32,588,800  (3,945,504)        -  346,592,412 

          
คาเส่ือมราคาสะสม          

อาคารและส่ิงปลูกสรางโรงงาน 6,609,688  1,995,740  -  -  8,605,428 

อาคารสํานักงานและสวนปรับปรุงอาคาร 5,580,217  915,233        -        -  6,495,450 

เคร่ืองจักร 65,654,650  16,594,368  (2,528,429)        -  79,720,589 

เคร่ืองมือและอุปกรณ 43,170,638  7,050,847        -        -  50,221,485 

เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน 3,882,225  647,280  (989)        -  4,528,516 

ยานพาหนะ 13,940,751  2,872,824        -        -  16,813,575 

รวม 138,838,169  30,076,292  (2,529,418)        -  166,385,043 

          
มูลคาตามบัญชี 179,110,947        180,207,369 

          
การปนสวนคาเส่ือมราคา          

ตนทุนขาย 28,482,278        26,983,150 

คาใชจายในการขายและบริหาร 3,099,193        3,093,142 

คาเส่ือมราคาสําหรับป 31,581,471        30,076,292 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทไดจดจํานองที่ดินและอาคารเพ่ือคํ้าประกันเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู

ยืมระยะยาวจากธนาคาร (หมายเหตุ 14 และ 15) 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ราคาตามบัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาของอุปกรณ ซึ่งหักคาเส่ือมราคาทั้ง

จํานวนแลวแตยังคงใชงานอยู มีจํานวน 45.63 ลานบาท และ 20.96 ลานบาท ตามลําดับ 
 

14. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมีเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเปนต๋ัวสัญญาใชเงินขายลดเปน

จํานวนรวม 3.53 ลานบาท และ 15.69 ลานบาท ตามลําดับ ต๋ัวสัญญาใชเงินขายลดมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.75 – 

2.90 ตอป (2552 : รอยละ 1.75 – 4.00 ตอป) 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมีวงเงินเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร 3 แหง จํานวนรวม 42 ลานบาท โดย

เงินเบิกเกินบัญชีดังกลาวคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง รวมทั้งกรรมสิทธิ์หองชุดของบริษัท 

และเงินฝากธนาคารจํานวน 2.50 ลานบาท  

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทยอยมีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจํานวน 14.73 ลานบาท และ 10.15 

ลานบาท ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีเงินกูยืมระยะส้ันจํานวน 12.27 ลานบาท  

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทยอยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและสินเช่ืออื่นๆ เปนจํานวนรวม 45 ลานบาท 

โดยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินสินเชื่อดังกลาวคํ้าประกันโดยบริษัท พรอมดวยการคํ้าประกันสวนบุคคลของ

กรรมการของบริษัทยอยบางทาน และเงินฝากประจําจํานวน 10 ลานบาท และนอกจากน้ีบริษัทยอยยังมีวงเงิน

สัญญาสินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียน (ขายลดงาน) กับธนาคารแหงหน่ึงจํานวน 40.52 ลานบาท โดยบริษัทยอยได

โอนสิทธิเรียกรองการรับเงินจากลูกคาสําหรับงานที่ขายลดใหกับธนาคาร วงเงินดังกลาวมีการค้ําประกันโดยบริษัท 

และโดยการคํ้าประกันสวนตัวของกรรมการของบริษัทยอยบางทาน 
 

15. เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร 
   (หนวย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2553  2552  2553 2552 

        

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร 19,317,650 12,784,330 19,317,650  12,784,330 

หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (5,938,680) (3,730,680) (5,938,680)  (3,730,680) 

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร – สุทธ ิ 13,378,970 9,053,650 13,378,970  9,053,650 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมีเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารจํานวน 19.32 ลานบาท และ 12.78 

ลานบาท ตามลําดับ เงินกูมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ MLR - 0.50 ตอป มีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนจนถึงเดือน

สิงหาคม 2558 โดยเงินกูยืมดังกลาวคํ้าประกันโดยการจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง และกรรมสิทธิ์หองชุดของ

บริษัท 
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16. หนี้สินตามสัญญาเชาซ้ือ 

 

   (หนวย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2553 2552  2553 2552 

        

