
 บรษิัท ไพลอน จาํกัด (มหาชน) 

 

วิสัยทศัน์  

(Vision) 
 
 
 

 

“มุ่งมั่นจะเป็นผู้นํางานก่อสร้างฐานราก 

ทั้งด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพ” 

 

 

 
 

“TO BE THE LEADING  
FOUNDATION CONTRACTOR IN  

QUALITY AND EFFICIENCY” 
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วิสัยทัศน ์ 

(Vision) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

เป้าหมาย 

(Goal) 
 
 
 
 
 
 
 
 

“มุ่งมั่นจะเป็นผู้นํางานก่อสร้างฐานราก 
ทั้งด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพ” 

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

“ขยายฐานการให้บริการไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนในธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกบังาน

ก่อสร้าง โดยเน้นการก่อสร้างฐานรากเป็นหลัก” 

“The Company plans to expand the construction service to neighbouring 

countries in the ASEAN region primarily focusing on the foundation work” 
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รางวลัแห่งความภูมิใจ 
(Proud Award) 
 
ปี 2557 
Forbes Best Under A Billion 
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ข้อมูลสรุปทางการเงิน 
(Financial Summary) 
 

ข้อมูลทางการเงนิ  
(พันบาท) 

Financial Data  
(Thousand Baht) 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
Separate Financial Statement 

งบการเงินรวม
Consolidated Financial Statement 

2556 
(2013) 

2557
(2014) 

2558
(2015) 

2556
(2013) 

2557 
(2014) 

2558
(2015) 

สินทรัพย์รวม 
Total Assets 

982,379 1,229,951 1,155,727 987,430 1,265,521 1,163,614 

หนี้สินรวม 
Total Liabilities 

358,087 357,035 233,059 360,491 381,581 252,575 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
Equity of the Company’s 
Shareholders 

624,292 872,916 922,668 613,147 872,916 916,737 

รายได้จาการรับจ้างงานก่อสร้าง 
Revenues from Construction 

1,085,232 1,154,078 1,203,764 1,293,864 1,367,876 1,221,312 

กําไรสําหรับปี(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) 
Income for the year (Portion of the   
Company’s shareholders) 

155,060 184,388 208,151 159,067 195,552 201,914 
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อัตราส่วนทางการเงิน 
Financial Ratio 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
Separate Financial Statement 

งบการเงินรวม
Consolidated Financial Statement 

2556
(2013) 

2557
(2014) 

2558
(2015) 

2556
(2013) 

2557
(2014) 

2558
(2015) 

อตัรากาํไรสทุธ ิ(%)

Net Profit (%) 14.11% 15.78% 17.08% 12.55% 14.03% 14.95% 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 

Return on Equity 29.53% 24.63% 23.18% 31.10% 26.32% 22.56% 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) 

Return on Assets (%) 16.84% 16.67% 17.45% 17.79% 17.12% 15.22% 

กาํไรสทุธติ่อหุน้ (บาท)

Earning per share (Baht) 0.61 0.63 0.56 0.63 0.67 0.54 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 

Debt to Equity (Time) 0.57 0.41 0.25 0.58 0.43 0.28 

อตัราการเตบิโตของรายไดจ้ากการรบัจา้งงานก่อสรา้ง (%)

Revenues from Construction Growth (%) 6.43% 6.34% 4.31% 18.71% 5.72% -10.71% 

อตัราการเตบิโตของกาํไรสทุธ ิ(สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทั) (%)

Net Profit (Portion of the Company’s shareholders) Growth (%)
98.70% 18.91% 12.89% 146.20% 22.94% 3.25% 

หมายเหตุ 1 รายได้จากการรับจ้าง หมายถึง รายได้จากงานฐานราก และงานก่อสรา้ง 
Remark  1 Revenue from rendering of service consist of revenue from foundation and construction works. 
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 5 

สารบัญ   
 

1 วิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

2 รางวัลแห่งความภูมิใจ 

3 ข้อมูลสรุปทางการเงิน 

6 สารจากประธาน 

7 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

18 ข้อมูลทั่วไป 

21 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

24 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

25 โครงสร้างเงินทุน 

26 การจัดการ 

45 การกํากับดูแลกิจการ 

60 ความรับผิดชอบต่อสังคม 

63 การควบคุมภายใน 

64 ปัจจัยความเส่ียง 

67 คําอธิบายและการวิเคราะห์จากฝ่ายจัดการ 

70 รายการระหว่างกัน 

71 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

72 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

75 รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

77 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

79 งบการเงิน 

114 บุคคลอ้างอิง 
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 6 

สารจากประธาน 

 

 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

 ภาพรวมของปี 2558 อุตสาหกรรมการก่อสร้างงานฐานรากมีทิศทางชะลอตัวเม่ือเทียบกับปี 2557 โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงช่วงคร่ึงหลังของปี ซ่ึงเป็นผลเนื่องมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการส่งออก กําลังซ้ือท่ีลดลงจากหนี้สิน

ภาคครัวเรือนท่ีเพ่ิมข้ึน ราคาสินค้าเกษตรท่ีตกตํ่า รวมถึงปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณและการออกโครงการใหม่ท่ีล่าช้าของ

ภาครัฐ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดําเนินการขยายฐานลูกค้าและควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ผลประกอบการของ

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ในปี 2558 ยังคงเติบโตขึ้นจากปี 2557 

 สําหรับทิศทางอุตสาหกรรมการก่อสร้างงานฐานรากในปี 2559 นั้น จากการที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว รวมถึง

โครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆของภาครัฐมีความชัดเจนมากข้ึนและจะทยอยเริ่มก่อสร้างในช่วงปี 2559 ประกอบกับ

การลงทุนของภาคเอกชนในกลุ่มคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายใหม่ๆมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน ทําให้คาดว่า ภาพรวมของ

อุตสาหกรรมก่อสร้างงานฐานรากในปี 2559 ปรับตัวดีข้ึน โดยจะเริ่มเห็นความชัดเจนในช่วงคร่ึงปีหลังของปี 2559 เป็นต้นไป   

ท้ังนี้ บริษัทมีเป้าหมายสําคัญจะสร้างการเติบโตและความม่ันคงในระยะยาว บริษัทจึงยังคงรักษานโยบายการขยาย

ฐานลูกค้าและให้ความสําคัญกับการพิจารณาคัดเลือกลูกค้า การควบคุมต้นทุน การบริหารสภาพคล่อง และการพัฒนา

บุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่องต่อไป นอกจากนี้ จากฐานะทางการเงินท่ีม่ันคง บริษัทจะเริ่มมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ 

เพ่ือเสริมศักยภาพให้แก่บริษัทในอนาคต 

            ในโอกาสน้ี ในนามของคณะกรรมการ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างย่ิงท่ีได้ให้ความไว้วางใจในการดําเนินงาน

ของบริษัท และขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมา  รวมท้ัง ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร

และพนักงานของบริษัททุกคนซ่ึงได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบและความขยันขันแข็ง อันเป็นส่วนสําคัญท่ี

สร้างความม่ันคงและพัฒนาการให้แก่บริษัท ทําให้บริษัทสามารถท่ีจะเติบโตและบรรลุเป้าหมายท้ังในระยะสั้นและระยะยาวได้

ต่อไป 

 

(นายเสรี จินตนเสรี) 
ประธานกรรมการ 
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 7 

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร 
นายเสรี จินตนเสรี 
อายุ 74 ปี  
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วุฒิการศึกษา  :  
 เนติบัณฑิตอังกฤษ, สถาบันเนติบัณฑิตอังกฤษ ลินคอร์น อินน์  
 เนติบัณฑิตไทย, สถาบันอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
การอบรมจาก IOD : 
 หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นท่ี 65/2005 

 
ประสบการณ์การทํางาน : 
2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ, บมจ.ไพลอน 
2540 – ปัจจุบัน ประธานบริษัท, บจ. เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร, บมจ. ด๊ับเบิ้ล เอ (1991) 
2546 – 2557 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ. แอ๊ดวานซ์ อะโกร 
2553 – 2557 อนุกรรมการด้านกฎหมาย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2550 – 2552 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ.สามมิตรมอเตอร์แมนูแฟคเจอริ่ง 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :   ร้อยละ 0.50
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 10 

นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล 
อายุ 69 ป ี

ประธานผู้ก่อต้ัง 
กรรมการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วุฒิการศึกษา :  
 มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. 

 
การอบรมจาก IOD : 
 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นท่ี 44/2005  

 
ประสบการณ์การทํางาน : 
2548 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน, บมจ. ไพลอน 
2510 – ปัจจุบัน เจ้าของกิจการ, ห้างขายยาสยามฟาร์มาซี 
2547 – 2548 กรรมการ, บจ. ไพลอน 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :   ร้อยละ 7.03 
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 11 

ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย 
อายุ 68 ป ี

กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วุฒิการศึกษา : 
 Ph.D. Industrial Business Administration, Admintration&Management College King Mongkut’s Institute 

of Tecnology, Ladkrabang 
 Master of Business Administration (MBA), Suffolk University (USA) 
 
การอบรมจาก IOD :  
 หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นท่ี 20/2002 
 หลักสูตร Audit Committee Program ปี 2004 
 Certificate of Attendance Role of the Compensation Committee Program Class 2/2007  

 
ประสบการณ์การทํางาน : 
2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ, บมจ. ไพลอน 
2543 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 
2549 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ,  
  บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 
2545 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ, บมจ. ทรีนีต้ี วัฒนา 
2526 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 
2546 – 2557   กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ. รสา พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ 
2547 – 2554  ประธานกรรมการ, บมจ. เดวา พร็อพเพอร์ต้ี 
2549 – 2552  กรรมการ/กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ, ธนาคารออมสิน 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :   ไม่มี 
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 12 

ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชยีร 
อายุ 70 ป ี
กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วุฒิการศึกษา : 
 Doctor of Philosophy, Purdue University, Indiana (USA) 
 Master of Science in Civil Engineering , Purdue (USA)  
 ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
การอบรมจาก IOD :  
 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นท่ี 44/2005  

 
ประสบการณ์การทํางาน : 
2556 – ปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. ไพลอน 
2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/  
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. ไพลอน 
2550 – ปัจจุบัน  อาจารย์พิเศษ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
2515 – 2550   อาจารย์ประจํา, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  :   ไม่มี 
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 13 

ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล 
อายุ 42 ป ี
กรรมการ 
ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วุฒิการศึกษา : 
 ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง, Asian Institute of Technology 
 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง, Asian Institute of Technology 
 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 
การอบรมจาก IOD : 
 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นท่ี 44/2005  

 
ประสบการณ์ทํางาน : 
2548 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 
                     กรรมการผู้จัดการใหญ่, บมจ. ไพลอน 
2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บจ.เอ็กซิลอน 
2554 – 2558 กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
2554 – 2558 กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 
2545 – 2548 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ, บจ. ไพลอน 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  :  ร้อยละ 37.20 
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 14 

ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล 
อายุ 62 ป ี
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วุฒิการศึกษา : 
 เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา                                                      
 เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
การอบรมจาก IOD : 
 หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นท่ี 21/2002  
 หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นท่ี 33/2010  

 
ประสบการณ์การทํางาน :  
2556 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. ไพลอน 
2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ, บมจ. ไพลอน 
2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2555 – ปัจจุบัน กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติและกรรมการสาขาเศรษฐสาสตร์ 
2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ. น้ํามันพืชไทย 
2545 – 2555 กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ผลิตไฟฟ้า 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  :  ถือโดยส่วนตัว ไม่มี / ถือโดยคู่สมรส ร้อยละ 0.33 
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นายบดินทร์ แสงอารยะกุล 
อายุ 41 ป ี
กรรมการ 
กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายการจัดการและการเงิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วุฒิการศึกษา : 
 Master of Science (Construction Engineering and Management), Virginia Tech (USA) 
 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
การอบรมจาก IOD : 
 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นท่ี 44/2005  
 
ประสบการณ์ทํางาน : 
2548 – 29 ก.พ. 2559 กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง /  
   กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการจัดการและการเงิน, บมจ. ไพลอน 
2551 – ปัจจุบัน  กรรมการ, บจ. เอ็กซิลอน 
2553 -  2555   กรรมการ, บจ. อ้วนจัง 
2547 – 2548   กรรมการ และ กรรมการรองผู้จัดการฝายอํานวยการและการเงิน, บจ. ไพลอน 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  :  ร้อยละ 8.37 
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 16 

นายสมศักด์ิ วิริยะพพิัฒน ์
อายุ 57 ป ี
กรรมการ 
กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายซ่อมบํารุง 
และรักษาการผู้อํานวยการฝ่ายซ่อมบํารุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วุฒิการศึกษา : 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
การอบรมจาก IOD : 
 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นท่ี 44/2005  
 
ประสบการณ์การทํางาน : 
2548 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง/  
  กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายซ่อมบํารุงและรักษาการผู้อํานวยการฝ่ายซ่อมบํารุง, 
  บมจ. ไพลอน 
2545 – 2548   กรรมการ/ กรรมการรองผู้จัดการ – ฝ่ายซ่อมบํารุง, บจ. ไพลอน 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  :  ร้อยละ 1.16
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 14 

นายพสินัต์ิ ศิรศิุขสกุลชัย 
อายุ 42 ปี  
กรรมการ 
กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายงานวิศวกรรมและการตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วุฒิการศึกษา : 
 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 Master of Business Administration (MBA), Rockhurst University (USA) 
 Master of Science-Construction Management, University of Wisconsin-Madison (USA) 
 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
การอบรมจาก IOD : 
 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นท่ี 79/2009  
 
ประสบการณ์การทํางาน : 
2554 – ปัจจุบัน  กรรมการ/ กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง/  
  กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานวิศวกรรม และการตลาด, บมจ. ไพลอน 
2551 – ปัจจุบัน  กรรมการ, บจ. เอ็กซิลอน 
2551 – 2554  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายงานวิศวกรรม, บมจ. ไพลอน 
2551 – 2554  กรรมการ, บจ.ไทยคาร์ดอทคอม 
2549 – 2550  ผู้จัดการโครงการ, บมจ. ไพลอน 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  :    ร้อยละ 1.97
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 15 

ดร. ศิโรจน์ ตุงคะโหตร 

อายุ 41 ปี 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ฝ่ายงานวิศวกรรม 
วุฒิการศึกษา :  
 ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง, Old Dominion University (USA) 
 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง, Old Dominion University (USA) 
 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์การทํางาน : 
 2555 – ปัจจุบัน   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานวิศวกรรม,  

 บมจ. ไพลอน 
 2551 – 2554 วิศวกรโครงสร้าง, Tetra Tech INCA, USA 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท  :   ไม่มี 

 
นายชัยพล สุทธมนัสวงษ์ 

อายุ 42 ปี 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
 
วุฒิการศึกษา :  
 ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์การทํางาน : 
 2558 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายบัญชีและการเงิน, บมจ. ไพลอน 
 2556 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการเงิน, บมจ. ไพลอน 
 2539 – 2556   VP ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท  :    ไม่มี 

 
นายวีรทัศน์ จิรเดชวิโรจน์ 
อายุ 36 ปี 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการจัดการ 
 
วุฒิการศึกษา : 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ประสบการณ์การทํางาน : 
 2556 – ปัจจุบันผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายการจัดการ 
 2551 – 2555 ผู้อํานวยการฝ่ายจัดซื้อ, บมจ. ไพลอน 
 2549 – 2550 ผู้จัดการฝ่ายระบบปฏิบัติการ, บมจ. ไพลอน 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท  :    ไม่มี 

 
 



 
 

 
 รายงานประจําป | 2558

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 16 

นางสุรีรัตน์ นาคะผดุงรัตน์ 

อายุ 53 ปี 

ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี 
 
วุฒิการศึกษา : 
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/บัญชี, มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ประสบการณ์การทํางาน : 
 2548 – ปัจจุบัน ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี, บมจ. ไพลอน 
 2543 – 2547  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี, บจ. ซีเนคัลเลอร์ แลป 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท  :    ไม่มี
 

นายกรณ์ ทองศรี 

อายุ 42 ปี 

ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 
วุฒิการศึกษา : 
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ประสบการณ์การทํางาน : 
 2554 – ปัจจุบัน  ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคลล, บมจ. ไพลอน 
 2552 – 2554    ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, บจ. ทีพีพี กรุ๊ป 
 2545 – 2552    ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล,  

   บจ. เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล ลอจิสติกส์ แอนด์ มูฟวิ่ง 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท  :    ไม่มี 
 

นายรัฐกร  นาคาไชย 

อายุ 45 ปี 

ผู้อํานวยการฝ่ายก่อสร้าง 
 
วุฒิการศึกษา : 
 ปริญญาตรี  วิศวกรโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้างพ้ืนฐานและบริหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประสบการณ์การทํางาน : 
 2557 – ปัจจุบัน  ผู้อํานวยการฝ่ายก่อสร้าง, บมจ. ไพลอน 
 2556 – 2551     Project Director,บมจ. ไพลอน 
 2551 – 2546     Senior Project Manager, บมจ. ไพลอน  
 2546 -  2551      Project Manager, บมจ. ไพลอน 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท  :    ไม่มี 
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 17 

นางสาวฐิติมา เตียวประทีป 

อายุ 37 ปี 

เลขานุการบริษัท 
 
วุฒิการศึกษา : 
 Bachelor of Accounting (Management) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ประสบการณ์การทํางาน : 
 2550 – ปัจจุบัน     เลขานุการบริษัท, บมจ. ไพลอน 
 2548 – 2550      เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล, บมจ. ไพลอน 
 2545 – 2558      เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี, บจ.ไพลอน 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท  :    ไม่ม ี
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 18 

ข้อมูลทั่วไป 
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก โดยมีสํานักงานใหญ่ต้ังอยู่ท่ี 170/16 

ซอยสามมิตร (สุขุมวิท ซอย 16) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และมีโรงงาน
ซ่อมบํารุงต้ังอยู่ท่ี 22/4 หมู่ท่ี 11 ตําบล คูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี   เลขทะเบียนบริษัทมหาชนเลขท่ี 
0107548000536 โทรศัพท์ 0-2661-8242 โทรสาร 0-2661-8247 และเว็บไซต์ www.pylon.co.th 

 ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 374,999,359 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 374,999,359 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 1 บาทและมีทุนท่ีเรียกชําระแล้ว 374,936,698 บาท  

 

รายละเอียดของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด

ทุนจดทะเบียน : 80 ล้านบาท

สัดส่วนการถือหุ้น : 51 %

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ออกแบบ ก่อสร้าง ให้คําปรึกษา และตกแต่งสิ่งปลูกสร้างต่างๆ 

ท่ีต้ัง : 170/15 ซอยสามมิตร (สุขุมวิทซอย16) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวง
คลองเตย  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัท 

ปี 2545  จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท โดยใช้ช่ือว่า บริษัท ไพลอน จํากัด เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2545 ด้วยทุนจด
ทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก โดยมีทีมงานวิศวกรท่ีมี
ประสบการณ์และเช่ียวชาญ เพื่อรองรับงานก่อสร้างซ่ึงเริ่มฟื้นตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจ 

ป ี2546  ได้รับงานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง ในโครงการตามพระราชดําริก่อสร้าง
ประตูระบายน้ําและคันกั้นนํ้าเพื่อกักนํ้าจืดในลุ่มนํ้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จาก บมจ. ซิ
โน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน  เป็นโครงการแรกของบริษัท  จากผลงานที่มีคุณภาพและ
บริการท่ีดีทําให้ บมจ. 

 ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน ได้ว่าจ้างให้บริษัทเป็นผู้รับเหมาช่วงงานเสาเข็มเจาะใน
หลายโครงการต่อมา เช่น โครงการทางด่วนขั้นท่ี 3 สายใต้ตอน S1 (อาจณรงค์ – บางนา) สัญญา 2 
โครงการอาคารท่ีจอดรถโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์  เป็นต้น ทําให้บริษัทเป็นท่ีรู้จักในวงการก่อสร้าง
อย่างแพร่หลาย และได้ก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะให้ลูกค้าอื่นๆ ในอีกหลายโครงการ 

ปี 2547  เพิ่มทุนจดทะเบียนในเดือนมกราคมเป็น 60 ล้านบาท และในเดือนธันวาคมเป็น 95 ล้านบาท เริ่มรับ
งานก่อสร้างกําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Wall) โดยร่วมมือกับบริษัทฝรั่งเศสช่ือ 
Soletanche Bachy ซ่ึงเป็นผู้เ ช่ียวชาญงานฐานรากระดับนานาชาติ โดยเป็นท่ีปรึกษาและส่ง
ผู้เช่ียวชาญเข้ามาควบคุมงานในโครงการโรงบําบัดนํ้าสําแลจังหวัดปทุมธานี 

ปี 2548  เดือนพฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 115 ล้านบาท  
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 เดือนมิถุนายน เปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไวจ้ากหุน้ละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท พร้อมกับเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจาก 115 ล้านบาทเป็น 150 ล้านบาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้กับประชาชน 
โดยบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2548 

 เดือนธันวาคม เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และเริ่มเปิดซ้ือขายวันท่ี 23 ธันวาคม 
2548 

ปี 2549  เดือนมีนาคม ย้ายโรงงานซ่อมบํารุงจากเขตสะพานสูงไปท่ีอําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
ปี 2551  เดือนธันวาคม จัดตั้ง บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการงานออกแบบ ก่อสร้าง 

ให้คําปรึกษา และตกแต่งสําหรับสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท โดยบริษัทถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 

ปี 2552  เดือน พฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
ปี 2555  เดือน พฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท เพื่อรองรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 
 เดือนธันวาคม เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด เป็น 80 ล้านบาท โดยบริษัทยังคงถือหุ้น

ในสัดส่วนร้อยละ 51 
ปี 2556  เดือน พฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 374,999,359 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการ

ปรับสิทธิให้กับผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  
ปี 2557  เดือนกรกฎาคม บริษัทได้รับรางวัล Asia’s 200 Best under a Billion จากนิตยสาร Forbes Asia 

โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของประเทศไทยเพียงบริษัทเดียวท่ีได้รับ
รางวัลน้ี 

ปี 2558  เดือนสิงหาคม ย้ายการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจาก ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มาเป็น ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันท่ี 6 สิงหาคม 2558 เป็นต้นมา 

 
โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัท แยกตามผลิตภัณฑ์สามารถจําแนกได้ดังนี้ 

รายได้ของกลุ่มบริษัท 

  หน่วย : พันบาท

ผลิตภัณฑ์ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ

จากงานเสาเข็มเจาะ 883,627 80.42 1,021,792 87.46 1,128,805    92.63
จากงานปรับปรุงคุณภาพดินฯ - - - - 43,017 3.53
จากงานกําแพงกันดินชนิด
ไดอะแฟรม 

- - - - 12,489 1.02

รวมรายได้จากงานฐานราก 883,627 80.42 1,021,792 87.46 1,184,311 97.18
รายได้จากงานก่อสร้างทั่วไป 201,605 18.35 132,286 11.32 19,452 1.60
รายได้จากการบริการอ่ืนๆ 1 2,984 0.27 3,440 0.29 152 0.01
รายได้อ่ืนๆ2 10.528 0.96 10,778 0.92 14,758 1.21
รวมรายได้ 1,098,744 100.00 1,168,296 100.00 1,218,673 100.00

   หมายเหตุ : 1รายได้จากการบริการอื่นๆ ได้แก่ รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์เครือ่งจักร เช่น รถเครน ปลอกเหล็ก และรวมถึงรายได้จากค่าความเสียหายของวัสดุและ
อุปกรณ์ที่เรียกเก็บจากผู้รับเหมาช่วง  

 2 รวมถึงรายได้อื่นๆ ได้แก่ ดอกเบ้ียรับ กําไรจากการขายสินทรพัย์ เป็นต้น 
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รายได้บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด (บริษัทย่อย) 

  หน่วย : พันบาท 

ผลิตภัณฑ์ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ

รายได้จากงานก่อสร้าง 365,524 100.00 290,495 100.00 32,639 100.00
หมายเหตุ : บรษิทั เอก็ซลิอน จาํกดั ไดก้อ่ตัง้ในเดอืนธนัวาคม 2551 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1. งานเสาเขม็เจาะ   

เสาเข็มเจาะเป็นเสาเข็มท่ีนิยมใช้กับการ
ก่อสร้างฐานรากของโครงสร้างขนาดใหญ่ และ
โครงสร้างอาคารในบริเวณท่ีมีพ้ืนท่ีจํากัด  ซ่ึงไม่
สามารถใช้เสาเข็มตอกได้เนื่องจากปัญหาด้านการ
ขนส่ง หรือเนื่องจากบริเวณก่อสร้างชิดอาคาร
ข้างเคียงมากซ่ึงความสั่นสะเทือนจากการตอก
เสาเข็มอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับอาคาร
ข้างเคียงได้  ส่วนการใช้เสาเข็มเจาะจะไม่ทําให้
ดินเกิดการเคลื่อนตัวซ่ึงอาจไปดันสิ่งปลูกสร้าง
ข้างเคียงให้เสียหายได้เหมือนกับการตอกเสาเข็ม 
นอกจากนี้เสาเข็มเจาะยังลดมลภาวะเร่ืองเสียง
และแรงสั่นสะเทือนเม่ือเทียบกับการใช้เสาเข็ม
ตอก ท้ังนี้งานเสาเข็มเจาะของบริษัทโดยส่วนใหญ่
จะเป็นเสาเข็มเจาะที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ต้ังแต่ 50 เซนติเมตรจนถึง 2 เมตรและทําได้ถึง

ความลึกมากกว่า 60 เมตร ข้ึนอยู่กับการออกแบบกําลังรับน้ําหนักของเสาเข็มโดยวิศวกร และสภาพชั้นดินในแต่ละพ้ืนท่ี 

  

2. งานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีด
ซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง   

ง านปรับปรุ งคุณภาพ ดิน  (Ground 
Improvement) มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
เสถียรภาพให้กับโครงสร้างของดินเดิม ทําให้ดินมี
กําลังรับน้ําหนักมากข้ึนและป้องกันการเคลื่อนตัว
ของดิน โดยบริษัทมีการให้บริการงานประเภทนี้
โดยวิ ธีการอัดฉีด ซี เมนต์ ด้วยแรงดันสูง  (Jet 
Grouting) ท่ีความดันประมาณ 200 ถึง 400 บาร์ 
โดยอาจแบ่งลักษณะของงานออกเป็นแต่ละ
ประเภทดังต่อไปนี้ 
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2.1 เสาเข็มดินซีเมนต์  

