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“มุ่งมั่นจะเป็นผู้น ำงำนก่อสร้ำงฐำนรำก 

ทั้งด้ำนคุณภำพ และประสิทธิภำพ” 

 

 

 
 

“TO BE THE LEADING 
FOUNDATION CONTRACTOR IN 

QUALITY AND EFFICIENCY” 
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วิสัยทัศน ์

(Vision) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้ำหมำย 

(Goal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“มุ่งมั่นจะเป็นผู้น ำงำนก่อสร้ำงฐำนรำก 
ทั้งด้ำนคุณภำพ และประสิทธิภำพ” 

 

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

“ขยำยฐำนกำรให้บริกำรไปยังประเทศเพื่อนบ้ำนในภูมิภำคอำเซียนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
งำนก่อสร้ำง โดยเน้นกำรก่อสร้ำงฐำนรำกเป็นหลัก เพื่อรองรับกำรเติบโต                  

ของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน” 

“In order to serve the fast- growing ASEAN Economic Community, The Company 
plans to expand the construction service to neighboring countries in the ASEAN 

region primarily focusing on the foundation work”  
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รำงวัลแห่งควำมภูมิใจ 

(Proud Award) 
 

ปี 2557 
Forbes Best Under A Billion 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
c 
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ข้อมูลสรุปทำงกำรเงิน 
(Financial Summary) 

 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ  

(พันบำท) 
Financial Data  

(Thousand Baht) 

งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท 
Separate Financial Statement 

งบกำรเงินรวม 
Consolidated Financial Statement 

2557 
(2014) 

2558 
(2015) 

2559 
(2016) 

2557 
(2014) 

2558 
(2015) 

2559 
(2016) 

สินทรัพย์รวม 
Total Assets 1,229,951 1,155,727 1,005,620 1,265,521 1,163,614 1,015,549 

หนี้สินรวม 
Total Liabilities 357,035 233,059 215,166 381,581 252,575 224,715 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
Equity of the Company’s 
Shareholders 

872,916 922,668 790,454 872,916 916,737 790,834 

รายได้จาการรับจ้างงานก่อสร้าง 
Revenues from Construction 1,154,078 1,203,764 1,021,755 1,367,876 1,221,312 1,062,713 

ก าไรส าหรับปี(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) 
Income for the year (Portion of the   
Company’s shareholders) 

184,388 208,151 160,208 195,552 201,914 172,216 
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อัตรำส่วนทำงกำรเงิน 
Financial Ratio 

งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท 
Separate Financial Statement 

งบกำรเงินรวม 
Consolidated Financial Statement 

2557 
(2014) 

2558 
(2015) 

2559 
(2016) 

2557 
(2014) 

2558 
(2015) 

2559 
(2016) 

อตัราก าไรสทุธ ิ(%) 
Net Profit (%) 15.78% 17.08% 15.42% 14.23% 16.33% 15.98% 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 
Return on Equity 24.63% 23.18% 18.70% 26.32% 22.56% 20.17% 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) 
Return on Assets (%) 21.36% 22.16% 17.76% 21.75% 19.90% 18.72% 

ก าไรสทุธติ่อหุน้ (บาท) 
Earning per share (Baht) 0.63 0.56 0.43 0.67 0.54 0.46 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 
Debt to Equity (Time) 0.41 0.25 0.27 0.43 0.28 0.28 

อตัราการเตบิโตของรายไดจ้ากการรบัจา้งงานก่อสรา้ง (%) 
Revenues from Construction Growth (%) 6.34% 4.31% -15.12% 5.72% -10.71% -12.99% 

อตัราการเตบิโตของก าไรสทุธ ิ(สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทั) (%) 
Net Profit (Portion of the Company’s shareholders) Growth (%) 18.91% 12.89% -23.03% 22.94% 3.25% -14.71% 

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

 

 

 

 

 

 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 บริษัท ไพลอน จ ากัด (มหาชน) 

 ภาพรวมของปี 2559 อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
งานฐานรากมีทิศทางชะลอตัวลงจากปีก่อน อย่างไรก็ตาม 
ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3 ของปี ภาครัฐเริ่มสามารถผลักดัน
โครงการเมกกะโปรเจคต่างๆ ออกมาได้ต่อเนื่องมากขึ้น 
การใช้จ่ายจากภาคครัวเรือนและภาคเอกชน รวมถึงภาค
การส่งออกเริ่มมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ในช่วงครึ่ง
หลังของปี 2559 อุตสาหกรรมการก่อสร้างงานฐานราก
เริ่มที่จะฟื้นตัว ซึ่งจากการที่บริษัทได้ด าเนินการขยายฐาน
ลูกค้าและควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผล
ประกอบการของบริษัท ไพลอน จ ากัด (มหาชน) ในปี 
2559 ยังสามารถท าได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

 ส าหรับทิศทางอุตสาหกรรมการก่อสร้างงาน
ฐานรากในปี 2560 จากการที่ภาครัฐมีนโยบายผลักดัน
เรื่องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
เช่น โครงการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟรางคู่  โครงการ
มอเตอร์เวย์ โครงการพัฒนาส่วนต่อขยายสนามบินสุวรรณ
ภูมิ เป็นต้น จะช่วยกระตุ้นให้การลงทุนของภาคเอกชน 
เช่น อาคารส านักงานและอาคารคอนโดมีเนียมต่างๆมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

 

 

 

 

งานฐานรากในภาพรวม ท าให้คาดว่าภาพรวมของ
อุตสาหกรรมการก่อสร้างงานฐานรากในปี 2560 น่าจะ
ค่อยๆปรับตัวดีขึ้น โดยจะเริ่มเห็นความชัดเจนในช่วงครึ่ง
ปีหลังของปี 2560 เป็นต้นไป   

ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายส าคัญจะสร้างการเติบโต
และความมั่นคงในระยะยาว บริษัทจึงยังคงรักษานโยบาย
การขยายฐานลูกค้าและให้ความส าคัญกับการพิจารณา
คัดเลือกลูกค้า การควบคุมต้นทุน การบริหารสภาพคล่อง 
และการพัฒนาบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่องต่อไป 
นอกจากนี้ จากฐานะทางการเงินที่มั่นคง บริษัทจะเริ่ม
มองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเสริมศักยภาพให้แก่
บริษัทในอนาคต 

            ใ น โ อก าสนี้  ใ นน ามของคณะกรรมการ            
ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่งที่ ได้ให้ความ
ไว้วางใจในการด าเนินงานของบริษัท และขอขอบคุณผู้มี
อุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอด
มา  รวมทั้ง ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัททุกคนซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบและความขยันขันแข็ง อันเป็นส่วนส าคัญที่
สร้างความมั่นคงและพัฒนาการให้แก่บริษัท ท าให้บริษัท
สามารถที่จะเติบโตและบรรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวได้ต่อไป   

 

 

                               ( นายเสรี จินตนเสรี ) 
         ประธานกรรมการ
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ประวัติคณะกรรมกำรและผู้บรหิำร 
นำยเสรี จนิตนเสร ี
อำยุ 75 ปี  
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ, บมจ.ไพลอน 
2540 – ปัจจุบัน ประธานบริษัท, บจ. เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร, บมจ. ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) 
2546 – 2557 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ. แอ๊ดวานซ์ อะโกร 
2553 – 2557 อนุกรรมการด้านกฎหมาย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2550 – 2552 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ.สามมิตรมอเตอร์แมนูแฟคเจอริ่ง 
 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท :  ร้อยละ 0.498
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นำยวงศ์ชัย แสงอำรยะกุล 
อำยุ 70 ป ี

ประธานผู้ก่อตั้ง 
กรรมการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วุฒิกำรศึกษำ :  
 มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. 

 
กำรอบรมจำก IOD : 
 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นท่ี 44/2005  

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
2548 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน, บมจ. ไพลอน 
2510 – ปัจจุบัน เจ้าของกิจการ, ห้างขายยาสยามฟาร์มาซี 
2547 – 2548 กรรมการ, บจ. ไพลอน 
 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท :   ร้อยละ 6.668 
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ดร.ปัญจะ เสนำดิสัย 
อำยุ 69 ป ี

กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ, บมจ. ไพลอน 
2543 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 
2549 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ,  
  บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 
2545 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ, บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา 
2526 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 
2546 – 2557   กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ. รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 
2547 – 2554  ประธานกรรมการ, บมจ. เดวา พร็อพเพอร์ตี้ 
2549 – 2552  กรรมการ/กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ, ธนาคารออมสิน 
 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท :   ไม่มี 
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ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชยีร 
อำยุ 71 ป ี
กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
กำรอบรมจำก IOD :  
 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นท่ี 44/2005  

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
2556 – ปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. ไพลอน 
2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ/  
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. ไพลอน 
2550 – ปัจจุบัน  อาจารย์พิเศษ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
2555 – ปัจจุบัน  คณะกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 6) 
2515 – 2550   อาจารย์ประจ า, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท  :   ไม่มี 

 
 
 
 

 



บริษัท ไพลอน จ ำกัด (มหำชน) 
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ดร.ชเนศวร์ แสงอำรยะกุล 
อำยุ 43 ป ี
กรรมการ 
ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
กำรอบรมจำก IOD : 
 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นท่ี 44/2005  

 
ประสบกำรณ์ท ำงำน : 
2548 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 
                     กรรมการผู้จัดการใหญ่, บมจ. ไพลอน 
2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บจ.เอ็กซิลอน 
2554 – 2558 กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
2554 – 2558 กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ 
2545 – 2548 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ, บจ. ไพลอน 
 
สัดสว่นกำรถือหุ้นในบริษัท  :  ร้อยละ 35.005 
 

 
 
 
 
 



บริษัท ไพลอน จ ำกัด (มหำชน) 
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ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล 
อำยุ 63 ป ี
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วุฒิกำรศึกษำ : 
 เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา                                                      
 เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
กำรอบรมจำก IOD : 
 หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นท่ี 21/2002  
 หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นท่ี 33/2010  
 หลักสูตร Managing Conflicts in the Boardroom 

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน :  
2556 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. ไพลอน 
2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ, บมจ. ไพลอน 
2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ. น้ ามันพืชไทย 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหารและการลงทุน/  
 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ, บมจ. อีสท์วอเตอร์กรุ๊ป 
2557 – 2559 ประธานกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 
2556 – 2559 กรรมการประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2555 – 2559 กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติและกรรมการสาขาเศรษฐสาสตร์ 
2556 – 2558 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น 
2545 – 2555 กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ผลิตไฟฟ้า 
 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท  :  ถือโดยส่วนตัว ไม่มี / ถือโดยคู่สมรส ร้อยละ 0.333 
 



บริษัท ไพลอน จ ำกัด (มหำชน) 
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นำยสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน ์
อำยุ 58 ป ี
กรรมการ 
กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายซ่อมบ ารุง 
และรักษาการผู้อ านวยการฝ่ายซ่อมบ ารุง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วุฒิกำรศึกษำ : 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
กำรอบรมจำก IOD : 
 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นท่ี 44/2005  
 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
2548 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง/  
  กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายซ่อมบ ารุงและรักษาการผู้อ านวยการฝ่ายซ่อมบ ารุง, 
  บมจ. ไพลอน 
2545 – 2548   กรรมการ/ กรรมการรองผู้จัดการ – ฝ่ายซอ่มบ ารุง, บจ. ไพลอน 
 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท  :  ร้อยละ 1.160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไพลอน จ ำกัด (มหำชน) 
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นำยพสิันติ์ ศิรศิุขสกลุชัย 
อำยุ 43 ปี  
กรรมการ 
กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายงานวิศวกรรมและการตลาด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



บริษัท ไพลอน จ ำกัด (มหำชน) 
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นำยสุชำติ บญุบรรเจิดศร ี
อำยุ 58 ปี  
กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วุฒิกำรศึกษำ : 
 ปริญญาโท (MBA) สาขาการเงิน (ทุนธนาคารกสิกรไทย) 
Wharton School, University of Pennsylvania, USA 
 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์  สาขาปริมาณวิเคราะห์ (เกียรตินิยม)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
กำรอบรมจำก IOD : 
 หลักสูตร  Director Certification Program (DCP),   
 Audit Committee Program (ACP) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
2544 -  ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท แพรคติคัม เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 
2544 -  ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร, Knight Club Capital AMC 
2554 -  ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการตรวจสอบ,  
   บริษัท ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จ ากัด (มหาชน) 
2557 -  ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ,  
   บริษัท สาลี่ พรินท์ติ้ง จ ากัด (มหาชน) 
2557 -  ปัจจุบัน กรรมการ (อิสระ) / ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ,  
   บริษัท General Engineering จ ากัด (มหาชน) 
2557 -  ปัจจุบัน กรรมการ (อิสระ) / ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ,  
   บริษัท SNC Former จ ากัด (มหาชน) 
2554 -  ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, มูลนิธิ อีดีพี  
 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท  :  ร้อยละ 2.038



บริษัท ไพลอน จ ำกัด (มหำชน) 
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นำยบดินทร์ แสงอำรยะกุล 
อำยุ 42 ปี 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายการจัดการและการเงิน 
วุฒิกำรศึกษำ : 
 Master of Science (Construction Engineering and Management), Virginia Tech (USA) 
 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กำรอบรมจำก IOD : 
 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นท่ี 44/2005  
ประสบกำรณ์ท ำงำน : 
2551 – ปัจจุบัน  กรรมการ, บจ. เอ็กซิลอน 
29 ก.พ. 2559 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายการจัดการและการเงิน 
2548 – 29 ก.พ. 2559 กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง /  
   กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการจัดการและการเงิน, บมจ. ไพลอน 
2553 -  2555   กรรมการ, บจ. อ้วนจัง 
2547 – 2548   กรรมการ และ กรรมการรองผู้จัดการฝายอ านวยการและการเงิน, บจ. ไพลอน 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท  :  ร้อยละ 8.001

นำยชัยพล สุทธมนัสวงษ์ 
อำยุ 43 ปี 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
วุฒิกำรศึกษำ :  
 ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
 2558 – ปัจจุบัน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายบัญชีและการเงิน, บมจ. ไพลอน 
 2556 – 2557  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการเงิน, บมจ. ไพลอน 
 2539 – 2556    VP ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท  :  ไม่มี 
 
 
นำยวีรทัศน์ จิรเดชวิโรจน์ 
อำยุ 37 ปี 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายการจัดการ 
วุฒิกำรศึกษำ : 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
 2556 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายการจัดการ 
 2551 – 2555 ผู้อ านวยการฝ่ายจัดซื้อ, บมจ. ไพลอน 
 2549 – 2550 ผู้จัดการฝ่ายระบบปฏิบัติการ, บมจ. ไพลอน 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท  :  ไม่มี 



บริษัท ไพลอน จ ำกัด (มหำชน) 
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นำงสุรีรัตน์ นำคะผดุงรัตน์ 
อำยุ 54 ปี 
ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี 
วุฒิกำรศึกษำ : 
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/บัญชี, มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
 2548 – ปัจจุบัน ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี, บมจ. ไพลอน 
 2543 – 2547 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี, บจ. ซีเนคัลเลอร์ แลป 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท  :  ไม่มี
 
 
นำยกรณ์ ทองศรี 
อายุ 43 ป ี
ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
วุฒิกำรศึกษำ : 
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
 2554 – ปัจจุบัน   ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคลล, บมจ. ไพลอน 
 2552 – 2554   ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, บจ. ทีพีพี กรุ๊ป 
 2545 – 2552   ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, บจ. เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล ลอจิสติกส์ แอนด์ มูฟวิ่ง 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท  :  ไม่มี 
 
 
นำยรัฐกร  นำคำไชย 
อายุ 46 ป ี
ผู้อ านวยการฝ่ายก่อสร้าง 
วุฒิกำรศึกษำ : 
 ปริญญาตรี  วิศวกรโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและบริหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
 2558 – ปัจจุบัน  ผู้อ านวยการฝ่ายก่อสร้าง, บมจ. ไพลอน 
 2556 – 2558  Project Director,บมจ. ไพลอน 
 2551 – 2556  Senior Project Manager, บมจ. ไพลอน  
 2546 -  2551       Project Manager, บมจ. ไพลอน 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท  :  ไม่มี 
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นำงสำวฐิติมำ เตียวประทีป 
อำยุ 38 ปี 
เลขานุการบริษัท 
วุฒิกำรศึกษำ : 
 Bachelor of Accounting (Management) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
 2550 – ปัจจุบัน              เลขานุการบริษัท, บมจ. ไพลอน 
 2548 – 2550      เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล, บมจ. ไพลอน 
 2545 – 2558      เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี, บจ.ไพลอน 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท  :  ไม่ม ี
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ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษัท ไพลอน จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/16 
ซอยสามมิตร (สุขุมวิท ซอย 16) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และมีโรงงาน
ซ่อมบ ารุงตั้งอยู่ที่ 22/4 หมู่ที่ 11 ต าบล คูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี   เลขทะเบียนบริษัทมหาชนเลขที่ 
0107548000536 โทรศัพท์ 0-2661-8242 โทรสาร 0-2661-8247 และเว็บไซต์ www.pylon.co.th 

 ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 374,999,359 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 374,999,359 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 1 บาทและมีทุนทีเ่รียกช าระแล้ว 374,936,698 บาท  

 

รำยละเอียดของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็กซิลอน จ ากัด 

ทุนจดทะเบียน : 80 ล้านบาท 

สัดส่วนการถือหุ้น : 100 % 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ออกแบบ ก่อสร้าง และให้ค าปรึกษางานก่อสร้างทั่วไป 

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

ประวัติควำมเป็นมำและพัฒนำกำรที่ส ำคัญของบริษัท 

ปี 2545  จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ไพลอน จ ากัด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2545 ด้วยทุนจด
ทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก โดยมีทีมงานวิศวกรที่มี
ประสบการณ์และเช่ียวชาญ เพื่อรองรับงานก่อสร้างซึ่งเริ่มฟื้นตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจ 

ปี 2546  ได้รับงานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง ในโครงการตามพระราชด าริก่อสร้าง
ประตูระบายน้ าและคันกั้นน้ าเพื่อกักน้ าจืดในลุ่มน้ าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จาก บมจ. ซิ
โน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น  เป็นโครงการแรกของบริษัท  จากผลงานที่มีคุณภาพและ
บริการที่ดีท าให้ บมจ. 

 ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ได้ว่าจ้างให้บริษัทเป็นผู้รับเหมาช่วงงานเสาเข็มเจาะใน
หลายโครงการต่อมา เช่น โครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายใต้ตอน S1 (อาจณรงค์ – บางนา) สัญญา 2 
โครงการอาคารที่จอดรถโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์  เป็นต้น ท าให้บริษัทเป็นที่รู้จักในวงการก่อสร้าง
อย่างแพร่หลาย และได้ก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะให้ลูกค้าอื่นๆ ในอีกหลายโครงการ 

ปี 2547  เพิ่มทุนจดทะเบียนในเดือนมกราคมเป็น 60 ล้านบาท และในเดือนธันวาคมเป็น 95 ล้านบาท เริ่มรับ
งานก่อสร้างก าแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Wall) โดยร่วมมือกับบริษัทฝรั่งเศสชื่อ 
Soletanche Bachy ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญงานฐานรากระดับนานาชาติ โดยเป็นที่ปรึกษาและส่ง
ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาควบคุมงานในโครงการโรงบ าบัดน้ าส าแลจังหวัดปทุมธานี 

ปี 2548  เดือนมิถุนายน เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 115 ล้านบาท  

http://www.pylon.co.th/
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 เดือนมิถุนายน เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวจ้ากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท พร้อมกับเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจาก 115 ล้านบาทเป็น 150 ล้านบาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้กับประชาชน 
โดยบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2548 

 เดือนธันวาคม เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และเริ่มเปิดซื้อขายวันที่ 23 ธันวาคม 
2548 

ปี 2549  เดือนมีนาคม ย้ายโรงงานซ่อมบ ารุงจากเขตสะพานสูงไปที่อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
ปี 2551  เดือนธันวาคม จัดตั้ง บริษัท เอ็กซิลอน จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการงานออกแบบ ก่อสร้าง 

ให้ค าปรึกษา และตกแต่งส าหรับสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท โดยบริษัทถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 

ปี 2552  เดือน เมษายน เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
ปี 2555  เดือน พฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท เพื่อรองรับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ

ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 
 เดือนธันวาคม เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท เอ็กซิลอน จ ากัด อีก 50 ล้านบาท รวมเป็น 80 ล้านบาท 

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

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

โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของประเทศไทยเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับ
รางวัลนี้ 

ปี 2558 
 
ปี 2559 

 เดือนสิงหาคม ย้ายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจาก ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มาเป็น ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2558 เป็นต้นมา 

 เดือนมกราคม ซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัท เอ็กซิลอน จ ากัด โดยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจาก
ร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 
 

  
โครงสร้ำงรำยได้แยกตำมผลิตภัณฑ์ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัท แยกตามผลิตภัณฑส์ามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

รำยได้ของกลุ่มบริษัท 

                                                                                                                                     หน่วย : พันบาท 

ผลิตภัณฑ ์ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
รำยได้ ร้อยละ รำยได้ ร้อยละ รำยได้ ร้อยละ 

งานเสาเข็มเจาะ 1,021,792 74.38 1,128,805 91.29 934,228 86.71  

งานปรับปรุงคุณภาพดินฯ - - 43,017 3.48 - - 

งานก าแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม - - 12,489 1.01 121,295 11.26  

รวมรำยได้จำกงำนฐำนรำก 1,021,792 74.38 1,184,311 95.78 1,055,524 97.96  

รายได้จากงานก่อสร้างทั่วไป 346,084 25.19 37,001 2.99 7,189 0.67  

รายได้อื่นๆ1 5,922 0.43 15,225 1.23 14,746 1.37  

รวมรำยได้  1,373,798 100.00 1,236,537 100.00 1,077,459 100.00  
หมายเหตุ :    
1 รายได้อื่นๆประกอบด้วย รายได้จากการบริการอื่นๆ ได้แก ่รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์เครื่องจักร เช่น รถเครน ปลอกเหล็ก รายได้จากค่า   
  ความเสียหายของวัสดุและอุปกรณ์ที่เรียกเก็บจากผู้รับเหมาช่วง รวมถึงรายได้อื่นๆ ได้แก ่ดอกเบี้ยรับ ก าไรจากการขายสินทรัพย์ เป็นต้น 
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ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 

 

1. งำนเสำเขม็เจำะ   

เสาเข็มเจาะเป็นเสาเข็มที่นิยมใช้กับการ
ก่อสร้างฐานรากของโครงสร้างขนาดใหญ่ และ
โครงสร้างอาคารในบริเวณที่มีพื้นที่จ ากัด  ซึ่งไม่
สามารถใช้เสาเข็มตอกได้เนื่องจากปัญหาด้านการ
ขนส่ง หรือเนื่องจากบริเวณก่อสร้างชิดอาคาร
ข้างเคียงมากซึ่งความสั่นสะเทือนจากการตอก
เสาเข็มอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับอาคาร
ข้างเคียงได้  ส่วนการใช้เสาเข็มเจาะจะไม่ท าให้
ดินเกิดการเคลื่อนตัวซึ่งอาจไปดันสิ่งปลูกสร้าง
ข้างเคียงให้เสียหายได้เหมือนกับการตอกเสาเข็ม 
นอกจากนี้เสาเข็มเจาะยังลดมลภาวะเรื่องเสียง
และแรงสั่นสะเทือนเมื่อเทียบกับการใช้เสาเข็ม
ตอก ทั้งนี้งานเสาเข็มเจาะของบริษัทโดยส่วนใหญ่
จะเป็นเสาเข็มเจาะที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ตั้งแต่ 50 เซนติเมตรจนถึง 2 เมตรและท าได้ถึง
ความลึกมากกว่า 70 เมตร ขึ้นอยู่กับการออกแบบ
ก าลังรับน้ าหนักของเสาเข็มโดยวิศวกร   

                                                                               และสภาพชั้นดินในแต่ละพื้นที่ 
  

 

2. งำนปรับปรุงคุณภำพดินโดยวิธีอัดฉีด
ซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง   

งานปรับปรุ งคุณภาพดิน  (Ground 
Improvement) มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ เ พิ่ ม
เสถียรภาพให้กับโครงสร้างของดินเดิม ท าให้ดินมี
ก าลังรับน้ าหนักมากขึ้นและป้องกันการเคลื่อนตัว
ของดิน โดยบริษัทมีการให้บริการงานประเภทนี้
โดยวิธีการอัดฉีดซี เมนต์ด้ วยแรงดันสู ง  (Jet 
Grouting) ที่ความดันประมาณ 200 ถึง 400 บาร์ 
โดยอาจแบ่งลักษณะของงานออกเป็นแต่ละ
ประเภทดังต่อไปนี้ 
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2.1 เสำเข็มดินซีเมนต ์ 

 (Soil Cement Column)  

เป็นการปรับปรุงคุณสมบัติของดินอ่อนตลอดชั้นความหนา เริ่มต้นโดยการอัดฉีดน้ าภายใต้ความดันสูงเพื่อ
กวนให้ชั้นดินอ่อนตัวและมีขนาดรูปทรงตามที่ต้องการ แล้วจึงอัดฉีดน้ าปูนลงไปผสมกับดินในบริเวณ
ดังกล่าวท าให้เกิดการแข็งตัวกลายเป็นแท่งดินซีเมนต์ ซึ่งมีความสามารถในการรับน้ าหนักตามที่ออกแบบ
และช่วยลดปัญหาการทรุดตัวของโครงสร้าง การท าเสาเข็มดินซีเมนต์โดยวิธีอัดฉีดซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง 
(Jet Grouting) จะให้คุณภาพแท่งดินซีเมนต์และความสม่ าเสมอของเนื้อดินซีเมนต์ที่ดีกว่าวิธีทั่วไปซึ่งมีทั้ง
แบบใช้ความดันต่ า (Low Pressure Mix) และแบบใช้ใบกวนดิน (Rotary Mix) ในปัจจุบันมีการน าเสาเข็ม
ดินซีเมนต์ไปประยุกต์ใช้หลายรูปแบบเช่น ฐานรากงานถนน ลานจอดเครื่องบิน เขื่อน ประตูระบายน้ า 
รวมไปถึงการเพิ่มเสถียรภาพให้กับตลิ่งของคลอง  

 

2.2 กำรเพ่ิมก ำลังรับน้ ำหนักและเสถียรภำพของดินเฉพำะจุด  

เป็นการปรับปรุงคุณสมบัติและก าลังของดินหรือหินเฉพาะจุด เช่น งานอัดฉีดรอยแตกของชั้นหินหรือดิน
ในงานก่อสร้างเขื่อน การเพิ่มเสถียรภาพและก าลังของดินในงานขุดหรืองานเจาะเฉพาะที่  

 

3. งำนก่อสร้ำงก ำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม   

ก าแพงกันดินชนิดไดอะแฟรมเปน็การก่อสร้างก าแพง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นโครงสร้างรับน้ าหนักและป้องกัน
การเคลื่อนตัวของดินทางด้านข้าง โดยจะท าการก่อสร้าง
ก าแพงในชั้นที่ต่ ากว่าผิวดินด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กคล้ายคลึง
กับการท าเสาเข็มเจาะแบบเปียก ซึ่งการใช้เทคโนโลยีในการ
ก่อสร้างก าแพงกันดินชนิดนี้ท าให้ไม่ต้องใช้ Sheet Pile และ
สามารถสร้างก าแพงกันดินใต้ดินแบบถาวรที่มีหน้าตัดเป็น
สี่เหลี่ยมเหมือนก าแพงทั่วไป แต่มีความแข็งแรงและสามารถ
ป้องกันการรั่วซึมของน้ าได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เพื่อเป็นโครงสร้าง
ของชั้นจอดรถใต้ดิน ก าแพงอาคารผู้โดยสารส าหรับระบบ
รถไฟฟ้าใต้ดิน และอุโมงค์ลอดทางแยก เป็นต้น 
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ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขัน 
 

ในปี 2559 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตขึ้นจากปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักจากการลงทุนของภาครัฐในโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ (เช่น โครงการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟรางคู่ โครงการมอเตอร์เวย์ โครงการพัฒนาส่วนต่อขยายสนามบินสุวรรณ
ภูมิ เป็นต้น) ที่เริ่มจะทยอยออกมา รวมถึงภาคการส่งออกที่เริ่มมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2559 ในขณะที่
การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังไม่ฟื้นตัวมากนัก ในส่วนการลงทุนของภาคเอกชน ถึงแม้จะมีการชะลอตัวในครึ่งปีแรก แต่ก็เริ่ม
กลับมามีทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 ท าให้ภาพรวมการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2559 (คาดการณ์โดย
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) อยู่ในระดับร้อยละ 3.2 

ธุรกิจของงานฐานรากซึ่งประกอบไปด้วยงานก่อสร้างเสาเข็ม ก าแพงดิน และงานปรับปรุงคุณภาพดิน เป็นต้นนั้น 
ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นส าคัญ โดยในปี 2559 อุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มเจาะมีทิศทางชะลอตัวลงจากปีก่อน 
ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดปรับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี 2559 แต่จากการที่ภาครัฐเริ่มสามารถผลักดันโครงการเมกกะโปรเจค
ต่างๆออกมาได้ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3 ส่งผลให้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 อุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มเจาะเริ่มที่จะฟื้นตัว และ
การแข่งขันในตลาดปรับลดลง  

ส าหรับปี 2560 จากการที่ภาครัฐมีนโยบายผลักดันเรื่องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น โครงการรถไฟฟ้า 
โครงการรถไฟรางคู่ โครงการมอเตอร์เวย์  โครงการพัฒนาส่วนต่อขยายสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น น่าจะช่วยกระตุ้นให้การ
ลงทุนของภาคเอกชน เช่น อาคารส านักงานและอาคารคอนโดมีเนียมต่างๆมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้างในภาพรวม รวมถึงอุตสาหกรรมก่อสร้างงานฐานราก ท าให้บริษัทคาดว่าภาพรวมของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ก่อสร้างในปี 2560 น่าจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้น โดยน่าจะเห็นภาพการขยายตัวท่ีชัดเจนในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องความต่อเนื่องของภาครัฐในงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่อาจท าให้
การเติบโตของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมก่อสร้างไม่เป็นไปตามที่คาดได้ 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มเจาะรายใหญ่ ได้แก่ บจ.อิตัลไทย เทรวี่ , บมจ.ไพลอน, บมจ.ซีฟ
โก้, บจ.สยามโทเนะ, บจ.สแตนด์ไพล์ และ บจ.ไทยบาวเออร์ ซึ่งหากพิจารณาในแง่ของรายได้และก าลังการผลิต (จ านวนชุด
เครื่องจักร) ถือได้ว่าบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นล าดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม 
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โครงสร้ำงเงินทุน 

 

ผู้ถือหุ้น 
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 มีดังนี้ 
 

  หมายเหตุ:       * กลุ่มแสงอารยะกุล ประกอบไปด้วย นายชเนศวร์ นายบดินทร์ นายวงศ์ชัย และนายอนนต์ แสงอารยะกุลถือหุ้นในสัดส่วน  
         ร้อยละ 35.005, 8.001, 6.668 และ 0.202 ตามล าดับ  

 
 
นโยบำยกำรจำ่ยเงินปันผล 
 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็
ตาม บริษัทอาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่ก าหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจ าเป็นที่จะต้องน าเงินก าไร
สุทธิจ านวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการด าเนินงานหรือการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทให้ความ
เห็นชอบ และให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

 
 
 
 

 

ล ำดับที่ จ ำนวนหุน้ ร้อยละ
1 187,001,773        49.88           
2 บริษทั ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด 31,538,884         8.41            
3 บริษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชวีิต จ ำกัด (มหำชน) 13,495,900         3.60            
4 นำย พิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชยั 7,368,998           1.97            
5 นำย เผด็จ หงษฟ์้ำ 6,837,800           1.82            
6 นำย ชำย มโนภำส 6,288,000           1.68            
7 บริษทั ไทยประกันชวีิต จ ำกัด (มหำชน) 5,778,700           1.54            
8 นำย สุชำติ บญุบรรเจดิศรี 7,643,000           2.04            
9 กองทนุเปดิ ซีไอเอ็มบ-ีพรินซิเพิล ไทย ไดนำมิก อินคัม อิควิต้ี 4,753,900           1.27            
10 นำย สมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน์ 4,347,873           1.16            

ผู้ถอืหุน้รำยอื่น 99,881,870         26.64           
รวม 374,936,698        100.00         

รำยชือ่ผู้ถอืหุน้
กลุ่มแสงอำรยะกุล *
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กำรจัดกำร 
โครงสร้ำงกำรจัดกำร  