หนี้สินตามสัญญาเชาซ้ือ 10,119,023  7,827,326  10,119,023  7,827,326 

หัก ดอกเบ้ียรอตัดบัญชี (686,939)  (481,164)  (686,939)  (481,164) 

 9,432,084  7,346,162  9,432,084  7,346,162 

หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (3,583,673)  (4,939,229)  (3,583,673)  (4,939,229) 

หนี้สินตามสัญญาเชาซ้ือ – สุทธิ 5,848,411  2,406,933  5,848,411  2,406,933 

 

17. สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปนเงินสํารองไมนอยกวารอยละ

หาของกําไรสุทธิประจําปสุทธิจากขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาเงินสํารองนี้จะมีไมนอยกวารอยละสิบของทุนจด

ทะเบียน เงินสํารองนี้จะไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได 
 

18. ภาษีเงินได 
 (หนวย : พันบาท) 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2553  2552  2553  2552 

        

กําไรกอนภาษีเงินได 36,542,753  33,644,510  49,477,731  21,368,416 

บวก รายการที่ตองบวกกลับและหักเพิ่ม 

          ตามประมวลรัษฎากร - สุทธิ 

 

3,156,023 

  

711,226 

  

3,156,023 

  

663,467 

       ขาดทุนของบริษัทยอยที่รวมอยูใน 

          งบการเงินรวม 

 

12,934,978 

   

  - 

  

   - 

  

   - 

กําไรสุทธิทางภาษี 52,633,754  34,355,736  52,633,754  22,031,882 

        

ภาษีเงินไดสําหรับป (อัตราภาษี 20%) 10,526,751  4,406,376  10,526,751  4,406,376 

ภาษีเงินไดสําหรับป (อัตราภาษี 30%)    -  3,697,156     -     - 

รวมภาษีเงินไดสําหรับป 10,526,751  8,103,532  10,526,751  4,406,376 

        

ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จายในระหวางป 17,977,065  16,643,443  16,393,375  12,692,370 
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สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 ของกําไร

ทางภาษี เน่ืองจากเปนบริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ กอนวันที่ 31 ธันวาคม 2548 

บริษัทจึงไดรับสิทธิลดหยอนอัตราภาษีเปนระยะเวลา 5 รอบปบัญชี นับแตรอบปถัดจากวันที่เขาจดทะเบียน  

 

ภาษีเงินไดของบริษัทยอย คํานวณในอัตรารอยละ 30 ของกําไรทางภาษี 
 

19. ทุนจดทะเบียน 

 

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 เม่ือวันที่ 17 เมษายน 2552 ผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 50,000,000 บาท จากเดิม 150,000,000 บาท (แบงเปน 150,000,000 หุน มูลคา

หุนละ 1 บาท) เปน 200,000,000 บาท (แบงเปน 200,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เพ่ือรองรับการจายหุนปน

ผลใหแกผูถือหุน บริษัทไดจัดสรรเปนหุนปนผลใหแกผูถือหุนเดิมในอัตราสวน 3 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม และจัดสรรเศษ

หุนสามัญเพิ่มทุนท่ีเหลือจากการจัดสรรหุนปนผลใหแก นายชเนศวร แสงอารยะกุล ประธานกรรมการบริหารของ

บริษัท ในราคาหุนละ 1.75 บาท ซึ่งทําใหเกิดสวนเกินมูลคาหุนจํานวน 102 บาท 

   

บริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 

 

20. เงินปนผลจาย 

 

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2553 ผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติให

จายเงินปนผลจากกําไรสะสม และกําไรจากการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในอัตราหุนละ 

0.125 บาท จํานวน 200,000,000 หุน รวมเปนเงิน 25,000,000 บาท ซึ่งบริษัทจายเงินปนผลดังกลาวแลวในเดือน

พฤษภาคม 2553 

 

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 เม่ือวันที่ 17 เมษายน 2552 ผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติให

จายเงินปนผลจากกําไรสะสม และกําไรจากการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 รวม 56,000,000 

ลานบาท โดยจายเปน 2 สวนดังนี้ 

 

-   จายเงินปนผลเปนเงินสดในอัตรา 0.04 ตอหุน รวมเปนเงิน 6,000,000 บาท  

 