 (Soil Cement Column)  

เป็นการปรับปรุงคุณสมบัติของดินอ่อนตลอดชั้นความหนา เริ่มต้นโดยการอัดฉีดน้ําภายใต้ความดันสูงเพ่ือ
กวนให้ชั้นดินอ่อนตัวและมีขนาดรูปทรงตามท่ีต้องการ แล้วจึงอัดฉีดน้ําปูนลงไปผสมกับดินในบริเวณ
ดังกล่าวทําให้เกิดการแข็งตัวกลายเป็นแท่งดินซีเมนต์ ซ่ึงมีความสามารถในการรับน้ําหนักตามท่ีออกแบบ
และช่วยลดปัญหาการทรุดตัวของโครงสร้าง การทําเสาเข็มดินซีเมนต์โดยวิธีอัดฉีดซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง 
(Jet Grouting) จะให้คุณภาพแท่งดินซีเมนต์และความสมํ่าเสมอของเนื้อดินซีเมนต์ท่ีดีกว่าวิธีท่ัวไปซ่ึงมีท้ัง
แบบใช้ความดันตํ่า (Low Pressure Mix) และแบบใช้ใบกวนดิน (Rotary Mix) ในปัจจุบันมีการนําเสาเข็ม
ดินซีเมนต์ไปประยุกต์ใช้หลายรูปแบบเช่น ฐานรากงานถนน ลานจอดเคร่ืองบิน เข่ือน ประตูระบายน้ํา 
รวมไปถึงการเพิ่มเสถียรภาพให้กับตลิ่งของคลอง  

 

2.2 การเพ่ิมกําลังรับน้ําหนักและเสถียรภาพของดินเฉพาะจุด  

เป็นการปรับปรุงคุณสมบัติและกําลังของดินหรือหินเฉพาะจุด เช่น งานอัดฉีดรอยแตกของชั้นหินหรือดิน
ในงานก่อสร้างเขื่อน การเพ่ิมเสถียรภาพและกําลังของดินในงานขุดหรืองานเจาะเฉพาะที่  

 

3. งานก่อสร้างกําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม   

กําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรมเป็นการก่อสร้างกําแพง
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นโครงสร้างรับน้ําหนักและป้องกัน
การเคล่ือนตัวของดินทางด้านข้าง โดยจะทําการก่อสร้าง
กําแพงในชั้นท่ีตํ่ากว่าผิวดินด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กคล้ายคลึง
กับการทําเสาเข็มเจาะแบบเปียก ซ่ึงการใช้เทคโนโลยีในการ
ก่อสร้างกําแพงกันดินชนิดนี้ทําให้ไม่ต้องใช้ Sheet Pile และ
สามารถสร้างกําแพงกันดินใต้ดินแบบถาวรท่ีมีหน้าตัดเป็น
สี่เหลี่ยมเหมือนกําแพงท่ัวไป แต่มีความแข็งแรงและสามารถ
ป้องกันการร่ัวซึมของน้ําได้ ซ่ึงส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือเป็นโครงสร้าง
ของชั้นจอดรถใต้ดิน กําแพงอาคารผู้โดยสารสําหรับระบบ
รถไฟฟ้าใต้ดิน และอุโมงค์ลอดทางแยก เป็นต้น 
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4. งานก่อสร้างทั่วไป  

บริษัทให้บริการงานออกแบบ ก่อสร้าง และ
ตกแต่งสําหรับสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยมีนโยบายมุ่งเน้นท่ี
จะรับงานก่อสร้างประเภทงานดิน งานทาง และสิ่งปลูก
สร้างท่ีไม่สูงมากนัก เช่น งานระบบป้องกันน้ําท่วม งาน
ระบบระบายน้ํา โรงงาน อาคารหอประชุม อาคาร
สํานักงาน อาคารที่พักอาศัยท่ีมีความสูงไม่เกิน 8 ชั้น เป็น
ต้น โดยบริษัทมีทีมงานสถาปนิก และวิศวกรมืออาชีพท่ีมี
ประสบการณ์ รวมถึงมีความพร้อมด้านเคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์ในการทํางาน 

ท้ังนี้ ต้ังแต่ช่วงปลายปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษัท
ได้หยุดดําเนินการในส่วนของงานก่อสร้างท่ัวไป 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

ธุรกิจของงานฐานรากซ่ึงประกอบไปด้วยงานก่อสร้างเสาเข็ม กําแพงดิน และงานปรับปรุงคุณภาพดิน เป็นต้นนั้น 

ข้ึนอยู่กับอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นสําคัญ ท้ังนี้ ในปี 2558 ท่ีผ่านมา แม้ทางรัฐบาลมีความต้ังใจจะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน

การลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ แต่จากปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณและการออกโครงการใหม่ท่ี

ล่าช้าของภาครัฐ ทําให้ผลลัพธ์ของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาไม่ดีเท่าท่ีควร ซ่ึงได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงความเชื่อม่ัน

และการลงทุนของภาคเอกชน นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนท่ีอยู่ในระดับตํ่าซ่ึงเกิดจากหน้ีภาค

ครัวเรือนท่ีสูงข้ึน และปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกตํ่า ทําให้ภาพรวมการเติบโตของเศรษฐกิจไทยใน 9 เดือนแรกของปี 2558 

เติบโตตํ่ากว่าท่ีคาด อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2558 เศรษฐกิจไทยมีทิศทางปรับตัวดีข้ึนเล็กน้อย ซ่ึงเป็นผลมาจากการ

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆทําได้เร็วและต่อเนื่องมากขึ้น โดยในปี 2559 

บริษัทฯคาดว่าเศรษฐกิจในประเทศจะค่อยๆปรับตัวดีข้ึนต้ังแต่ช่วงต้นปีและจะเห็นได้ชัดเจนข้ึนในช่วงคร่ึงหลังของปี 2559  

หากพิจารณาเฉพาะในส่วนของอุตสาหกรรมก่อสร้างงานฐานราก ในปี 2558 อุตสาหกรรมก่อสร้างงานฐานรากอยู่

ในภาวะทรงตัวมาต้ังแต่ช่วงไตรมาส 1 และเริ่มเข้าสู่ภาวะชะลอตัวในช่วงไตรมาส 3-4 ซ่ึงเป็นผลสืบเนื่องจากปัญหาการ

เบิกจ่ายงบประมาณและการออกโครงการใหม่ท่ีล่าช้าของภาครัฐ ทําให้การแข่งขันในตลาดปรับตัวสูงข้ึน สําหรับภาคเอกชน

เองก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาข้างต้น โดยเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอการลงทุนต้ังแต่ช่วงไตรมาส 3 อย่างไรก็ตาม จากการที่

ภาครัฐได้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เร็วข้ึน รวมถึงแผนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆของภาครัฐมีความชัดเจน

มากข้ึน และจะเร่ิมการก่อสร้างในช่วงปี 2559 ทําให้ในช่วงปลายไตรมาส 4 เริ่มเห็นสัญญาณของการฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรม

ก่อสร้างงานฐานราก 

สําหรับปี 2559 จากการที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว รวมถึงโครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆของภาครัฐจะ

ทยอยเริ่มก่อสร้าง ประกอบกับการลงทุนของภาคเอกชนในกลุ่มคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายใหม่ๆมีแนวโน้มเพ่ิมมาก

ข้ึน ทําให้บริษัทคาดว่า ภาพรวมของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมก่อสร้างงานฐานรากในปี 2559 จะปรับตัวดีข้ึน โดยจะเริ่มเห็น

ความชัดเจนในช่วงคร่ึงหลังของปี 2559 เป็นต้นไป  

ท้ังนี้ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มเจาะรายใหญ่ ได้แก่ บจ.อิตัลไทย เทรว่ี, บมจ.ไพลอน, บมจ.ซีฟ
โก้, บจ.สยามโทเนะ, บจ.สแตนด์ไพล์ และ บจ.ไทยบาวเออร์ ซ่ึงหากพิจารณาในแง่ของรายได้และกําลังการผลิต (จํานวนชุด
เครื่องจักร) ถือได้ว่าบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นลําดับท่ี 2 ของอุตสาหกรรม 
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โครงสร้างเงินทุน 

ผู้ถือหุ้น 
รายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2559 มีดังนี้ 
 

ลําดับท่ี จํานวนหุ้น ร้อยละ

1 197,565,073                       52.69          

2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 21,290,819                         5.68            

3 นาย เผด็จ หงษ์ฟ้า 9,560,600                           2.55            

4 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 9,207,200                           2.46            

5 นาย พิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย 7,368,998                           1.97            

6 นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี 5,500,000                           1.47            

7 นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล 4,856,200                           1.30            

8 นาย สมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน์ 4,347,873                           1.16            

9 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 4,237,300                           1.13            

10
3,438,900                           0.92            

ผู้ถือหุ้นรายอ่ืน 107,563,735                       28.69          

รายช่ือผู้ถือหุ้น

กลุ่มแสงอารยะกุล *

CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB 

CLIENT-NRBS COLLATERAL

 

หมายเหตุ * กลุ่มแสงอารยะกุล ประกอบไปด้วย นายชเนศวร์ นายบดินทร์ นายวงศ์ชัย และนายอนนต์ แสงอารยะกุล  
   ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 37.20, 8.37, 7.03 และ 0.09 ตามลําดับ 

 
นโยบายการจ่ายเงินปนัผล 
 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็
ตาม บริษัทอาจกําหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าท่ีกําหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจําเป็นท่ีจะต้องนําเงินกําไร
สุทธิจํานวนดังกล่าวมาใช้เพ่ือขยายการดําเนินงานหรือการลงทุนหรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทให้ความ
เห็นชอบ และให้นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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การจัดการ 
 

โครงสร้างการจัดการ  

บริษัทมีโครงสร้างการบริหารจัดการ ณ วันท่ี 23 มีนาคม 2559 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการสรรหาและ 

พจิารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบรหิารกจิการและ 

บรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบและ

กาํกบัดแูลกจิการ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝา่ยตรวจสอบภายใน 

กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 

ฝา่ยงานวศิวกรรม และการตลาด 

กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 

ฝา่ยงานซ่อมบํารงุ 

กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 

ฝา่ยการจดัการและการเงนิ 

ผูอ้ํานวยการฝา่ยบญัช ี

ผูอ้ํานวยการฝา่ยบุคคล 

ผูอ้ํานวยการฝา่ยจดัซือ้ 

ฝา่ยนกัลงทุนสมัพนัธ ์

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ฝา่ยการจดัการ 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ฝา่ยงานวศิวกรรม 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 

เลขานุการบรษิทั 

ผูอ้ํานวยการฝา่ยกอ่สรา้ง 
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โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
กิจการและบริหารความเสี่ยง โดยมีรายชื่อและขอบเขตอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการบริษัท   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัทมีจํานวนท้ังสิ้น 9 คน ประกอบด้วย 

 กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 55.56 ของคณะกรรมการท้ังคณะประกอบด้วย 
- กรรมการอิสระ 4 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 44.45 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการอิสระมีความ

เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
- กรรมการท่ีไม่อิสระ 1 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 11.11 ของคณะกรรมการทั้งคณะ 

 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 4 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 44.44 ของคณะกรรมการทั้งคณะ 
 

ซ่ึงมีความหลากหลายในสาขาวิชาชีพ และมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเชี่ยวชาญซ่ึงจําเป็นและเป็น

ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนี้ 

 

โดยมีศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการอิสระ เป็นผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญงานวิศวกรรม

โครงสร้าง ซ่ึงเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทโดยตรง 

 

 

 

 

ความเชี่ยวชาญ จํานวนคน ร้อยละ 

 ก่อสร้างงานฐานราก และวิศวกรรม 4 44.45 

 บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ 3 33.33 

 กฎหมาย 1 11.11 

 เครื่องจักรกลหนัก 1 11.11 

รวม 9 100 
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้ 

 

หมายเหตุ  1. เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 
2. ทั้งนี้ มีนางสาวฐิติมา เตียวประทีปเป็นเลขานุการบริษัท 

       

 

 

ก่อสร้างงานฐานรากและวิศวกรรม
45%บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

33%

กฎหมาย
11%

เคร่ืองจักรกลหนัก
11%

โครงสร้างองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทแบ่งตามทักษะวิชาชีพ

ก่อสร้างงานฐานรากและวิศวกรรม บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ กฎหมาย เครื่องจักรกลหนัก

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง

1. นายเสรี จินตนเสรี ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย1 กรรมการอิสระ และ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 
3. ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ และ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
4. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล1 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ และ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
5. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล ประธานผู้ก่อต้ัง กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
6. ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการ และประธานกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง

7. นายบดินทร์ แสงอารยะกุล กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

8. นายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน์ กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

9. นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 29 

 

รายงานการถือครองหุ้นของคณะกรรมการ และผู้บริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย 

 

 

รายชื่อกรรมการ 

การถือครองหุ้น (หุ้น) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
การเปลี่ยนแปลง

ระหว่างปี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ของตนเอง  
คู่สมรส/

บุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

ของตนเอง  
คู่สมรส/

บุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

1 นายเสรี จินตนเสรี 
ประธานกรรมการ  
กรรมการอิสระ 

1,986,623 - ไม่เปลี่ยนแปลง 1,986,623 -

2 ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย 
กรรมการอิสระ 

- - ไม่เปลี่ยนแปลง - -

3 ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอ่วิเชียร 
กรรมการอิสระ 

- - ไม่เปลี่ยนแปลง - -

4 ดร. ชยัพัฒน์ สหัสกุล 
กรรมการอิสระ 

- 1,249,998 ไม่เปลี่ยนแปลง - 1,249,998

5 นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล 
กรรมการ 

26,375,000 - ไม่เปลี่ยนแปลง 26,375,000 -

6 ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล 
กรรมการ/  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

139,495,066 - ไม่เปลี่ยนแปลง 139,495,066 -

7 นายบดินทร์ แสงอารยะกุล 
กรรมการ/  
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายการจัดการและการเงิน 

31,375,000 - ไม่เปลี่ยนแปลง 31,375,000 -

8 นายสมศักดิ์ วิริยะพิพฒัน์ 
กรรมการ/  
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายงานซ่อมบํารุง 

4,347,873 - ไม่เปลี่ยนแปลง 4,347,873 -

9 นายพิสันติ์ ศิริศุขสกลุชัย 
กรรมการ/ 
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายวิศวกรรมและการตลาด 

7,368,998 - ไม่เปลี่ยนแปลง 7,368,998 -

10 ดร.ศิโรจน์ ตุงคะโหตร 
ผู้ช่วยกรรมการรผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายวิศวกรรมและการตลาด 

- - - - -

11 นายชัยพล สุทธมนัสวงษ์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

- - - - -

12 นายวีรทัศน์ จิรเดชวิโรจน์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายการจัดการ 

- - - - -

13 นางสุรีรตน์ นาคะผดงุรัตน์ 
ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี 

- - - - -

14 นายกรณ์ ทองศร ี
ผู้อํานวยการฝ่ายบุคคล 

- - - - -

15 นายรัฐกร นาคาไชย 
ผู้อํานวยการฝ่ายงานวิศวกรรม 

- - - - -
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 30 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีดําเนินการจัดการและกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และ

ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลอดจนวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์

สุจริตและระมัดระวัง 

คณะกรรมการบริษัทมาจากการแต่งต้ังของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังเลขานุการบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ี

ให้คําแนะนําและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   และเพ่ือทํา

หน้าท่ีเกี่ยวกับ การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังสนับสนุนให้การกํากับดูแลกิจการเป็นไป

ตามบรรษัทภิบาลท่ีดี 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท ร่วมกัน

พิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ  โดยดูให้แน่ใจว่าเร่ืองท่ีสําคัญได้นําเข้ารวมไว้แล้ว  และกรรมการ

แต่ละคนมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม 

 เลขานุการบริษัท มีการจัดส่งวาระการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ซ่ึงเอกสารดังกล่าว ได้

ให้ข้อมูลและรายละเอียดอย่างพอเพียงเพ่ือประกอบการพิจารณา อย่างไรก็ตาม ในเรื่องท่ีไม่สามารถเปิดเผยเป็นลายลักษณ์

อักษร หรือการเปิดเผยล่วงหน้าจะส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทสามารถนําเร่ืองมาอภิปรายในท่ีประชุมได้ 

 ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะนําเสนอเร่ืองต่างๆและ

กรรมการสามารถจะอภิปรายปัญหาสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยท่ัวกัน นอกจากนี้ ประธานกรรมการส่งเสริมให้กรรมการมีการ

ใช้ดุลยพินิจตัดสินใจ   ซ่ึงกรรมการได้ให้ความสนใจกับทุกวาระท่ีนําเข้าสู่ ท่ีประชุม รวมถึงเร่ืองการกํากับดูแลกิจการ 

นอกจากนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงในแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุม เพ่ือนําเสนอข้อมูล ปัญหา

และชี้แจงรายละเอียด เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ซ่ึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ท้ังยัง

เป็นการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่จําเป็นเพ่ิมเติมผ่านการสอบถามผู้บริหารระดับสูง อีกท้ังในบางประเด็นท่ีมีข้อมูลไม่เพียงพอ 

กรรมการบริษัทสามารถติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ผ่านเลขานุการของบริษัท 

 รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วยสาระสําคัญ เช่น วันเวลาเร่ิม เวลาสิ้นสุดการประชุม  
รายชื่อกรรมการท่ีเข้าประชุมและขาดประชุม สรุปสาระสําคัญของเรื่องท่ีเสนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและข้อสังเกต มติ
คณะกรรมการและความเห็นของกรรมการท่ีไม่เห็นด้วย  บริษัทได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท
เป็นรูปเล่ม สามารถสืบค้นง่าย แต่แก้ไขไม่ได้  มีการบันทึกและเปิดเผยจํานวนคร้ังการเข้าประชุมคณะกรรมการ โดยการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจัดข้ึนทุกไตรมาส ส่วนการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงซ่ึง
เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงานของบริษัทจะจัดข้ึนเป็นประจํา จึงมีการรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารกิจการ
และบริหารความเสี่ยงนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย 
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 31 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 

 กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทคือนายชเนศวร์ แสงอารยะกุล และนายบดินทร์ แสงอารยะกุล ลงลายมือชื่อ

ร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือนายชเนศวร์ แสงอารยะกุล หรือ นายบดินทร์ แสงอารยะกุล ลงลายมือชื่อ

ร่วมกับ  นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล หรือนายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน์ หรือนายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย รวมเป็นสองคนและ

ประทับตราสําคัญของบริษัท    

 

บทบาท และหน้าที่ ของประธานกรรมการ 

1. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
ผู้ถือหุ้นดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสําเร็จลุล่วง 

2. เป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุก
คนมีส่วนร่วมในการประชุม 

3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 
ฝ่ายเท่ากัน 

4. รับผิดชอบในฐานะผู้นําของคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร 
กิจการและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการชุดย่อย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานท่ีกําหนดไว้ 

 

โดยในปี 2558 คณะกรรมการเห็นว่าประธานกรรมการสามารถทําหน้าท่ีในการนําประชุม และสนับสนุนให้
กรรมการได้แสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมได้อย่างดีเย่ียม 

 

ขอบเขต อํานาจอนุมัติ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยมีการกาํหนดอํานาจอนุมัติ หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคัญของคณะกรรมการ
บริษัทได้ดังนี้ 

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัท 

2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

3. จัดให้มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซ่ึงผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว และนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมัติ 

4. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมี
อํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการ
อาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจนั้นๆ ได้เม่ือเห็นสมควร 
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ท้ังนี้ คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงมีอํานาจหน้าท่ีใน
การปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร ซ่ึง
การมอบอํานาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจท่ีทําให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความ
เสี่ยงสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อ่ืนใดทํากับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 

5. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและ
การจัดการของคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายเว้น
แต่ในเรื่องดังต่อไปนี้คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ อันได้แก่ เรื่อง
ท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การ
ขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของ
บริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมี
ขอบเขตหน้าท่ีในการกํากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและการซ้ือขายทรัพย์สินท่ีสําคัญตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง กรรมการ
ผู้จัดการ และคณะกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม 

7. ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้า
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นกรรมการ
ของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัทไม่ว่าจะทําเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมี
มติแต่งต้ัง 

9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาท่ีบริษัททํา
ข้ึน หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง

1. ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ

2. ดร. ชัยพัฒน์ สหัสกุล  กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ 

3. ศ.กิตติคุณ ดร. วินิต ช่อวิเชียร กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ ทั้งน้ีมี นางสาวฐิติมา เตียวประทีป เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 
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ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย และดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุลเป็นกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 2 ท่านท่ีมีความ
เชี่ยวชาญด้านบัญชี ซ่ึงเห็นได้จากการท่ีมีประสบการณ์ในการสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องและ
เพียงพอโดยมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี และ มากกว่า 10 ปี ตามลําดับ 

 
ขอบเขต อํานาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ  

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ  

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาเสนอแต่งต้ัง เลือกกลับเข้ามาใหม่ และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมท้ังเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ภายนอกของบริษัท 

5. ร่วมให้ความเห็นชอบในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ัง กําหนดค่าตอบแทน โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีได้รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

6. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ท้ังนี้ เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท 

7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนําเสนอให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการเห็นชอบ
ด้วย 

9. จัดทํารายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี
ของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการและต้อง
ประกอบด้วยรายการตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดดังต่อไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ แต่ละท่าน 
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(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ี
ตามกฎบัตร (Charter) 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

10. ทําหน้าท่ีกํากับดูแลกิจการตามหลักการกํากับดูแลท่ีดี 

11. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็น
ประจําอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งคร้ัง 

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ทั้งนี้มี นายกรณ์  ทองศรีเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
ขอบเขตและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

1. พิจารณาโครงสร้าง ของคณะกรรมการบริษัทท้ังในเรื่องของจํานวนคณะกรรมการท่ีเหมาะสมกับขนาดประเภท
และความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละท่านในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักท่ีบริษัทดําเนินกิจการอยู่ 

2. คัดเลือก สรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอชื่อเป็น
กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในกรณีท่ีตําแหน่งว่างลง เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังแล้วแต่กรณี 

3. พิจารณาคัดเลือกกรรมการท่ีไปดํารงตําแหน่งในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม 

4. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แก่ ค่าตอบแทน
รายเดือน บําเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัว
เงิน เพ่ือกําหนดให้มีความเหมาะสม 

5. กําหนดเกณฑ์ประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

6. พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น) ให้แก่
กรรมการและพนักงาน รวมถึงการพิจารณาให้ความเห็นชอบในกรณีท่ีมีกรรมการ หรือพนักงานได้รับการ
จัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ของจํานวนหลักทรัพย์ท้ังหมดท่ีจะจัดสรร และต้องไม่มีกรรมการรายใดใน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีจะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ด้วย จึงจะมีสิทธิ
ในการให้ความเห็นชอบ 

ชื่อ-นามสกุล                    ตําแหน่ง

1. ศ.กิตติคุณ ดร. วินิต ช่อวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /กรรมการอิสระ 

2. ดร. ชัยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

3. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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7. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อยท่ีแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท
เพ่ือให้ช่วยศึกษาและกลั่นกรองงาน จึงต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคร้ัง
หลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผลการปฏิบัติงานในปีท่ี
ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจําปีของบริษัท และในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 

8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง  

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง 

1. ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง  

2. นายบดินทร์ แสงอารยะกุล กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

3. นายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน์ กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

4. นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

 
ขอบเขตและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงมีอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่อง
เกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการ
บริหารงาน การจัดการความเสี่ยง และอํานาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึง
การตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายท่ีกําหนด โดยสรุปอํานาจอนุมัติ หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีสําคัญได้ดังนี้  

1. กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพ่ือเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

2. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารต่างๆของบริษัท เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบ 

3. พิจารณาโครงการลงทุนของบริษัท เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนท่ีสําคัญ ๆ ท่ีได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามท่ีจะได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว 

5. อนุมัติการจัดซ้ือจัดจ้างในการบริหารจัดการสํานักงานในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ  

6. เจรจาและเข้าทําสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมท้ังการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเกี่ยวกับโครงการ
ก่อสร้างอันเป็นปกติธุระของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท สําหรับโครงการภาคเอกชน และวงเงินไม่
เกิน 500 ล้านบาท สําหรับโครงการภาครัฐ 
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7. เป็นคณะท่ีปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การปฏิบัติการ และด้านการ
บริหารงานอ่ืน   

8. มีอํานาจอนุมัติในการเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร กําหนดชื่อผู้มีอํานาจเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของบริษัท รวมถึง ดําเนินการต่างๆเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากดังกล่าว 

9. ทําหน้าท่ีบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนภายในองค์กร 

10. ดําเนินการต่างๆที่จําเป็นเพ่ือการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท 

ท้ังนี้ อํานาจของคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดท่ีคณะ
กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกําหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดําเนินธุรกรรมการค้าปกติท่ัวไปของบริษัทท่ีคณะกรรมการ
กําหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว 

 

ผู้บริหาร 

บริษัทมีคณะผู้บริหาร ดังนี้ 

 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง

1. ดร.ชเนศวร์   แสงอารยะกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายบดินทร์  แสงอารยะกุล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการจัดการและการเงิน 

3. นายพิสันต์ิ    ศิริศุขสกุลชัย กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานวิศวกรรมและการตลาด 

4. นายสมศักด์ิ  วิริยะพิพัฒน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานซ่อมบํารุง  
รักษาการผู้อํานวยการ – ฝ่าย Equipments & Facilities 

5. ดร.ศิโรจน์     ตุงคะโหตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานวิศวกรรม 

6. นายวีรทัศน์   จิรเดชวิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการจัดการ
รักษาการผู้อํานวยการ – ฝ่ายจัดซ้ือ 

7. นายชัยพล    สุทธมนัสวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

8. นางสุรีรัตน์   นาคะผดุงรัตน์ ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี

9. นายกรณ์     ทองศร ี ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นายรัฐกร     นาคาไชย ผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรม
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ขอบเขต อํานาจอนุมัติ และหน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการใหญ ่

1. รับผิดชอบการบริหารงานประจําวันของบริษัท และควบคุมดูแลบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริษัท 