บริษัทมีโครงสร้างการบริหารจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการสรรหาและ 
พจิารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบรหิารกจิการและ 
บรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดแูลกจิการ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 
ฝ่ายงานวศิวกรรม และการตลาด 

กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 
ฝ่ายงานซ่อมบ ารงุ 

กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 
ฝ่ายการจดัการและการเงนิ 

ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ี

ผูอ้ านวยการฝ่ายบุคคล 

ผูอ้ านวยการฝ่ายจดัซือ้ 

ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ฝ่ายการจดัการ 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ฝ่ายงานวศิวกรรม 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

เลขานุการบรษิทั 

ผูอ้ านวยการฝ่ายกอ่สรา้ง 
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โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
กิจการและบริหารความเสี่ยง โดยมีรายชื่อและขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 

คณะกรรมกำรบริษัท   

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัทมีจ านวนทั้งสิ้น 9 คน ประกอบด้วย 

 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 66.67 ของคณะกรรมการทั้งคณะประกอบด้วย 
- กรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 44.45 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการอิสระมีความ

เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
- กรรมการที่ไม่อสิระ 2 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 22.22 ของคณะกรรมการทั้งคณะ 

 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของคณะกรรมการทั้งคณะ 
 

โดยรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้ 

      ทั้งนี้มีนางสาวฐิติมา เตียวประทีป เป็นเลขานุการบริษัท 
      หมายเหต ุ
      1. เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 
      2. ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 วันที่ 23 มีนาคม 2559 เพื่อด ารงต าแหน่งแทนนายบดินทร์ แสงอารยะกุล ที่ลาออก 
 

 

โดยมีศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญงาน
วิศวกรรมโครงสร้าง ซ่ึงเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทโดยตรง 

ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 

1. นายเสรี จินตนเสรี ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย1 กรรมการอิสระ และ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ 
3. ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ และ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
4. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล1 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ และ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
5. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
6. ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการ และประธานกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 
7. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์ กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

8. นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 
9. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี2 กรรมการ 
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นอกจากนี้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีความหลากหลายในสาขาวิชาชีพ 
และมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญซึ่งจ าเป็นและเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของ
บริษัท ดังนี้ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควำมเชี่ยวชำญ จ ำนวนคน ร้อยละ 

 ก่อสร้างงานฐานราก และวิศวกรรม 3 33.33 

 บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ 4 44.45 

 กฎหมาย 1 11.11 

 เครื่องจักรกลหนัก 1 11.11 

รวม 9 100 

ก่อสร้างงานฐานรากและวิศวกรรม
33.33%

บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
44.45%

กฎหมาย
11.11%

เครื่องจักรกลหนัก
11.11%

โครงสร้างองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทแบ่งตามทักษะวิชาชีพ

ก่อสร้างงานฐานรากและวิศวกรรม บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ กฎหมาย เครื่องจักรกลหนัก
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คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ด าเนินการจัดการและก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลอดจนวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริตและระมัดระวัง 

คณะกรรมการบริษัทมาจากการแต่งตั้งของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อท าหน้าที่
ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   และเพื่อท า
หน้าที่เกี่ยวกับ การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนให้การก ากับดูแลกิจการเป็นไป
ตามบรรษัทภิบาลที่ดี 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท ร่วมกัน
พิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ  โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่ส าคัญได้น าเข้ารวมไว้แล้ว  และกรรมการ
แต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม 

 เลขานุการบริษัท มีการจัดส่งวาระการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งเอกสารดังกล่าว ได้
ให้ข้อมูลและรายละเอียดอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการพิจารณา อย่างไรก็ตาม ในเรื่องที่ไม่สามารถเปิดเผยเป็นลายลักษณ์
อักษร หรือการเปิดเผยล่วงหน้าจะส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทสามารถน าเรื่องมาอภิปรายในที่ประชุมได้ 

 ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะน าเสนอเรื่องต่างๆและ
กรรมการสามารถจะอภิปรายปัญหาส าคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ ประธานกรรมการส่งเสริมให้กรรมการมีการ
ใช้ดุลยพินิจตัดสินใจ   ซึ่งกรรมการได้ให้ความสนใจกับทุกวาระที่น าเข้าสู่ที่ประชุม รวมถึงเรื่องการก ากับดูแลกิจการ 
นอกจากนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงในแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุม เพื่อน าเสนอข้อมูล ปัญหา
และชี้แจงรายละเอียด เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งยัง
เป็นการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมผ่านการสอบถามผู้บริหารระดับสูง อีกทั้งในบางประเด็นที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ 
กรรมการบริษัทสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านเลขานุการของบริษัท 

 รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วยสาระส าคัญ เช่น วันเวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุดการประชุม  
รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและขาดประชุม สรุปสาระส าคัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและข้อสังเกต มติ
คณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย  บริษัทได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท
เป็นรูปเล่ม สามารถสืบค้นง่าย แต่แก้ไขไม่ได้  มีการบันทึกและเปิดเผยจ านวนครั้งการเข้าประชุมคณะกรรมการ โดยการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจัดขึ้นทุกไตรมาส ส่วนการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินงานของบริษัทจะจัดขึ้นเป็นประจ า จึงมีการรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารกิจการ
และบริหารความเสี่ยงน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย 

 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2559 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทคือนายชเนศวร์ แสงอารยะกุล และนายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล ลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท หรือนายชเนศวร์ แสงอารยะกุล หรือ นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับ 
นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์ หรือนายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย รวมเป็นสองคนและประทับตราส าคัญของบริษัท  
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ประธำนกรรมกำร 

บทบำท และหน้ำที่ ของประธำนกรรมกำร 

1. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
ผู้ถือหุ้นด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนส าเร็จลุล่วง 

2. เป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุก
คนมีส่วนร่วมในการประชุม 

3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 
ฝ่ายเท่ากัน 

4. รับผิดชอบในฐานะผู้น าของคณะกรรมการในการก ากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร 
กิจการและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการชุดย่อย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 

 

โดยในปี 2559 คณะกรรมการเห็นว่าประธานกรรมการสามารถท าหน้าที่ในการน าประชุม และสนับสนุนให้
กรรมการได้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้อย่างดีเยี่ยม 

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัท ไพลอน จ ากัด (มหาชน) ของตนเอง และ       
คู่สมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภายหลังกรรมการท่านนั้นได้รับการเลือกตั้งให้เป็น
คณะกรรมการบริษัท หลังจากนั้นหากกรรมการบริษัท และคู่สมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการท าธุรกรรมการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไพลอน จ ากัด (มหาชน) กรรมการท่านนั้นก็จะรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ นั้นต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป โดยรายงานการถือครองหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 ประกอบด้วย 
 

รำยชื่อกรรมกำร  
และผู้บริหำร 

กำรถือครองหุ้น (หุ้น) 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559 กำรเปลี่ยนแปลง

ระหว่ำงปี 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 

ของตนเอง  คู่สมรส/ 
บุตรที่ยังไม่

บรรลุนิติภำวะ 

ของตนเอง  คู่สมรส/ 
บุตรที่ยังไม่

บรรลุนิติภำวะ 
1 นายเสรี จินตนเสร ี

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 

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

7 นายสมศักดิ์ วิริยะพิพฒัน์ 
กรรมการ 

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

8 นายพิสันติ์ ศิริศุขสกลุชัย 
กรรมการ 

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

9 นายสุชาต ิบุญบรรเจิดศรี1 

กรรมการ 
7,643,000 - ไม่เปลี่ยนแปลง 7,643,000 - 
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รำยชื่อกรรมกำร  
และผู้บริหำร 

กำรถือครองหุ้น (หุ้น) 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559 กำรเปลี่ยนแปลง

ระหว่ำงปี 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 

ของตนเอง  คู่สมรส/ 
บุตรที่ยังไม่

บรรลุนิติภำวะ 

ของตนเอง  คู่สมรส/ 
บุตรที่ยังไม่

บรรลุนิติภำวะ 
10 นายบดินทร์ แสงอารยะกุล 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายการจัดการและ
การเงิน 

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

11 นายชัยพล สุทธมนัสวงษ์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

- - - - - 

12 นายวีรทัศน์ จิรเดชวิโรจน์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายการจัดการ 

- - - - - 

13 นางสุรีรัตน์ นาคะผดงุรัตน์  
ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี 

- - - - - 

14 นายกรณ์ ทองศรี 
ผู้อ านวยการฝ่ายบุคคล 

- - - - - 

15 นายรัฐกร นาคาไชย 
ผู้อ านวยการฝ่ายงานวิศวกรรม 

- - - - - 

 
หมายเหตุ  

1. ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 วันที่ 23 มีนาคม 2559 เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการแทนนายบดินทร์ 
แสงอารยะกุล ที่ลาออกเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนั้นจ านวนหุ้น ณ ต้นงวด จึงเป็นจ านวนหุ้น ณ วันที่ 23 มีนาคม 2559 

ขอบเขต อ ำนำจอนุมัติ หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบในการก ากับดูแลบริษัทให้
เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้ นที่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการ
ก าหนด ทบทวน และอนุมัติ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย(ท่ีสอดคล้องกับภารกิจ) กลุยทธ์ ทิศทางการด าเนินงานในแต่ละปี และติดตาม
ผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท มีการ
แยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน โดยมีการก าหนดอ านาจอนุมัติ หน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ส าคัญของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้  

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัท 

2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

3. จัดให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

4. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมี
อ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ
อาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงมีอ านาจหน้าที่ใน
การปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
กิจการและบริหารความเสี่ยง ซึ่งการมอบอ านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้คณะกรรมการ
บริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มี
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ส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการ
ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 

5. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมก ากับดูแลการบริหารและ
การจัดการของคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายเว้น
แต่ในเรื่องดังต่อไปนี้คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด าเนินการ อันได้แก่ เรื่อง
ที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การ
ขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของ
บริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมี
ขอบเขตหน้าที่ในการก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อขายทรัพย์สินที่ส าคัญตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง กรรมการ
ผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม 

7. ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้า
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการ
ของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมี
มติแต่งตั้ง 

9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทท า
ขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบและก ำกับดูแลกิจกำร 

องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำคณะกรรมกำรตรวจสอบและก ำกับดูแลกิจกำร 

บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน 
โดยกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือ
การเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน ซึ่งจะมีผลให้การด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการมีวาระ
การด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

เมื่อกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบและ
ก ากับดูแลกิจการไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้จ านวนสมาชิกน้อยกว่าจ านวนที่ก าหนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริษัท
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 
เดือนนับแต่วันที่จ านวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ
ดูแลกิจการ 
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โดยรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้ 

 

ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 

1. ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ 

2. ดร. ชัยพัฒน์ สหัสกุล  กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ 

3. ศ.กิตติคุณ ดร. วินิต ช่อวิเชียร กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ 

 
หมายเหตุ ทั้งนี้มี นางสาวฐิติมา เตียวประทีป เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ 
 

ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย และดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุลเป็นกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ 2 ท่านที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอโดยมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี และ 
มากกว่า 20 ป ีตามล าดับ 
 

ขอบเขต อ ำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบและก ำกับดูแลกิจกำร  

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ  

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

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาเสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ภายนอกของบริษัท 

5. ร่วมให้ความเห็นชอบในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ก าหนดค่าตอบแทน โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีได้รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท 

7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และน าเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการเห็นชอบ
ด้วย 

9. จัดท ารายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี
ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการและต้อง
ประกอบด้วยรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดดังต่อไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
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(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ แต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎบัตร (Charter) 

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

10. ท าหน้าที่ก ากับดูแลกิจการตามหลักการก ากับดูแลที่ดี 
11. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็น

ประจ าอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง 

 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า  3 คน 
และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการ
อิสระ ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

เมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็น
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจ านวนครบตามที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนด  

โดยรายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้ 

 
ทั้งนี้มี นายกรณ์  ทองศรีเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

 

 

 

ชื่อ-นำมสกุล                     ต ำแหน่ง 

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

2. ดร. ชัยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

3. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  

1. พิจารณาโครงสร้าง ของคณะกรรมการบริษัททั้งในเรื่องของจ านวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดประเภท
และความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละท่านในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทด าเนินกิจการอยู่ 

2. คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอชื่ อเป็น
กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในกรณีที่ต าแหน่งว่างลง เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี 

3. พิจารณาคัดเลือกกรรมการที่ไปด ารงต าแหน่งในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม 

4. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แก่ ค่าตอบแทน
รายเดือน บ าเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัว
เงิน เพื่อก าหนดให้มีความเหมาะสม 

5. ก าหนดเกณฑ์ประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่ และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

6. พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ) ให้แก่
กรรมการและพนักงาน รวมถึงการพิจารณาให้ความเห็นชอบในกรณีที่มีกรรมการ หรือพนักงานได้รับการ
จัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ของจ านวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร และต้องไม่มีกรรมการรายใดใน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่จะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ด้วย จึงจะมีสิทธิ
ในการให้ความเห็นชอบ 

7. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้ช่วยศึกษาและกลั่นกรองงาน จึงต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
หลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผลการปฏิบัติงานในปีที่
ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจ าปีของบริษัท และในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 

8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

คณะกรรมกำรบริหำรกิจกำรและบริหำรควำมเสี่ยง  

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสม
เพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงของบริษัท  

โดยรายชื่อคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้ 

ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 

1. ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง  

2. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์ กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

3. นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 
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ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรกิจกำรและบริหำรควำมเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่อง
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการ
บริหารงาน การจัดการความเสี่ยง และอ านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึง
การตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่ก าหนด โดยสรุปอ านาจอนุมัติ หน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ส าคัญได้ดังนี้  

1. ก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

2. ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ านาจการบริหารต่างๆของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบ 

3. พิจารณาโครงการลงทุนของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส าคัญ ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่จะได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว 

5. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารจัดการส านักงานในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ  

6. เจรจาและเข้าท าสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมทั้งการจัดซื้ อจัดจ้างที่เกี่ยวกับโครงการ
ก่อสร้างอันเป็นปกติธุระของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ส าหรับโครงการภาคเอกชน และวงเงินไม่
เกิน 400 ล้านบาท ส าหรับโครงการภาครัฐที่คู่สัญญาเป็นเอกชน และวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ส าหรับ
โครงการภาครัฐที่คู่สัญญาเป็นภาครัฐ 

7. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การปฏิบัติการ และด้านการ
บริหารงานอื่น   

8. มีอ านาจอนุมัติในการเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ก าหนดชื่อผู้มีอ านาจเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของบริษัท รวมถึง ด าเนินการต่างๆเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากดังกล่าว 

9. ท าหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร 

10. ด าเนินการต่างๆที่จ าเป็นเพื่อการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท 

 

ทั้งนี้ อ านาจของคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่คณะ
กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องก าหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการด าเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการ
ก าหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว 
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ผู้บริหำร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหาร ดังนี้ 

ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 

1. ดร.ชเนศวร์  แสงอารยะกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
2. นายพิสันติ์    ศิริศุขสกุลชัย กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานวิศวกรรมและการตลาด 
3. นายสมศักดิ์  วิริยะพิพัฒน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานซ่อมบ ารุง  

รักษาการผู้อ านวยการ – ฝ่าย Equipments & Facilities 

4. นายบดินทร์  แสงอารยะกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการจัดการและการเงิน 
5. นายวีรทัศน์ จิรเดชวิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการจัดการ 

รักษาการผู้อ านวยการ – ฝ่ายจัดซื้อ 
6. นายชัยพล สุทธมนัสวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
7. นางสุรีรัตน์   นาคะผดุงรัตน์ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี 
8. นายกรณ์ ทองศรี ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
9. นายรัฐกร นาคาไชย ผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรม 

 

ขอบเขต อ ำนำจอนุมัติ และหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่

1. รับผิดชอบการบริหารงานประจ าวันของบริษัท และควบคุมดูแลบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริษัท 

2. ด าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
และ/หรือคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

3. เป็นผู้รับมอบอ านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย 
ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติคณะ
กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงของบริษัททุกประการ 

4. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารจัดการส านักงานในวงเงินไม่เกินห้าล้านบาทต่อรายการ 

5. เจรจาและเข้าท าสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับโครงการ
ก่อสร้างอันเป็นปกติธุระของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท 