-   จายเงินปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทจํานวน 50,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ใหแกผูถือหุนของ

บริษัทในอัตรา 3 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผล คิดเปนจํานวนเงิน 50,000,000 บาท ทั้งนี้กรณีที่ผูถือหุนรายใดมีเศษ

หุนเดิมนอยกวา 3 หุน ใหจายเงินปนผลเปนเงินสดแทนการจายหุนปนผลสําหรับเศษหุนดังกลาวในอัตราหุนละ 

0.33 บาท 
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21. คาใชจายตามลักษณะ 

 

รายการคาใชจายตามลักษณะที่สําคัญไดแก 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2553  2552  2553  2552 

        

วัสดุกอสรางและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 333,726,506  280,637,160  321,219,970  165,595,435 

การเปล่ียนแปลงในงานระหวางกอสราง ตามสัญญา 976,570  (1,046,488)  (229,489)  (1,707,732) 

เงินเดือน คาแรง และผลประโยชนอื่นของพนักงาน  96,630,846  96,004,146  85,583,158  78,076,484 

คาจางผูรับเหมาจาย 31,659,681  56,428,031  29,848,743  27,217,169 

คาเส่ือมราคา 30,244,140  31,711,584  30,076,292  31,581,471 

คาเชาจาย 19,208,764  21,022,442  17,822,724  8,117,937 

คาซอมแซม 25,151,824  26,134,393  25,143,832  26,075,826 

คาขนสง 11,845,823  11,934,253  11,569,273  11,229,703 

คาจางบริหารและควบคุมงาน        -          -  4,072,086  228,000 

คาตอบแทนกรรมการ 3,715,998  3,919,000  3,715,998  3,919,000 

คาใชจายอื่น 38,731,376  34,446,838  37,058,325  24,797,517 

รวม 591,891,528  561,191,359  565,880,912  375,130,810 

 

22. รายไดอื่น 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 
2553  2552  2553  2552 

        

รายไดจากการรับจางทํางานอื่น 2,001,693  1,227,159  1,401,600  999,080 

ดอกเบ้ียรับ 

752,040  945,014 

 

682,275 758,057 

รายไดจากการขายสินทรัพย 704,194          -  704,194         - 

รายไดคาเชาเคร่ืองจักรและอุปกรณ 548,200  488,580  575,600  567,511 

รายไดจากการขายวัสดุกอสรางและเศษซาก       111,083  392,061  216,781  563,532 

คาธรรมเนียมบริหาร       -          -  600,000  550,000 

อื่นๆ 252,411  258,094  606,017  467,555 

   รวม 4,369,621  3,310,908  4,786,467  3,905,735 
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23. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 

บริษัทและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียว คือหมวดธุรกิจการกอสราง ดังนั้น รายไดและสินทรัพย

ทั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวกับสวนงานทางธุรกิจตามที่แสดงไวในงบกําไรขาดทุน 
 

24. ภาระผูกพัน 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีภาระผูกพันดังนี้ 

 

24.1 บริษัทไดทําสัญญาเชาพื้นที่และสัญญาบริการสําหรับสํานักงานของบริษัท มีอายุสัญญา 6 ป เร่ิมวันที่ 1 

กันยายน 2553 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยสัญญากําหนดคาเชาและคาบริการเปนจํานวน 80,729 

บาทตอเดือน 

 

24.2 บริษัทมีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินในนามบริษัท และบริษัทยอยเปนจํานวนประมาณ 159.82

ลานบาท ซึ่งเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันสําหรับการปฏิบัติตามสัญญาซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจ 

 

25. การเปดเผยเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยูในงบดุลไดรวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินฝากธนาคารท่ีมี

ภาระผูกพัน ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ รายไดคางรับที่ยังไมไดเรียกชําระ เจาหน้ีการคาและต๋ัวเงินจาย หนี้สินตาม

สัญญาเชาซ้ือและเงินกูยืมระยะยาว นโยบายการบัญชีสําหรับการบันทึกและการวัดมูลคาของรายการเหลาน้ีได

เปดเผยไวในนโยบายการบัญชีที่เก่ียวของ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 

 

ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อหมายถึงความเส่ียงท่ีคูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาซึ่งกอใหเกิดความ

เสียหายทางการเงินแกบริษัท เน่ืองจากลูกคาของบริษัทเปนบริษัทที่มีชื่อเสียงและไมมีปญหาในการเก็บหนี้ ผูบริหาร

เช่ือวาบริษัทไมมีความเส่ียงที่เปนสาระสําคัญทางดานสินเช่ือ บริษัทไดต้ังสํารองหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกคาที่มี

ความเส่ียงครบถวนแลว 

 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดซ่ึงจะมีผลกระทบในทางลบตอการ

ดําเนินงานของบริษัททั้งในปจจุบันและอนาคต ผูบริหารเช่ือวาบริษัทมีความเส่ียงในอัตราดอกเบี้ยนอย ดังนั้น บริษัท

จึงไมไดทําสัญญาเพื่อปองกันความเส่ียงดังกลาว 
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทไมมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน เน่ืองจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินทั้งหมดเปนสกุลเงินบาท 
 

มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินคือ จํานวนเงินของตราสารที่ใชเพ่ือการแลกเปล่ียนระหวางบุคคล วิธีการและ            

ขอสมมติฐานที่ใชในการประมาณการมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินแตละประเภทของบริษัทมีดังนี้ 

- สินทรัพยทางการเงิน แสดงในมูลคายุติธรรมโดยประมาณ 

- หนี้สินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชีมีมูลคาใกลเคียงกับราคายุติธรรม เน่ืองจากหนี้สินดังกลาวจะครบ

กําหนดในระยะเวลาอันใกล 
 

26. การอนุมัติงบการเงิน 

 
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป 2553 

 

~ 74 ~ 
 

บุคคลอางอิง 
REFERENCES 

    

นายทะเบียนหุน SHARE REGISTRAR 

 บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  Thailand Securities Depository Company Limited 

 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน  Capital Market Academy Building  

 2/7 หมูที่ 4 (โครงการนอรธปารค) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง

ทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 

 2/7 Moo 4 (North Park Project), Vibhavadi-Rangsit Road, Tung 

Song Hong Laksi, Bangkok 10210 

 โทรศัพท 0-2596-9000 โทรสาร 0-2832-4994-6  Tel : 0-2596-9000 Fax : 0-2832-4994-6 

    

ผูสอบบัญชี AUDITOR 

 นางสุมาลี โชคดีอนันต  Mrs. Sumalee Chokdeeanant 

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322  C.P.A. (Thailand) Registration No. 3322 

หรือ นายสมคิด เตียตระกูล or Mr. Somkid Tiatragul 

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785  C.P.A. (Thailand) Registration No. 2785 

 บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด  Grant Thornton Limited 

 87/1 อาคารแคปปตอล เพลส ช้ัน 18 ออลซีซ่ัน เพลส 

ถนนวิทยุ กรุงเทพ 10330 

 18th Floor, Capital Tower, All Seasons Place, Wireless Road 

Bangkok 10330 

 โทรศัพท 0-2205-8222 โทรสาร 0-2654-3339  Tel : 0-2205-8222 Fax : 0-2654-3339 

    

ที่ปรึกษากฎหมาย LEGAL ADVISORY 

 บริษัทบางกอกแอ็ทเทอนี จํากัด  Bangkok Attorney Co., Ltd 

 18/4 ซอยอํานวยวัฒน ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก 

เขตหวยขวาง กรุงเทพ 10320 

 18/7 Soi Amnuaywat, Suthisarn Road, Samsen-nok, Huay 

Kwang Bangkok 10320 

 โทรศัพท 0-2693-2036 โทรสาร 0-2693-4189  Tel : 0-2693-2036 Fax : 0-2693-4189 

 
 
 
 
 
 
 


	ผู้ถือหุ้นรายอื่น 
	 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
	 ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
	 ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
	    ทั้งนี้มี นางสาววราภรณ์ นิลเพ็ชร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
	ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
	ชื่อ – นามสกุล
	ปี 2552
	ปี 2553
	ค่าตอบแทน (บาท)
	ค่าตอบแทน (บาท)
	บวก ต้นทุนระหว่างก่อสร้างตามสัญญา          ค้างจ่าย 