2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
และ/หรือคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

3. เป็นผู้รับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย 
ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่ง มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติคณะ
กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงของบริษัททุกประการ 

4. อนุมัติการจัดซ้ือจัดจ้างในการบริหารจัดการสํานักงานในวงเงินไม่เกินห้าล้านบาทต่อรายการ 

5. เจรจาและเข้าทําสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมท้ังการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเกี่ยวกับโครงการ
ก่อสร้างอันเป็นปกติธุระของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท 

6. มีอํานาจในการว่าจ้าง และกําหนดผลตอบแทนให้แก่พนักงานท้ังหมดของบริษัทตลอดจนแต่งต้ังตัวแทนฝ่าย
นายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัท 

 อย่างไรก็ตาม อํานาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดท่ีกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือ 
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตาม
กฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงการ
อนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมัติ
รายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นลักษณะการ
ดําเนินธุรกรรมการค้าปกติท่ัวไปของบริษัทท่ีคณะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

การสรรหากรรมการอิสระ 

 องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ 

  บริษัทได้กําหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. คือ มี
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีหลักเกณฑ์ในการสรรหา
กรรมการอิสระเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระซ่ึงเข้มกว่าข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้น
ท่ีออกใหม่ โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการสรรหาดังนี้ 

นิยามกรรมการอิสระ 
   บริษัทได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระ ไว้ดังนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (นับรวมการถือครองหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่ง
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พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551) ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 
ด้วย 

2. ไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น(ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง) กรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
(กรรมการท่ีดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการท่ีทําหน้าท่ีรับผิดชอบเย่ียงผู้บริหาร และกรรมการท่ีมี
อํานาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้
แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือ
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน (บริษัทย่อย
ต้ังแต่ 2 บริษัทข้ึนไปท่ีมีบริษัทใหญเ่ป็นลําดับเดียวกัน) หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง  

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย 

4.  ไม่มี (ในปัจจุบัน) หรือเคยมี (ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะท่ีอาจเป็นการ
ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมท้ังไม่เป็น(ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น(ในช่วง 2 ปีก่อน
ได้รับการแต่งต้ัง) ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ท่ีมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง
ท่ีมีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ(NTA) ของบริษัทหรือต้ังแต่ 20 ล้านบาท
ข้ึนไปแล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า โดยการคํานวณมูลค่าดังกล่าวให้นับรวมรายการในช่วง 1 ปีก่อน
หน้าท่ีทํากับบุคคลเดียวกัน โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวให้รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ี
เป็นธุรกรรมปกติ   การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ และการ
ให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

5. ไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น (ในช่วง 3 ปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง) ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่  

6. ไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น (ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง) ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึง
รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสอง
ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ท้ังนี้ 
ในกรณีท่ีผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 
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การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

หลักเกณฑ์และกระบวนการในการคัดเลือกแต่งต้ังกรรมการใหม่ และการพ้นจากตําแหน่งกรรมการ   

การคัดเลือกและแต่งต้ังกรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมจะได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการทุกราย ไม่ว่าจะเป็นกรณีกรรมการท่ีเป็นตัวแทนของผู้

ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระอาจพิจารณาใช้บริษัทท่ีปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director 

Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอขออนุมัติ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการใหม่ ดังนี ้

1) ความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจําเป็นและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของบริษัท เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการในการกํากับดูแลบริษัท  

2) คุณสมบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมาย ประกาศของ ตลท. และกลต. และข้อบังคับของบริษัท 
3) มีประวัติการทํางานท่ีโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพ 
4) การไม่ปิดกั้นทางเพศ 

 องค์ประกอบและการสรรหา แต่งต้ัง ถอดถอน หรือพ้นจากตําแหน่งกรรมการของบริษัทนั้นได้กําหนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริษัทซ่ึงสามารถสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้  

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ท้ังนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการท้ังหมดนั้น ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการทุกคนจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

 ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจํานวนกรรมการ
ท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจาก
ตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป 
ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการท่ีจะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้า
มาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ 

 การประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือเลือกต้ังกรรมการ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดเลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ี

จะพ่ึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้นให้ผู้เปน็ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
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ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป 
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน  

บุคคลซ่ึงได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะต้องได้รับมติของคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจํานวน
กรรมการท่ียังเหลืออยู่และจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน 

 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการพ้นตําแหน่งก่อนถึงวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น 

องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน 
โดยกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือ
การเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลให้การดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการมีวาระ
การดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 

เม่ือกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือมีเหตุใดท่ีกรรมการตรวจสอบและ
กํากับดูแลกิจการไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้จํานวนสมาชิกน้อยกว่าจํานวนท่ีกําหนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริษัท
หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งต้ังกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 
เดือนนับแต่วันท่ีจํานวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับ
ดูแลกิจการ 

องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัทได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า  3 คน 
และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการ
อิสระ ท้ังนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 

เม่ือกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือมีเหตุใดท่ีกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนข้ึนเป็น
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนภายใน 90 วัน เพ่ือให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจํานวนครบตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทกําหนด  
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องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง โดยแต่งต้ังบุคคลท่ีเหมาะสม
เพ่ือเป็นคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงของบริษัท  

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 
บริษัทมีการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการท่ีชัดเจน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ

ความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  รวมท้ังอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพ

ตามท่ีต้องการ เปรียบเทียบได้กับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตความรับผิดชอบ 

(Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน โดยกําหนดองค์ประกอบเป็น 3 

ส่วน คือ (1) ค่าตอบแทนรายเดือนซ่ึงสะท้อนความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ (2) เบี้ยประชุมเพ่ือแสดงให้เห็นความสําคัญ 

และการอุทิศเวลาในการเข้าประชุม (3) โบนัสซ่ึงเป็นค่าตอบแทนพิเศษท่ีจ่ายให้กับกรรมการปีละคร้ังตามมูลค่าท่ีสร้างให้แก่ผู้

ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทําหน้าท่ีพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้น เพ่ือ

นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาก่อนนําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจําทุกปี 

ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนรายเดือน 
                   ปี 2558 

           (บาทต่อเดือน) 
-  ประธานกรรมการบริษัท                50,000     
-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ              25,000 
-  กรรมการ                   21,000 

 ยกเว้นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนี้ 
2. ค่าเบี้ยประชุม 

     ปี 2558 
          (บาทต่อครั้ง) 

-  กรรมการ                  5,000   
-  กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ                5,000 
-  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน              5,000 

3. โบนัสเป็นวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ท้ังนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร 
 

 กล่าวโดยสรุป  กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบที่ 1 2 และ 3 แต่กรรมการท่ี
เป็นผู้บริหารมีโครงสร้างคา่ตอบแทนกรรมการในรูปแบบท่ี 2 และ 3 เท่านั้น 
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ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รบัในปี 2558 

ลําดับที่ รายชื่อกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558

ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าเบี้ยประชุม

โบนัส รวม 
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ

กํากับดูแลกิจการ  

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

1 นายเสรี จินตนเสรี             600,000 30,000 553,846 1,183,846  
2 ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย             300,000 30,000 25,000 276,923  631,923  
3 ดร. ชัยพัฒน์ สหัสกุล             252,000 30,000 25,000 10,000 276,923  593,923  
4 ศ.กิตติคุณ ดร. วินิต ช่อวิเชียร             252,000 30,000 25,000 10,000 276,923  593,923  
5 นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล             252,000 30,000 10,000 276,923  568,923  
6 ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล 30,000 276,923  306,923  
7 นายบดินทร์ แสงอารยะกุล 30,000 276,923 306,923  
8 นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์ 30,000 276,923 306,923  
9 นายพิสันติ์  ศิริศุขสกุลชัย 30,000 276,923 306,923  
 รวม          1,656,000 270,000 75,000 30,000 2,769,230 4,800,230  
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ค่าตอบแทนของผู้บรหิาร 
 ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัท และผลงานของแต่ละบุคคลตามระบบ Key Performance Indicators โดยในปี 2558 
สามารถสรุปค่าตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับเป็นดังนี ้

 

 

(2) ค่าตอบแทนอื่น  

-ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

ตําแหน่ง ปี 2557 ปี 2558

จํานวน (ท่าน) จํานวนเงิน
(ล้านบาท) 

รายละเอียดค่าตอบแทน จํานวน (ท่าน) จํานวนเงิน
(ล้านบาท) 

รายละเอียดค่าตอบแทน 

กรรมการบริหารและ 
ผู้บริหาร 

11 15.256 เงินเดือน โบนัส ประกันสังคม 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

10 16.199 เงินเดือน โบนัส ประกันสังคม 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
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จํานวนครั้งที่เข้าประชุม 

ชื่อ – นามสกลุ ตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัท 

ปี 2558

คณะกรรมการ
(6 ครั้ง) 

คณะกรรมการตรวจสอบและ
กํากับดูแลกิจการ 

(5 ครั้ง) 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

(2 ครั้ง) 

1. นายเสรี จินตนเสรี ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 6/6

2. ดร.ปัญจะ เสนาดสิัย กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากบัดูแลกจิการ 

6/6 5/5

3. ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกํากับดแูลกจิการ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

6/6 5/5 2/2

4. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกํากับดแูลกจิการ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

6/6 5/5 2/2

5. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล กรรมการ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

6/6 2/2

6. ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

6/6

7. นายบดินทร์ แสงอารยะกุล กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 6/6

8. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์ กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 6/6

9. นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 6/6
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การกํากับดูแลกิจการ 

 การกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรือบรรษัทภิบาล ตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คือ ระบบท่ีจัดให้มีโครงสร้าง และกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ  ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น 
เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน นําไปสู่การเจริญเติบโตและเพ่ิมมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้
เสียอ่ืนด้วย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดําเนินธุรกิจภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
กิจการท่ีดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพ่ือเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการ
บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นพ้ืนฐานของการเติบโตทางธุรกิจอย่างย่ังยืน ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

หมวดท่ี 1 และ 2 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ท้ังสิทธิพ้ืนฐานตามกฎหมาย เช่น การเข้า
ร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น การอนุมัติจ่ายเงินปันผล การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น 
และสิทธิมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ท่ีสําคัญให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  

ในเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชุมและเสนอชื่อกรรมการบริษัทล่วงหน้าต้ังแต่ต้นเดือนธันวาคม  โดยคณะกรรมการได้กําหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น 
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ท่ีเสนอ รายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา ช่องทางรับเร่ือง กําหนดเวลารับเรื่อง และได้มี
การแจ้งข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์ในเว็บไซด์
ของบริษัท  ส่วนการส่งหนังสือเชิญประชุม บริษัทได้แนบข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ 
รวมท้ังหนังสือมอบฉันทะแบบต่างๆ และรายชื่อกรรมการอิสระในกรณีไม่สามารถมาร่วมประชุมได้แต่ต้องการตัวแทนในการ
มอบฉันทะ โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารแนบท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท
ล่วงหน้า เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาข้อมูลก่อนได้รับเอกสารฉบับจริง 

 ในวันประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมทุกท่านหากไม่มีเหตุจําเป็นซ่ึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
ซ่ึงในปีท่ีผ่านมา มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทุกท่าน เม่ือเริ่มประชุมประธานในท่ีประชุมซ่ึงเป็นประธานกรรมการได้แจ้ง
กฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการประชุม และให้สิทธิผู้ถือหุ้นได้เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความ
คิดเห็นและซักถามในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่ง
คําถามมายังบริษัทล่วงหน้าผ่านทางอีเมลของบริษัทอีกด้วย อีกท้ัง บริษัทไม่มีการแจกเอกสารท่ีมีข้อมูลสําคัญเพ่ิมเติมในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระทันหัน ไม่เพ่ิมวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่
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จํากัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นท่ีมาสายอีกด้วย (หากผู้ถือหุ้นท่านใดมาสาย ก็ยังมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงใน
วาระถัดไป) 

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมและเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท
ภายใน 14 วัน 

สําหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน คณะกรรมการมีนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีรับทราบ
ข้อมูลภายในนําข้อมูลภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและผู้อ่ืน ซ่ึงรายละเอียดอยู่ในหัวข้อการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
นอกจากนี้ในเร่ืองการทํารายการท่ีเกี่ยวโยง บริษัทมีมาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการท่ีเกี่ยวโยง ซ่ึงกรรมการท่ีมี
ส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิออกเสียงในกระบวนการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วน
เกี่ยวข้อง 

 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัท ได้ให้ความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มท้ังภายใน และภายนอกบริษัท ต้ังแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน 
ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า ตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 
คณะกรรมการจึงได้กําหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมธุรกิจ สําหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร 
และพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดําเนินงาน โดยถือเป็นภาระหน้าท่ี และเป็นวินัยท่ีทุกคนพึงปฏิบัติ ซ่ึงสรุป
ได้ดังนี้  

พนักงาน 

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีสําคัญของบริษัทฯ เป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จ

ของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้การดูแลตลอดจนให้ความเป็นธรรมในด้านโอกาส  ผลตอบแทน 

การแต่งต้ัง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักด์ิศรี และสิทธิส่วนบุคคล 
2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ 
3. การแต่งต้ังและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทําด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บน

พ้ืนฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานแต่ละคน 
4. ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาพนักงานในหลายรูปแบบ อาทิ 

การจัดสัมมนา การฝึกอบรม เป็นต้น 
5. กําหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ท่ีสอดคล้องกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทท้ังในระยะสั้น เช่น สภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน 
และความสามารถในการทํากําไรในแต่ละปี เป็นต้น และในระยะยาว เช่น การวัดผลการปฏิบัติงานตาม 
Balance Scorecard เป็นต้น 

6. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซ่ึงต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน 
 

โดยในปี 2558 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัท กับพนักงาน 
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ลูกค้า 

บริษัทฯ เชื่อม่ันในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า ซ่ึงเป็นผู้มี
พระคุณของบริษัทอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯจึงได้กําหนดนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้ 
1. ให้บริการอย่างมีคุณภาพแก่ลูกค้าในราคาท่ีเป็นธรรม 
2. ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องแก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับ

คุณภาพ ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของบริการนั้นๆ 
3. พึงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต พร้อมท้ังให้คําแนะนําในบริการท่ีดี และเป็นประโยชน์

ต่อลูกค้า 
4. ไม่พึงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากลูกค้า โดยอาศัยตําแหน่งหน้าท่ีของตน 
5. ไม่พึงนําข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
 

โดยในปี 2558 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัท กับลูกค้า 

 

เจ้าหนี้  

คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายเก่ียวกับการปฏิบัติท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้โดยเฉพาะเร่ือง

เงื่อนไขค้ําประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีท่ีเกิดการผิดนัดชําระหน้ีไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและเปิดเผยถึง

การปฏิบัติไว้ให้เป็นท่ีทราบ เช่น ด้านการบริหารเงินทุน บริษัทมีนโยบายท่ีจะรักษาอัตราส่วนสภาพคล่องให้อยู่ใน

ระดับสูงเพียงพอ และรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม เพ่ือให้บริษัทมีความสามารถในการ

ชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้อย่างต่อเนื่อง ตรงตามกําหนดเวลา ด้านเงื่อนไขการค้ําประกัน บริษัทมีนโยบายท่ีจะดูแลผู้ท่ี

ค้ําประกันไม่ให้ได้รับความเสียหาย หากมีปัญหาบริษัทจะเข้าไปรับผิดชอบ ด้านการผิดนัดชําระหนี้ บริษัทมีนโยบาย

ท่ีจะไม่ผิดนัดชําระหนี้ บริษัทจะเร่งเข้าไปจัดการ และแก้ไขปัญหาเพ่ือให้สามารถชําระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ 

 
โดยในปี 2558 บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีมีต่อเจ้าหนี้โดยครบถ้วนและไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดชําระหนี้

ใดๆ 
 
 

คู่ค้า  

บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่ค้าซ่ึงเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสําเร็จทางธุรกิจท่ีสําคัญประการหนึ่งด้วยความ
เสมอภาค และคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริษัทฯ ได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

       1.   การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีระบบ และมีมาตรฐาน ภายใต้หลักการดังนี้ 

- มีการแข่งขันบนข้อมูลท่ีเท่าเทียมกัน 

- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า 

- จัดทําสัญญาท่ีเหมาะสมไม่เอาเปรียบคู่สัญญา 

- จัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่าง
ครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกข้ันตอนของกระบวนการจัดหา 
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- จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขของการชําระเงินท่ีตกลงกัน 
2. พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพท่ีย่ังยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา และมีความเชื่อถือซ่ึงกันและกัน ไม่กระทํา

การโฆษณาท่ีเป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้คู่ค้าเข้าใจผิด 
 

โดยในปี 2558 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัท กับคู่ค้าและคู่สัญญา 

 

คู่แข่งทางการค้า  

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีเป็นธรรม โดยยึดหลกัปฏิบัติดังนี้ 
1. ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม 
2. ไม่ทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางให้ร้าย 
3. ไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน หรือคู่แข่งทางการค้า 

 
โดยในปี 2558 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัท กับคู่แข่งทางการค้า หรือข้อร้องเรียนใดๆ 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม และส่วนรวม  

บริษัทให้ความสําคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยปฏิบัติตามข้อกฎหมาย หรือข้อบังคับท่ี

เกี่ยวข้อง รวมถึงการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมและมีมาตรการการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการดําเนินงานด้วย  

โดยในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้กําหนดมาตรการในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมท้ังส่วนหน่วยงานและโรงงาน

ซ่อมบํารุง นอกจากนี้ บริษัทได้มีการรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันประหยัดทรัพยากรและพลังงานด้านต่างๆ ท้ังการใช้

ไฟฟ้า น้ําประปา และโดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้น้ํามัน ซ่ึงจากการติดตามพบว่า มีการใช้น้ํามันอย่างมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน   

โดยในปี 2558 บริษัทจัดทําโครงการหนังสือเพ่ือน้องห้องสมุดเพ่ือโรงเรียน เนื่องจากเห็นว่าห้องสมุดเป็น

หัวใจสําคัญของการจัดการการศึกษา เป็นศูนย์รวมแหล่งความรู้ให้นักเรียน มาศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  

สําหรับโครงการหนังสือเพ่ือน้องห้องสมุดเพ่ือโรงเรียน ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา

ระดับปฐมวัย ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กท่ีจะเติบโตขึ้นเป็นกําลังสําคัญของประเทศต่อไปใน

อนาคต และการมีหนังสือท่ีเหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก จะเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน มีความคิด

สร้างสรรค ์และรู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง เกิดความรู้อันเป็นรากฐานในการค้นคว้าวิจัยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อีก

ท้ังยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเด็กในระดับปฐมวัยให้มีหนังสืออ่านนอกเวลาท่ีเหมาะสม และยังเป็น

กิจกรรมจิตอาสา และสร้างสัมพันธ์อันดี ให้กับพนักงานและผู้บริหารของบริษัทอีกด้วย 

นอกเหนือจากโครงการหนังสือเพ่ือน้องห้องสมุดเพ่ือโรงเรียนแล้วบริษัทยังได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนฝ่าย

อายุรศาสตร์ เพ่ือการปลูกถ่ายไขกระดูกของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และบริจาคเงินสมทบทุนในมูลนิธิขาเทียมใน

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอีกด้วย รวมเป็นเงินบริจาคท้ังสิ้น 33,000 บาท นอกจากนี้บริษัทยังได้บริจาค

เงินเพ่ือใช้ในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา รวมเป็นเงินบริจาคท้ังสิ้น 59,000 บาท 
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การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายท่ีจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกําหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติให้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี ้

 บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักด์ิศรี 
 บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการทํางาน ซ่ึงข้อเสนอ

ต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกําหนดวิธีการแก้ไข เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีในการทํางานร่วมกัน 

 บริษัทสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย 

 บริษัทรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางาน ฯลฯ การเปิดเผย
หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทําได้ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น ท้ังนี้ 
การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินยั เว้นแต่ได้กระทําไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย 

 บริษัทไม่สนับสนุนกิจการท่ีละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากลและการทุจริต 

 พนักงานทุกคนต้องไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือการกระทําต่อผู้อ่ืนบน
พ้ืนฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ 

 

นอกจากนี้ บริษัทได้กําหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดจ้างแรงงานทั้งพนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจโดยการปฏิบัติตาม

กฎหมายแรงงานโดยเคร่งครัด ท้ังในเรื่องการจ้างงานเด็ก หรือการบังคับใช้แรงงาน รวมท้ังการจัดให้มีระบบการทํางานท่ี

มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานท่ีท่ีเหมาะสม ซ่ึงท่ีผ่านมาไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืน

ในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

 

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายท่ีจะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ และมีแนวปฏิบัติโดย

กําหนดให้มีการตรวจสอบผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกท่ีได้รับมาหรือท่ีจะนํามาใช้ภายในบริษัทก่อน เพ่ือ

ป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิของผู้อ่ืน หากมีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ บริษัทจะ

เร่งแก้ไขและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ท่ีถูกละเมิด 

 

การต่อต้านทุจริต และการควบคุมการทุจริต 

คณะกรรมการให้ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอย่างสุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส ดังนั้นในปี 2559 คณะกรรมการจึง

เห็นชอบให้บริษัทร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition : CAC) 

เพ่ือการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชน กับ IOD หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียน ซ่ึงโครงการ

ดังกล่าวถือเป็นโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ 
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 บริษัทมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต โดยในการประเมินความเสี่ยงของบริษัทได้มีการ

ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต นอกจากนี้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทได้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจาก

การทุจริต มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแล ควบคุม ป้องกัน ติดตาม และประเมินผล ว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามนโยบาย

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพ่ือให้สามารถตรวจสอบ ควบคุมดูแล ป้องกัน และติดตามว่า 

ระบบงานใดของบริษัทมีการทุจริตหรือไม่   

 บริษัทได้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเป็นระยะๆ เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการ

ทุจริตของบริษัท นอกจากนี้เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการ วิศวกร โฟร์แมนผู้ควบคุมงานได้

ประกาศเจตนารมย์ร่วมกันท่ีจะต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร 

 

การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

 คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดเป็นนโยบาย และ

เปิดเผยถึงการปฏิบัติให้เป็นท่ีทราบอย่างชัดเจน ถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน

ทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ และได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อท่ี 10 เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิด (Whistle Blowing)  

 บริษัทมีนโยบายท่ีจะเปิดโอกาสให้มีผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

เกี่ยวกับการกระทําผิดกฏหมาย จรรยาบรรณ การถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในท่ี

บกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัทได้ โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งต่อกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการท่านใดท่าน

หนึ่งหรือเลขานุการบริษัท เพ่ือนําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง เม่ือ

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการพิจารณาแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรต่อไป (เปิดเผยใน 56-1 หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสยี) 
 

กระบวนการในการจัดการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

1. รวบรวมข้อเท็จจริงเพ่ือนําส่งให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

 กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการหรือเลขานุการบริษัทท่ีรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะดําเนินการ

รวบรวมข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมายหรือจรรยาบรรณ การละเมิดสิทธิ การรายงานทาง

การเงินท่ีไม่ถูกต้อง หรือความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน โดยผู้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนอาจจะดําเนินการด้วย

ตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการจัดให้มีการประชุม  
 คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการจัดการประชุม และพิจารณาเรื่องท่ีมีผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนจาก

ข้อเท็จจริงท้ังหมดท่ีรวบรวมได้ รวมถึงการซักถาม หรือขอข้อมูลจากฝ่ายบริหาร (แล้วแต่กรณี) และจัดทํารายงานเพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทต่อไป  
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3. คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ   

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ และดําเนินการตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรต่อไป 

4. รายงานผลให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทราบ  

 คณะกรรมการบริษัทจะรายงานผลให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทราบ ในกรณีท่ีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

เปิดเผยตนเอง  
 

 

แนวทางในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน 

 บริษัทได้มีการกําหนดแนวทางในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน เพ่ือปกป้องการกลั่นแกล้ง ข่มขู่ หรือ

ทําลายพยานหลักฐาน เช่น 

 ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผยตัวผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน 

 บริษัทจะเก็บข้อมูลเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าท่ีจําเป็น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้ง
เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 นอกเหนือจากแนวทางข้างต้นแล้ว หากผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนยังอาจได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
อีก ตนยังสามารถร้องขอให้บริษัทกําหนดมาตรการคุ้มครองได้ 

 

ช่องทางสําหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

 บริษัทได้จัดให้มีผู้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนใน 2 ช่องทาง ประกอบด้วย 
1.กรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ท่าน ทาง Email ดังนี้ 

 ดร.ปัญจะ เสนาดิศัย     ประธานกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ          panja.sena@gmail.com     

 ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร     กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ             c_vinit@hotmail.com 

 ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล     กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ             chaipats@icloud.com 
 

2.เลขานุการบริษัท ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ และ Email ดังนี้ 

 ทางไปรษณีย์ถึง:  
นางสาวฐิติมา เตียวประทีป  

เลขานุการบริษัท  

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)  

เลขท่ี 170/16 ซอยสามมิตร (สุขุมวิทซอย 16)  

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  

กรุงเทพมหานคร 10110 

 ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 6618242 ต่อ 110  

 ทาง Email thitima@pylon.co.th    
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

      บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท ท้ังข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินทาง
เว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลขององค์กร การกํากับดูแลกิจการท่ีดี โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการ 
รวมท้ังข่าวสารต่างๆ ของบริษัทท้ังจากภายในและภายนอกทางเว็บไซด์ของบริษัท  ซ่ึงข้อมูลส่วนใหญ่จะมีท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดรายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ56-1) และงบการเงินของ
บริษัทได้ ซ่ึงจะทําให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก  

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดต้ังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือทําหน้าท่ีสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ท่ัวไปอย่างเท่าเทียมกัน ซ่ึงผู้บริหารมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและพบปะนักลงทุน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีดีต่อการ
บริหารงานของบริษัท โดยกิจกรรมในปี 2558 มีดังนี ้

 โครงการพบปะผู้บริหาร (Analyst and Investor Meeting) จํานวน 23 ครั้ง 

 การแถลงข่าวผลประกอบการและทิศทางการดําเนินธุรกิจ 4 ครั้ง  

 จัดสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหารจํานวน 4 ครั้ง 
ท้ังนี้บริษัทได้มีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยข้อมูลท่ีบริษัทนําเสนอผ่านเว็บไซต์