6. มีอ านาจในการว่าจ้าง และก าหนดผลตอบแทนให้แก่พนักงานทั้งหมดของบริษัทตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่าย
นายจ้างในคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของบริษัท 

 อย่างไรก็ตาม อ านาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือ 
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตาม
กฎเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการ
อนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
รายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการ
ด าเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการก าหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว 
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กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำร 

กำรสรรหำกรรมกำรอิสระ 

 องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรอิสระ 

  บริษัทได้ก าหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. คือ มี
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีหลักเกณฑ์ในการสรรหา
กรรมการอิสระเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระซึ่งเข้มกว่าข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม่ โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการสรรหาดังนี้ 

นิยำมกรรมกำรอิสระ 

   บริษัทได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระ ไว้ดังนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมการถือครองหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 
ด้วย 

2. ไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น (ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
(กรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ท าหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มี
อ านาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้
แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือ
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน (บริษัทย่อย
ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นล าดับเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย 

4.  ไม่มี (ในปัจจุบัน) หรือเคยมี (ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการ
ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็น(ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น(ในช่วง 2 ปีก่อน
ได้รับการแต่งตั้ง) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ(NTA) ของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาท
ขึ้นไปแล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า โดยการค านวณมูลค่าดังกล่าวให้นับรวมรายการในช่วง 1 ปีก่อน
หน้าที่ท ากับบุคคลเดียวกัน โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวให้รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่
เป็นธุรกรรมปกติ   การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ และการ
ให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

5. ไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น (ในช่วง 3 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง
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ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่  

6. ไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น (ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ง
รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสอง
ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ 
ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

 โดยกระบวนการในการสรรหาจะเหมือนกับกระบวนการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด โดยได้กล่าว
ไว้ในหัวข้อถัดไป 

 กำรสรรหำกรรมกำรใหมแ่ละผู้บริหำรระดับสูงสุด 

 หลักเกณฑ์และกระบวนกำรในกำรคัดเลือกแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ (รวมถึงผู้บริหำรระดับสูงสุด) และกำรพ้น
จำกต ำแหน่งกรรมกำร   

การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ รวมทั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกราย ไม่ว่าจะ
เป็นกรณีกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระ โดยอาจพิจารณาใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional 
Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ
ใหม่ ดังนี้ 

1) ความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จ าเป็นและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของบริษัท เพื่อสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการในการก ากับดูแลบริษัท  

2) คุณสมบัติตามข้อก าหนดทางกฎหมาย ประกาศของ ตลท. และกลต. และข้อบังคับของบริษัท 
3) มีประวัติการท างานที่โปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพ 
4) การไม่จ ากัดเพศ 

 องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพน้จากต าแหน่งกรรมการของบริษัทนั้นได้ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริษัทซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการทุกคนจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจ านวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป 
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ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้า
มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 

 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจ านวนหุ้นที่ตนถือ 

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป 
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน  

บุคคลซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะต้องได้รับมติของคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจ านวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่และจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน 

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการพ้นต าแหน่งก่อนถึงวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น 

 
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำร 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
(1) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

บริษัทมีการก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความ
โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่
ต้องการ เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ 
(Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน โดยก าหนดองค์ประกอบ
เป็น 3 ส่วน คือ (1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งสะท้อนความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ (2) เบี้ยประชุมเพื่อแสดงให้เห็น
ความส าคัญ และการอุทิศเวลาในการเข้าประชุม (3) โบนัสซึ่งเป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้งตามมูลค่าที่
สร้างให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท าหน้าที่พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการใน
เบื้องต้น เพื่อน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาก่อนน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจ าทุกปี 

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ค่าตอบแทนรายเดือน 

                      ปี 2558                   ปี 2559 
                                                             (บาทต่อเดือน)            (บาทต่อเดือน)  

-  ประธานกรรมการบริษัท                                           50,000                  50,000     
-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ         25,000                  25,000 
-  กรรมการ             21,000                  21,000 

ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนี้ 
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2. ค่าเบี้ยประชุม 
                                                                                                    ปี 2558                    ปี 2559 

          (บาทต่อครั้ง)               (บาทต่อครั้ง) 
-  กรรมการ            5,000                       5,000   
-  กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ          5,000                       5,000   
-  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน        5,000                       5,000   
 

3. โบนัสเป็นวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร 
 

 กล่าวโดยสรุป  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบที่ 1 2 และ 3 แต่กรรมการที่
เป็นผู้บริหารมีโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบที่ 2 และ 3 เท่านั้น 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรที่ได้รบัในปี 2559 

 

 คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการตรวจสอบ

และก ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน
1 นำยเสรี จนิตนเสรี 600,000                   40,000                   571,429           1,211,429       
2 ดร. ปญัจะ เสนำดิสัย 300,000                   40,000                   25,000                        285,714           650,714         
3 ดร. ชยัพัฒน ์สหสักุล 252,000                   40,000                   25,000                        20,000                           285,714           622,714         
4 ศ.กิตติคุณ ดร. วินติ ชอ่วิเชยีร 252,000                   40,000                   25,000                        20,000                           285,714           622,714         
5 นำยวงศ์ชยั แสงอำรยะกุล 252,000                   35,000                   20,000                           250,000           557,000         
6 ดร. ชเนศวร์ แสงอำรยะกุล 40,000                   285,714           325,714         
7 นำยบดินทร์ แสงอำรยะกุล 5,000                     35,715             40,715           
8 นำยสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน์ 35,000                   250,000           285,000         
9 นำยพิสันต์ิ  ศิริศุขสกุลชยั 40,000                   285,714           325,714         
10 นำยสุชำติ บญุบรรเจดิศรี 189,000                   30,000                   214,286           433,286         

รวม 1,845,000                345,000                  75,000                        60,000                           2,750,000         5,075,000       

รายช่ือกรรมการล าดับที่
ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559
ค่าเบี้ยประชุม

โบนัสกรรมการ รวม
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ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 

      ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัท และผลงานของแต่ละบุคคลตามระบบ Key Performance Indicators โดยในปี 2559 สามารถสรุป
ค่าตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับเป็นดังนี้ 

 

ต ำแหน่ง 

ปี 2558 ปี 2559 

จ ำนวน (ท่ำน) จ ำนวนเงิน (ล้ำนบำท) รำยละเอียดค่ำตอบแทน จ ำนวน (ท่ำน) 
จ ำนวนเงิน       
(ล้ำนบำท) 

รำยละเอียดค่ำตอบแทน 

กรรมการบริหาร
และ ผู้บริหาร 

10 16.199 เงินเดือน โบนัส ประกันสังคม 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

9 16.070 เงินเดือน โบนัส ประกันสังคม กองทนุ
ส ารองเลี้ยงชีพ 

 

(2) ค่ำตอบแทนอื่น  

-ไม่มี- 
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จ ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม 

ชื่อ – นำมสกลุ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรบริษัท 

ปี 2559 
คณะกรรมกำร 

(8 คร้ัง) 
คณะกรรมกำรตรวจสอบและ

ก ำกับดูแลกิจกำร 
(5 คร้ัง) 

คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

(4 คร้ัง) 
1. นายเสรี จินตนเสรี ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 8/8   
2. ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ และ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ 
8/8 5/5  

3. ศ.กิตติคุณ ดร.วินติ ช่อวิเชียร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและก ากับดแูลกจิการ และ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

8/8 5/5 4/4 

4. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและก ากับดแูลกจิการ และ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

8/8 5/5 4/4 

5. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล กรรมการ และ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

7/8  4/4 

6. ดร.ชเนศวร ์แสงอารยะกุล กรรมการ และ 
ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

8/8   

7. นายบดินทร ์แสงอารยะกุล กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 1/1   
8. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน ์ กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 7/8   
9. นายพิสันติ์ ศริิศุขสกุลชัย กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 8/8   
10. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี1 กรรมการ 6/6   

 

หมายเหต ุ1 ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 วันที่ 23 มีนาคม 2559 เพื่อด ารงต าแหน่งแทนนายบดินทร์ แสงอารยะกุล ที่ลาออก 
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กำรก ำกับดูแลกิจกำร 

 

 การก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรือบรรษัทภิบาล ตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คือ ระบบที่จัดให้มีโครงสร้าง และกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ  ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น 
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน น าไปสู่การเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้
เสียอื่นด้วย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ด าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล
กิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานของการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

หมวดที่ 1 และ 2 สิทธิของผู้ถือหุ้นและกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
 บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย เช่น การเข้า
ร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น การอนุมัติจ่ายเงินปันผล การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น 
และสิทธิมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่ส าคัญให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  

ในเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชุมและเสนอชื่อกรรมการบริษัทล่วงหน้าตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม  โดยคณะกรรมการได้ก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น 
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่เสนอ รายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา ช่องทางรับเรื่อง ก าหนดเวลารับเรื่อง และได้มี
การแจ้งข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์ในเว็บไซต์
ของบริษัท  ส่วนการส่งหนังสือเชิญประชุม บริษัทได้แนบข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ 
รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบต่างๆ และรายชื่อกรรมการอิสระในกรณีไม่สามารถมาร่วมประชุมได้แต่ต้องการตัวแทนในการ
มอบฉันทะ โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารแนบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท
ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาข้อมูลก่อนได้รับเอกสารฉบับจริง 

 ในวันประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมทุกท่านหากไม่มีเหตุจ าเป็นซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อเริ่มประชุมประธานในที่ประชุมซึ่งเป็นประธานกรรมการได้แจ้ง
กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และให้สิทธิผู้ถือหุ้นได้เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความ
คิดเห็นและซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่ง
ค าถามมายังบริษัทล่วงหน้าผ่านทางอีเมลของบริษัทอีกด้วย อีกทั้ง บริษัทไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลส าคัญเพิ่มเติมในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่
จ ากัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสายอีกด้วย (หากผู้ถือหุ้นท่านใดมาสาย ก็ยังมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงใน
วาระถัดไป) 

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมและเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท
ภายใน 14 วัน 
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ส าหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน คณะกรรมการมีนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบ
ข้อมูลภายในน าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น ซึ่งรายละเอียดอยู่ในหัวข้อการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน  

 
นอกจากนี้ในเรื่องการท ารายการที่เกี่ยวโยง บริษัทมีมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการที่เกี่ยวโยง ซ่ึง

กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิออกเสียงในกระบวนการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้
เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง 

 

หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัท ได้ให้ความส าคัญในการดูแลและค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายใน และภายนอกบริษัท  ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน 
ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 
คณะกรรมการจึงได้ก าหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมธุรกิจ ส าหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร 
และพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการด าเนินงาน โดยถือเป็นภาระหน้าที่ และเป็นวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติ ซึ่งสรุป
ได้ดังนี้  

พนักงำน 

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของบริษัทฯ เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้การดูแลตลอดจนให้ความเป็นธรรมในด้านโอกาส  ผลตอบแทน 
การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล 
2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพยส์ินของพนักงานอยู่เสมอ 
3. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระท าด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บน

พื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานแต่ละคน 
4. ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาพนักงานในหลายรูปแบบ อาทิ 

การจัดสัมมนา การฝึกอบรม เป็นต้น 
5. ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ที่สอดคล้องกับผลการ

ด าเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น เช่น สภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน 
และความสามารถในการท าก าไรในแต่ละปี เป็นต้น และในระยะยาว เช่น การวัดผลการปฏิบัติงานตาม 
Balance Scorecard เป็นต้น 

6. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน 
 
โดยในปี 2559 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้อง หรือข้อร้องเรียนใดๆ ระหว่างบริษัท กับพนักงาน 

 
ลูกค้ำ 

บริษัทฯ เชื่อมัน่ในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า ซ่ึงเป็นผู้มี
พระคุณของบริษัทอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯจึงได้ก าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้ 
1. ให้บริการอย่างมีคุณภาพแก่ลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม 
2. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับ

คุณภาพ ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของบริการนั้นๆ 
3. พึงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้งให้ค าแนะน าในบริการที่ดี และเป็นประโยชน์

ต่อลูกค้า 
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4. ไม่พึงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากลูกค้า โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ของตน 
5. ไม่พึงน าข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
 
โดยในปี 2559 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้อง หรือข้อร้องเรียนใดๆ ระหว่างบริษัท กับลูกค้า 

 
เจ้ำหนี้  

คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้โดยเฉพาะเรื่อง
เงื่อนไขค้ าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดช าระหนี้ไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและเปิดเผยถึง
การปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ทราบ เช่น ด้านการบริหารเงินทุน บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาอัตราส่วนสภาพคล่องให้อยู่ใน
ระดับสูงเพียงพอ และรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทมีความสามารถในการ
ช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้อย่างต่อเนื่อง ตรงตามก าหนดเวลา ด้านเงื่อนไขการค้ าประกัน บริษัทมีนโยบายที่จะดูแลผู้ที่
ค้ าประกันไม่ให้ได้รับความเสียหาย หากมีปัญหาบริษัทจะเข้าไปรับผิดชอบ ด้านการผิดนัดช าระหนี้ บริษัทมีนโยบาย
ที่จะไม่ผิดนัดช าระหนี ้บริษัทจะเร่งเข้าไปจัดการ และแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถช าระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ 

โดยในปี 2559 บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยครบถ้วนและไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดช าระหนี้
ใดๆ 

 
คู่ค้ำ  

บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่ค้าซึ่งเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความส าเร็จทางธุรกิจที่ส าคัญประการหนึ่งด้วยความ
เสมอภาค และค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริษัทฯ ได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

       1.   การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีระบบ และมีมาตรฐาน ภายใต้หลักการดังนี้ 
- มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน 
- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า 
- จัดท าสัญญาที่เหมาะสมไม่เอาเปรียบคู่สัญญา 
- จัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่าง

ครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา 
- จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขของการช าระเงินที่ตกลงกัน 

2. พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน ไม่กระท า
การโฆษณาที่เป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้คู่ค้าเข้าใจผิด 
 

โดยในปี 2559 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้อง หรือข้อร้องเรยีนใดๆ ระหว่างบริษัท กับคู่ค้าและคู่สัญญา 

 
คู่แข่งทำงกำรค้ำ  

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้ 
1. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม 
2. ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางให้ร้าย 
3. ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า 

 
โดยในปี 2559 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้อง หรือข้อร้องเรียนใดๆ ระหว่างบริษัท กับคู่แข่งทางการค้า  
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ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และส่วนรวม  
บริษัทให้ความส าคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยปฏิบัติตามข้อกฎหมาย หรือข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมและมีมาตรการการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการด าเนินงานด้วย  
โดยในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ก าหนดมาตรการในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งส่วนหน่วยงานและโรงงาน
ซ่อมบ ารุง นอกจากนี้ บริษัทได้มีการรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันประหยัดทรัพยากรและพลังงานด้านต่างๆ ทั้งการใช้
ไฟฟ้า น้ าประปา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้น้ ามัน ซึ่งจากการติดตามพบว่า มีการใช้น้ ามันอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น   

 

ในปี 2559 บริษัท ได้จัดกิจกรรมรวมน้ าใจชาวไพลอน สู่น้องๆบ้านราชวิถีเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 โดย
บ้านราชวิถีได้จัดตั้งขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์และพัฒนาเด็กก าพร้าและอนาถา(ขาดผู้อุปการะ ถูกทอดทิ้ง 
ครอบครัวยากจน ได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ครอบครัวแตกแยก ถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือบิดามารดาต้องโทษ 
เป็นต้น) ส าหรับเด็กหญิงอายุ 5-18 ปีส่งเสริมให้มีการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพแก่เด็กตามความสามารถ
และแนวถนัด เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพ ช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุขต่อไปในภาย
ภาคหน้า ทั้งนี้เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางครอบครัวและสังคมจะได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพ
อนามัย จิตใจ วิชาความรู้ การประกอบอาชีพ และทักษะชีวิต จนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้
ครอบครัวและสังคมมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหา เพื่อให้เกิดผลอย่างยั่ งยืน โดยใน
ครั้งนี้ทางบริษัทได้บริจาคทุนทรัพย์และเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นจ านวนเงิน 90,000 บาท 

 

กำรเคำรพหลักสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยก าหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 

 บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี 
 บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการท างาน ซึ่งข้อเสนอ

ต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และก าหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุก ฝ่าย และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีในการท างานร่วมกัน 

 บริษัทสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย 

 บริษัทรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการท างาน ฯลฯ การเปิดเผย
หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้ 
การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระท าไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย 

 บริษัทไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากลและการทุจริต 

 พนักงานทุกคนต้องไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือการกระท าต่อผู้อื่นบน
พื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ 
 

นอกจากนี้ บริษัทได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดจ้างแรงงานทั้งพนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจโดยการปฏิบัติตาม
กฎหมายแรงงานโดยเคร่งครัด ทั้งในเรื่องการจ้างงานเด็ก หรือการบังคับใช้แรงงาน รวมทั้งการจัดให้มีระบบการท างานที่มุ่ง 
เน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ที่เหมาะสม โดยในปี 2559 ไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่า
ฝืนในเรื่องสิทธิมนุษยชน 
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ทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์ 

คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบายที่จะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และมีแนวปฏิบัติโดย
ก าหนดให้มีการตรวจสอบผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะน ามาใช้ภายในบริษัทก่อน เพื่อ
ป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หากมีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์  บริษัทจะ
เร่งแก้ไขและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ถูกละเมิด 

กำรต่อต้ำนทุจริต และกำรควบคุมกำรทุจริต 

คณะกรรมการให้ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจอย่างสุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส ดังนั้นในปี 2559 คณะกรรมการจึง
เห็นชอบให้บริษัทร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition : CAC) 
เพื่อการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชน กับ IOD หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียน ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวถือเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

 บริษัทมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต โดยในการประเมินความเสี่ยงของบริษัทได้มีการ
ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต นอกจากนี้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทได้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจาก
การทุจริต มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดูแล ควบคุม ป้องกัน ติดตาม และประเมินผล ว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ควบคุมดูแล ป้องกัน และติดตามว่า 
ระบบงานใดของบริษัทมีการทุจริตหรือไม่   

 บริษัทได้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเป็นระยะๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการ
ทุจริตของบริษัท นอกจากนี้เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการ วิศวกร โฟร์แมนผู้ควบคุมงานได้
ประกาศเจตนารมย์ร่วมกันที่จะต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร 

 

กำรรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน 

 คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดเป็นนโยบาย และ
เปิดเผยถึงการปฏิบัติให้เป็นที่ทราบอย่างชัดเจน ถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน
ทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ และได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อที่ 10 เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

นโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิด (Whistle Blowing)  
 บริษัทมีนโยบายที่จะเปิดโอกาสให้มีผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้ องเรียน
เกี่ยวกับการกระท าผิดกฏหมาย จรรยาบรรณ การถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่ 
 

บกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัทได้ โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งต่อกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการท่านใดท่าน
หนึ่งหรือเลขานุการบริษัท เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการพิจารณาแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาด าเนินการตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรต่อไป (เปิดเผยใน 56-1 หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย) 
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กระบวนกำรในกำรจัดกำรเมื่อได้รับแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน 

1. รวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อน าส่งให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ 

 กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการหรือเลขานุการบริษัทที่รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะด าเนินการ
รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือจรรยาบรรณ การละเมิดสิทธิ การรายงานทาง
การเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน โดยผู้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนอาจจะด าเนินการด้วย
ตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการจัดให้มีการประชุม  
 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการจัดการประชุม และพิจารณาเรื่องที่มีผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนจาก
ข้อเท็จจริงทั้งหมดที่รวบรวมได้ รวมถึงการซักถาม หรือขอข้อมูลจากฝ่ายบริหาร (แล้วแต่กรณี) และจัดท ารายงานเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทต่อไป  

3. คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ   

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ และด าเนินการตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรต่อไป 

4. รายงานผลให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทราบ  

 คณะกรรมการบริษัทจะรายงานผลให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทราบ ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
เปิดเผยตนเอง  
 
 

แนวทำงในกำรปกป้องผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้ร้องเรียน 

 บริษัทได้มีการก าหนดแนวทางในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน เพื่อปกป้องการกลั่นแกล้ง ข่มขู่ หรือ
ท าลายพยานหลักฐาน เช่น 

 ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผยตัวผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน 

 บริษัทจะเก็บข้อมูลเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้ง
เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 นอกเหนือจากแนวทางข้างต้นแล้ว หากผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนยังอาจได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
อีก ตนยังสามารถร้องขอให้บริษัทก าหนดมาตรการคุ้มครองได้ 

 
ช่องทำงส ำหรับผู้มีส่วนได้เสียในกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน 
 บริษัทได้จัดให้มีผู้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนใน 2 ช่องทาง ประกอบด้วย 
1.กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ทาง Email ดังนี้ 

 ดร.ปัญจะ เสนาดิศัย     ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ       panja.sena@gmail.com     
 ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร     กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ             c_vinit@hotmail.com 
 ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล     กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ             chaipats@icloud.com 
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2.เลขานุการบริษัท ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ และ Email ดังนี้ 
 ทางไปรษณีย์ถึง:  

นางสาวฐิติมา เตียวประทีป  
เลขานุการบริษัท  
บริษัท ไพลอน จ ากัด (มหาชน)  
เลขที่ 170/16 ซอยสามมิตร (สุขุมวิทซอย 16)  
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110 

 ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 6618242 ต่อ 110  
 ทาง Email thitima@pylon.co.th    

 

หมวดที่ 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 

      บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินทาง
เว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลขององค์กร การก ากับดูแลกิจการที่ดี โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการ 
รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ของบริษัททั้งจากภายในและภายนอกทางเว็บไซต์ของบริษัท  ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่จะมีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดรายงานประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ56-1) และงบการเงินของ
บริษัทได้ ซึ่งจะท าให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก  

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อท าหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งผู้บริหารมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและพบปะนักลงทุน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อการ
บริหารงานของบริษัท โดยกิจกรรมในปี 2559 มีดังนี้ 

 การน าเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) จ านวน 2 ครั้ง  
 โครงการพบปะผู้บริหาร (Analyst and Investor Meeting) จ านวน 35 ครั้ง 
 การแถลงข่าวผลประกอบการและทิศทางการด าเนินธุรกิจ (Opportunity Day) 4 ครั้ง  

 
ทั้งนี้บริษัทได้มีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยข้อมูลที่บริษัทน าเสนอผ่านเว็บไซต์

นั้นมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถสรุปหัวข้อได้ดังนี้ 

 ลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
 งบการเงินของบริษัท 
 เอกสารข่าว (Press Release) ของบริษัท 
 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 
 โครงสร้างองค์กร 
 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร 
 ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ 
 ข้อบังคับของบริษัท 
 รายงานประจ าปี (สามารถดาวนโ์หลดได้) 
 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี (สามารถดาวน์โหลดได้) 
 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี (สามารถดาวน์โหลดได้) 
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ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เปิดเผยงบการเงินประจ าปีและรายไตรมาส ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนก่อนครบก าหนดระยะเวลา 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่ ถูกต้อง 
โปร่งใส และทั่วถึง บริษัทจึงจัดทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อรับผิดชอบติดต่อประสานงานกับผู้ลงทุน และผู้ถือหุ้น โดยสามารถ
ติดต่อได้ที่ email: info@pylon.co.th หรือติดต่อที ่

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 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 9 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
จ านวน 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอีก 2 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา 
ทั้งด้านกฎหมาย บัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การก ากับดูแล รวมถึงงานวิศวกรรม ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกั บธุรกิจ
ของบริษัท  

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่เข้มกว่าข้อก าหนดของก .ล.ต.และตลท. คณะกรรมการ
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหาร
กิจการและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ และคุณสมบัติซึ่งก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยจะรายงานผลการปฏิบัติงานให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส และคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงจะรายงานผลการ
ด าเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส 

 

บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

หน้ำที่คณะกรรมกำร  

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ ทิศทางแนวโน้มของธุรกิจ ประมาณการรายได้ประจ าปี รวมถึงพิจารณา
อนุมัติงบประมาณลงทุนประจ าปี นอกจากนี้ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง รวมถึงรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี) และให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายใน โดยตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการได้เริ่มมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะ ส่วนค่าตอบแทนกรรมการ 
คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ได้มีการ
เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมและพิจารณาผลการด าเนินงานของบริษัทประกอบ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนด
ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย ยกเว้นคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงรวมถึงกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ที่ได้รับผลตอบแทนในฐานะพนักงานบริษัทแล้ว  ส่วนค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่จะมีการก าหนดตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเริ่มตั้งแต่การปฏิบัติงานในปี 2551 
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วิสัยทัศน์ ภำรกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท  

คณะกรรมการมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย(ที่สอดคล้องกับภารกิจ) และได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวน
และอนุมัติวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และทิศทางการด าเนินงานในแต่ละปี  รวมถึงได้ติดตามดูแลให้มีการน ากลยุทธ์ของ
บริษัทไปปฏิบัติ  

 
นโยบำยและวิธีปฏิบัติในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทอื่นของกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 

คณะกรรมการให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลา
ในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงก าหนดเป็นนโยบายในการจ ากัดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการด ารง
ต าแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยในปัจจุบันไม่มีกรรมการบริษัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้

นอกจากนี้คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ดังนี้ คือ กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน
จ ากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติ
แต่งตั้ง  

โดยในปัจจุบันกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  นอกจากนี้กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้เข้าเป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน  
หรือบริษัทอ่ืนที่ประกอบกิจการอันมสีภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการบริษัท 

 

กำรก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

บริษัทได้ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติมหาชน จ ากัด พ.ศ.2535  ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทได้จัด
ให้มีจ านวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัท ในปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 9 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็น
ผู้บริหารจ านวน 3 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 คน กรรมการอิสระ 4 คน ทั้งนี้กรรมการแต่ละคนมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
 

จริยธรรมทำงธุรกิจ 

บริษัทได้ด าเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ และให้ความส าคัญกับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
การบริหารงาน โดยยึดถือความมีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นหลักในการท าธุรกรรม รวมถึงการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่างๆ รายการระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้จัดท าจริยธรรมธุรกิจ
เพื่อเป็นคู่มือวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดความส าเร็จ และได้จัดการอบรมเพื่อให้พนักงานเห็นความส าคัญและน าไปฏิบัติ โดยในปี 
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2559 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยบริษัท เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์
ของบริษัท 

 

นโยบำยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแนวทางการปฏิบัติส าหรับกรรมการ
และพนักงาน เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจริยธรรมธุรกิจ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการแต่ละคนต้องรายงานการมีส่วนได้เสียให้บริษัททราบทุก
ครั้งที่เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งส าเนาให้ประธานกรรมการบริษัททราบด้วย 

 

ระบบควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 
7/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในจากรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ (ซึ่งได้มีการพิจารณาในที่ประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2559) การพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายในอิสระ (ซ่ึงเป็นไปตามแบบประเมินที่ส านักงาน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุง และ
ประกาศใช้เมื่อเดือน สิงหาคม 2556 ตามกรอบแนวทางการปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO ฉบับปี 2013 ซึ่ง
ครอบคลุมองค์ประกอบของระบบควบคุมภายใน 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุม
การปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ที่มีการขยายความเป็นหลักการย่อยๆ อีก 17  
หลักการ) และรายงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงการตอบข้อซักถามของฝ่ายบริหาร ซึ่งสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุม
ภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่ มีความเหมาะสมและ
เพียงพอ ทั้งนี้รายละเอียดเรื่องระบบควบคุมภายใน บริษัทได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อท่ี 11 เรื่องการควบคุมภายใน 

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Policy) และมีระบบจัดการที่มีประสิทธิผลครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
กิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานการจัดการด้านความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ และจัดให้มี
ระบบจัดการที่มีประสิทธิผลครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการเพื่อให้ได้รับทราบและให้ข้อแนะน าต่ างๆ เป็นประจ าทุกไตรมาส และให้
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ และแนวทางการ
จัดการของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ แผนงาน และวิธีการบริหารจัดการได้อย่างทันท่วงที โดยรายละเอียด
เรื่องการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อปัจจัยเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว  

 
กำรประชุมคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการบริษัท มีการก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าทุกปี และจัดประชุมไม่น้อยกว่า 
6 ครั้งในแต่ละปี รวมทั้งมีการประชุมกรณีพิเศษตามความจ าเป็น นอกจากนี้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุม 
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ระหว่างกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย ในการประชุมแต่ละ
ครั้งมีการก าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนทั้งวาระเพื่อทราบ และวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ค รบถ้วน 
เพียงพอ และจัดส่งวาระการประชุมให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปราย
และแสดงความเห็นร่วมกันได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม 
บันทึกการประชุมได้มีการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่
ประชุมจะถูกจัดเก็บไว้ที่ตู้ห้องเก็บเอกสารส าคัญของบริษัท ส านักงานใหญ่ ชั้น 7 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์1 เพื่อให้กรรมการ
และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้เปิดเผยในหัวข้อที่  8 โครงสร้าง
การจัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมขั้นต่ า ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษั ทจะลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

กรรมการทุกคนถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้งยกเว้นมีเหตุจ าเป็น โดยในปี 2559 
คณะกรรมการได้จัดการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ชม. และมีอัตราการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการคิดเป็นร้อยละ 97.18 นอกจากนี้ ยั งจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ ไม่ เป็นผู้บริหาร เมื่อ
วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีอัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100  

โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้เปิดเผยในหัวข้อที่  8 โครงสร้างการจัดการเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร 

 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะปีละครั้ง โดยประกอบไปด้วย 7 
หัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. ความพร้อมของกรรมการ 
2. การก าหนดกลยุทธ์ การวางแผนธุรกิจ  
3. การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
4. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
5. การติดตามรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน  
6. การประชุมคณะกรรมการ  
7. การสรรหากรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทน และการประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่  

 
 โดยมีกระบวนการดังนี้ 
  
 เลขานุการของคณะกรรมการจะจัดส่งแบบฟอร์มให้กรรมการแต่ละท่านท าการประเมิน และจัดส่งกลับมาเพื่อ
รวบรวมและสรุปผลการประเมินให้ที่ประชุมรับทราบในเดือนธันวาคมของทุกปี หากในประเด็นใดที่ได้คะแนนต่ ากว่า ระดับ C 
จะน าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยในปี 2559 ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 98.83 
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กำรประเมินผลงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และนโยบำยค่ำตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจ าทุกปี โดยใช้
เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความส าเร็จตามแผนการด าเนินงาน (Key Performance Indicators 
หรือ KPI) เพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน และเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม 

ทั้งนี้นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ นอกจากจะขึ้นอยู่กับผลประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) ตามที่
กล่าวมาข้างต้น ยังก าหนดให้สอดคล้องกับคุณสมบัติและความสามารถ สถานภาพของบริษัท รวมถึงระดับค่าตอบแทนใน
อุตสาหกรรมด้วย โดยมีค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น โบนัสและการปรับขึ้นเงินเดือน เป็นต้น 

 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทมีการก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ
ความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ
ตามที่ต้องการ เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ 
(Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน โดยก าหนดองค์ประกอบ
เป็น 3 ส่วน คือ (1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งสะท้อนความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ (2) เบี้ยประชุมเพื่อแสดงให้เห็น
ความส าคัญ และการอุทิศเวลาในการเข้าประชุม (3) โบนัสซึ่งเป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้งตามมูลค่าที่
สร้างให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท าหน้าที่พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการใน
เบื้องต้น เพื่อน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาก่อนน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจ าทุกปี 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

กรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทนและการปรับค่าจ้างประจ าปีของ
ผู้บริหาร โดยผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัท และผลงานของ
แต่ละบุคคลตามระบบ Key Performance Indicators 

ทั้งนี้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารภายใต้
หัวข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ 

 

กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร และแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งผู้บริหำร 

 กำรพัฒนำกรรมกำร  

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้
ที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ส่งเสริมให้มีการจัดส่งกรรมการ 
เข้าอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ และประสบการณ์  
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 ทั้งนี้คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการอย่างน้อย 1 คนเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการ
เพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา  

โดยในปี 2559 มีกรรมการบริษัทจ านวน 2 ท่านได้เข้าอบรมหลักสูตรทีเ่ป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ดังนี้ 

ชื่อ – นำมสกุล หลักสูตร 
1. ดร.ปัญจะ  เสนาดิสัย Corporate Governance for Capital Market Intermediaries,  

 ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 

2. ดร.ชัยพัฒน์  สหัสกุล Managing Conflicts in the Boardroom,  

 กรรมการอิสระ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 
 

ในกรณีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลและก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการมี
ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้พบปะกับผู้บริหารเพื่อให้กรรมการสามารถสอบถาม
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการท าธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสนับสนุนให้กรรมการใหม่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD  