นั้นมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซ่ึงสามารถสรุปหัวข้อได้ดังนี้ 

 

 ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 งบการเงินของบริษัท 

 เอกสารข่าว (Press Release) ของบริษัท 

 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 

 โครงสร้างองค์กร 

 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร 

 ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ 

 ข้อบังคับของบริษัท 

 รายงานประจําปี (สามารถดาว์นโหลดได้) 

 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี (สามารถดาว์นโหลดได้) 

 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี (สามารถดาว์นโหลดได้) 
 

ในรอบปีท่ีผ่านมา บริษัทไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เปิดเผยงบการเงินประจําปีและรายไตรมาส ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนก่อนครบกําหนด

ระยะเวลา 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ลงทุนเพ่ือให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที 
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ถูกต้อง โปร่งใส และทั่วถึง บริษัทจึงจัดทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์เพ่ือรับผิดชอบติดต่อประสานงานกับผู้ลงทุน และผู้ถือหุ้น โดย

สามารถติดต่อได้ท่ี email: info@pylon.co.th หรือติดต่อท่ี 

1. นางสาวฐิติมา  เตียวประทีป หมายเลขโทรศัพท์ 02-661-8242 ต่อ 110 
Email : thitima@pylon.co.th  

2. นายวีรทัศน์   จิรเดชวิโรจน์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-661-8242 ต่อ 103 
Email : veeratas@pylon.co.th  

3. นายชัยพล  สุทธมนัสวงษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-661-8242 ต่อ 104 
Email : chaiyaphol@pylon.co.th  

4. นางสุรีรัตน์  นาคะผดุงรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-661-8242 ต่อ 301 
Email : sureerat@pylon.co.th 

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร
จํานวน 4 ท่าน และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารอีก 1 ท่าน ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา 
ท้ังด้านกฎหมาย บัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การกํากับดูแล รวมถึงงานวิศวกรรม ซ่ึงล้วนแต่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท  

ท้ังนี้ คณะกรรมการได้กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระท่ีเข้มกว่าข้อกําหนดของก.ล.ต.และตลท. คณะกรรมการ
ได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหาร
กิจการและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีขอบเขตอํานาจ
หน้าท่ี และคุณสมบัติซ่ึงกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ท้ังนี้ คณะกรรมการชุดย่อยจะรายงานผลการปฏิบัติงานให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส และคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงจะรายงานผลการ
ดําเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส 

 

บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

หน้าท่ีคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบวิสัยทัศน์ ทิศทางแนวโน้มของธุรกิจ ประมาณการรายได้ประจําปี รวมถึง
พิจารณาอนุมัติงบประมาณลงทุนประจําปี นอกจากนี้ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง รวมถึงรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี) และให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายใน โดยตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการได้เริ่มมีการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังคณะ ส่วนค่าตอบแทนกรรมการ 
คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ซ่ึงได้ผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ท้ังนี้ ได้มีการ
เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมและพิจารณาผลการดําเนินงานของบริษัทประกอบ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กําหนด
ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย ยกเว้นคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงรวมถึงกรรมการผู้จัดการ
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ใหญ่ท่ีได้รับผลตอบแทนในฐานะพนักงานบริษัทแล้ว  ส่วนค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่จะมีการกําหนดตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเร่ิมต้ังแต่การปฏิบัติงานในปี 2551 

 

วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท  

คณะกรรมการมีการกําหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย(ท่ีสอดคล้องกับภารกิจ) และได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวน
และอนุมัติวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และทิศทางการดําเนินงานในแต่ละปี รวมถึงได้ติดตามดูแลให้มีการนํากลยุทธ์ของ
บริษัทไปปฏิบัติ  

 

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

คณะกรรมการให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ เพ่ือให้กรรมการสามารถอุทิศเวลา

ในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างเต็มท่ี จึงกําหนดเป็นนโยบายในการจํากัดจํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการดํารง

ตําแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยในปัจจุบันไม่มีกรรมการบริษัทท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน

หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 

นอกจากนี้คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายในการไปดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของกรรมการผู้จัดการใหญ่

ดังนี้ คือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท 

หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นกรรมการของ

บริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทํา

เพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งต้ัง โดยในปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอ่ืน 

 

การกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ 

บริษัทได้ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติมหาชน จํากัด พ.ศ.2535  ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทได้จัด

ให้มีจํานวนกรรมการท่ีเหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัท ในปัจจุบันมีกรรมการท้ังหมด 9 คน ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีเป็น

ผู้บริหารจํานวน 4 คน กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 4 คน ท้ังนี้กรรมการแต่ละคนมีวาระการดํารง

ตําแหน่งคราวละ 3 ปี 
 

จริยธรรมทางธุรกิจ 

บริษัทได้ดําเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ และให้ความสําคัญกับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

การบริหารงาน โดยยึดถือความมีจริยธรรม ความซ่ือสัตย์ สุจริต เป็นหลักในการทําธุรกรรม รวมถึงการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
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ต่างๆ รายการระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้จัดทําจริยธรรมธุรกิจ

เพ่ือเป็นคู่มือวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดความสําเร็จ และได้จัดการอบรมเพื่อให้พนักงานเห็นความสําคัญและนําไปฏิบัติ โดยในปี 

2558 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยบริษัท เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์

ของบริษัท 

 

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแนวทางการปฏิบัติสําหรับกรรมการ

และพนักงาน เพ่ือป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจริยธรรมธุรกิจ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการแต่ละคนต้องรายงานการมีส่วนได้เสียให้บริษัททราบทุก

ครั้งท่ีเกิดรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งสําเนาให้ประธานกรรมการบริษัททราบด้วย 

 

ระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 

5/2558 เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในจากรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ (ซ่ึงได้มีการพิจารณาในท่ีประชุมคร้ังท่ี 5/2558 เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 

2558) การพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายในอิสระ (ซ่ึงเป็นไปตามแบบประเมินท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุง และ

ประกาศใช้เม่ือเดือนสิงหาคม 2556 ตามกรอบแนวทางการปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO ฉบับปี 2013 ซ่ึง

ครอบคลุมองค์ประกอบของระบบควบคุมภายใน 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุม

การปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ท่ีมีการขยายความเป็นหลักการย่อยๆ อีก 17 

หลักการ) และรายงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงการตอบข้อซักถามของฝ่ายบริหาร ซ่ึงสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุม

ภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในท่ีความเหมาะสมและ

เพียงพอ ท้ังนี้รายละเอียดเร่ืองระบบควบคุมภายใน บริษัทได้เปิดเผยไว้ใน เรื่องการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความ

เสี่ยง 

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการดําเนินการเพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management 

Policy) และมีระบบจัดการท่ีมีประสิทธิผลครอบคลุมท่ัวท้ังองค์กร โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร

กิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานการจัดการด้านความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ และจัดให้มี

ระบบจัดการท่ีมีประสิทธิผลครอบคลุมท้ังองค์กร โดยให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการเพื่อให้ได้รับทราบและให้ข้อแนะนําต่างๆ เป็นประจําทุกไตรมาส และให้

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ และแนวทางการ
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จัดการของบริษัท ท้ังนี้เพ่ือให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ แผนงาน และวิธีการบริหารจัดการได้อย่างทันท่วงที โดยรายละเอียด

เรื่องการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อปัจจัยเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว  

 

การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท มีการกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าทุกปี และจัดประชุมไม่น้อยกว่า 

6 ครั้งในแต่ละปี รวมท้ังมีการประชุมกรณีพิเศษตามความจําเป็น นอกจากนี้ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุม

ระหว่างกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย ในการประชุมแต่ละ

ครั้งมีการกําหนดวาระการประชุมท่ีชัดเจนท้ังวาระเพ่ือทราบ และวาระเพ่ือพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมท่ีครบถ้วน 

เพียงพอ และจัดส่งวาระการประชุมให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูล

อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพ่ือให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปราย

และแสดงความเห็นร่วมกันได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปท่ีได้จากที่ประชุม 

บันทึกการประชุมได้มีการจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากท่ี

ประชุมจะถูกจัดเก็บไว้ท่ีตู้ห้องเก็บเอกสารสําคัญของบริษัท สํานักงานใหญ่ ชั้น 7 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์1 เพ่ือให้กรรมการ

และผู้ท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้เปิดเผยในหัวข้อท่ี 8 โครงสร้าง

การจัดการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ท้ังนี้ บริษัทได้กําหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมข้ันตํ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

กรรมการทุกคนถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้งยกเว้นมีเหตุจําเป็น โดยในปี 2558 
คณะกรรมการได้จัดการประชุมท้ังสิ้น 6 ครั้ง การประชุมแต่ละคร้ังใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ชม. และมีอัตราการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการคิดเป็นร้อยละ 100  

 

การประเมินผลงานประจําปีของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการท้ังคณะปีละคร้ัง โดยใช้หลักเกณฑ์ประเมินจากตลาด

หลักทรัพย์และแบบฟอร์มจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการซ่ึงจัดทําโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยมีกระบวนการดังนี้  

 เลขานุการของคณะกรรมการจะจัดส่งแบบฟอร์มให้กรรมการแต่ละท่านทําการประเมิน และจัดส่งกลับมาเพ่ือ

รวบรวมและสรุปผลการประเมินให้ท่ีประชุมรับทราบในเดือนธันวาคมของทุกปี หากในประเด็นใดท่ีได้คะแนนตํ่ากว่าระดับ C

จะนําไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และนโยบายค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจําทุกปี โดยใช้

เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินท่ีเชื่อมโยงกับความสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน (Key Performance Indicators หรือ KPI) 

เพ่ือพิจารณากําหนดค่าตอบแทน และเงินรางวัลจูงใจท่ีเหมาะสม 

ท้ังนี้นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ นอกจากจะข้ึนอยู่กับผลประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) ตามที่
กล่าวมาข้างต้น ยังกําหนดให้สอดคล้องกับคุณสมบัติและความสามารถ สถานภาพของบริษัท รวมถึงระดับค่าตอบแทนใน
อุตสาหกรรมด้วย โดยมีค่าตอบแทนท้ังระยะสั้นและระยะยาว เช่น โบนัสและการปรับข้ึนเงินเดือน เป็นต้น 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทมีการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ
ความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  รวมท้ังอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพ
ตามท่ีต้องการ เปรียบเทียบได้กับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตความรับผิดชอบ 
(Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน โดยกําหนดองค์ประกอบเป็น 3 
ส่วน คือ (1) ค่าตอบแทนรายเดือนซ่ึงสะท้อนความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ (2) เบี้ยประชุมเพ่ือแสดงให้เห็นความสําคัญ 
และการอุทิศเวลาในการเข้าประชุม (3) โบนัสซ่ึงเป็นค่าตอบแทนพิเศษท่ีจ่ายให้กับกรรมการปีละคร้ังตามมูลค่าท่ีสร้างให้แก่ผู้
ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทําหน้าท่ีพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้น เพ่ือ
นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาก่อนนําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจําทุกป ี
 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร และแผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหาร 

การพัฒนากรรมการ  

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการฝึกอบรม และการให้

ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องแก่กรรมการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ส่งเสริมให้มีการจัดส่ง

กรรมการ เข้าอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาต่างๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ความรู้ และประสบการณ์  

 ท้ังนี้คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการอย่างน้อย 1 คนเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาท่ีเป็นการ

เพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในรอบปีท่ีผ่านมา โดยในปี 2558 มีกรรมการบริษัทจํานวน 2 ท่านได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ 

และกิจกรรมสัมมนา อาทิ เช่น หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สําหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นท่ี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

หลักสูตร RE-CU-PREMIUM IN MODREN REAL ESTATE BUSINESS รุ่นท่ี 1 เป็นต้น 

ในกรณีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลและกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพ่ือให้กรรมการ

มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และได้พบปะกับผู้บริหารเพ่ือให้กรรมการสามารถสอบถาม

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทําธุรกิจของบริษัท รวมท้ังสนับสนุนให้กรรมการใหม่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD  
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  แผนพัฒนาและสืบทอดตําแหน่งผู้บริหาร 

 คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งต้ังแต่
ระดับผู้อํานวยการฝ่ายข้ึนไปจนถึงระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าบริษัทมีผู้บริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ี ในการนี้แผนสืบทอดตําแหน่งดังกล่าวรวมถึงแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และการกําหนด
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละตําแหน่ง เพ่ือเตรียมความพร้อมเม่ือเกิดกรณีท่ีผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

 

คณะกรรมการชุดย่อย 
เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทสามารถศึกษาและตรวจสอบข้อมูลในประเด็นท่ีสําคัญได้อย่างรอบคอบ คณะกรรมการ

บริษัทได้แต่งต้ังกรรมการที่มีความรู้ความชํานาญท่ีเหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการ
กํากับดูแล ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง เป็นต้น ท้ังนี้ โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย หน้าท่ีความรับผิดชอบตาม
กฎบัตรกรรมการชุดย่อยท้ัง 3 ชุด ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อท่ี 8 โครงสร้างการจัดการ 

 
นอกจากนี้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2559 ได้มีมติจัดต้ัง CG Committee 

และ Risk Management Committee โดยมอบหมายให้ 
1. คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการด้วย โดยเปล่ียนชื่อเป็น คณะกรรมการตรวจสอบ

และกํากับดูแลกิจการ (Audit and CG Committee)   
2. คณะกรรมการบริหารทําหน้าท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย โดยเปล่ียนชื่อเป็น คณะกรรมการบริหารกิจการ

และบริหารความเสี่ยง (Executive and Risk Management Committee) 

 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีรับทราบข้อมูลภายในนําข้อมูลภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์
ส่วนตนและผู้อ่ืน โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. บริษัทให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน หน้าท่ีในการรายงานการซ้ือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ีจัดทําและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทของตน คู่สมรส และบุตรท่ียัง
ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยต้องรายงานดังนี้ 

 รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ
ประชาชน หรือวันท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร 

 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซ้ือ ขาย โอนหรือรับโอน
หลักทรัพย์ ท้ังนี้ ภายใน 3 วันทําการนับต้ังแต่มีการซ้ือ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และให้ส่ง
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สําเนารายงานการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทภายในวันท่ีส่งรายงานดังกล่าวให้แก่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

3. กําหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีรับทราบข้อมูลภายในท่ีมีนัยสําคัญท่ีอาจส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของราคาซ้ือขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
ก่อนท่ีบริษัทจะมีการประกาศผลการดําเนินงาน (กําหนดเวลาในการประกาศผลการดําเนินงาน คือ 45 วันนับ
จากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วันนับจากวันสิ้นปีบัญชี) หรือก่อนท่ีข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน  

4. บริษัทมีจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงมีข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน เพ่ือประโยชน์ของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการซ้ือขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์
ในการซ้ือขายหุ้นของบริษัท 

หากพบว่ากรรมการหรือผู้บริหารรวมท้ังพนักงานท่ีรับทราบข้อมูลภายในฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ
การใช้ข้อมูลภายใน และทําให้บริษัทได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย บริษัทจะดําเนินการตามที่เห็นว่าเหมาะสมซ่ึงรวมถึงการ
ประสานงานกับหน่วยงานกํากับดูแลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) มีนโยบายดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate  Social 

Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน
โดยรอบ รวมท้ังใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการดําเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อ
สิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนท่ีบริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า เจ้าหนี้  
คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐรวมถึงสังคมและประเทศชาติ 

ทางบริษัทฯ มุ่งม่ันพัฒนาธุรกิจ โดยควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตามข้อกําหนดกฎหมาย หรือ
ข้อกําหนดอ่ืนๆ รวมท้ังแนวปฏิบัติสากลท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน โดยมี
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดังนี้ 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  
บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันในการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นกลางทางการเมือง โดยบริษัทมุ่งม่ันท่ีจะเป็นผู้นํางาน
ก่อสร้างฐานรากท้ังด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการดําเนินธุรกิจ เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างย่ังยืนขององค์กร รวมถึงการบริหาร
จัดการตามหลักการท่ีดีอันเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ท้ังนี้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและดํารงรักษาความ
เป็นเลิศในคุณธรรมอันเป็นคุณค่าพ้ืนฐานขององค์กรชั้นนํา 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร ภายใต้กรอบความคิดท่ีว่า การ

ทุจริตคอร์รัปชั่นได้งอกเงย และ เติบโตขึ้นในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ท้ังในภาครัฐ และ ภาคเอกชน แม้กระท่ังใน
บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ก็ยังมีการประพฤติมิชอบเช่นท่ีว่านี้อยู่ ดังนั้นในฐานะผู้บริหาร และ หัวหน้าหน่วยงานท่ี
ปฏิบัติงานในหน่วยงานก่อสร้าง จึงแสดงความร่วมมือกันในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร 
โดยผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการ วิศวกร โฟร์แมนผู้ควบคุมงาน ได้ประกาศเจตนารมย์ร่วมกันเม่ือวันอังคารท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2557 ณ สํานักงานใหญ่ 

นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้เห็นชอบให้บริษัทร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ 
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2559 เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน  
  บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ ด้วยการ

ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก โดยบริษัทกําหนดให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี ้

 บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักด์ิศรี 
 บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการทํางาน ซ่ึง

ข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกําหนดวิธีการแก้ไข เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และ
สร้างความสัมพันธ์อันดีในการทํางานร่วมกัน 
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 บริษัทสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย 

 บริษัทรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางาน ฯลฯ การเปิดเผย
หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทําได้ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น 
ท้ังนี้ การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทําไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย 

 บริษัทไม่สนับสนุนกิจการท่ีละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล และการทุจริต 

 พนักงานทุกคนต้องไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือการกระทําต่อ
ผู้อ่ืนบนพ้ืนฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ 

 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
บริษัทฯ มีการกํากับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมกับระดับของอุตสาหกรรม การปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนั้นจะดําเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่ง
กฎหมายไทย 

บริษัทฯ มีสวัสดิการต่างๆแก่พนักงาน และดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข รวมท้ังมีการจัดทําประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพ และการจัดต้ังกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ เพ่ือสร้างหลักประกันให้พนักงาน 

 บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางานโดยกําหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติ ให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในโรงงานและหน่วยงาน
ก่อสร้าง เพ่ือดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยท่ีดีแก่พนักงานโดยจัดให้มีการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของสถานท่ีทํางานอย่างสมํ่าเสมอ  ติดต้ังถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง
เบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจําทุกปีสําหรับส่วนของโรงงานและสํานักงาน และจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานก่อสร้าง โดยเน้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน สร้างสภาพแวดล้อมการ
ทํางานท่ีมีความปลอดภัยสําหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาเย่ียมชมภายในหน่วยงานก่อสร้าง โดยมีมาตรการ
ควบคุมให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และอันตรายที่อาจเกิดข้ึนได้  

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  
บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตท่ีมีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูงสุด เพ่ือความพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความจริงใจ

ต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมท้ังพยายามในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการผลิต 
และ/หรือการบริการ โดยมุ่งเน้นท่ีจะคงไว้ซ่ึงความสัมพันธ์ท่ีย่ังยืนกับลูกค้า 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมท่ีชัดเจน ถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ

มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมถึงจัดระบบภายในเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาส่ิงแวดล้อม ท้ังนี้บริษัทฯ 

ได้มีการรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันประหยัดทรัพยากรและพลังงานด้านต่างๆ ท้ังการใช้ไฟฟ้า น้ําประปา และ

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้น้ํามัน ซ่ึงจากการติดตามพบว่า มีการใช้น้ํามันอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม  
บริษัทฯ จะพิจารณาความต้องการของชุมชน และให้ความช่วยเหลือตามกําลังแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน

ท้องถ่ินรอบสถานประกอบการ พร้อมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทํางานอาสาสมัคร และกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน 

โดยในปี 2558 บริษัทจัดทําโครงการหนังสือเพ่ือน้องห้องสมุดเพ่ือโรงเรียน เนื่องจากเห็นว่าห้องสมุดเป็น
หัวใจสําคัญของการจัดการการศึกษา เป็นศูนย์รวมแหล่งความรู้ให้นักเรียน มาศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  

สําหรับโครงการหนังสือเพ่ือน้องห้องสมุดเพ่ือโรงเรียน ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา
ระดับปฐมวัย ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กท่ีจะเติบโตขึ้นเป็นกําลังสําคัญของประเทศต่อไปใน
อนาคต และการมีหนังสือท่ีเหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก จะเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน มีความคิด
สร้างสรรค ์และรู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง เกิดความรู้อันเป็นรากฐานในการค้นคว้าวิจัยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อีก
ท้ังยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเด็กในระดับปฐมวัยให้มีหนังสืออ่านนอกเวลาท่ีเหมาะสม และยังเป็น
กิจกรรมจิตอาสา และสร้างสัมพันธ์อันดี ให้กับพนักงานและผู้บริหารของบริษัทอีกด้วย 

 

โครงการหนังสือเพ่ือน้อง ห้องสมุดเพ่ือโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นอกเหนือจากโครงการหนังสือเพ่ือน้องห้องสมุดเพ่ือโรงเรียนแล้วบริษัทยังได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนฝ่าย
อายุรศาสตร์ เพ่ือการปลูกถ่ายไขกระดูกของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และบริจาคเงินสมทบทุนในมูลนิธิขาเทียมใน
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอีกด้วย รวมเป็นเงินบริจาคท้ังสิ้น 33,000 บาท นอกจากนี้บริษัทยังได้บริจาค
เงินเพ่ือใช้ในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา รวมเป็นเงินบริจาคท้ังสิ้น 59,000 บาท 
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การควบคุมภายใน 

 

บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อการบริหารธุรกิจโดยมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ เพ่ือให้สามารถรักษา
ไว้ได้ซ่ึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนร่วมต่างๆ กับธุรกิจของบริษัท เนื่องจากระบบควบคุมภายในท่ีเริ่มต้น
จากการใช้หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยระมัดระวังต่อความเสี่ยงทางธุรกิจ และการดําเนินการ จะช่วยเกื้อหนุนต่อ
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพของธุรกิจท้ังในด้านการเงิน และการดําเนินการ เพ่ือให้ม่ันใจได้ถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
องค์กรกําหนด 

บริษัทได้ดําเนินการว่าจ้างบริษัท ชญตร์ จํากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2548  บริษัท
ดังกล่าวเป็นบริษัทท่ีรับตรวจสอบภายใน วางระบบบัญชี โดยเน้นงานด้านการตรวจสอบภายในเป็นหลัก เพ่ือแนะนําและ
ออกแบบระบบงานบัญชี พร้อมท้ังประเมินระบบควบคุมภายใน ท้ังนี้คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการได้
พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ชญตร์ จํากัดจากวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรมของผู้บริหารสูงสุด แล้วเห็นว่า มี
ความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายในในธุรกิจ นอกจากนี้บริษัท ได้แต่งต้ังนางสาวฐิติมา เตียวประทีป เพ่ือทําหน้าท่ีดูแลและประสานงานกับ
ผู้ตรวจสอบท่ีว่าจ้างจากภายนอกด้วย 

โดยหน้าท่ีและความผิดชอบของบริษัท ชญตร์ จํากัด (ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ) มีดังนี้ 

 จัดทําแผนงานตรวจสอบประจําปี 

 สอบทานและให้คําแนะนําแก่ฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน และนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแล
กิจการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

 ประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท พร้อมจัดทํารายงานเพ่ือ
นําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

 สอบทานให้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กําหนด 

โดยผลการตรวจสอบ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 ของผู้ตรวจสอบภายในอิสระและผู้สอบบัญชีภายนอกไม่พบ
ข้อสังเกตท่ีมีสาระสําคัญ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการของบริษัทท้ัง 3 ท่านท่ีเข้าร่วมประชุมได้รับทราบ
และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอิสระและผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงผลการแก้ไข
ของบริษัท 

นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 5/2558 เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการฯ ได้
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการซ่ึงได้มีการ
พิจารณาในท่ีประชุมคร้ังท่ี 5/2558 เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 การพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายในอิสระ 
(ซ่ึงเป็นไปตามแบบประเมินท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุง และประกาศใช้เม่ือเดือน สิงหาคม 2556 ตามกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO ฉบับปี 2013 ซ่ึงครอบคลุมองค์ประกอบของระบบควบคุมภายใน 5 ส่วน คือ การ
ควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบ
การติดตาม ท่ีมีการขยายความเป็นหลักการย่อยๆ อีก 17 หลักการ) และรายงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงการตอบข้อซักถาม
ของฝ่ายบริหาร ซ่ึงสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คณะกรรมการบริษัทมี
ความเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในท่ีความเหมาะสมและเพียงพอ 
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 ปัจจัยความเส่ียง 

 
ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาและอุปทานของวัตถุดิบ 

วัตถุดิบหลักของบริษัทคือ คอนกรีต เหล็กเส้น ซีเมนต์  น้ํามันดีเซล และสารละลายพยุงหลุมเจาะ (เบนโทไนท์และ
โพลีเมอร์) ภาพรวมของปี 2558 ราคาวัตถุดิบหลักประเภทคอนกรีตมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ต้นปี โดยเป็นไป
ตามความต้องการใช้ท่ีลดลงของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซ่ึงเป็นผลสืบเนื่องจากปัญหาความล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณ
และการออกโครงการใหม่ของภาครัฐ  

สําหรับราคาน้ํามันดีเซลในปี 2558 ท่ีผ่านมา ในช่วงไตรมาส 1 มีการปรับตัวลดลงจากช่วงปลายปี 2557 และมีการ
ปรับตัวสูงข้ึนเล็กน้อยในช่วงไตรมาส 2 จากนั้นก็มีการปรับลดราคาลงอย่างต่อเนื่องจนถึงไตรมาส 4 ของปี 2558 โดยเป็นไป
ตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันในตลาดโลก สําหรับราคาเหล็กเส้น ในปี 2558 ท่ีผ่านมาราคามีการปรับตัวลง
ค่อนข้างมาก โดยปรับลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดท้ังปี 2558 ซ่ึงเป็นตามทิศทางการลดลงของราคาน้ํามันในตลาดโลกและเป็น
ผลจากการที่เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในภาวะชะลอตัว  

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงดําเนินนโยบายลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและการขาดแคลนของวัตถุดิบ 
โดยการสั่งซ้ือวัตถุดิบบางรายการท่ีใช้ในโครงการที่ได้รับว่าจ้าง เช่น เหล็กเส้น  เป็นการล่วงหน้าท้ังจํานวน และวัตถุดิบบาง
รายการ เช่น คอนกรีตและสารละลายพยุงหลุมเจาะ บริษัทสามารถทําสัญญากําหนดราคาคงท่ีในระยะเวลาหนึ่ง ประกอบกับ
ลักษณะงานของบริษัทท่ีใช้เวลาในการทํางานสั้น โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 2 – 6 เดือน ต่อโครงการ ทําให้โอกาสท่ีบริษัทจะ
ประสบกับความผันผวนของราคาวัตถุดิบในแต่ละโครงการนั้นจํากัด สําหรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศนั้นมีผลต่อราคาวัตถุดิบค่อนข้างตํ่า  เนื่องจากวัตถุดิบหลักท้ังหมดสามารถจัดซ้ือได้ภายในประเทศ  

สําหรับในกรณีของนํ้ามันดีเซลซ่ึงไม่สามารถจัดซ้ือล่วงหน้าหรือกําหนดราคาคงท่ีได้นั้น บริษัทมีนโยบายในการลด
ผลกระทบความเสี่ยงจากราคานํ้ามันดีเซลท่ีอาจเพ่ิมสูงข้ึน  โดยการรณรงค์ให้มีการประหยัดการใช้น้ํามันดีเซลหน้างาน และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (ลด Down-time) นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาปรับราคาสินค้าข้ึนเพ่ือชดเชยต้นทุนตามความ
เหมาะสมโดยยังคงศักยภาพการแข่งขันได้  
  
ความเสี่ยงในการที่ไม่สามารถหาโครงการใหม่เม่ือโครงการปัจจุบันเสร็จสิ้นแล้ว 

การก่อสร้างงานฐานรากนั้นใช้เวลาในการดําเนินการของแต่ละโครงการเพียงประมาณ 2-6 เดือน และอาจใช้เวลา
มากท่ีสุดประมาณ 10-12 เดือน ในกรณีท่ีเป็นโครงการขนาดใหญ่ ดังนั้นบริษัทจําเป็นต้องหาโครงการใหม่มาแทนโครงการเดิม
ท่ีใกล้แล้วเสร็จอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษารายได้ของบริษัทให้เติบโตอย่างสมํ่าเสมอ  

ในปี 2558 ท่ีผ่านมา อุตสาหกรรมก่อสร้างงานฐานรากในภาพรวมอยู่ในภาวะชะลอตัว โดยเป็นผลกระทบจากความ
ล่าช้าของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการออกโครงการใหม่ของภาครัฐ ทําให้ความเสี่ยงด้านนี้ปรับสูงข้ึน อย่างไรก็ตาม 
จากการที่ภาครัฐได้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เร็วข้ึน รวมถึงแผนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆมีความชัดเจน
มากข้ึน ทําให้ในไตรมาส 4 อุตสาหกรรมก่อสร้างมีทิศทางปรับตัวดีข้ึนเล็กน้อย โดยบริษัทคาดว่าภาพรวมของอุตสาหกรรม
ก่อสร้างในปี 2559 จะค่อยๆปรับตัวดีข้ึน และจะเร่ิมเห็นความชัดเจนในช่วงคร่ึงปีหลังเป็นต้นไป ซ่ึงจะทําให้ความเสี่ยงด้านนี้
ปรับลดลงด้วย ท้ังนี้ ท่ีผ่านมาบริษัทยังคงเน้นนโยบายการขยายฐานลูกค้ารวมถึงการรักษาฐานลูกค้าเดิมเพ่ือลดความเสี่ยงด้าน
นี้ 
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ความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ ความชํานาญและประสบการณ์ในงานฐานราก 
งานของบริษัทเป็นงานท่ีจําเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญในการก่อสร้างงานฐานรากไม่ว่าจะเป็นการวางแผน

งาน เทคนิคการดําเนินงาน การติดต่อหาลูกค้า การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทํางาน ตลอดจนการซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรให้อยู่
ในสภาพท่ีพร้อมดําเนินงาน หากบริษัทสูญเสียบุคลากรท่ีมีผลต่อการทํางานท่ีสําคัญได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง และวิศวกรท่ีมี
ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถไป อาจส่งผลต่อการดําเนินงานของบริษัทได้  

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการดูแลสวัสดิการของพนักงานและให้ผลตอบแทนในระดับท่ีสามารถแข่งขันกับตลาดได้ 
นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลากรทํางานให้กับบริษัทอย่างเต็มท่ีและรักษาบุคลากรให้
ทํางานกับบริษัทในระยะยาว และจากระบบการบริหารงานบุคลากรท่ีดีในปัจจุบัน หากมีบุคลากรส่วนใดขาด บริษัทสามารถสลับ
สับเปลี่ยนบุคลากรเพ่ือทดแทนส่วนท่ีขาดไปได้ทันทีโดยไม่กระทบกับการดําเนินงานของบริษัท  

 
ความเสี่ยงจากการก่อสร้างโครงการล่าช้ากว่ากําหนด 

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความล่าช้าของโครงการโดยทั่วไป อาจเกิดจากความล่าช้าอันเนื่องมาจากผู้ว่าจ้างเอง เช่น เรื่อง
การส่งมอบพ้ืนท่ี การพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการก่อสร้าง  ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างส่งมอบพ้ืนท่ีล่าช้า บริษัทอาจได้รับ
ค่าชดเชยการรอพ้ืนท่ี (Stand-by Fee) จากผู้ว่าจ้างตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ท้ังนี้ ความล่าช้านี้อาจมีผลกระทบต่อระยะเวลา 
และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ซ่ึงบริษัทได้ลดความเสี่ยงจากความล่าช้าเหล่านี้ โดยมีการประชุมวางแผนกับผู้ว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง ซ่ึง
บริษัทจะนําเคร่ืองจักรเข้าสถานท่ีก่อสร้างก็ต่อเม่ือผู้ว่าจ้างได้จัดเตรียมความพร้อมของพ้ืนท่ีสําหรับการทํางานเรียบร้อยแล้ว โดยท่ี
บริษัทให้ความร่วมมือและประสานงานกับผู้ว่าจ้าง เพ่ือให้งานก่อสร้างสําเร็จลุล่วงตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

นอกจากนี้ความล่าช้าอาจเกิดจากผู้รับจ้างหรือบริษัทเอง เช่น ในกรณีท่ีเกิดภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบหลัก โดยถ้าบริษัท
ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกําหนดก็อาจต้องเสยีค่าปรับ  ซ่ึงบริษัทลดความเสี่ยงโดยการสั่งซ้ือวัตถุดิบบางรายการที่ใช้ในโครงการ
ท่ีได้รับว่าจ้างเป็นการล่วงหน้าท้ังจํานวน นอกจากนี้หากมีความจําเป็นบริษัทยังสามารถท่ีจะเพ่ิมกําลังคนและเครื่องจักรเพ่ือเร่งรัด
งานได้ 

 
ความเสี่ยงจากการที่ถูกฟ้องร้องหากโครงการมีปัญหา 

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับสิ่งปลูกสร้างอาจเกิดข้ึนโดยมีสาเหตุได้หลายประการ เช่น ความผิดพลาดจากการออกแบบ หรือ
การก่อสร้างท่ีไม่ได้มาตรฐาน ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บ ดังนั้นการฟ้องร้องจากผู้ท่ีได้รับความเสียหายจาก
เหตุการณ์ดังกล่าว อาจส่งผลให้บริษัทถูกเรียกร้องความเสียหายได้ 

เม่ือบริษัทส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างแล้วบริษัทจะมีการวางหนังสือค้ําประกันผลงานจากธนาคาร หรือออกหนังสือ
รับประกันผลงานจากบริษัท เป็นระยะเวลา 1-2 ปี เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพของผลงาน โดยท่ีผ่านมา ในโครงการต่างๆ ท่ีบริษัท
ดําเนินการยังไม่เคยเกิดความเสียหายรุนแรง และบริษัทไม่เคยถูกฟ้องร้องใดๆ ในด้านคุณภาพของงานก่อสร้างท่ีส่งมอบให้แก่ลูกค้า 
ท้ังนี้ เนื่องจากบริษัทมีระบบการควบคุมการก่อสร้างท่ีมีมาตรฐานสูง เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายจากกระบวนการก่อสร้างให้
มีน้อยท่ีสุด นอกจากนี้ในระหว่างการก่อสร้างบริษัทยังจัดให้มีประกันภัยสําหรับงานก่อสร้างเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบ
หากเกิดความเสียหายจากการดําเนินงาน 
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ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชําระหนี้จากลูกค้า 
จากภาวะเศรษฐกิจท่ีมีปัจจัยภายนอกท่ีผันผวนหลายประการ เช่น อัตราแลกเปลี่ยน ราคาวัตถุดิบกลุ่มน้ํามันและแร่โลหะ 

อัตราเงินเฟ้อ วิกฤติเศรษฐกิจในยุโรปและอเมริกา เป็นต้น  รวมท้ังความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อภาค
อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจก่อสร้าง ทําให้ลูกค้าบางรายของบริษัทประสบปัญหาสภาพคล่อง ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการชําระหนี้ให้แก่
บริษัท  

เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชําระหนี้ บริษัทจะทําการตรวจสอบฐานะการเงินและชื่อเสียงของลูกค้าก่อน
ตัดสินใจรับงาน และในบางกรณี บริษัทจะขอหลักประกันการชําระเงินก่อนเริ่มดําเนินงาน เช่น เงินจ่ายล่วงหน้า หนังสือค้ําประกัน
การชําระเงิน หรือต๋ัวอาวัล สําหรับลูกหนี้ท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้นั้น บริษัทจะพิจารณาต้ังสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และ
ติดตามทวงหนี้ดังกล่าวจนถึงท่ีสุด หรือหากจําเป็น บริษัทจะดําเนินการทางกฎหมายต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 รายงานประจําป | 2558

บรษิัท ไพลอน จาํกัด (มหาชน) 67 

คําอธิบายและการวิเคราะห์จากฝ่ายจัดการ 
ภาพรวมของการดําเนินงานที่ผ่านมา 

ธุรกิจของงานฐานรากซ่ึงประกอบไปด้วยงานก่อสร้างเสาเข็ม กําแพงดิน และงานปรับปรุงคุณภาพดิน เป็นต้นนั้น 
ข้ึนอยู่กับอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นสําคัญ ท้ังนี้ ในปี 2558 ท่ีผ่านมา แม้ทางรัฐบาลมีความต้ังใจจะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน
การลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ แต่จากปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณและการออกโครงการใหม่ท่ี
ล่าช้าของภาครัฐ ทําให้ผลลัพธ์ของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาไม่ดีเท่าท่ีควร ซ่ึงได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงความเชื่อม่ัน
และการลงทุนของภาคเอกชน นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนท่ีอยู่ในระดับตํ่าซ่ึงเกิดจากหน้ีภาค
ครัวเรือนท่ีสูงข้ึน และปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกตํ่า ทําให้ภาพรวมการเติบโตของเศรษฐกิจไทยใน 9 เดือนแรกของปี 2558 
เติบโตตํ่ากว่าท่ีคาด อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2558 เศรษฐกิจไทยมีทิศทางปรับตัวดีข้ึนเล็กน้อย ซ่ึงเป็นผลมาจากการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆทําได้เร็วและต่อเนื่องมากขึ้น  

หากพิจารณาเฉพาะในส่วนของอุตสาหกรรมก่อสร้างงานฐานราก ในปี 2558 อุตสาหกรรมก่อสร้างงานฐานรากอยู่
ในภาวะทรงตัวมาต้ังแต่ช่วงไตรมาส 1 และเริ่มเข้าสู่ภาวะชะลอตัวในช่วงไตรมาส 3-4 ซ่ึงเป็นผลสืบเนื่องจากปัญหาการ
เบิกจ่ายงบประมาณและการออกโครงการใหม่ท่ีล่าช้าของภาครัฐ ทําให้การแข่งขันในตลาดปรับตัวสูงข้ึน สําหรับภาคเอกชน
เองก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาข้างต้น โดยเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอการลงทุนต้ังแต่ช่วงไตรมาส 3 อย่างไรก็ตาม จากการที่
ภาครัฐได้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เร็วข้ึน รวมถึงแผนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆของภาครัฐมีความชัดเจน
มากข้ึน และจะเร่ิมการก่อสร้างในช่วงปี 2559 ทําให้ในช่วงปลายไตรมาส 4 เริ่มเห็นสัญญาณของการฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรม
ก่อสร้างงานฐานราก 

 ท้ังนี้ในปี 2558 นี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากงานก่อสร้างรวมท้ังสิ้น 1,221.31 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
โครงการภาคเอกชนร้อยละ 80.19  และโครงการภาครัฐร้อยละ 19.81      

ด้านต้นทุนของบริษัท  บริษัทยังคงรักษานโยบายการจัดซ้ือวัสดุหลักท่ีใช้ในการก่อสร้างงานฐานรากตั้งแต่เม่ือตกลง
รับงานเพื่อควบคมุความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของราคาวัสดุ สําหรับโครงการนั้นๆ  อย่างไรก็ตามงานเสาเข็มเจาะเป็นงาน
ท่ีใช้เวลาก่อสร้างไม่นานนัก หากมีความผันผวนเนื่องจากราคาวัสดุผลกระทบก็จะค่อนข้างจํากัด และเม่ือรับงานโครงการใหม่ก็
จะสามารถปรับราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนท่ีเปลี่ยนไปได้  ท้ังนี้บริษัทมีโครงการท่ีมีระยะเวลาการก่อสร้างนานท่ีได้รับ
ผลกระทบด้านต้นทุน ได้แก่ โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ําต่างๆ ท่ีบริษัทเป็นคู่สัญญากับภาครัฐ (บริษัทได้จ้างเหมาช่วงต่อ
ให้บริษัทย่อยเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้าง) ซ่ึงไม่สามารถปรับราคากับภาครัฐได้  โครงการเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากปัญหา
อุทกภัยคร้ังใหญ่ในปี 2554 และผลกระทบจากการเตรียมป้องกันอุทกภัยและการปรับข้ึนค่าแรงข้ันตํ่าเป็น 300 บาทในปี 
2555 ตลอดจนมีปัญหาอุปสรรคของพ้ืนท่ีบริเวณก่อสร้าง เช่น มีการรุกล้ําพ้ืนท่ีโดยประชาชน ทําให้โครงการเกิดความล่าช้า 
โครงการเหล่านี้ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จครบทุกโครงการแล้วในปี 2558 

นอกจากนี้บริษัทยังมีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานท่ีไม่ใช่การเงิน เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด ระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้า และอัตราการใช้กําลังการผลิตของเครื่องจักร เป็นต้น 

 

ผลการดําเนินงาน 

ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการรับจ้างก่อสร้างรวม 1,221.31 ล้านบาท   ซ่ึงลดลงจากปีก่อนจํานวน 
146.56 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.71   โดยงานภาครัฐท่ีสําคัญได้แก่ โครงการ อาคารจอดรถ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย  โครงการ อาคาร EGAT Headquarters  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระ
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เกียรติฯ ตึก ส.ก. โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า  โครงการกรมราชองครักษ์  โครงการทางลอดอุโมงค์ตากสิน โครงการก่อสร้าง
อาคารทางระบายน้ําเพ่ือป้องกันอุทกภัยฯ จังหวัดตราด  ส่วนโครงการภาคเอกชนท่ีสําคัญ ได้แก่ โครงการ Landmark 
Waterfront  โครงการ Magnolia Waterfront Residence โครงการ The Base Cloud Wongsawang  โครงการ The 
One Residence  โครงการ อาคารชินวัตร4  โครงการ United Oversea Bank Operation Center โครงการคอนโดมิเนียม
ของกลุ่ม บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท  โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.เอเชี่ยนพร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์  โครงการ
คอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์  โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  
โครงการคอนโดมิเนียมของ บมจ. อารียา พรอพเพอร์ต้ี  เป็นต้น   

ในปี 2558 ต้นทุนงานรับจ้างประกอบไปด้วยค่าจ้างแรงงาน  ค่าวัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง ค่าเสื่อมราคา วัสดุสิ้นเปลือง 
และค่าใช้จ่ายในการผลิตอ่ืนๆ  ซ่ึงวัสดุก่อสร้างหลักของงานฐานราก ได้แก่ คอนกรีตผสมเสร็จ ซีเมนต์ เหล็กเส้น น้ํามันดีเซล 
และสารละลายพยุงหลุมเจาะ (เบนโทไนท์และโพลีเมอร์) โดยราคาของวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดและเศรษฐกิจ  

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนจากงานก่อสร้างรวม 914.39 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 148.29 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 13.95 คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้จากงานก่อสร้างร้อยละ 74.87 

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารซ่ึงประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่าย
สํานักงาน ภาษีและค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เป็นต้น โดยในปี 2558 บริษัทและบริษัมย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและ
การบริหารเท่ากับ 78.70 ล้านบาท เป็นส่วนเฉพาะของบริษัทจํานวน 72.79 ล้านบาท และเป็นส่วนของบริษัทย่อยจํานวน 
5.91 ล้านบาท  

ในปี 2558 บริษัทได้ต้ังค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนในบริษัทย่อย 11.47 ล้านบาท และตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญรวม 0.2 ล้านบาท  ส่วนบริษัทย่อยได้ต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม 1.5 ล้านบาท 

สําหรับ ปี 2558 จากผลประกอบการของบริษัทมีกําไรสําหรับปีเท่ากับ 208.15 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนเท่ากับ  
23.76 ล้านบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.89  คิดเป็นอัตราส่วนกําไรต่อรายได้ร้อยละ 17.08 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ซ่ึงอัตราส่วนอยู่ท่ีร้อย
ละ 15.78 เป็นผลมาจากรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน ภาพรวมต้นทุนวัสดุก่อสร้างหลักท่ีลดลงและการบริหารจัดการควบคุมต้นทุนด้านต่าง 
ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีกําไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานในอัตรา 0.56 บาทต่อหุ้น  ส่วนผลประกอบการเมื่อรวมกับบริษัทย่อยมีกําไร
สําหรับปี 2558 เท่ากับ 184.90 ล้านบาท (ผลกําไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 201.91 ล้านบาท และ เป็นผลขาดทุนท่ีเป็น
ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยท่ีไม่อยู่ในอํานาจควบคุม 17.01 ล้านบาท)  

ฐานะทางการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2558  บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,163.61 ล้านบาทซ่ึงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 

855.79 ล้านบาท   ลดลงจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ประมาณ 120.13 ล้านบาท  เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจํานวน 

307.82 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ประมาณ 18.23 ล้านบาท สินทรัพย์ท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เป็นการ

เพ่ิมข้ึนในเงินลงทุนชั่วคราวประมาณ 185.93 ล้านบาท  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ประมาณ 36.88 ล้านบาท  สําหรับ

สินทรัพย์ท่ีลดลงส่วนใหญ่เป็นการลดลงในรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ  107.69 ล้านบาท  ลูกหนี้

การค้าประมาณ  59.80 ล้านบาท  รายได้ค้างรับท่ียังไม่ได้เรียกชําระประมาณ 80.06 ล้านบาท  โดยมีอัตราผลตอบแทนจาก

สินทรัพย์สําหรับปี 2558 เท่ากับร้อยละ 15.22 
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ทางด้านหนี้สิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558   บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 252.57 ล้านบาท เป็นประเภท

หนี้สินหมุนเวียนจํานวน 235.37 ล้านบาท ซ่ึงลดลงจากสิ้นปี 2557 ประมาณ 123.49 ล้านบาท  โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลง

ในส่วนของ เจ้าหนี้การค้าและต๋ัวเงินจ่ายประมาณ 87.96 ล้านบาท  เจ้าหนี้เงินประกันผลงานประมาณ 17.49 ล้านบาท  เงิน

มัดจําค่างานรับล่วงหน้าประมาณ  20 ล้านบาท  และอื่นๆเพิ่มข้ึนประมาณ 1.96 ล้านบาท  เป็นประเภทหนี้สินไม่หมุนเวียน

จํานวน 17.21 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2557  ประมาณ 5.52 ล้านบาท ซ่ึงเป็นการลดลงในส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซ้ือ

ประมาณ  6.15 ล้านบาท  และอื่นๆ เพ่ิมข้ึนประมาณ 0.63 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ตามงบการเงินรวมมีจํานวน 911.04 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนซ่ึง

เท่ากับ 883.94 ล้านบาท โดยในส่วนเฉพาะของบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 916.74 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนซ่ึงเท่ากับ 

872.92 ล้านบาท ท้ังนี้ในระหว่างปี บริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นเงิน 181.04 ล้านบาท  ตามงบการเงินรวมบริษัทมีอัตราส่วน

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.28 เท่า  และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอยู่ท่ีร้อยละ 22.56 

ในระหว่างปี 2558 บริษัทมีการเพ่ิมทุนจากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทได้รับชําระค่าหุ้นและส่วนเกินมูลค่า
หุ้นเพ่ิมข้ึนจํานวนรวม 22.64 ล้านบาท 

 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ในปี 2558  บริษัทและบริษัทย่อยได้ทําสัญญาจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)  ให้แก่ผู้สอบบัญชี  แห่งบริษัท  

แกรนท์ ธอนตัน จํากัด เป็นจํานวนเงินรวม 975,000 บาท ซ่ึงเป็นค่าสอบบัญชีท่ีเป็นส่วนเฉพาะของบริษัท 715,000 บาท และ 

ส่วนของบริษัทย่อยจํานวน 260,000 บาท   ท้ังนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ 

เป็นต้น ซ่ึงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี  

บริษัทไม่มีค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) ท่ีจ่ายให้กับผู้สอบบัญชี สํานักงานผู้สอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด และ
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีดังกล่าว 
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รายการระหว่างกัน 
 

ในการประกอบธุรกิจ บริษัทได้มีการทํารายการระหว่างกันกับบริษัท เอ็กซิลอน จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือ

หุ้นจํานวนร้อยละ 51 และ หุ้นอีกจํานวนร้อยละ 49 ถือโดยกลุ่มบุคคลอ่ืนซ่ึงไม่ได้เป็นท้ังบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง และ 

บุคคลท่ีมีความเกี่ยวโยงกันกับบริษัท  

รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยใช้ราคาตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดท่ัวไป หรือเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลง
กันไว้สําหรับรายการท่ีไม่มีราคาตลาด  โดยข้อมูลรายละเอียดรายการระหว่างกันได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 5 สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน 

เม่ือบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  แล้ว คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือการ
จําหน่ายสินทรัพย์ท่ีสําคัญของบริษัท 

 ท้ังนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็นของการ
เข้าทํารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดําเนิน
ธุรกิจปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาท่ีเกิดข้ึนจริงกับบุคคลภายนอก ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับ
ดูแลกจิการไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของ
บริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ และ/หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกัน
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบหรือการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท  

บริษัทได้ยึดถือตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการท่ีเกี่ยวโยงกันและ/หรือการได้มา
หรือจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนซ่ึงจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมการปฏิบัติรวมถึงการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ผู้ลงทุนท่ัวไปและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การขออนุมัติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดไว้ ท้ังนี้กรรมการหรือผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วน
ได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธ์ิออกเสียงในกระบวนการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วน
เกี่ยวข้อง 

 

นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันรวมท้ังการได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ในอนาคต 

การเข้าทํารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตจะต้องเป็นไปตามมาตรการท่ีได้กําหนดไว้แล้วข้างต้น 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 

ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ ได้
กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทจัดทํางบการเงินเพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาท่ีเป็นจริงและ
สมเหตุผล 

 ฝ่ายบริหารได้จัดทํางบการเงินข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยได้เลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและ
ถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดทํางบการเงิน รวมท้ังการ
เปิดเผยข้อมูลท่ีสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด ในการตรวจสอบฝ่าย
บริหารได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว 

 คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกํากับดูแลรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ซ่ึงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน มีการใช้นโยบายท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ ตลอดจนสอบทานให้บริษัทมีระบบ
การควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการทุจริตหรือการดําเนินการท่ี
ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญและเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาทรัพย์สินของบริษัท โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ
กํากับดูแลกิจการ ได้ปรากฏในรายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ในรายงานประจําปีแล้ว 

 จากวิธีปฏิบัติและการกํากับดูแลข้างต้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัท ไพลอน จํากัด 
(มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานได้ถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง            

 

 

 
 

 
 
 
 

 

     (นายเสรี จินตนเสรี)       (นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล) 

        ประธานกรรมการ                                  กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีดร.ปัญจะ เสนาดิสัย เป็น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุลและ ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียรเป็นกรรมการ
ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการได้ปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยกําหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการซ่ึง
สอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทเป็นวาระประจํา  

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ได้มีการประชุมท้ังสิ้น 5 ครั้ง โดยได้พิจารณาและ
ดําเนินการเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. สอบทานการรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน
ประจําปีสําหรับปี 2558 ร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหาร เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และเป็นไปตามประกาศ
ของ ก.ล.ต.และ ตลท. ซ่ึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนท่ัวไปในการนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและประกาศท่ี
เกี่ยวข้อง รวมท้ังให้การสนับสนุนและติดตามการนํามาตรฐานบัญชีสากล (IFRS) มาปฏิบัติ ตามที่สภาวิชาชีพ
บัญชีและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ให้แนวทางไว้ นอกจากนี้ในปี 
2558 คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการได้ร่วมหารือกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 1 ครั้ง 
เพ่ือให้ความม่ันใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 

2. การสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายใน โดยพิจารณาจากรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญชี ซ่ึงผู้สอบบัญชี ได้ให้ความเห็น
สอดคล้องกันว่า ไม่พบประเด็นข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคัญในปี 2558 นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ
และกํากับดูแลกิจการได้พิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยรวมท้ัง
พิจารณาคําถามท่ีใช้ในแบบประเมินท่ีจัดทําข้ึนตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซ่ึงผลการประเมินในปี 2558 พบว่า หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอ เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล 
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3. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ชญตร์ จํากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
อิสระต่ออีก  1 ปี และได้อนุมัติขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายในประจําปี 2558 โดยให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลท. หรือ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการได้สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการท่ีจะม่ันใจได้ว่าการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

5. รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ในปี 2558 บริษัทไม่มีรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ท่ีเป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการท่ีเกี่ยวโยงกันและ/หรือการได้มาหรือจําหน่ายไป
ซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 

หากมีรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบและ
กํากับดูแลกิจการจะพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปี และราย
ไตรมาส เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายการท่ีเกิดข้ึนนั้นสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้ดําเนินตามเงื่อนไข
ทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

6. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ังผู้ซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการได้พิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ 
ธอนตัน จํากัด แล้วมีความเห็นว่าเป็นผู้มีความเป็นอิสระ  มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และ
ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง ส่งมอบงานตรงตามเวลา รวมท้ังเป็นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับอนุมัติจาก ก.ล.ต. 
จึงเห็นควรให้ นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ เลข
ทะเบียน 3322 หรือนายธีรศักด์ิ ฉั่วศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสด์ิ เลขทะเบียน 
6977 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล เลขทะเบียน 6624 หรือนายนรินทร์ จูระมงคล เลขทะเบียน 
8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2559 และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป (ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าว
ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท แก
รนท์ ธอนตัน จํากัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีท่ีบริษัท 
แกรนท์ ธอนตัน จํากัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอ่ืนแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งต้ัง
ผู้สอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีอ่ืนได้ และขอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 มอบอํานาจให้
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ท้ังสองกรณีข้างต้น) 
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7. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงกับฝ่ายบริหารและผู้
ตรวจสอบภายใน และเห็นว่าฝ่ายบริหารมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและเพียงพอ และได้
บริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

8. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการได้สอบทานกับฝ่ายบริหารในเร่ืองการปฏิบัติของบริษัทตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยสนับสนุนกําหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทําผิด
กฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง หรือระบบการควบคุมภายในท่ีบกพร่อง ผ่านทาง
คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ หรือทางเลขานุการบริษัท เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
โดยบริษัทจะคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส ท้ังนี้ในปี 2558 บริษัท ไม่ได้รับการ
ร้องเรียนใดๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย  

9. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการปีละหนึ่งคร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ
เพ่ือให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมาครบถ้วนตามท่ีได้รับมอบหมาย และหน้าท่ีความรับผิดชอบ
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติท่ีดีของ ตลท.  

10. คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่าง
น้อยไตรมาสละ  1 ครั้ง 

จากการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า 
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม รวมท้ังมีกระบวนการท่ีช่วยให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัท
เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการจัดทําและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลา และมีการเปิดเผยข้อมูลในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

 

 

 

 

 

 

                 (ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 2 ท่าน และกรรมการท่ี
ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
โดยมีศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล 
และดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุลเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยในรอบปี 2558 คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุมท้ังสิ้น 2 ครั้ง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกคนเข้าร่วมประชุม
ทุกครั้ง โดยได้พิจารณาและดําเนินการเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมท้ังคุณสมบัติของกรรมการ  

2. พิจารณาคัดเลือก สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และเสนอชื่อ
เป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง 

3. พิจารณาการจัดสรรค่าตอบแทนของคณะกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ภายในวงเงินท่ีได้รับ
อนุมัติจากผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรท่ีได้กําหนดไว้ 

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 2557 และจัดสรรค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

5. พิจารณางบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ประจําปี 
2558 โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทนเฉลี่ยของตลาดเอ็ม เอ ไอ 
ค่าตอบแทนเฉลี่ยของบริษัทท่ีมีระดับรายได้ และกําไรสุทธิใกล้เคียงกัน ปริมาณงานและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติ 

6. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจําปี 
2558 และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

7. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ครอบคลุมและชัดเจนย่ิงข้ึนตาม
กฎหมายท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  
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 จากการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทได้
คัดเลือกและสรรหาผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมท้ังพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของผู้ท่ีจะได้รับคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการ รวมถึงโครงสร้าง
และองค์ประกอบท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้อย่างเหมาะสม และภายในวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนได้รายงานผลการปฏบิัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้งท่ีมีการประชุม 

  
                

                                                                                                                (ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร) 
                                                                                   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

 

 

เสนอ    ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน

รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือ

หุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเร่ือง

อ่ืนๆ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบ

กระแสเงินสด สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเรื่องอ่ืนๆ  

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินของไทย และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทํางบการเงินท่ี

ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ ไม่ว่าจะเกิดการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า โดยได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย ซ่ึงกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน
และปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระสําคัญหรือไม่ 
 
การตรวจสอบกระทําโดยการปฎิบัติงานด้วยวิธีต่างๆเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการ

แสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมิน

ความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้อง
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ตามที่ควรของบริษัท เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น

ต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ี

ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําข้ึนโดยผู้บริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบ

การเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รวบรวมมานั้น เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ของข้าพเจ้า 

 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวข้างต้นแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และผลการดําเนินงานรวมและ

กระแสเงินสดรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และแสดงฐานะการเงิน ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันเฉพาะของบริษัท ไพลอน จํากัด 

(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 

 

เรื่องอื่น 

งบการเงินรวมของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ งบการเงินเฉพาะของบริษัท   ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอ่ืนในสํานักงานเดียวกันกับ

ข้าพเจ้า โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2558  

 

นางสาวศันสนีย์  พูลสวัสด์ิ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ทะเบียนเลขท่ี 6977 

 
กรุงเทพมหานคร 
23 กุมภาพันธ์ 2559 
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บรษิัท ไพลอน จาํกัด (มหาชน) 79 

 

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 113,999,475         221,687,742        113,551,375         219,856,032        

เงินลงทุนชัว่คราว 7 427,799,092         241,865,206        427,797,092         241,408,819        

ลูกหน้ีการค้าและตัว๋เงินรับ 

   - ลูกค้าทัว่ไป - สุทธิ 8 89,949,045           149,753,604        87,559,866           122,840,034        

   - บริษัทย่อย 5, 8 -                      -                     32,197,353           47,899,131          

รายได้ค้างรับที่ยังไมไ่ด้เรียกชําระ 9 120,896,864         200,960,769        115,210,057         188,071,600        

ลูกหน้ีอื่น - บริษัทย่อย 5 -                      -                     55,871                 84,496                

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อย 5 -                      -                     9,500,000            26,000,000          

งานระหวา่งก่อสร้างตามสัญญา 755,319               17,170,651          755,319               3,636,623            

วสัดุและอะไหล่คงเหลือ 32,817,745           39,860,699          32,713,879           36,763,222          

ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน - สุทธิ 10 46,315,739           62,107,697          42,950,261           52,514,099          

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวสัดุ 7,368,488            8,982,213            7,368,488            8,858,171            

เงินจ่ายล่วงหน้าค่างาน - บริษัทย่อย 5 -                      -                     -                      3,458,539            

สินทรัพย์หมนุเวยีนอื่น 15,892,767           33,540,659          13,590,492           30,390,148          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 855,794,534         975,929,240        883,250,053         981,780,914        

สินทรัพย์ไมห่มุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผกูพนั 11 21,565,000           38,281,506          11,565,000           21,090,560          

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 12 -                      -                     -                      11,474,523          

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 13 263,665,263         226,787,589        253,138,166         211,095,833        

เงินมดัจําและเงินประกัน 7,424,998            4,820,283            5,051,493            2,114,754            

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน 12,441,929           17,308,409          -                      -                     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 14 2,721,983            2,394,400            2,721,983            2,394,400            

รวมสินทรัพย์ไมห่มุนเวียน 307,819,173         289,592,187        272,476,642         248,170,070        

รวมสินทรัพย์ 1,163,613,707      1,265,521,427      1,155,726,695      1,229,950,984      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 1

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 15 8,689,582           12,228,915         -                    -                    

เจ้าหน้ีการค้าและตัว๋เงินจ่าย 8 89,903,113         177,868,053        88,129,381         155,118,454        

เจ้าหน้ีค่าซื้อสินทรัพย์ 23,010,605         -                    23,010,605         -                    

หน้ีสินที่จะถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี

 - หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 16 9,622,572           10,732,202         9,268,752           10,248,548         

 - หน้ีสินตามภาระผกูพนัสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 5, 17 1,097,875           802,698              1,097,875           564,751              

เจ้าหน้ีเงินประกันผลงาน 10 9,783,520           27,278,081         2,634,117           9,771,176           

เจ้าหน้ีเงินประกันผลงาน - บริษัทย่อย 5 -                    -                    -                    10,353,829         

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 38,639,454         41,361,077         31,947,166         29,969,010         

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริษัทย่อย 5 -                    -                    6,115,529           37,813,219         

เงินมดัจําค่างานรับล่วงหน้า 41,462,215         61,394,617         41,462,215         61,035,230         

ค่าเผือ่ผลขาดทุนที่คาดวา่จะเกิดข้ึนจากการก่อสร้าง -                    1,668,886           -                    26,911               

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 2,722,495           7,629,094           2,722,495           7,629,094           

หน้ีสินหมนุเวยีนอื่น 10,437,814         17,895,106         9,899,736           12,788,776         

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 235,369,245        358,858,729        216,287,871        335,318,998        

หน้ีสินไมห่มุนเวียน
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 16 9,082,368           15,235,456         8,958,260           14,789,794         

หน้ีสินตามภาระผกูพนัสําหรับ

     ผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ 5, 17 8,122,839           7,486,742           7,813,389           6,926,162           

รวมหน้ีสินไมห่มุนเวียน 17,205,207         22,722,198         16,771,649         21,715,956         

รวมหน้ีสิน 252,574,452        381,580,927        233,059,520        357,034,954        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
    ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามญั มลูค่าหุ้นละ 1 บาท

- ทุนจดทะเบียน 374,999,359 หุ้น 374,999,359        374,999,359        374,999,359        374,999,359        

- ทุนที่ออกและชําระแล้ว 374,936,698 หุ้น 18

  (2557 : 362,074,343 หุ้น)  374,936,698        362,074,343        374,936,698        362,074,343        

    ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 18 153,825,441        144,050,051        153,825,441        144,050,051        

    กําไรสะสม

- จัดสรรเพือ่สํารองตามกฎหมาย 19 37,979,500         34,801,500         37,979,500         34,801,500         

- ยังไมไ่ด้จัดสรร 20 349,995,302        331,990,136        355,925,536        331,990,136        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 916,736,941        872,916,030        922,667,175        872,916,030        

ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที่ไมอ่ยู่ในอํานาจควบคุม 21 (5,697,686)          11,024,470         -                    -                    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 911,039,255        883,940,500        922,667,175        872,916,030        

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,163,613,707     1,265,521,427     1,155,726,695     1,229,950,984     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายได้จากการรับจ้างงานก่อสร้าง 9, 26 1,221,311,910 1,367,875,516  1,203,763,457  1,154,077,475  

ต้นทุนจากการรับจ้างงานก่อสร้าง 5 (914,391,562) (1,062,678,007) (869,907,327)   (859,385,834)    

กําไรขัน้ต้น 306,920,348 305,197,509     333,856,130    294,691,641     

รายได้อื่น 5, 22 15,224,897 5,921,799        14,910,229      14,218,142       

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 322,145,245 311,119,308     348,766,359    308,909,783     

ค่าใช้จ่ายในการขาย (1,944,537) (1,746,052)       (1,934,537)       (1,734,437)       

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (76,753,041) (70,318,642)      (70,855,781)     (56,733,642)      

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 -                          -                  (11,474,523)     (14,025,477)      

กลับรายการค่าเผือ่ (ค่าเผือ่) หน้ีสงสัยจะสูญ 8, 10 (1,695,789) 5,919,705        (195,354)         (111,677)          

รวมค่าใช้จ่าย 5, 23 (80,393,367) (66,144,989)      (84,460,195)     (72,605,233)      

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 241,751,878 244,974,319     264,306,164    236,304,550     

ต้นทุนทางการเงิน (2,308,561) (2,147,765)       (1,610,486)       (1,893,199)       

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 239,443,317 242,826,554     262,695,678    234,411,351     

ภาษีเงินได้ 14 (54,545,156) (50,023,862)      (54,545,156)     (50,023,862)      

กําไรสําหรับปี 184,898,161 192,802,692     208,150,522    184,387,489     

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นสําหรับปี
รายการท่ีต้องไมจั่ดประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก

     คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษี 14 599,971 (311,777)          -                 (274,658)          

รวมกําไรเบด็เสร็จสําหรับปี 185,498,132 192,490,915     208,150,522    184,112,831     

การแบง่ปันกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
ส่วนที่เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัท 201,914,303 195,551,732     208,150,522    184,387,489     

ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที่ไมอ่ยู่ในอํานาจควบคุม 21 (17,016,142) (2,749,040)       -                 -                  

184,898,161 192,802,692     208,150,522    184,387,489     

การแบง่ปันกําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับปี
ส่วนที่เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัท 202,220,288 195,258,143     208,150,522    184,112,831     

ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที่ไมอ่ยู่ในอํานาจควบคุม 21 (16,722,156) (2,767,228)       -                 -                  

185,498,132 192,490,915     208,150,522    184,112,831     

กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน 25

กําไร (บาทต่อหุ้น) 0.54 0.67                0.56               0.63                

จํานวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (หุ้น) 370,954,654 291,720,074 370,954,654 291,720,074

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4

งบการเงินเฉพาะของบริษัทงบการเงินรวม
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บรษิัท ไพลอน จาํกัด (มหาชน) 83 

 

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

จัดสรรเพื่อ ส่วนได้เสียใน
ทุนเรือนหุ้นที่ ส่วนเกิน สํารองตาม ยังไมไ่ด้ รวมส่วนของ บริษัทย่อยที่ไมอ่ยู่ รวมส่วนของ

หมายเหตุ รับชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จัดสรร ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอํานาจควบคุม ผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 278,029,122       80,175,684        24,913,500        230,028,700       613,147,006       13,791,698        626,938,704       

เพิม่ทุนระหวา่งปี 18 84,045,221        63,874,367        -                   -                   147,919,588       -                   147,919,588       

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                   -                   -                   195,258,143       195,258,143       (2,767,228)         192,490,915       

จ่ายเงินปนัผล 20 -                   -                   -                   (83,408,707)       (83,408,707)       -                   (83,408,707)       

จัดสรรเพือ่สํารองตามกฎหมาย 19 -                   -                   9,888,000          (9,888,000)         -                   -                   -                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 362,074,343       144,050,051       34,801,500        331,990,136       872,916,030       11,024,470        883,940,500       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 362,074,343       144,050,051       34,801,500        331,990,136       872,916,030       11,024,470        883,940,500       

เพิม่ทุนระหวา่งปี 18 12,862,355        9,775,390          -                   -                   22,637,745        -                   22,637,745        

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                   -                   -                   202,220,288       202,220,288       (16,722,156)       185,498,132       

จ่ายเงินปนัผล 20 -                   -                   -                   (181,037,122)      (181,037,122)      -                   (181,037,122)      

จัดสรรเพือ่สํารองตามกฎหมาย 19 -                   -                   3,178,000          (3,178,000)         -                   -                   -                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 374,936,698       153,825,441       37,979,500        349,995,302       916,736,941       (5,697,686)         911,039,255       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 5                      

(หน่วย : บาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

กําไรสะสม
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บรษิัท ไพลอน จาํกัด (มหาชน) 84 

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

จัดสรรเพื่อ
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน สํารองตาม ยังไมไ่ด้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ที่ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จัดสรร ผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 278,029,122            80,175,684              24,913,500              241,174,012            624,292,318            

เพิม่ทุนระหวา่งปี 18 84,045,221              63,874,367              -                         -                         147,919,588            

กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                         -                         -                         184,112,831            184,112,831            

จ่ายเงินปนัผล 20 -                         -                         -                         (83,408,707)             (83,408,707)             

จัดสรรเพือ่สํารองตามกฎหมาย 19 -                         -                         9,888,000                (9,888,000)               -                         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 362,074,343            144,050,051            34,801,500              331,990,136            872,916,030            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 362,074,343            144,050,051            34,801,500              331,990,136            872,916,030            

เพิม่ทุนระหวา่งปี 18 12,862,355              9,775,390                -                         -                         22,637,745              

กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                         -                         -                         208,150,522            208,150,522            

จ่ายเงินปนัผล 20 -                         -                         (181,037,122)           (181,037,122)           

จัดสรรเพือ่สํารองตามกฎหมาย 19 -                         -                         3,178,000                (3,178,000)               -                         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 374,936,698            153,825,441            37,979,500              355,925,536            922,667,175            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 6                            

(หน่วย : บาท)
กําไรสะสม
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 85 

 

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

(หน่วย : บาท)

2558 2557 2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 239,443,317   242,826,554   262,695,678   234,411,351   

รายการปรับปรุงเพื่อกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็น
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

ค่าเสื่อมราคา 44,162,295    40,372,235    39,427,363    35,666,231    

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 1,141,834      1,376,390      1,057,223      1,142,237      

ค่าเผือ่ (กลับรายการค่าเผือ่) ขาดทุนที่คาดวา่จะเกิดข้ึนจากการก่อสร้าง (1,668,886)     (21,389,114)   (26,911)         1,278,268      

ค่าเผือ่ (กลับรายการค่าเผือ่) หน้ีสงสัยจะสูญ 1,695,789      (5,919,705)     195,354         111,677         

ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายอุปกรณ์ (388,818)        (53,456)         (300,426)        94                

ค่าเผือ่การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย -               -               11,474,523    14,025,477    

ดอกเบี้ยรับ (9,063,144)     (4,299,412)     (9,792,352)     (7,447,306)     

ดอกเบี้ยจ่าย 2,308,561      2,147,765      1,610,486      1,893,199      

เงินสดรับจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
      และหน้ีสินดําเนินงาน 277,630,948   255,061,257   306,340,939   281,081,228   

   สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น)
ลูกหน้ีการค้าและตัว๋เงินรับ 48,636,361    (99,544,343)   41,314,183    (76,639,199)   

รายได้ค้างรับที่ยังไมไ่ด้เรียกชําระ 80,063,905    93,745,062    72,861,543    59,124,617    

ลูกหน้ีอื่น - บริษัทย่อย -               -               28,625          1,791,851      

งานระหวา่งก่อสร้างตามสัญญา 16,415,332    21,400,630    2,881,304      (2,314,855)     

วสัดุและอะไหล่คงเหลือ 7,042,954      (5,361,114)     4,049,343      (6,342,631)     

ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน 7,749,601      13,660,706    1,521,481      (2,185,804)     

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวสัดุ 1,613,725      1,970,931      1,489,683      (4,116,979)     

เงินจ่ายล่วงหน้าค่างาน - บริษัทย่อย -               -               3,458,539      19,954,150    

สินทรัพย์หมนุเวยีนอื่น 18,304,664    8,783,419      17,528,200    8,126,012      

เงินมดัจําและเงินประกัน (2,604,715)     320,266         (2,936,739)     2,038,961      

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน 7,592,051      7,637,224      -               2,352,038      

   หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)
เจ้าหน้ีการค้าและตัว๋เงินจ่าย (78,492,531)   49,092,888    (57,516,664)   61,012,726    

เจ้าหน้ีการค้า - บริษัทย่อย -               -               -               (16,489)         

เจ้าหน้ีเงินประกันผลงาน (9,452,204)     107,422         905,298         (151,461)        

เจ้าหน้ีเงินประกันผลงาน - บริษัทย่อย -               -               (10,353,829)   (4,469,629)     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (2,721,623)     (19,702,552)   1,978,156      (16,176,880)   

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริษัทย่อย -               -               (31,697,690)   (46,805,947)   

เงินมดัจําค่างานรับล่วงหน้า (19,932,402)   (10,876,496)   (19,573,015)   2,698,716      

หน้ีสินหมนุเวยีนอื่น (7,457,292)     6,275,551      (2,889,040)     3,798,314      

เงินสดได้มาจากการดําเนินงาน 344,388,774   322,570,851   329,390,316   282,758,739   

รับดอกเบี้ย 8,406,372      4,542,931      9,063,808      7,689,086      

จ่ายดอกเบี้ย (1,919,150)     (1,790,927)     (1,247,358)     (1,571,994)     

จ่ายภาษีเงินได้ (62,504,909)   (58,274,322)   (59,779,337)   (48,557,964)   

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 288,371,087   267,048,533   277,427,428   240,317,867   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7                  

งบการเงินเฉพาะของบริษัทงบการเงินรวม
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 86 

 

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

(หน่วย : บาท)

2558 2557 2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผกูพนัลดลง 16,716,506       3,159,918        9,525,560        971,120           

เงินลงทุนชัว่คราวเพิม่ข้ึน (185,933,886)    (190,610,909)    (186,388,273)    (190,292,276)    

รับคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย -                  -                  16,500,000       42,000,000       

เงินสดรบัจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 3,629,726        121,495           2,437,850        -                  

ซื้อสินทรัพย์ถาวร (57,743,169)      (33,455,789)      (57,069,412)      (31,321,685)      

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (223,330,823)    (220,785,285)    (214,994,275)    (178,642,841)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิม่ข้ึน (ลดลง) (3,539,333)       12,228,915       -                  -                  

เงินสดรับจากการเพิม่ทุนของบริษัท 22,637,745       147,919,588     22,637,745       147,919,588     

จ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาว -                  (3,640,000)       -                  (3,640,000)       

จ่ายชําระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (10,789,821)      (9,030,419)       (10,338,433)      (8,421,089)       

จ่ายเงินสดปนัผล (181,037,122)    (83,408,707)      (181,037,122)    (83,408,707)      

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (172,728,531)    64,069,377       (168,737,810)    52,449,792       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (107,688,267)    110,332,625     (106,304,657)    114,124,818     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 221,687,742     111,355,117     219,856,032     105,731,214     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินปี 113,999,475     221,687,742     113,551,375     219,856,032     

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
รายการที่ไมใ่ช่เงินสด :

- บริษัทซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 3,527,103        7,500,000        3,527,103        7,500,000        

- ซื้อเครื่องจักรโดยยังไมไ่ด้จ่ายชําระ 23,010,605       -                  23,010,605       -                  

- จัดสรรสํารองตามกฎหมาย 3,178,000        9,888,000        3,178,000        9,888,000        

- หักกลบลูกหน้ีการค้ากับเจ้าหน้ีการค้า 9,472,409        -                  9,472,409        -                  

- หักกลบลูกหน้ีเงินประกันผลงานกับเจ้าหน้ีเงินประกันผลงาน 8,042,357        -                  8,042,357        -                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8                    

งบการเงินเฉพาะของบริษัทงบการเงินรวม
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  
 
1. ข้อมูลท่ัวไป 
  
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) “บริษัท”  เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 170/16 ซอยสาม
มิตร (สุขุมวิทซอย 16) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 
บริษัทได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เข้าไปซ้ือ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีผลตั้งแต่วันท่ี 6 สิงหาคม 2558 
 
กลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับ ให้บริการงานก่อฐานรากอาคารด้วยเสาเข็มชนิดหล่อ การทําเสาเข็มชนิดเจาะ การรับงานฐานราก
อื่นๆ และให้บริการรับเหมาก่อสร้าง  
 
รายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 2  
 
2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงินรวม 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินน้ีได้จัดทําข้ึนเป็นทางการเป็นภาษาไทยตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 การแปลงบการเงินฉบับน้ี
เป็นภาษาอ่ืน ให้ยึดถืองบการเงินท่ีจัดทําข้ึนเป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ์ 
 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรอื
หลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่น้ัน ไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริษัทอย่างเป็นสาระสําคัญ 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซ่ึงมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป และไม่ได้
นํามาใช้ในการจัดทํางบการเงินน้ี ท้ังน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่บางฉบับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานของกลุ่มบริษัท ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีอาจเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัท 
บริษัทไม่มีแผนท่ีจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง
 
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ข้อผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะของบริษัท
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กําไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่ีอาจ

เกิดขึ้น 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3           
(ปรับปรุง 2558) 

การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 
2558) 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานท่ี
ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 
2558)   

ส่วนงานดําเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 
2558) 

งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 
2558)  

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 
2558) 

สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่งจูงใจท่ีให้แก่ผู้เช่า 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 
2558) 

ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรือของผู้ถือหุ้น 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง
 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 
2558) 

การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 
(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 
(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14
(ปรับปรุง 2558) 

ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุน
ขั้นต่ําและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่าน้ี สําหรับมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับท่ี 19 
 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15
(ปรับปรุง 2558) 

สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 
(ปรับปรุง 2558) 

การจ่ายสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 
(ปรับปรุง 2558) 

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

 
กลุ่มบริษัทได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทจากการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี  ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญตอ่งบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบัติ   
 
(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า  
 
งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปน้ีท่ีใช้ทางเลือกในการวัดมูลค่าในแต่ละรอบ
ระยะเวลารายงาน 
 

รายการ เกณฑ์การวัดมูลค่า
หน้ีสินตามภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์พนักงาน มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ท่ี กําหนดไว้ ได้

เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 17 
 
(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ  
 
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและข้อสมมติฐาน
หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับ สินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว้ 
 
ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึก
โดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป 
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 ข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีสําคัญซ่ึงมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสําคัญท่ีเป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงจํานวนเงินท่ี
รับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี  
 

หมายเหตุข้อ  9 รายได้จากการรับจ้างงานก่อสร้าง
หมายเหตุข้อ  14 สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หมายเหตุข้อ  17 หน้ีสินตามภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

 
เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมน้ีได้รวมงบการเงินของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย คือ 
 

  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
ช่ือบริษัทย่อย  2558 2557 ลักษณะธุรกิจ
   
บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด  51 51 ให้บริการรับออกแบบ ก่อสร้าง ท่ีปรึกษา และตกแต่ง

สําหรับสิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
 
บริษัทย่อย 
บริษัทย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท  การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปร
จากการเกี่ยวข้องกับกิจการน้ันและมีความสามารถในการใช้อํานาจเหนือกิจการน้ันทําให้เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของ
บริษัท  งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันท่ีมีการควบคุมจนถึงวันท่ีการควบคุมสิ้นสุดลง  
 
ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย และยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อยได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว 
 
งบการเงินรวมถูกจัดทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีท่ีเหมือนกัน หรือเหตุการณ์ทางบัญชีท่ีคล้ายคลึงกัน
สําหรับการจัดทํางบการเงินเฉพาะของบริษัท และบริษัทและบริษัทย่อยมีรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน 
 