ในปี 2559 มีกรรมการเข้าใหม่จ านวน 1 คน ได้รับการปฐมนิเทศซึ่งบรรยายโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เนื้อหาครอบคลุม
ถึงลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จรรยาบรรณ และ
หลักการก ากับดูแลกิจการ เป็นต้น 

  แผนพัฒนำและสืบทอดต ำแหน่งผู้บริหำร 

 คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งตั้งแต่
ระดับผู้อ านวยการฝ่ายขึ้นไปจนถึงระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในการนี้แผนการสืบทอดต าแหน่งดังกล่าวรวมถึงแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และการก าหนด
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละต าแหน่ง เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดกรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

 

คณะกรรมกำรชุดย่อย 
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถศึกษาและตรวจสอบข้อมูลในประเด็นที่ส าคัญได้อย่างรอบคอบ คณะกรรมการ

บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความช านาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ก ากับดูแล ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง เป็นต้น ทั้งนี้ โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย หน้าที่ความรับผิดชอบตาม
กฎบัตรกรรมการชุดย่อยท้ัง 3 ชุด ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อท่ี 8 โครงสร้างการจัดการ 

 
นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ได้มีมติจัดตั้ง  CG Committee 

และ Risk Management Committee โดยมอบหมายให้ 
1. คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการด้วย โดยเปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการตรวจสอบ

และก ากับดูแลกิจการ (Audit and CG Committee)   
2. คณะกรรมการบริหารท าหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย โดยเปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการบริหารกิจการ

และบริหารความเสี่ยง (Executive and Risk Management Committee) 
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กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

บริษัทมีนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในน าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตนและผู้อื่น โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. บริษัทให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน หน้าที่ในการรายงานการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทก าหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดท าและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยต้องรายงานดังนี้ 

 รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ
ประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร 

 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอน
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันท าการนับตั้งแต่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และให้ส่ง
ส าเนารายงานการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทภายในวันที่ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

3. ก าหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยส าคัญที่อาจส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการด าเนินงาน (ก าหนดเวลาในการประกาศผลการด าเนินงาน คือ 45 วันนับ
จากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วันนับจากวันสิ้นปีบัญชี) หรือก่อนที่ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน  

4. บริษัทมีจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์
ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท 

หากพบว่ากรรมการหรือผู้บริหารรวมทั้งพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ข้อมูลภายใน และท าให้บริษัทได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย บริษัทจะด าเนินการตามที่เห็นว่าเหมาะสมซึ่งรวมถึงการ
ประสานงานกับหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
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ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
 

บริษัท ไพลอน จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate  Social 
Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
โดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการด าเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อ
สิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า เจ้าหนี้  
คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐรวมถึงสังคมและประเทศชาติ 

ทางบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ โดยควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตามข้อก าหนดกฎหมาย หรือ
ข้อก าหนดอื่นๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมี
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดังนี้ 

1. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม  
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง  โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น างาน
ก่อสร้างฐานรากทั้งด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการด าเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงการบริหาร
จัดการตามหลักการที่ดีอันเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและด ารงรักษาความ
เป็นเลิศในคุณธรรมอันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นน า 

2. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น  
บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร ภายใต้กรอบความคิดที่ว่า การ

ทุจริตคอร์รัปชั่นได้งอกเงย และ เติบโตขึ้นในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในภาครัฐ และ ภาคเอกชน แม้กระทั่งใน
บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ก็ยังมีการประพฤติมิชอบเช่นที่ว่านี้อยู่ ดังนั้นในฐานะผู้บริหาร และ หัวหน้าหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานในหน่วยงานก่อสร้าง จึงแสดงความร่วมมือกันในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร 
โดยผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการ วิศวกร โฟร์แมนผู้ควบคุมงาน ได้ประกาศเจตนารมย์ร่วมกันเมื่อวันอังคารที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2557 ณ ส านักงานใหญ่ 

นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้เห็นชอบให้บริษัทร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ 
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดท านโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน  
  บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ ด้วยการ
ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก โดยบริษัทก าหนดให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 
 บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี 
 บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการท างาน ซึ่ง

ข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และก าหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และ
สร้างความสัมพันธ์อันดีในการท างานร่วมกัน 

 บริษัทสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย 
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 บริษัทรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการท างาน ฯลฯ การเปิดเผย
หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น 
ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระท าไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย 

 บริษัทไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล และการทุจริต 

 พนักงานทุกคนต้องไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือการกระท าต่อ
ผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ 
 

4. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม  
บริษัทฯ มีการก ากับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับระดับของอุตสาหกรรม การปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนั้นจะด าเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่ง
กฎหมายไทย 

บริษัทฯ มีสวัสดิการต่างๆแก่พนักงาน และดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข รวมทั้งมีการจัดท าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพ และการจัดตั้งกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างหลักประกันให้พนักงาน 

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท างานโดยก าหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติ ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในโรงงานและหน่วยงาน
ก่อสร้าง เพื่อด าเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงานโดยจัดให้มีการต รวจสอบความ
ปลอดภัยของสถานที่ท างานอย่างสม่ าเสมอ  ติดตั้งถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง
เบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจ าทุกปีส าหรับส่วนของโรงงานและส านักงาน และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานก่อสร้าง โดยเน้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน สร้างสภาพแวดล้อมการ
ท างานที่มีความปลอดภัยส าหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาเยี่ยมชมภายในหน่วยงานก่อสร้าง โดยมีมาตรการ
ควบคุมให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้  

5. ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  
บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความจริงใจ

ต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต 
และ/หรือการบริการ โดยมุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า 

6. กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม  
บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน ถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ
มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมถึงจัดระบบภายในเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทฯ 
ได้มีการรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันประหยัดทรัพยากรและพลังงานด้านต่างๆ ทั้งการใช้ไฟฟ้า น้ าประปา และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้น้ ามัน ซึ่งจากการติดตามพบว่า มีการใช้น้ ามันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

7. กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม  

บริษัทฯ จะพิจารณาความต้องการของชุมชน และให้ความช่วยเหลือตามก าลังแก่ผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องใน
ท้องถิ่นรอบสถานประกอบการ พร้อมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมท างานอาสาสมัคร และกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน 

ในปี 2559 บริษัท ได้จัดกิจกรรมรวมน้ าใจชาวไพลอน สู่น้องๆบ้านราชวิถีเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 โดย
บ้านราชวิถีได้จัดตั้งขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์และพัฒนาเด็กก าพร้าและอนาถา(ขาดผู้อุปการะ ถูกทอดทิ้ง 
ครอบครัวยากจน ได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ครอบครัวแตกแยก ถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือบิดามารดาต้องโทษ 
เป็นต้น) ส าหรับเด็กหญิงอายุ 5-18 ปีส่งเสริมให้มีการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพแก่เด็กตามความสามารถ
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และแนวถนัด เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพ ช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุขต่อไปในภาย
ภาคหน้า ทั้งนี้เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางครอบครัวและสังคมจะได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพ
อนามัย จิตใจ วิชาความรู้ การประกอบอาชีพ และทักษะชีวิต จนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้
ครอบครัวและสังคมมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหา เพื่อให้เกิดผลอย่างยั่งยืน โดยใน
ครั้งนี้ทางบริษัทได้บริจาคทุนทรัพย์และเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นจ านวนเงิน 90,000 บาท 

 
โครงกำรรวมน้ ำใจสู้น้องๆบ้ำนรำชวิถี 
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กำรควบคุมภำยใน 

 

บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อการบริหารธุรกิจโดยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ เพื่อให้สามารถรักษา
ไว้ได้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนร่วมต่างๆ กับธุรกิจของบริษัท เนื่องจากระบบควบคุมภายในที่เริ่มต้น
จากการใช้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยระมัดระวังต่อความเสี่ยงทางธุรกิจ และการด าเนินการ จะช่วยเกื้อหนุนต่อ
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพของธุรกิจทั้งในด้านการเงิน และการด าเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่
องค์กรก าหนด 

บริษัทได้ด าเนินการว่าจ้างบริษัท ชญตร์ จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2548  บริษัทดังกล่าว
เป็นบริษัทที่รับตรวจสอบภายใน วางระบบบัญชี โดยเน้นงานด้านการตรวจสอบภายในเป็นหลัก เพื่อแนะน าและออกแบบ
ระบบงานบัญชี พร้อมทั้งประเมินระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการได้พิจารณา
คุณสมบัติของบริษัท ชญตร์ จ ากัดจากวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรม ของนายฐิติวัชร สุพรรณพงศ์  ผู้บริหาร
สูงสุดแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวสอบภายในในธุรกิจ นอกจากนี้บริษัท ได้แต่งตั้งนางสาวฐิติมา เตียวประทีป เพื่อท าหน้าที่ ดูแลและ
ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจากภายนอกด้วย 

 
โดยหน้าที่และความผิดชอบของบริษัท ชญตร์ จ ากัด (ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ) มีดังนี้ 

 จัดท าแผนงานตรวจสอบประจ าปี 
 สอบทานและให้ค าแนะน าแก่ฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
 จัดท ารายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน และน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแล

กิจการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
 ประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท พร้อมจัดท ารายงานเพื่อ

น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ 
 สอบทานให้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ก าหนด 
 

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ  

โดยผลการตรวจสอบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ของผู้ตรวจสอบภายในอิสระและผู้สอบบัญชีภายนอกไม่พบ
ข้อสังเกตที่มีสาระส าคัญ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการของบริษัททั้ง 3 ท่านที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ
และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอิสระและผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงผลการแก้ไข
ของบริษัท 
 นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการฯ ได้
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการซึ่งได้มีการ
พิจารณาในที่ประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 การพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายในอิสระ 
(ซึ่งเป็นไปตามแบบประเมินที่ส านักงาน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุง และประกาศใช้เมื่อเดือน สิงหาคม 2556 ตามกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO ฉบับปี 2013 ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของระบบควบคุมภายใน 5 ส่วน คือ การ
ควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบ
การติดตาม ที่มีการขยายความเป็นหลักการย่อยๆ อีก 17 หลักการ) และรายงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงการตอบข้อซักถาม
ของฝ่ายบริหาร  
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ซึ่งสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็น
ว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตาม ควบคุม ดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยว่า สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัท
ย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ 
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ปัจจัยควำมเสี่ยง 
ปัจจัยความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจของบริษัท มีดังต่อไปนี้ 

 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำและอุปทำนของวัตถุดิบ 

วัตถุดิบหลักของบริษัทคือ คอนกรีต เหล็กเส้น ซีเมนต์  น้ ามันดีเซล และสารละลายพยุงหลุมเจาะ 
(เบนโทไนท์และโพลีเมอร์) ภาพรวมของปี 2559 ราคาวัตถุดิบหลักประเภทคอนกรีตค่อนข้างทรงตัว (มีการ
ปรับตัวลดลงเล็กน้อย) โดยเป็นไปตามความต้องการใช้ที่ลดลงของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ส าหรับราคาน้ ามัน
ดีเซลในปี 2559 ที่ผ่านมามีความผันผวนในแต่ละช่วงเวลาตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ ามันในตลาดโลก 
ส าหรับราคาเหล็กเส้น ในปี 2559 ที่ผ่านมาราคามีความผันผวนเช่นเดียวกับราคาน้ ามัน ซ่ึงความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบหลักข้างต้น อาจท าให้ก าไรของบริษัทไม่เป็นไปตามที่ประมาณการณ์ไว้ได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงด าเนินนโยบายลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและการขาดแคลน
ของวัตถุดิบ โดยการสั่งซื้อวัตถุดิบบางรายการที่ใช้ในโครงการที่ได้รับว่าจ้าง เช่น เหล็กเส้น  เป็นการล่วงหน้าทั้ง
จ านวน และวัตถุดิบบางรายการ เช่น คอนกรีตและสารละลายพยุงหลุมเจาะ บริษัทสามารถท าสัญญาก าหนด
ราคาคงที่ในระยะเวลาหนึ่ง ประกอบกับลักษณะงานของบริษัทที่ใช้เวลาในการท างานสั้น โดยเฉลี่ยแล้ว
ประมาณ 2 – 6 เดือน ต่อโครงการ ท าให้โอกาสที่บริษัทจะประสบกับความผันผวนของราคาวัตถุดิบในแต่ละ
โครงการนั้นจ ากัด ส าหรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้นมีผลต่อราคาวัตถุดิบ
ค่อนข้างต่ า  เนื่องจากวัตถุดิบหลักทั้งหมดสามารถจัดซื้อได้ภายในประเทศ  

ส าหรับในกรณีของน้ ามันดีเซลซึ่งไม่สามารถจัดซื้อล่วงหน้าหรือก าหนดราคาคงที่ได้นั้น บริษัทมี
นโยบายในการลดผลกระทบความเสี่ยงจากราคาน้ ามันดีเซลที่อาจเพิ่มสูงขึ้น  โดยการรณรงค์ให้มีการประหยัด
การใช้น้ ามันดีเซล และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ลด downtime) นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาปรับราคา
สินค้าขึ้นเพื่อชดเชยต้นทุนตามความเหมาะสมโดยยังคงศักยภาพการแข่งขันได้   

 

 ควำมเสี่ยงในกำรที่ไม่สำมำรถหำโครงกำรใหม่เมื่อโครงกำรปัจจุบันเสร็จสิ้นแล้ว 

การก่อสร้างงานฐานรากนั้นใช้เวลาในการด าเนินการของแต่ละโครงการเพียงประมาณ 2-6 เดือน และ
อาจใช้เวลามากที่สุดประมาณ 10-12 เดือน ในกรณีที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ ดังนั้นบริษัทจ าเป็นต้องหา
โครงการใหม่มาแทนโครงการที่ใกล้แล้วเสร็จอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษารายได้ของบริษัทให้เติบโตอย่างสม่ าเสมอ  

ในปี 2559 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มเจาะมีทิศทางชะลอตัวลงจากช่วงปลายปี 2558 
ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดปรับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี 2559 แต่จากการที่ภาคสามารถผลักดันโครงการเมกกะ
โปรเจคต่างๆออกมาได้ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3 ส่งผลให้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 อุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็ม
เจาะเริ่มที่จะฟื้นตัว และการแข่งขันในตลาดปรับลดลง  

ส าหรับปี 2560 จากการที่ภาครัฐมีนโยบายผลักดันเรื่องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ น่าจะช่วย
กระตุ้นให้การลงทุนของภาคเอกชนในงานอาคารส านักงานและอาคารคอนโดมีเนียมต่างๆมีแนวโน้มเพิ่มมาก
ขึ้น ซ่ึงจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างในภาพรวม รวมถึงอุตสาหกรรมก่อสร้างงานฐานราก ท าให้บริษัทคาด
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ว่าในปี 2560 อุตสาหกรรมก่อสร้างงานฐานราก น่าจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้น โดยน่าจะเห็นภาพการขยายตัวที่
ชัดเจนในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องความต่อเนื่องของภาครัฐในงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 
ที่อาจท าให้ภาวะอุตสาหกรรมไม่เป็นไปตามที่คาด และอาจส่งผลต่อเนื่องถึงบริษัทได้ 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทยังคงเน้นนโยบายการขยายฐานลูกค้ารวมถึงการรักษาฐานลูกค้าเดิมเพื่อลดความ
เสี่ยงด้านนี้ 

 

 ควำมเสี่ยงจำกกำรสูญเสียบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมช ำนำญและประสบกำรณ์ในงำนฐำนรำก 

งานของบริษัทเป็นงานที่จ าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความช านาญในการก่อสร้างงานฐานราก ไม่ว่าจะ
เป็นการวางแผนงาน เทคนิคการด าเนินงาน การติดต่อหาลูกค้า การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการท างาน ตลอดจน
การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมด าเนินงาน หากบริษัทสูญเสียบุคลากรที่ส าคัญได้แก่ ผู้บริหาร
ระดับสูง และวิศวกรที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ อาจส่งผลต่อการด าเนินงานของบริษัทได้  