งบการเงินน้ีได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้มีอํานาจของบริษัทเมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2559 
 
3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 
นโยบายการบัญชีท่ีนําเสนอดังต่อไปน้ีได้ถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
                
การรับรู้รายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
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รายได้ 
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง รับรู้ตามอัตราส่วนของงานก่อสร้างท่ีทําเสร็จกับงานก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญาโดยพิจารณาจากการ
สํารวจทางกายภาพ รายได้ท่ีรับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกําหนดเรียกชําระตามสัญญา แสดงไว้เป็น “รายได้ค้างรับท่ียังไม่ได้เรียกชําระ” ในงบ
แสดงฐานะการเงิน 
 
รายได้ค่าเช่า รับรู้ตามระยะเวลาเช่า รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วเสร็จ 
 
ต้นทุน 
ต้นทุนงานก่อสร้าง บันทึกตามอัตราส่วนร้อยละของงานท่ีทําเสร็จของต้นทุนโดยประมาณ โดยจะบันทึกสํารองผลขาดทุนสําหรับ
โครงการก่อสร้างท้ังจํานวน เมื่อทราบแน่ชัดว่าโครงการก่อสร้างน้ันจะประสบผลขาดทุน ผลต่างระหว่างต้นทุนท่ีบันทึกตามอัตราส่วน
ร้อยละของงานท่ีทําเสร็จของราคาต้นทุนโดยประมาณและต้นทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นจริงบันทึกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือหน้ีสิน
หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน แล้วแต่ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริงจะสูงกว่าหรือต่ํากว่าต้นทุนโดยประมาณ 
 
ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 
 
ผลประโยชน์พนักงาน 
บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
คงค้าง 
 
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 
บริษัทและพนักงานบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพชนิดจ่ายสมทบ ซ่ึงพนักงานและบริษัทจ่ายสมทบเป็นรายเดือน 
สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินท่ีบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในปีท่ีเกิดรายการ 
 
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)  
บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้
ภาระผูกพนัน้ีในงบการเงินในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี 
 
บริษัทและบริษัทย่อยคิดคํานวณหนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย  
 
กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains or losses) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
เงินเดือนและค่าแรงและอื่นๆ ในการคํานวณผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานแสดงไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทท่ีมีสภาพคล่องสูง    (ซ่ึงไม่ได้ใช้เป็น
หลักประกัน) และพร้อมท่ีจะเปลี่ยนเป็นเงินสดท่ีแน่นอนเมื่อครบกําหนด ซ่ึงมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อย 
 
เงินลงทุนช่ัวคราว 
เงินลงทุนช่ัวคราว ประกอบด้วย เงินฝากประจํา และใบรับเงินฝากประจําท่ีครบกําหนดไม่เกิน 1 ปี ซ่ึงแสดงตามมูลค่าตามราคาทุน  
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ลูกหน้ีการค้า 
ลูกหน้ีการค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไว้เท่ากับจํานวนท่ีคาดว่าจะ
เรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ท้ังน้ีโดยประมาณข้ึนจากประสบการณ์ในการเก็บหน้ี และพิจารณาถึงสถานะของลูกหน้ีในปัจจุบัน 
 
วัสดุและอะไหล่คงเหลือ 
 สินค้าคงเหลือ - วัสดุและอะไหล่ แสดงตามราคาทุนโดยใช้เกณฑ์ถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะ
ต่ํากว่า วัสดุและอะไหล่ จะถือเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนงานก่อสร้างเมื่อมีการเบิกใช้ 
 
 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท บันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุน การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยจะบันทึกเป็นค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน เมื่อมีข้อบ่งช้ีว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต่ํากว่ามูลค่าตามบัญชี 
 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุน ซ่ึงคํานวณจากราคาซ้ือสินทรัพย์ท้ังท่ีเป็นเงินสดและจํานวนเทียบเท่า    เงินสดในการทํา
ให้สินทรัพย์น้ันอยู่ในสถานท่ีหรือสภาพท่ีพร้อมท่ีจะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ อาคาร และอุปกรณ์ แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วย
ราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ต้นทุนและค่าเสื่อมราคาสะสมของทรัพย์สินจะถูกตัดออกจากบัญชีเมื่อทรัพย์สินถูกขายหรือเลิกใช้
งาน ส่วนกําไรขาดทุนจากการขายทรัพย์สินเหล่าน้ันจะแสดงรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุน 
 
บริษัทและบริษัทย่อยคิดค่าเสื่อมราคา อาคาร และอุปกรณ์ ด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใหป้ระโยชน์โดยพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหาก
จากกันเมื่อแต่ละส่วนประกอบน้ันมีสาระสําคัญและมีอายุการให้ประโยชน์ต่างกัน อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์มีดังน้ี 
 

 ปี 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 5 - 20 
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ 5 - 10 
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สํานักงาน 3 - 5 
ยานพาหนะ 5
 

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 
 
รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้มีสภาพดีขึ้น จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซม ค่า
บํารุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดขึ้น 
 
สัญญาเช่า – กรณีท่ีบริษัท และบริษัทย่อยเป็นผู้เช่า 
การเช่าอุปกรณ์ ซ่ึงพิจารณาว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของท้ังหมดได้โอนให้บริษัทและบริษัทย่อยแล้ว ถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกมูลค่าของสินทรัพย์เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรือ
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า โดยจํานวนเงินท่ีต้องจ่ายจะแบ่งเป็นส่วนของ
หน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อให้จํานวนเงินท่ีต้องจ่ายในแต่ละงวดมีจํานวนคงท่ี ค่าเช่าซ่ึงต้องจ่ายตามภาระผูกพันหักกับ
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า 
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน จะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุของการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์น้ัน  
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การเช่าสินทรัพย์โดยท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของยังคงตกอยู่กับผู้ให้เช่า จะถูกจัดเป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน การ
ชําระเงินภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงาน จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน
จากการยกเลิกสัญญาเช่าดําเนินงานกอ่นหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับท่ีต้องจา่ยให้ผู้ใหเ้ช่า จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลา
บัญชีท่ีมีการยกเลิกสัญญา 
 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ณ วันสิ้นปีบัญชี บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่ามีข้อบ่งช้ีของสินทรัพย์ว่ามีการด้อยค่าหรือไม่ หากมีข้อบ่งช้ีว่ามีการด้อยค่า บริษัท
และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หากราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
บริษัทและบริษัทย่อยปรับปรุงลดมูลค่าของสินทรัพย์น้ันลดลงให้เท่ากับมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ในงบกําไรขาดทุน มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์น้ัน
แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 
 
ภาษีเงินได้ 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวด ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีถูกรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนท่ีเกี่ยวกับรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีท่ีบริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะต้องจ่ายชําระ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษี โดยใช้อัตราภาษีท่ี
ประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
บริษัทและบรษิัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยคํานวณจากผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน กับจํานวนสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีใช้ในทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กับผล
แตกต่างช่ัวคราวเมื่อมีการกลับรายการ โดยใช้อัตราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถนํามาหักกลบกันได้เมื่อบริษัทและบริษัทย่อยมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้น้ีประเมินโดย
หน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกัน หรือหน่วยภาษีต่างกัน เมื่อบริษัทและบริษัทย่อยมีความตั้งใจจะจ่าย
ชําระหน้ีสินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชําระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพื่อเสียภาษีเงินได้ในอนาคตจะมีจํานวน
เพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง 
 
บุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง
หรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท 
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นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซ่ึงมีสิทธิออกเสียงท้ังทางตรงและทางอ้อมเป็นผลให้มี
อิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญกับบริษัท ผู้บริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ท่ีมีอํานาจในการวางแผนและกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานของบริษัท 
 
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
บริษัทแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดขึ้นให้เป็นเงินบาทเพื่อการบันทึกบัญชีโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินท่ีมีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ และมียอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันน้ัน กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายชําระเงินตราต่างประเทศและท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และ
หน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินดังกล่าว รับรู้ในงบกําไรขาดทุน  
 
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปีด้วยจํานวนหุ้นสามัญท่ีออกจําหน่ายและรับชําระแล้วท่ีมีอยู่
ระหว่างปีโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 
 
การจ่ายเงินปันผล 
เงินปันผลจ่าย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงท่ีประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล 
 
ส่วนงานดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท (ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน) จะแสดง
ถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดําเนินงานน้ันโดยตรงรวมถึงรายการท่ีได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล 
 
ประมาณการหน้ีสินและค่าใช้จ่าย และสินทรัพย์ท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
บริษัท และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหน้ีสินและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงินเมื่อมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือเป็นภาระผูกพันท่ี
ค่อนข้างแน่นอนท่ีมีผลสืบเน่ืองจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงอาจทําให้บริษัทหรือบริษัทย่อยต้องชําระหรือชดใช้ตามภาระผูกพันนั้น และ
จํานวนท่ีต้องชดใช้ดังกล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สินทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึ้นจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อมี
ปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอน 
 
4. การประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ข้อสมมติฐาน การใช้ดุลยพินิจ และการจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน 
 

4.1 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ 
 

4.1.1 การรับรู้รายได้จากการก่อสร้าง 
 
ระดับความสําเร็จของงานของแต่ละสัญญาก่อสร้าง ประเมินโดยวิศวกรของบริษัทและบริษัทย่อยซ่ึงพิจารณาจากข้อมูลท่ีมีอยู่ท้ังหมด ณ 
วันท่ีรายงาน โดยให้ความสําคัญเกี่ยวกับเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ งานท่ีทําแล้ว และประมาณการต้นทุนท่ีจะต้องใช้ในการทํางานให้เสร็จ 
ท้ังน้ีข้อสมมติฐานท่ีสําคัญต้องใช้การประมาณการสําหรับต้นทุนท้ังหมดและส่วนท่ีจะได้รับชดเชยจากคําสั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ
งาน ซ่ึงจะมีผลกระทบกับการคํานวณอัตราส่วนงานท่ีทําเสร็จ ต้นทุนและรายได้ท่ีเกิดขึ้นจริงอาจจะสูงกว่าหรือต่ํากว่าท่ีประมาณการไว้ 
ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงมีผลกระทบต่อรายได้และกําไรท่ีรับรู้ในปีถัดไปโดยการปรับปรุงจํานวนเงินท่ีได้บันทึกสะสมไว้ 
 
 



 

 
 รายงานประจําป | 2558

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 95 

4.1.2 การด้อยค่าของลูกหน้ีการค้า 
 
บริษัทและบริษัทย่อยได้บันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ือให้รับรู้ถึงการด้อยค่าของลูกหน้ีการค้าอันอาจเกิดจากการที่ไม่สามารถเรียก
ชําระหน้ีจากลูกหน้ีได้ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญน้ันประเมินจากประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงหน้ีควบคู่กับการสอบทานยอด
คงเหลือของลูกหน้ีคงเหลือ ณ วันท่ีรายงาน 
 

4.1.3 อาคาร และอุปกรณ์ 
 
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ทุกสิ้นปี โดยจะทบทวนค่าเสื่อมราคา
เมื่ออายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ท่ี
เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป 
 

4.1.4 สํารองเผื่อผลขาดทุนสําหรับโครงการก่อสร้าง 
 
บริษัทและบริษัทย่อยสอบทานงานระหว่างก่อสร้าง เพื่อพิจารณาข้อบ่งช้ีว่ามีผลขาดทุนสําหรับโครงการก่อสร้างหรือไม่ เมื่อมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าต้นทุนสูงกว่ารายได้ตามสัญญาก็จะรับรู้ผลขาดทุนท่ีจะเกิดขึ้นไว้ในงบกําไรขาดทุน ท้ังน้ี ขึ้นอยู่กับการใช้ดุลย
พินิจของผู้บริหาร 
 

4.1.5 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 
 
บริษัทพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็นระยะ
เวลานาน ซ่ึงความมีสาระสําคัญและระยะเวลาน้ันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร  
 

4.2 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน 
 
วัตถุประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อยในการบริหารทุนน้ัน เพื่อดํารงไว้ซ่ึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองของบริษัทและ
บริษัทย่อย เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น และเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีมีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดํารงไว้ซ่ึงโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 
เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน  
 
ในการดํารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทและบริษัทย่อยอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล การออกหุ้นใหม่หรือออกหุ้นกู้เพื่อ
ชําระหน้ีเดิม หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหน้ี 
 
5. รายการบัญชีกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 
บริษัทมีรายการบัญชีท่ีมีสาระสําคัญกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยท่ีมีสาระสําคัญท่ีรวมไว้ในงบการเงินใช้ราคา
ตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดท่ัวไป หรือเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงกันไว้สําหรับรายการท่ีไม่มีราคาตลาด  
 
ยอดคงเหลือท่ีสําคัญกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังน้ี 
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 (หน่วย : บาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2558 2557  2558 2557
ยอดคงเหลือกับบริษัท เอ็กซิลอน จํากัด (บริษัทย่อย)  
ลูกหน้ีการค้า - - 32,197,353 47,899,131
ลูกหน้ีอื่น  - - 55,871 84,496
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย  - - 9,500,000 26,000,000
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างาน - -        - 3,458,539
เจ้าหน้ีเงินประกันผลงาน - -        - 10,353,829
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - - 6,115,529 37,813,219
  
หนี้สินตามภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์พนักงาน  
    ผู้บริหารคนสําคัญ 1,863,543 1,618,290 1,863,543 1,588,586

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยมีดอกเบี้ยอัตราร้อยละ  MLR - 1.0 ต่อปี ของธนาคารใน
ประเทศแห่งหน่ึง เงินกู้ยืมดังกล่าวได้คํ้าประกันโดยกรรมการท่านหน่ึงของบริษัทย่อย และมีกําหนดชําระในระหว่างวันท่ี 12 มิถุนายน 
2559 ถึง วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 
 
รายการระหว่างกันกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องท่ีสําคัญสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย 
 

 (หน่วย : บาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 สําหรับปสีิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 นโยบายการกาํหนดราคา 2558 2557  2558  2557
รายได้ส่วนต่างราคาจาก    
   การจัดหาวัสดุ ตามอัตราท่ีตกลงร่วมกัน -       - 45,266 97,394
ค่าธรรมเนียมบริหาร ราคาตามสัญญา - - 150,000 600,000
รายได้อื่น ตามราคาท่ีตกลงร่วมกัน - - 1,251,974 7,955,252
ค่าจ้างบริหารและควบคุมงาน ตามราคาท่ีตกลงร่วมกัน - - 1,200,000 1,680,000
ค่าบริหารจัดการเนื่องจาก
โครงการล่าช้า ตามราคาท่ีตกลงร่วมกัน -       - - 2,621,003
ค่าจ้างเหมาช่วง ตามราคาท่ีตกลงร่วมกัน - - 7,714,353 76,697,073
ค่าจ้างอื่น ตามราคาท่ีตกลงร่วมกัน - - 2,357,646 2,153,899
  
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารท่ีสําคัญ 
ผลประโยชน์ปัจจุบันของกรรมการและผู้บริหาร 19,301,677 19,312,382 18,531,677 17,981,581
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 274,957 261,589 274,957 254,590
รวม 19,576,634 19,573,971 18,806,634 18,236,171
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
(หน่วย : บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2558 2557 2558  2557
   
เงินสด  1,201,375 1,730,590 846,860 1,034,075
เงินฝากธนาคาร – กระแสรายวัน 8,076,132 1,119,813 8,045,216 1,088,813
เงินฝากธนาคาร – ออมทรัพย์ 104,721,968 218,837,339 104,659,299 217,733,144
รวม 113,999,475 221,687,742 113,551,375 219,856,032

 
ในระหว่างปี 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย์มีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.37 – 2.00 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยพิเศษท่ี
ธนาคารเสนอให้ในขณะนั้น) 
 
7. เงินลงทุนช่ัวคราว 
 

    (หน่วย : บาท) 
  อัตรา   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 ดอกเบี้ยต่อปี  ระยะเวลา 2558 2557 2558  2557
      
เงินฝากประจํา คงที่ร้อยละ  

0.85 – 1.25 
  

3 – 6 เดือน 2,799,092 1,865,206 2,797,092 
 

1,408,819 
ใบรับเงินฝากประจํา คงที่ร้อยละ 

1.80 – 2.00 
  

7 – 90 วัน 425,000,000 240,000,000 425,000,000 
 

240,000,000 
     รวม    427,799,092 241,865,206 427,797,092  241,408,819

 
8. ลูกหน้ีการค้าและตั๋วเงินรับ – สุทธิ 
 

 (หน่วย : บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2558 2557 2558  2557
   
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ 96,079,953 154,188,723 92,190,339  127,275,153
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน       -      - 32,197,353  47,899,131
รวม 96,079,953 154,188,723 124,387,692  175,174,284
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (6,130,908) (4,435,119) (4,630,473)  (4,435,119)

สุทธิ 89,949,045 149,753,604 119,757,219  170,739,165 
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการค้าและตั๋วเงินรับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แยกตามอายุหน้ีลูกหน้ีการค้าและต๋ัวเงินรับท่ีค้าง
ชําระได้ดังน้ี 

 (หน่วย : บาท)
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2558 2557 2558  2557
  
ลูกหน้ีการค้าและตั๋วเงินรับ – ลูกค้าท่ัวไป  
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 38,101,094 75,599,089 38,101,094  59,726,933
ค้างชําระ 1 – 30 วัน 37,976,793 39,434,796 37,419,483  31,979,610
ค้างชําระ 31 – 60 วัน 10,932,627 20,190,202 10,805,295  20,165,863
ค้างชําระ 61 – 90 วัน 1,148,500 1,480,845 1,123,500  1,261,434
ค้างชําระ 91 – 180 วัน 8,249 741,683 8,718  138,347
ค้างชําระ 181 – 360 วัน 280,114 473,421 46,400       -
มากกว่า 360 วันขึ้นไป** 7,632,576 16,268,687 4,685,849  14,002,966
รวม 96,079,953 154,188,723 92,190,339  127,275,153
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (6,130,908) (4,435,119) (4,630,473)  (4,435,119)
สุทธิ 89,949,045 149,753,604 87,559,866  122,840,034

  
ลูกหน้ีการค้า – บริษัทย่อย  
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ   -      -       -  1,840,038
ค้างชําระ  1 – 30 วัน   -      -       -  588,538
ค้างชําระ 31 – 60 วัน   -      - 13,453  2,083,557
ค้างชําระ 61 – 90 วัน   -      - 25,348  1,167,461
ค้างชําระ 91 – 180 วัน   -      - 491,274  6,826,750
ค้างชําระ 181 – 360 วัน   -      - 7,690,584  14,803,371
มากกว่า 360 วันขึ้นไป***   -      - 23,976,694  20,589,416
รวม   -      - 32,197,353  47,899,131

 
ในระหว่างปี รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีดังต่อไปน้ี 

 (หน่วย : บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2558 2557 2558  2557
   
ยอดต้นปี 4,435,119 4,323,442 4,435,119  4,323,442
เพิ่มขึ้น 1,695,789 111,677 195,354  111,677
ยอดสิ้นปี 6,130,908 4,435,119 4,630,473  4,435,119

 
**  ในระหว่างปี 2558 บริษัทหักกลบรายการลูกหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีการค้าท่ีมียอดค้างชําระมากกว่า 360 วัน จํานวน 9.47 
ล้านบาท ตามข้อตกลงการหักกลบหน้ีระหว่างกัน 
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*** ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีลูกหน้ีการค้า – บริษัทย่อย ท่ีมียอดค้างชําระมากกว่า 360 วัน จํานวน 23.98 
ล้านบาท และ 20.59 ล้านบาท ตามลําดับ ผู้บริหารเช่ือว่าบริษัทสามารถเก็บยอดค้างชําระได้ ดังน้ัน บริษัทจึงไม่ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญสําหรับจํานวนเงินดังกล่าว 
 
9. รายได้ค้างรับท่ียังไม่ได้เรียกชําระ  
 
บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับงานระหว่างก่อสร้าง ดังน้ี 

 
 
10. ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน – สุทธิ  

  (หน่วย : บาท)
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2558 2557 2558  2557
   
ลูกหน้ีประกันผลงาน 47,155,293 62,947,251 43,789,815  53,353,653
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (839,554) (839,554) (839,554)  (839,554)
สุทธิ 46,315,739 62,107,697 42,950,261  52,514,099

 

  
 (หน่วย : บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 สําหรับปสีิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับปสีิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม
 2558 2557 2558  2557
รายได้และต้นทุนจากตามสัญญาก่อสร้าง    
ต้นทุนการก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน 2,787,941,135 2,868,231,954 2,405,482,502  2,346,136,148
กําไรตามสัดส่วนของงานท่ีทําเสร็จ 736,163,900 683,715,039 681,920,415  601,048,582
ขาดทุน (กลับรายการ) ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  (1,278,268)     1,278,268 (1,278,268)       1,278,268
รายได้ค่าก่อสร้างท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบัน 3,522,826,767 3,553,225,261 3,086,124,649  2,948,462,998
หัก รายได้ค่าก่อสร้างท่ีรับรู้ในงวดก่อน (2,301,514,857) (2,185,349,745) (1,882,361,192)  (1,794,385,523)
รายได้ค่าก่อสร้างท่ีรับรู้ในระหว่างงวด 1,221,311,910 1,367,875,516 1,203,763,457  1,154,077,475

    
  (หน่วย : บาท)
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2558 2557 2558  2557
รายได้ค้างรับท่ียังไม่ได้เรียกชําระ 
    และเงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง    

 
 

รายได้ค่าก่อสร้างท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบัน 3,522,826,767 3,553,225,261 3,086,124,649  2,948,462,998
หัก เงินงวดท่ีเรียกเก็บจากผู้จ้างจนถึงปัจจุบัน (3,401,929,903) (3,352,264,492) (2,970,914,592)  (2,760,391,398)
รายได้ค้างรับท่ียังไม่ได้เรียกชําระ 120,896,864 200,960,769 115,210,057  188,071,600
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ลูกหน้ีเงินประกันผลงานเป็นเงินท่ีลูกค้าหักเพื่อประกันผลงานในอัตราร้อยละ 5 – 10 ของจํานวนเงินท่ีเรียกเก็บในแต่ละงวด โดยจะ
ได้รับคืนเมื่อโครงการได้รับการตรวจรับตามสัญญาจากลูกค้าแล้ว 
 
ในระหว่างปี รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีดังต่อไปน้ี 
 

 (หน่วย : บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2558 2557 2558  2557
   
ยอดต้นปี 839,554 6,870,936 839,554  839,554
ลดลง      - (6,031,382)        -        -
ยอดสิ้นปี 839,554 839,554 839,554  839,554

 
ในระหว่างปี 2558 บริษัทหักกลบรายการลูกและเจ้าหน้ีเงินประกันผลงานท่ีมียอดค้างชําระมากกว่า 360 วัน จํานวน 8.04 ล้านบาท 
ตามข้อตกลงการหักกลบหน้ีระหว่างกัน 
 
11. เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระผูกพัน 
  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินฝากธนาคารจํานวนรวม 21.57 ล้านบาท และ 38.28 ล้านบาท 
ตามลําดับ สําหรับงบการเงินรวม และ 11.57 ล้านบาท และ 21.09 ล้านบาท ตามลําดับ สําหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท ท่ีใช้คํ้า
ประกันการออกหนังสือคํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาของบริษัท และวงเงินเบิกเกินบัญชี 
 
12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ 
 

 
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน จํานวน 11.47 ล้านบาท เป็นผลให้มูลค่าเงนิ
ลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เป็นศูนย์ เน่ืองจากบริษัทย่อยมีผลการดําเนินงานขาดทุนเกินทุน 
 
 

    (หน่วย : บาท)
   งบการเงินเฉพาะของบริษัท

   ทุนชําระแล้ว (พันบาท)  
อัตราส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
 วิธีราคาทุน 

 ประเภทกิจการ  2558 2557 2558 2557 2558  2557
บริษัทย่อย 
บริษัท เอ็กซิลอน  
    จํากัด 
 

 
ให้บริการรับออกแบบ 
ก่อสร้าง ที่ปรึกษา และ
ตกแต่งสําหรับ ส่ิงปลูก
สร้างต่างๆ 

 

80,000,000  80,000,000  51  51  40,799,970  40,799,970 
หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า   (40,799,970)  (29,325,447)
เงินลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ          -  11,474,523
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13. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 
  (หน่วย : บาท)
 งบการเงินรวม
  

 
ที่ดิน 

อาคาร
โรงงานและ
สิ่งปลูกสร้าง 

เครื่องจักร
เครื่องมือ 

และอุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้ 
สํานักงาน 

 
 

ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง 

 
รวม 

ราคาทุน   
1 มกราคม 2557 31,729,641 46,604,767 365,916,176 9,042,338 36,910,124 1,424,076 491,627,122
ซ้ือเพิ่ม          -        - 35,272,647 1,456,831 1,323,974 2,902,337 40,955,789
จําหน่าย         -        - (642,403) (135,406) (24,600)         - (802,409)
โอนเข้า / (โอนออก)         -        - 3,168,849        -        - (3,168,849)        -
31 ธันวาคม 2557 31,729,641 46,604,767 403,715,269 10,363,763 38,209,498 1,157,564 531,780,502
ซ้ือเพิ่ม          - 6,678,468 63,238,289 1,496,916 4,857,130 8,010,074 84,280,877
จําหน่าย         -        - (12,104,381) (47,034) (3,565,877)         - (15,717,292)
โอนเข้า / (โอนออก)         -        - 6,113,347        -        - (6,113,347)        -
31 ธันวาคม 2558 31,729,641 53,283,235 460,962,524 11,813,645 39,500,751 3,054,291 600,344,087
ค่าเสื่อมราคาสะสม   
1 มกราคม 2557         - 22,357,178 209,582,076 6,979,395 26,436,399            - 265,355,048
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี         - 2,048,559 33,097,846 1,203,166 4,022,664            - 40,372,235
ค่ า เ สื่ อ ม ร า ค า สํ า ห รั บ ส่ ว นที่
จําหน่าย         -         - (574,398) (135,372) (24,600)            - (734,370) 
31 ธันวาคม 2557         - 24,405,737 242,105,524 8,047,189 30,434,463            - 304,992,913 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี         - 2,034,079 37,248,963 1,242,063 3,637,190            - 44,162,295
ค่ า เ สื่ อ ม ร า ค า สํ า ห รั บ ส่ ว นที่
จําหน่าย         -         - (9,561,456) (43,163) (2,871,765)            - (12,476,384) 
31 ธันวาคม 2558         - 26,439,816 269,793,031 9,246,089 31,199,888            - 336,678,824 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
31 ธันวาคม 2557 31,729,641 22,199,030 161,609,745 2,316,574 7,775,035 1,157,564 226,787,589
31 ธันวาคม 2558 31,729,641 26,843,419 191,169,493 2,567,556 8,300,863 3,054,291 263,665,263
   
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี 2557   
ตน้ทุนบริการ   37,339,757
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   3,032,478
    รวม   40,372,235
   
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี 2558   
ต้นทุนบริการ   41,163,737
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   2,998,558
    รวม   44,162,295
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 (หน่วย : บาท)
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท
  

 
ที่ดิน 

อาคารโรงงาน
และสิ่งปลูก

สร้าง 

เครื่องจักร
เครื่องมือ และ

อุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้ 
สํานักงาน 

 
 

ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง 

 
รวม 

ราคาทุน   
1 มกราคม 2557 31,729,641 46,604,767 345,275,346 8,229,033 33,276,342 1,349,535 466,464,664
ซ้ือเพิ่ม          -        - 33,151,815 1,443,559 1,323,974 2,902,337 38,821,685
จําหน่าย         -        - (482,403) (135,406) (24,600)         - (642,409)
โอนเข้า / (โอนออก)         -        - 3,168,849        -        - (3,168,849)        -
31 ธันวาคม 2557 31,729,641 46,604,767 381,113,607 9,537,186 34,575,716 1,083,023 504,643,940
ซ้ือเพิ่ม          - 6,678,468 62,564,532 1,496,916 4,857,130 8,010,074 83,607,120
จําหน่าย         -        - (11,052,209) (47,034) (1,429,472)         - (12,528,715)
โอนเข้า / (โอนออก)         -        - 6,038,806        -        - (6,038,806)        -
31 ธันวาคม 2558 31,729,641 53,283,235 438,664,736 10,987,068 38,003,374 3,054,291 575,722,345
   
ค่าเสื่อมราคาสะสม   
1 มกราคม 2557         - 22,357,178 204,507,600 6,546,237 25,113,176            - 258,524,191
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี         - 2,048,559 29,291,845 1,029,917 3,295,910            - 35,666,231
ค่าเสื่อมราคาสําหรับส่วนที่
จําหน่าย         -         - (482,345) (135,371) (24,599)            - (642,315) 
31 ธันวาคม 2557         - 24,405,737 233,317,100 7,440,783 28,384,487            - 293,548,107

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี         - 2,034,079 33,331,658 1,118,059 2,943,567            - 39,427,363
ค่าเสื่อมราคาสําหรับส่วนที่
จําหน่าย         -         - (9,027,216) (43,163) (1,320,912)            - (10,391,291) 
31 ธันวาคม 2558         - 26,439,816 257,621,542 8,515,679 30,007,142            - 322,584,179 
 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

  

31 ธันวาคม 2557 31,729,641 22,199,030 147,796,507 2,096,403 6,191,229 1,083,023 211,095,833
31 ธันวาคม 2558 31,729,641 26,843,419 181,043,194 2,471,389 7,996,232 3,054,291 253,138,166
   
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี 2557   
ต้นทุนบริการ   33,533,755
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  2,132,476
    รวม   35,666,231
   
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี 2558   
ต้นทุนบริการ   37,246,432
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  2,180,931
    รวม   39,427,363

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์บางรายการท่ีคิดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่โดยมี 

ราคาทุนจํานวน 165 ล้านบาท (2557 : 119 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม และมีราคาทุนจํานวน 164 ล้านบาท (2557 : 118 ล้านบาท) 
ในงบการเงินเฉพาะบริษัท   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เครื่องจักรและยานพาหนะของบริษัทและบริษัทย่อยภายใต้สัญญาเช่าการเงินมีมูลค่าสุทธิตาม
บัญชีจํานวน 35.09 ล้านบาท (2557 : 38.55 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม และจํานวน 34.87 ล้านบาท (2557 : 37.14 ล้านบาท) ในงบ
การเงินเฉพาะบริษัท 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ท่ีดินและอาคารติดภาระค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินสินเช่ือ (หมายเหตุ 15) 
 
14. สินทรัพย์/หน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 
สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้ มีดังน้ี     

 (หน่วย : บาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
 บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย) 

 
1 มกราคม 

2558 งบกําไรขาดทุน 
ส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น 

31 ธันวาคม 
2558 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี :    
จากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 1,054,935 39,070 - 1,094,005
จากประมาณการหน้ีสินตามภาระผูกพันสําหรับ      
     ผลประโยชนพ์นักงาน 1,498,182 284,071 - 1,782,253 
  รวม 2,553,117 323,141 - 2,876,258
   
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี :   
จากส่วนต่างค่าเสื่อมราคาสะสมของเครื่องจักร (158,717) 4,442 - (154,275)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ 2,394,400 327,583 - 2,721,983

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
 บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย) 

 
1 มกราคม 

2557 งบกําไรขาดทุน 
ส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น 

31 ธันวาคม 
2557 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี :    
จากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 1,032,599 22,336      - 1,054,935
จากประมาณการหน้ีสินตามภาระผูกพันสําหรบั      
     ผลประโยชน์พนักงาน 1,135,870 293,647     68,665 1,498,182 
  รวม 2,168,469 315,983     68,665 2,553,117
   
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี :   
จากส่วนต่างค่าเสื่อมราคาสะสมของเครื่องจักร (163,159) 4,442      - (158,717)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ 2,005,310 320,425 68,665 2,394,400
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ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 
รายการกระทบยอดภาษีเงินได้ 

 (หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

2558 2557 2558  2557
กําไรสุทธิก่อนภาษี 239,443,317 242,826,554 262,695,678  234,411,351
อัตราภาษีร้อยละ 20 20 20  20
ภาษีเงินได้ท่ีคาดไว้ 47,888,663 48,565,310 52,539,136  46,882,270
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ   

- รายได้ท่ีได้รับยกเว้น (7,796,135) (5,938,491) (255,654)  -
- ค่าใช้จ่ายท่ีหักเพิ่มได้ (222,021) (30,074) (222,021)  (30,074)
- ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 554,394 967,984 2,811,278  3,492,091

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีไม่รับรู้ 14,447,838 6,779,558 -  -
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีเกิดขึ้นจริง 54,872,739 50,344,287 54,872,739  50,344,287
ภาษีเงินได้ประกอบด้วย    

ภาษีเงินได้สําหรับงวดปัจจุบัน  54,872,739 50,344,287 54,872,739  50,344,287

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:   

  การเปลี่ยนแปลงของผลต่างช่ัวคราว    (327,583) (320,425) (327,583)  (320,425)

ภาษีเงินได้สุทธิ 54,545,156 50,023,862 54,545,156  50,023,862

 
ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 (หน่วย : บาท)
 งบการเงินรวม
 2558 2557 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได้

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได้

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได้

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณ 
   ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 599,971 - 599,971 (380,442)  68,665 (311,777) 

 
 (หน่วย : บาท)
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2558 2557 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได้

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได้

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได้

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณ 
   ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - - - (343,323)  68,665 (274,658) 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีรายการผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้และยังไม่ได้บันทึกสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  ดังน้ี 
 

- ขาดทุนทางภาษีของบริษัทย่อย จํานวน 104.46 ล้านบาท (2557 : 33.93 ล้านบาท) เน่ืองจากพิจารณาแล้วเห็นว่า
บริษัทย่อยอาจไม่มีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนําผลแตกต่างช่ัวคราวและขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ข้างต้น
มาใช้ประโยชน์ได้  

- ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย จํานวน 40.80 ล้านบาท (2557 : 29.32 ล้านบาท) เน่ืองจากยังไม่มี
แผนการกลับรายการการด้อยค่าดังกล่าวในอนาคตอันใกล้ 

 
15. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีวงเงินเบิกเงินเกินบัญชีธนาคารซ่ึงไม่ได้เบิกใช้ จํานวนรวม 67 ล้านบาท (2557 : 47 ล้านบาท) โดย
เงินเบิกเกินบัญชีดังกล่าวคํ้าประกันโดยการจดจํานองท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเงินฝากธนาคารจาํนวน 2.50  ล้านบาท (2557 : 2.50 
ล้านบาท) 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยใช้วงเงินเบิกเงินเกินบัญชีธนาคารจํานวน 8.69 ล้านบาท (2557 : 12.23 ล้านบาท) โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ MOR – 0.5 ต่อปี ทําให้บริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและสินเช่ืออื่นๆ ท่ียังไม่ได้ใช้เป็นจํานวนรวม 267 ล้าน
บาท (2557 : 359 ล้านบาท) วงเงินสินเช่ือดังกล่าวบางส่วนคํ้าประกันโดยบริษัท พร้อมด้วยการคํ้าประกันส่วนบุคคลของกรรมการของ
บริษัทย่อยบางท่าน และเงินฝากประจําจํานวน 10 ล้านบาท (2557 : 17.19 ล้านบาท) 
 
16. หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ 

 (หน่วย : บาท)
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2558 2557 2558  2557
   
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 19,953,988 28,233,032 19,458,310  27,253,700
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินรอตัดบัญชี (1,249,048) (2,265,374) (1,231,298)  (2,215,358)
 18,704,940 25,967,658 18,227,012  25,038,342
หัก ส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี (9,622,572) (10,732,202) (9,268,752)  (10,248,548)
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ 9,082,368 15,235,456 8,958,260  14,789,794
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บริษัททําสัญญาเช่าซ้ือและลิสซ่ิงสําหรับเครื่องจักรและยานพาหนะ ซ่ึงมีอายุสัญญาเช่า 48-60 เดือน โดยมีสินทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องเป็น
หลักประกัน  
 
17. หน้ีสินตามภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงานมีการเปลี่ยนแปลงมีดังน้ี: 
 

 (หน่วย : บาท)
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2558 2557 2558  2557
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 8,289,440 6,170,971 7,490,913  5,679,349
ต้นทุนบริการปจัจบุันบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย 
     ในงบกําไรขาดทุน 1,141,834 1,376,390 

 
1,057,223 

 
1,142,237 

ดอกเบี้ยจา่ยบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย 
     ในงบกําไรขาดทุน 389,411 361,637 

 
363,128 

 
326,004 

กําไรจากการประมาณการตามหลกั คณิตศาสตร์
ประกันภัยบันทึกในกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น (599,971) 380,442 - 

 
343,323 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 9,220,714 8,289,440 8,911,264  7,490,913
หัก ส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป ี (1,097,875) (802,698) (1,097,875)  (564,751)
ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 8,122,839 7,486,742 7,813,389  6,926,162

 (หน่วย : บาท)
 งบการเงินรวม
 2558 2557 
 มูลค่าอนาคต

ของจํานวน 
เงินข้ันต่ํา 
ที่ต้องจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบัน
ของจํานวน 
เงินข้ันต่ํา 
ที่ต้องจ่าย  

มูลค่าอนาคต
ของจํานวน 
เงินข้ันต่ํา 
ที่ต้องจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบัน
ของจํานวน 
เงินข้ันต่ํา 
ที่ต้องจ่าย 

ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 10,463,888  (841,316) 9,622,572 12,027,948 (1,295,746)  10,732,202
ครบกํ าหนดชํ าระหลั งจากหนึ่ ง ปี    
แต่ไม่เกินห้าปี 9,490,100 

  
(407,732) 9,082,368 16,205,084 

 
(969,628) 

 
15,235,456 

รวม 19,953,988  (1,249,048) 18,704,940 28,233,032 (2,265,374)  25,967,658

 
 (หน่วย : บาท)
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2558 2557 
 มูลค่าอนาคต

ของจํานวน 
เงินข้ันต่ํา 
ที่ต้องจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบัน
ของจํานวน 
เงินข้ันต่ํา 
ที่ต้องจ่าย  

มูลค่าอนาคต
ของจํานวน 
เงินข้ันต่ํา 
ที่ต้องจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบัน
ของจํานวน 
เงินข้ันต่ํา 
ที่ต้องจ่าย 

ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 10,095,780  (827,028) 9,268,752 11,513,084  (1,264,536)  10,248,548
ครบกํ าหนดชํ าระหลั งจากหนึ่ ง ปี    
แต่ไม่เกินห้าปี 

 
9,362,530 

 
(404,270) 8,958,260 15,740,616 

  
(950,822) 

 
14,789,794 

รวม 19,458,310  (1,231,298) 18,227,012 27,253,700  (2,215,358)  25,038,342
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ประมาณการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยภายใต้ข้อสมมติฐานท่ีสําคัญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังน้ี  
 

 บริษัท ไพลอน จาํกัด
(มหาชน) 

 บริษัท เอ็กซิลอน จํากดั

   
อัตราคิดลด สําหรับพนักงานรายเดือน ร้อยละ 4.54 ต่อปี  ร้อยละ 4.66 ต่อปี
อัตราคิดลด สําหรับพนักงานรายวัน ร้อยละ 4.75 ต่อปี  ร้อยละ 4.75 ต่อปี
อัตราการตาย ตารางมรณะไทยปี 2551  ตารางมรณะไทยปี 2551
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน สําหรับพนักงานรายเดือน ร้อยละ 5.26 ต่อปี  ร้อยละ 1.53 ต่อปี
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน สําหรับพนักงานรายวัน ร้อยละ 2.51 ต่อปี  ร้อยละ 4.06 ต่อปี
อายุเกษียณ       55 ปีและ 60 ปี        55 ปีและ 60 ปี
จํานวนพนักงาน 474 คน  1 คน (2557 : 115 คน)

 
กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains or losses) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจํานวน
พนักงานของบริษัทย่อย 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีอาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล 
ณ วันท่ีรายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้เป็นจํานวนเงินดังต่อไปน้ี 
 

  (หน่วย : บาท)
 

 
งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 

 
เพิ่ม (ลด) ภาระผกูพัน
ผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว ้

   
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี)  (247,184)
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 ต่อปี)  265,613
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี)  261,125
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 ต่อปี)  (245,421)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 ต่อปี)  (396,102)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 1.0 ต่อปี)  449,074
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18. ทุนท่ีออกและชําระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 

  2558 2557 
 

จํานวน
หุ้น 
(หุ้น) 

 หุ้น
สามญั 
(พัน
บาท)  

ส่วนเกินฯ 
(พันบาท) 

จํานวน
หุ้น 
(หุ้น) 

หุ้นสามัญ 
(พันบาท) 

 
ส่วนเกินฯ 
(พันบาท) 

     
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 362,074  362,074 144,050 278,029  278,029  80,176
เพิ่มขึ้นจากการใช้ใบสําคัญแสดงสิทธิ 12,862  12,862 9,775 84,045 84,045  63,874
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 374,936  374,936 153,825 362,074 362,074  144,050

 
19. สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อย
กว่าร้อยละห้า ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสํารองน้ีจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจด
ทะเบียน เงินสํารองน้ีจะไม่สามารถนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้   
 
ในระหว่างปี 2558 บริษัทจัดสรรสํารองตามกฏหมายจากกําไรสะสม จํานวน 3.18 ล้านบาท (2557 : 9.88 ล้านบาท) เพื่อให้เงินสํารอง
น้ีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เงินสํารองน้ีจะไม่สามารถนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้   
 
20. เงินปันผลจ่าย 
 
ในท่ีประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจําปี 2557 จาก
กําไรจากการดําเนินงานเฉพาะของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น จํานวน 362,074,343 หุ้น คิดเป็นมูลค่า
รวม 181.04 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลแล้วในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2558 
 
ในท่ีประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2557 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจําปี 2556 จาก
กําไรจากการดําเนินงานเฉพาะของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น จํานวน 278,029,122 หุ้น คิดเป็นมูลค่า
รวม 83.41 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลแล้วในปี 2557 
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21. ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยท่ีไม่อยู่ในอํานาจควบคุม 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มี
ดังน้ี 
 

 (หน่วย : บาท)
 งบการเงินของบริษัทย่อย
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558
ร้อยละของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 49%
สินทรัพย์หมุนเวียน 20,413,234
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 35,342,531
หน้ีสินหมุนเวียน (66,950,127)
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (433,558)
หนี้สินสุทธิ (11,627,920)
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม (5,697,686)

 
 สําหรับปสีิ้นสุดวันท่ี

31 ธันวาคม 2558 
รายได้ 32,638,896
ขาดทุนสําหรับปี (34,726,885)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 599,971
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (34,126,914)

 
ขาดทุนท่ีแบ่งให้กับส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม (17,016,142)
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นท่ีแบ่งให้กับส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 293,986

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม (16,722,156)

 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 18,754,249

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 352,861
เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมจัดหาเงิน  (20,490,721)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (1,383,611)

 
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีไม่มีอํานาจควบคุมในระหว่างปี 2558 และ 2557  
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22. รายได้อื่น 
 (หน่วย : บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2558 2557 2558  2557
   
ดอกเบี้ยรับ 9,063,144 4,299,412 9,792,352  7,447,306
รายได้ค่าเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ 108,667 61,560 151,722  3,439,512
ค่าธรรมเนียมบริหาร - - 150,000  600,000
รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้างและเศษซาก      2,902,634 172,532 2,448,249  334,926
อื่นๆ         3,150,452 1,388,295 2,367,906  2,396,398
     รวม     15,224,897 5,921,799 14,910,229  14,218,142

 
23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะท่ีสําคัญสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังน้ี 

 (หน่วย : บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2558 2557 2558  2557
   
วัสดุก่อสร้างและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 578,772,645 632,474,112 554,223,900  480,560,164
การเปลี่ยนแปลงในงานระหว่างก่อสร้าง ตาม
สัญญา 16,415,332 4,838,069 2,881,304 

 
(5,948,723) 

เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่น  
    ของพนักงาน  174,401,459 190,424,420 157,272,022  151,972,294 
ค่าจ้างผู้รับเหมาจ่าย 55,069,054 125,813,915 52,038,328  114,293,962
ค่าเสื่อมราคา 44,162,295 40,372,235 39,427,363  35,666,231
ค่าเช่าจ่าย 28,431,605 40,638,630 27,173,472  33,693,632
ค่าซ่อมแซม 33,166,166 35,132,555 32,726,545  34,678,696
ค่าขนส่ง 15,074,281 20,032,139 14,734,313  18,008,030
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ขาดทุนท่ีคาดว่าจะ
เกิดจากการก่อสร้าง      (1,668,886) (21,389,114) 

 
(26,911) 

 
1,278,268 

ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย -         - 11,474,523  14,025,477
 
24. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 
บริษัทและพนักงานบริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงจดทะเบียนแล้วตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษัทจ่ายสมทบ และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตาม
ระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว ในระหว่างปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน เป็นจํานวนเงิน 0.89 ล้าน
บาท (2557 : 0.74 ล้านบาท)  
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25. กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 

 (หน่วย : บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2558 2557 2558  2557
   
จํานวนหุ้นสามัญ ณ วันท่ี 1 มกราคม 362,074,343 278,029,122 362,074,343  278,029,122
จํานวนหุ้นสามัญท่ีเพิ่มขึ้นถัวเฉลี่ยระหว่างปี 8,880,311 13,690,952 8,880,311  13,690,952
จํานวนหุ้นสามัญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 370,954,654 291,720,074 370,954,654  291,720,074
กําไรสุทธิของบริษัท (บาท) 201,914,303 195,551,732 208,150,522  184,387,489
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.54 0.67 0.56  0.63

 
26. ส่วนงานดําเนินงาน 
 
บริษัทและบริษัทย่อยดําเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือหมวดธุรกิจการก่อสร้าง รายละเอียดข้อมูลรายได้ท่ีสําคัญสําหรับปี
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังน้ี 
 

  (หน่วย : บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 สําหรับปสีิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 2558 2557 2558  2557
    
การรับจ้างงานฐานราก 1,183,918,762 1,021,792,063 1,183,918,762  1,021,792,063
การรับจ้างงานก่อสร้างอื่นๆ 37,393,148 346,083,453 19,844,695  132,285,412
รวม 1,221,311,910 1,367,875,516 1,203,763,457  1,154,077,475

 
ลูกค้ารายใหญ่  
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 รายได้จากลูกค้าหลักของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นรายได้จากหน่วยงานของภาครัฐ
และเอกชนมีจํานวนเงิน 1,006 ล้านบาท และ 1,174 ล้านบาท ตามลําดับ (ส่วนของบริษัท : 993  ล้านบาท และ 964 ล้านบาท 
ตามลําดับ) 
 
27. การเปิดเผยเครื่องมือทางการเงิน 
 
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินได้รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระ
ผูกพัน ลูกหน้ีการค้าและตั๋วเงินรับ รายได้ค้างรับท่ียังไม่ได้เรียกชําระ เจ้าหน้ีการค้าและต๋ัวเงินจ่าย เงินเบิกเกินบัญชี และหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าการเงิน นโยบายการบัญชีสําหรับการบันทึกและการวัดมูลค่าของรายการเหล่าน้ีได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีท่ีเกี่ยวข้อง 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 
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ความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือ 
ความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือหมายถึงความเสี่ยงท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดในสัญญาซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่
บริษัทและบริษัทย่อย เน่ืองจากลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสียงและไม่มีปัญหาในการเก็บหน้ี ผู้บริหารเช่ือว่าบริษัท
ไม่มีความเสี่ยงท่ีเป็นสาระสําคัญทางด้านสินเช่ือ บริษัทและบริษัทย่อยได้ตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกค้าท่ีมีความเสี่ยงครบถ้วน
แล้ว 
 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดซ่ึงจะมีผลกระทบในทางลบต่อการดําเนินงานของบริษัท
ท้ังในปัจจุบันและอนาคต ผู้บริหารเช่ือว่าบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียอยู่ในระดับต่ํา ดังน้ัน บริษัทจึงไม่ได้ทําสัญญาเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงดังกล่าว 
 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับต่ํา เน่ืองจากสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท้ังหมดเป็นสกุลเงิน บาท เว้นแต่ 
เจ้าหน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ จํานวน 23.01 ล้านบาท โดยเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จํานวน 641,500 ดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงบริษัทได้ทําสัญญา
ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงไว้แล้ว 
 
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสถานการณ์ปกติระหว่างผู้
ร่วมตลาด ณ วันท่ีวัดมูลค่า 
 
ข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินแต่ละประเภทของบริษัทมีดังน้ี 

- สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงในมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ 
- หน้ีสินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคายุติธรรม เน่ืองจากหน้ีสินดังกล่าวจะครบกําหนด

ในระยะเวลาอันใกล้ 
 
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
 
สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินวัดมูลค่ายุติธรรมโดยกําหนดลําดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลท่ีนํามาใช้
ในการประเมินมูลค่า ดังน้ี 
 

• ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์ 
หรือหน้ีสินอย่างเดียวกัน 

• ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอันนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดับ 1 ท่ีสามารถสังเกตได้ 
โดยตรงหรือโดยอ้อม สําหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินน้ัน 

• ข้อมูลระดับ 3  เป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ซ่ึงนํามาใช้กับสินทรัพย์หรือหน้ีสินน้ัน 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในการรับและจ่ายชําระหน้ีสินในรูปเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบริษัทยังไม่ได้บันทึกสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน
ดังกล่าวในงบการเงิน วันครบกําหนดของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ีเปิดสถานะไว้มีอายุและหนี้สินไม่เกิน 1 ปี โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
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จํานวนเงินท่ีทําสญัญา จํานวนเงินตามสญัญา 

สกุลเงิน USD สกุลเงินบาท 
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริษัท งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
    

641,500  - 23,010,605 -
 
มูลค่ายุติธรรมสุทธิของตราสารอนุพันธ์คงเหลือท่ีเปิดสถานะไว้ซ่ึงถือเป็นมูลค่ายุติธรรมจากข้อมูลระดับ 2 มีผลกําไร ดังน้ี 
 

   (หน่วย : บาท)
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557
   
มูลค่ายุติธรรมสุทธิตามสัญญาซ้ือขายเงิน 
      ตราต่างประเทศล่วงหน้า 294,104 

  
  - 

 
28. ภาระผูกพัน 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีภาระผูกพันดังน้ี 
 
 28.1 บริษัทได้ทําสัญญาเช่าพื้นท่ีและสัญญาบริการสําหรับสํานักงานของบริษัท มีอายุสัญญา 6 ปี เริ่มวันท่ี                  
1 กันยายน 2553 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 โดยสัญญากําหนดค่าเช่าและค่าบริการเป็นจํานวน 80,729 บาทต่อเดือน 
 

28.2 บริษัทมีหนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยสถาบันการเงินในนามบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจํานวนประมาณ 199 ล้าน
บาท ซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกับภาระผูกพันสําหรับการปฏิบัติตามสัญญาซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ     
 

28.3 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาบริการ ซ่ึงยังไม่ได้ให้บริการ เป็นจํานวนประมาณ 368 ล้านบาท  
 
 
29. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
  

29.1 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลจากการ
ดําเนินงานสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.53 บาท จํานวน 374,936,698 หุ้น เป็น
เงิน 198.72 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกลา่วต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 
เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2559 บริษัทรับโอนหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซิลอน จํากัด (บริษัทย่อย) จากส่วนได้เสียในบริษัทย่อยท่ีไม่อยู่ใน
อํานาจควบคุม จํานวน 3,920,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นท้ังหมด โดยไม่มีมูลค่า เป็นผลให้บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนในบริษัท
ย่อยจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 ณ วันท่ีดังกล่าว 
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บุคคลอ้างอิง 
นายทะเบียนหุ้น 

 
 

 บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน 

 2/7 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพ 10210 
 โทรศัพท์ 0-2596-9000 โทรสาร 0-2832-4994-6

ผู้สอบบัญชี 

 นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785

หรือ นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322

หรือ นายธีรศักด์ิ ฉ่ัวศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624

หรือ นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสด์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977

หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6624

หรือ นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593

 บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด 

 87/1 อาคารแคปปติอล เพลส ชั้น 18 ออลซีซั่น เพลส ถนนวิทยุ กรุงเทพ 10330
 โทรศัพท์ 0-2205-8222 โทรสาร 0-2654-3339
ท่ีปรึกษากฎหมาย 

 บริษัทบางกอกแอ็ทเทอนี จํากัด 

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