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการดูแลสวัสดิการของพนักงานและให้ผลตอบแทนในระดับที่สามารถ
แข่งขันกับตลาดได้ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรท างานให้กับบริษัท
อย่างเต็มที่และรักษาบุคลากรให้ท างานกับบริษัทในระยะยาว และจากระบบการบริหารงานบุคลากรที่ดีในปัจจุบัน 
หากมีบุคลากรส่วนใดขาด บริษัทสามารถสลับสับเปลี่ยนบุคลากรเพื่อทดแทนส่วนที่ขาดไปได้ทันทีโดยไม่กระทบกับ
การด าเนินงานของบริษัท  

 

 ควำมเสี่ยงจำกกำรก่อสร้ำงโครงกำรล่ำช้ำกว่ำก ำหนด 

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความล่าช้าของโครงการโดยทั่วไป อาจเกิดจากความล่าช้าอันเนื่องมาจากผู้
ว่าจ้างเอง เช่น เรื่องการส่งมอบพื้นที่ การพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบ
พื้นที่ล่าช้า บริษัทอาจได้รับค่าชดเชยการรอพื้นที่ (Stand-by Fee) จากผู้ว่าจ้างตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ 
ความล่าช้านี้อาจมีผลกระทบต่อระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ซึ่งบริษัทได้ลดความเสี่ยงจากความล่าช้า
เหล่านี้ โดยมีการประชุมวางแผนกับผู้ว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทจะน าเครื่องจักรเข้าสถานที่ก่อสร้างก็ต่อเมื่อผู้ว่า
จ้างได้จัดเตรียมความพร้อมของพื้นที่ส าหรับการท างานเรียบร้อยแล้ว โดยที่บริษัทให้ความร่วมมือและประสานงาน
กับผู้ว่าจ้าง เพื่อให้งานก่อสร้างส าเร็จลุล่วงตามระยะเวลาที่ก าหนด  

นอกจากนี้ความล่าช้าอาจเกิดจากผู้รับจ้างหรือบริษัทเอง เช่น ในกรณีที่เกิดภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบ
หลัก โดยถ้าบริษัทไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามก าหนดก็อาจต้องเสียค่าปรับ  ซึ่งบริษัทลดความเสี่ยงโดยการสั่งซื้อ
วัตถุดิบบางรายการที่ใช้ในโครงการที่ได้รับว่าจ้างเป็นการล่วงหน้าทั้งจ านวน นอกจากนี้ หากมีความจ าเป็น บริษัทยัง
สามารถที่จะเพิ่มก าลังคนและเครื่องจักรเพื่อเร่งรัดงานได้ 
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 ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ถกูฟ้องร้องหำกโครงกำรมีปัญหำ 

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งปลูกสร้างอาจเกิดขึ้นโดยมีสาเหตุได้หลายประการ เช่น ความผิดพลาดจาก
การออกแบบ หรือการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บ ดังนั้นการฟ้องร้อง
จากผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว อาจส่งผลให้บริษัทถูกเรียกร้องความเสียหายได้ 

เมื่อบริษัทส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างแล้วบริษัทจะมีการวางหนังสือค้ าประกันผลงานจากธนาคาร หรือออก
หนังสือรับประกันผลงานจากบริษัท เป็นระยะเวลา 1-2 ปี เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของผลงาน โดยที่ผ่านมา 
บริษัทไม่เคยถูกฟ้องร้องใดๆในด้านคุณภาพของงานก่อสร้างที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีระบบการ
ควบคุมการก่อสร้างที่มีมาตรฐานสูง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากกระบวนการก่อสร้างให้มีน้อยที่สุด 
นอกจากนี้ในระหว่างการก่อสร้างบริษัทยังจัดให้มีการประกันภัยส าหรับงานก่อสร้างเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบ
หากเกิดความเสียหายจากการด าเนินงาน อย่างไรก็ตาม หากเกิดข้อบกพร่องของคุณภาพงานซึ่งเกิดจากการ
ท างานของบริษัท บริษัทจะรีบด าเนินการแก้ไขทันที 

 

 ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ได้รับช ำระหนี้จำกลูกค้ำ 

จากภาวะเศรษฐกิจที่มีปัจจัยภายนอกที่ผันผวนหลายประการ เช่น อัตราแลกเปลี่ยน สถานการณ์ความไม่
แน่นอนของเศรษฐกิจสหรัฐ ยุโรป และจีน ราคาวัตถุดิบกลุ่มน้ ามันและแร่โลหะ อัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น รวมทั้งความ
ต่อเนื่องของการออกโครงการใหม่ของภาครัฐซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจก่อสร้าง ท าให้
ลูกค้าบางรายของบริษัทประสบปัญหาสภาพคล่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการช าระหนี้ให้แก่บริษัท  

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับช าระหนี้ บริษัทจะท าการตรวจสอบฐานะการเงินและชื่อเสียง
ของลูกค้าก่อนตัดสินใจรับงาน และในบางกรณี บริษัทจะขอหลักประกันการช าระเงินก่อนเริ่มด าเนินงาน เช่น เงิน
จ่ายล่วงหน้า หนังสือค้ าประกันการช าระเงิน เลตเตอร์ออฟเครดิต (DLC) หรือตั๋วอาวัล ส าหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะ
เรียกเก็บเงินไม่ได้นั้น บริษัทจะพิจารณาตั้งส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และติดตามทวงหนี้ดังกล่าวจนถึงที่สุด หรือ
หากจ าเป็น บริษัทจะด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 
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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์จำกฝ่ำยจัดกำร 
 
ภำพรวมของกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
 

ธุรกิจของงานฐานรากซึ่งประกอบไปด้วยงานก่อสร้างเสาเข็ม ก าแพงดิน และงานปรับปรุงคุณภาพดิน เป็นต้นนั้น 
ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นส าคัญ โดยในปี 2559 อุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มเจาะมีทิศทางชะลอตัวลงจากปีก่อน 
ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดปรับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี 2559 แต่จากการที่ภาครัฐเริ่มสามารถผลักดันโครงการเมกกะโปรเจค
ต่างๆออกมาได้ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3 ส่งผลให้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 อุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มเจาะเริ่มที่จะฟื้นตัว และ
การแข่งขันในตลาดปรับลดลง  

 ทั้งนี้ในปี 2559 นี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากงานก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 1,062.71 ล้านบาท  โดยแบ่งเป็น
โครงการภาคเอกชนร้อยละ 76.56  และโครงการภาครัฐร้อยละ 23.44 

ด้านต้นทุนของบริษัท  บริษัทยังคงรักษานโยบายการจัดซื้อวัสดุหลักที่ใช้ในการก่อสร้างงานฐานรากตั้งแต่เมื่อตกลง
รับงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของราคาวัสดุส าหรับโครงการนั้นๆ  อย่างไรก็ตามงานเสาเข็มเจาะเป็นงาน
ที่ใช้เวลาก่อสร้างไม่นานนัก หากมีความผันผวนเนื่องจากราคาวัสดุ ผลกระทบก็จะค่อนข้างจ ากัด และเมื่อรับงานโครงการใหม่
ก็จะสามารถปรับราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เปลี่ยนไปได้   

นอกจากนี้บริษัทยังมีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด ระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้า และอัตราการใช้ก าลังการผลิตของเครื่องจักร เป็นต้น 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการรับจ้างก่อสร้างรวม 1,062.71 ล้านบาท   ซึ่งลดลงจากปีก่อน
จ านวน 158.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.99   สาเหตุเนื่องมาจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง  โดยงาน
ภาครัฐที่ส าคัญ ได้แก่ โครงการ อาคาร EGAT Headquarters  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  โครงการอาคารส านักงาน
ใหม่ การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย  โครงการรถไฟรางคู่ สายสถานีจิระ -ขอนแก่น  โครงการอาคารเทียบเครื่องบินและ
อาคารจอดรถ สนามบินสุวรรณภูมิ  โครงการอาคารบริการพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกของ สป.(พื้นที่ศรีสมาน )  โครงการ
อาคารแฟลตสวัสดิการข้าราชการ ทบ.(พื้นที่ สก.ทบ.) ส่วนโครงการภาคเอกชนที่ส าคัญ ได้แก่ โครงการ IKEA Westgate  
โครงการ Samyan Mitrtown  โครงการอาคารส่วนขยาย โรงพยาบาลพระรามเก้า โครงการThe ESSE Asoke  โครงการ
คอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท  โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)    โครงการ
คอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  เป็นต้น   

ต้นทุนงานรับจ้างประกอบไปด้วยค่าจ้างแรงงาน  ค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ค่าเสื่อมราคา วัสดุสิ้นเปลือง และ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ  ซึ่งวัสดุก่อสร้างหลักของงานฐานราก ได้แก่ คอนกรีตผสมเสร็จ ซีเมนต์ เหล็กเส้น น้ ามันดีเซล และ
สารละลายพยุงหลุมเจาะ (เบนโทไนท์และโพลีเมอร์) โดยราคาของวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดและเศรษฐกิจ  

 



บริษัท ไพลอน จ ำกัด (มหำชน) 

 
 รำยงำนประจ ำป ี 2559 

67 

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนจากงานก่อสร้างรวม 802.96 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 111.43 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 12.19  ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับรายได้ที่ลดลง  คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้จากงานก่อสร้างร้อยละ 
75.56 เพิ่มข้ึนจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 74.87 

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารซึ่งประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่าย
ส านักงาน ภาษีและค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น โดยในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและ
การบริหารเท่ากับ 70.31 ล้านบาท เป็นส่วนเฉพาะของบริษัทจ านวน 68.98 ล้านบาท และเป็นส่วนของบริษัทย่อยจ านวน 
1.33 ล้านบาท  

ในปี 2559 บริษัทได้กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนในบริษัทย่อย 17.62 ล้านบาท และ
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม 0.04 ล้านบาท  ส่วนบริษัทย่อยได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม 0.25 ล้านบาท  

ส าหรับ ปี 2559 จากผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรส าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
เท่ากับ 172.22 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเท่ากับ  29.70 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 14.71  คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 
15.98 ลดลงจากปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 16.33 เป็นผลมาจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรม  โดยมีก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานใน
อัตรา 0.46 บาทต่อหุ้น   

ส าหรับปี 2559  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับร้อยละ 20.17  ลดลงจากปี 2558 ซึ่ง
เท่ากับร้อยละ 22.56 

 

ฐำนะทำงกำรเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2559  บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,015.55 ล้านบาทซึ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 
642.08 ล้านบาท   ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประมาณ 213.72 ล้านบาท  เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ านวน 
373.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประมาณ 65.65 ล้านบาท สินทรัพย์ที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นการลดลง
ในเงินลงทุนระยะสั้นประมาณ 249.28 ล้านบาท  รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกช าระประมาณ 24.69 ล้านบาท  เงินฝาก
ธนาคารที่ติดภาระผูกพันประมาณ 17.05 ล้านบาท  ส าหรับสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในรายการ ลูกหนี้
การค้าประมาณ  71.62 ล้านบาท  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ประมาณ 94.18 ล้านบาท   โดยมีอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ส าหรับปี 2559 เท่ากับร้อยละ 18.72 ลดลงจากปี 2558 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 19.90 

ทางด้านหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559   บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 224.71 ล้านบาท เป็นประเภท
หนี้สินหมุนเวียนจ านวน 211.89 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากสิ้นปี 2558 ประมาณ 23.48 ล้านบาท  โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงใน
ส่วนของ เงินมัดจ าค่างานรับล่วงหน้าประมาณ  17.06 ล้านบาท  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารประมาณ 8.69 ล้านบาท  หนี้สินที่
จะถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีประมาณ 3.06 ล้านบาท และอื่นๆลดลงประมาณ 17.66 ล้านบาท ส าหรับหนี้สินหมุนเวียนที่
เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในรายการ เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายประมาณ 25.28 ล้านบาท  ส่วนประเภทหนี้สินไม่
หมุนเวียนจ านวน 12.82 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2558  ประมาณ 4.38 ล้านบาท  

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามงบการเงินรวมมีจ านวน 790.83 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนซึ่งเท่ากับ 911.04 
ล้านบาท โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่ากับ 790.83 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนซึ่งเท่ากับ 916.74 ล้านบาท ทั้งนี้ใน
ระหว่างปี บริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นเงิน 292.42 ล้านบาท  ตามงบการเงินรวมบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่ากับ 0.28 เท่า  และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอยู่ท่ีร้อยละ 20.17 
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เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 บริษัทรับโอนหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซิลอน จ ากัด (บริษัทย่อย) จากส่วนได้เสียใน
บริษัทย่อยที่ไม่อยู่ในอ านาจควบคุม จ านวน 3,920,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมด โดยไม่มีมูลค่า เป็นผลให้บริษัท
มีสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 ณ วันที่ดังกล่าว และมีการโอนส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอ านาจ
ควบคุมเป็นส่วนต่ าจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย จ านวน 5.70 ล้านบาท ในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ซึ่ง
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม 

 

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ในปี 2559  บริษัทและบริษัทย่อยได้ท าสัญญาจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)  ให้แก่ผู้สอบบัญชี  แหง่บริษัท  
แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด เป็นจ านวนเงินรวม 1,010,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีที่เป็นส่วนเฉพาะของบริษัท 815,000 บาท 
และ ส่วนของบริษัทย่อยจ านวน 195,000 บาท   ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่า
พาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี  

บริษัทไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี ส านักงานผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีดังกล่าว 
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รำยกำรระหว่ำงกัน 
 
 

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในปีที่ผ่านมา 

 
มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

เมื่อบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือการ
จ าหน่ายสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัท 

 ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นของการ
เข้าท ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด าเนิน
ธุรกิจปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ
ดูแลกิจการไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของ
บริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ และ/หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกัน
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท  

บริษัทได้ยึดถือตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการที่เกี่ยวโยงกันและ /หรือการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมการปฏิบัติรวมถึงการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ผู้ลงทุนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  การขออนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดไว้ ทั้งนี้กรรมการหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วน
ได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในกระบวนการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วน
เกี่ยวข้อง 

 

นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันรวมทั้งกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ในอนำคต 

การเข้าท ารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องเป็นไปตามมาตรการที่ได้ก าหนดไว้แล้วข้างต้น 
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รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน 
 

ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้
ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทจัดท างบการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริงและ
สมเหตุผล 

 ฝ่ายบริหารได้จัดท างบการเงินขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบัติโดยสม่ าเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท างบการเงิน รวมทั้งการ
เปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด ในการตรวจสอบฝ่าย
บริหารได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 

 คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการก ากับดูแลรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน มีการใช้นโยบายที่ เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ าเสมอ ตลอดจนสอบทานให้บริษัทมีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทุจริตหรือการด าเนินการที่
ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญและเพียงพอที่จะด ารงรักษาทรัพย์สินของบริษัท โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากับดูแลกิจการ ได้ปรากฏในรายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ ในรายงานประจ าปีแล้ว 

 จากวิธีปฏิบัติและการก ากับดูแลข้างต้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัท ไพลอน จ ากัด 
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานได้ถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง            

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

     (นายเสรี จินตนเสรี)       (ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล) 

        ประธานกรรมการ                                  กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
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รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและก ำกับดูแลกิจกำร 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีดร.ปัญจะ เสนาดิสัย เป็น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุลและ ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียรเป็นกรรมการ
ตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ป ี

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการได้ปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการซึ่ง
สอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเป็นวาระประจ า  

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบ
และก ากับดูแลกิจการทุกคนเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยได้พิจารณาและด าเนินการเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. สอบทานการรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน
ประจ าปีส าหรับปี 2559 ร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และเป็นไปตามประกาศ
ของ ก.ล.ต.และ ตลท. ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปในการน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้การสนับสนุนและติดตามการน ามาตรฐานบัญชีสากล (IFRS) มาปฏิบัติ ตามที่สภาวิชาชีพ
บัญชีและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ให้แนวทางไว้ นอกจากนี้ในปี 
2559 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการได้ร่วมหารือกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 1 ครั้ง 
เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 

2. การสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายใน โดยพิจารณาจากรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชี ได้ให้ความเห็น
สอดคล้องกันว่า ไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญในปี 2559 นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ
และก ากับดูแลกิจการได้พิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยรวมทั้ง
พิจารณาค าถามที่ใช้ในแบบประเมินที่จัดท าขึ้นตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งผลการประเมินในปี 2559 พบว่า หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอ เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล 

3. การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ชญตร์ จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
อิสระต่ออีก 1 ปี และได้อนุมัติขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2560 โดยให้ผู้ตรวจสอบภายใน
รายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ 
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4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลท . หรือ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการได้สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการที่จะมั่นใจได้ว่าการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

5. รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ในปี 2559 บริษัทไม่มีรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 

หากมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากับดูแลกิจการจะพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ าปี และราย
ไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกิดขึ้นนั้นสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้ด าเนินตามเงื่อนไข
ทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

6. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการได้พิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ 
ธอนตัน จ ากัด แล้วมีความเห็นว่าเป็นผู้มีความเป็นอิสระ  มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และ
ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง ส่งมอบงานตรงตามเวลา รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจาก ก.ล.ต. 
จึงเห็นควรให้ นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785  หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ เลข
ทะเบียน 3322 หรือนายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ เลขทะเบียน 
6977 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล เลขทะเบียน 6549 หรือนายนรินทร์ จูระมงคล เลขทะเบียน 
8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2560 และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป (ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว
ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท แก
รนท์ ธอนตัน จ ากัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่บริษัท 
แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชีอื่นได้ และขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 มอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ท้ังสองกรณีข้างต้น) 

7. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงกับฝ่ายบริหารและผู้
ตรวจสอบภายใน และเห็นว่าฝ่ายบริหารมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ  

8. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการปีละหนึ่งครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย และหน้าที่ความรับผิดชอบ
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของ ตลท.  

9. คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่าง
น้อยไตรมาสละ  1 ครั้ง 
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จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า 
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการที่ช่วยให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัท
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการจัดท าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลา และมีการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 (ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ 
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รำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 2 ท่าน และกรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
โดยมีศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล 
และดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุลเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ป ี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยในรอบปี 2559 คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกคนเข้าร่วมประชุม
ทุกครั้ง โดยได้พิจารณาและด าเนินการเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. พิจารณาโครงสร้าง ของคณะกรรมการบริษัททั้งในเรื่องของจ านวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดประเภท
และความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละท่านในด้านทักษะ ประสบการณ์ คว ามรู้
ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทด าเนินกิจการอยู่ 

2. พิจารณาคัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับกิจการของบริษัท และเสนอชื่อ
เป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

3. พิจารณาการจัดสรรค่าตอบแทนของคณะกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ภายในวงเงินที่ได้รับ
อนุมัติจากผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรที่ได้ก าหนดไว้ 

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2558 และจัดสรรค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

5. พิจารณางบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ประจ าปี 
2559 โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทนเฉลี่ยของบริษัทที่จะทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ค่าตอบแทนเฉลี่ยของบริษัทที่มีระดับรายได้ และก าไรสุทธิใกล้เคียงกัน ปริมาณงานและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติ 

6. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจ าปี 
2559 และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

7. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้นตาม
กฎหมายท่ีมีการเปลี่ยนแปลง           

               จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า 
บริษัทได้คัดเลือกและสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของผู้ที่จะได้รับคัดเลือกเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมถึง
โครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม และภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้งที่มีการประชุม 

  
                

                                               (ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร)                    
                                                                                   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

 
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพลอน จ ากัด (มหาชน)   

ความเห็น  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไพลอน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งประกอบด้วย งบ
แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม  
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไพลอน จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็น
อิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณ
อื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  

 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ  

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี้  
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เรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ  วิธีกำรตรวจสอบ 

การบัญชีส าหรับสัญญาก่อสร้างซึ่งรวมถึงการรับรู้รายได้
และก าไร งานระหว่างก่อสร้าง และประมาณการผล
ขาดทุน 

 

กลุ่มบริษัทและบริษัทรับรู้รายได้จากการก่อสร้าง 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 1,062 
ล้านบาท และจ านวน 1,022 ล้านบาท  ตามล าดับ  
การรับรู้รายได้และก าไรที่เกี่ยวข้องตามขั้นความส าเร็จ
ของงานก่อสร้างตามสัญญาซึ่งผู้บริหารประเมินโดย
อ้างอิงกับอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ท าเสร็จกับงาน
ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาโดยพิจารณาจากการส ารวจ
ทางกายภาพ และรายการปรับปรุงอื่นในรายได้ซึ่งอาจ
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา การเรียกค่าชดเชย
ความล่าช้าจากผู้รับเหมาหรือเงื่อนไขอื่นตามที่ตกลงไว้
กับลูกค้า 
นอกจากนี้  ในการก าหนดก าไรจากงานก่อสร้าง 
ผู้บริหารต้องจัดเตรียมประมาณการต้นทุนที่เหมาะสม 
ความคาดเคลื่อนของการประมาณการต้นทุนตาม
สัญญาก่อสร้างอาจมีผลกระทบที่มีสาระส าคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าก าไรหรือขาดทุน ณ วันที่รับรู้และใน
งวดปัจจุบัน  
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทข้อ 4.5 9 และ 10 
 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึง 
 การท าความเข้าใจและประเมินความเหมาะสม
ของวิธีการก าหนดอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ท าเสร็จ
ของผู้บริหาร  
 สอบทานความสมเหตุสมผลของอัตราส่วนงาน
ก่อสร้างที่ท าเสร็จโดยการเข้าสังเกตการณ์การส ารวจทาง
กายภาพของงานระหว่างก่อสร้าง ทดสอบการค านวณ
อัตราส่วนงานก่อสร้างที่ท าเสร็จและสอบทานเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงานจนถึงวันที่ใน
รายงานของผู้สอบบัญชี 
 การสอบทานอัตราส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
เปรียบเทียบกับประมาณการต้นทุนงานก่อสร้างที่เกี่ยวกับ
อัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ท าเสร็จ  
 การท าความ เข้ า ใ จและประ เมิ นความมี
ประสิทธิภาพของกระบวนการประมาณการต้นทุนงาน
ก่อสร้างโดยการเปรียบเทียบประมาณการที่เคยก าหนดไว้
กับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง สอบทานหลักฐานประกอบและ
ทดสอบการค านวณประมาณการต้นทุนงานก่อสร้างของ
งวดปัจจุบันกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงภายหลังวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี  

 
ข้อมูลอื่น                      

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ าปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับ
รายงานประจ าปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทหรือกับความรู้ที่ได้รับจาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 
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เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเพื่อด าเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทใน
การด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับ
การด าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่อง
ต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือ
ว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผล
ต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทเหล่านี้   

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง  

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะของบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่ 
 
เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  
 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท   
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร   
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 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อ
สงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะของบริษัท หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง   
 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มีการน าเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามที่ควร     
 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 
และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า  
 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่
มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า  

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่ อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระ 

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทส าหรับงวดปัจจุบัน  และก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ  ข้าพเจ้าได้
อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 
หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท า
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจาก
การสื่อสารดังกล่าว   

นำงสำวศันสนีย์  พูลสวัสด์ิ  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขที่ 6977  
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 
24 กุมภาพันธ์ 2560 
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 บริษัท ไพลอน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : บำท)

หมำยเหตุ 31 ธันวำคม 2559 31 ธันวำคม 2558 31 ธันวำคม 2559 31 ธันวำคม 2558

สินทรพัย์

สินทรพัย์หมนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7 110,860,887         113,999,475        102,741,577         113,551,375        

เงนิลงทุนระยะสัน้ 8 178,514,541         427,799,092        178,511,524         427,797,092        

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ - สุทธิ 6, 9 306,020,585         257,161,648        299,565,375         277,973,408        

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษิทัยอ่ย 6 -                      -                     -                      9,500,000            

งานระหวา่งกอ่สรา้งตามสญัญา 1,490,727            755,319              1,398,682            755,319              

วสัดุและอะไหล่คงเหลอื 33,045,062           32,817,745          32,761,694           32,713,879          

เงนิจ่ายล่วงหน้าคา่วสัดุ 5,598,552            7,368,488            5,598,552            7,368,488            

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 6,548,133            15,892,767          4,554,050            13,590,492          

รวมสินทรพัย์หมนุเวียน 642,078,487         855,794,534        625,131,454         883,250,053        

สินทรพัย์ไม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระผกูพนั 11 4,520,000            21,565,000          4,520,000            11,565,000          

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - สุทธิ 6, 12 -                      -                     17,616,836           -                     

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 13 357,846,283         263,665,263        353,339,903         253,138,166        

เงนิมดัจ าและเงนิประกนั 4,743,678            7,424,998            2,912,141            5,051,493            

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายรอเรยีกคนื 4,260,545            12,441,929          -                      -                     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 14 2,099,918            2,721,983            2,099,918            2,721,983            

รวมสินทรพัย์ไม่หมนุเวียน 373,470,424         307,819,173        380,488,798         272,476,642        

รวมสินทรพัย์ 1,015,548,911      1,163,613,707      1,005,620,252      1,155,726,695      

1,155,880,971      

(150,260,719)        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 1

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : บำท)

หมำยเหตุ 31 ธันวำคม 2559 31 ธันวำคม 2558 31 ธันวำคม 2559 31 ธันวำคม 2558

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุน้

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 15 -                    8,689,582           -                    -                    

เจ้าหนี้การคา้ 115,180,450        89,903,113         111,318,680        88,129,381         

เจ้าหนี้คา่ซื้อสนิทรพัย์ -                    23,010,605         -                    23,010,605         

หนี้สนิทีจ่ะถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี

 - หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 16 6,393,032           9,622,572           6,393,032           9,268,752           

 - หนี้สนิตามภาระผกูพนัส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน 6, 17 1,268,514           1,097,875           1,268,514           1,097,875           

เจ้าหนี้เงนิประกนัผลงาน 9 9,377,489           9,783,520           5,496,852           2,634,117           

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 6 37,658,223         38,639,454         38,934,127         38,062,695         

เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 24,403,369         41,462,215         22,477,148         41,462,215         

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 1,828,805           2,722,495           1,828,805           2,722,495           

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 15,783,420         10,437,814         14,936,935         9,899,736           

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 211,893,302        235,369,245        202,654,093        216,287,871        

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - สุทธิ 16 3,869,113           9,082,368           3,869,113           8,958,260           

หนี้สนิตามภาระผกูพนัส าหรบั

     ผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ 6, 17 8,952,217           8,122,839           8,642,767           7,813,389           

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 12,821,330         17,205,207         12,511,880         16,771,649         

รวมหน้ีสิน 224,714,632        252,574,452        215,165,973        233,059,520        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 2

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : บำท)

หมำยเหตุ 31 ธันวำคม 2559 31 ธันวำคม 2558 31 ธันวำคม 2559 31 ธันวำคม 2558

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุน้ (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุน้

    ทุนเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มลูคา่หุน้ละ 1 บาท

- ทุนจดทะเบยีน 374,999,359 หุน้ 374,999,359        374,999,359        374,999,359        374,999,359        

- ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 374,936,698 หุน้ 18.1 374,936,698        374,936,698        374,936,698        374,936,698        

    ส่วนเกนิมลูคา่หุน้สามญั 18.1 153,825,441        153,825,441        153,825,441        153,825,441        

    ก าไรสะสม

- จดัสรรเพือ่ส ารองตามกฎหมาย 18.2 37,979,500         37,979,500         37,979,500         37,979,500         

- ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 18.3 229,790,326        349,995,302        223,712,640        355,925,536        

องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของผูถ้อืหุน้ 12 (5,697,686)          -                    -                    -                    

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ของบริษัท 790,834,279        916,736,941        790,454,279        922,667,175        

ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ยทีไ่มอ่ยูใ่นอ านาจควบคมุ 12 -                    (5,697,686)          -                    -                    

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 790,834,279        911,039,255        790,454,279        922,667,175        

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุน้ 1,015,548,911     1,163,613,707     1,005,620,252     1,155,726,695     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 3

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทนุและก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 

(หน่วย : บำท)

หมำยเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายไดจ้ากงานกอ่สรา้ง 22 1,062,712,413  1,221,311,910  1,021,754,803  1,203,763,457  

ตน้ทุนจากงานกอ่สรา้ง 6 (802,960,446)    (914,391,562)    (791,298,279)    (869,907,327)    

ก ำไรขัน้ต้น 259,751,967     306,920,348     230,456,524     333,856,130     

รายไดอ้ืน่ 6, 19 14,746,450       15,224,897       17,391,585       14,910,229       

ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ย 274,498,417     322,145,245     247,848,109     348,766,359     

คา่ใชจ่้ายในการขาย (1,077,571)       (1,944,537)       (1,077,571)       (1,934,537)       

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (69,228,496)      (76,753,041)      (67,904,441)      (70,855,781)      

กลบัรายการ (ผลขาดทุน) การดอ้ยคา่เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 6, 12 -                  -                  17,616,836       (11,474,523)      

กลบัรายการ (ผลขาดทุน) จากหนี้สงสยัจะสญู 9 (205,871)          (1,695,789)       40,062             (195,354)          

ผลขาดทุนจากการลดหนี้ใหบ้รษิทัยอ่ย 6 -                  -                  (4,610,329)       -                  

รวมค่ำใช้จำ่ย 20 (70,511,938)      (80,393,367)      (55,935,443)      (84,460,195)      

ก ำไรก่อนต้นทนุทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 203,986,479     241,751,878     191,912,666     264,306,164     

ตน้ทุนทางการเงนิ (1,242,643)       (2,308,561)       (1,176,750)       (1,610,486)       

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 202,743,836     239,443,317     190,735,916     262,695,678     

ภาษเีงนิได้ 14 (30,528,160)      (54,545,156)      (30,528,160)      (54,545,156)      

ก ำไรส ำหรบัปี 172,215,676     184,898,161     160,207,756     208,150,522     

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรบัปี

รำยกำรท่ีต้องไม่จดัประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั

ก าไรจากการประมาณการตามหลกั

     คณิตศาสตรป์ระกนัภยั 14 -                  599,971           -                  -                  

รวมก ำไรเบด็เสร็จส ำหรบัปี 172,215,676     185,498,132     160,207,756     208,150,522     

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทนุ) รวมส ำหรบัปี

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 172,215,676     201,914,303     160,207,756     208,150,522     

ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ยทีไ่มอ่ยูใ่นอ านาจควบคมุ -                  (17,016,142)      -                  -                  

172,215,676     184,898,161     160,207,756     208,150,522     

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสร็จรวมส ำหรบัปี

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 172,215,676     202,220,288     160,207,756     208,150,522     

ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ยทีไ่มอ่ยูใ่นอ านาจควบคมุ -                  (16,722,156)      -                  -                  

172,215,676     185,498,132     160,207,756     208,150,522     

ก ำไรต่อหุน้

ก ำไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐำน 21

ก าไร (บาทต่อหุน้) 0.46 0.54 0.43                0.56                

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (หุน้) 374,936,698 370,954,654 374,936,698 370,954,654

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 4

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผู้ถือหุน้

จดัสรรเพ่ือ ส่วนต ำ่จำกกำร ส่วนได้เสียใน

ทนุเรือนหุน้ท่ี ส่วนเกิน ส ำรองตำม ยงัไม่ได้ เปล่ียนแปลงสดัส่วน รวมส่วนของ บริษัทย่อยท่ีไม่อยู่ รวมส่วนของ

หมำยเหตุ รบัช ำระแล้ว มลูค่ำหุน้ กฎหมำย จดัสรร กำรลงทนุในบริษัทย่อย ผู้ถือหุน้ของบริษัท ในอ ำนำจควบคมุ ผู้ถือหุน้

งบกำรเงินรวม

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

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุน้

เพิม่ทุนระหวา่งปี 18.1 12,862,355        9,775,390          -                   -                    -                              22,637,745              -                       22,637,745        

จดัสรรเพือ่ส ารองตามกฎหมาย 18.2 -                   -                   3,178,000          (3,178,000)         -                              -                         -                       -                   

จ่ายเงนิปันผล 18.3 -                   -                   -                   (181,037,122)      -                              (181,037,122)           -                       (181,037,122)      

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปี -                   -                   -                   202,220,288       -                              202,220,288            (16,722,156)           185,498,132       

รวมกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้ 12,862,355        9,775,390          3,178,000          18,005,166         -                              43,820,911              (16,722,156)           27,098,755        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 374,936,698       153,825,441       37,979,500        349,995,302       -                              916,736,941            (5,697,686)            911,039,255       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 374,936,698       153,825,441       37,979,500        349,995,302       -                              916,736,941            (5,697,686)            911,039,255       

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุน้

โอนส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุเป็นส่วนต ่าจากการ    

   เปลีย่นแปลงสดัส่วนการลงทุนในบรษิทัยอ่ย 12 -                   -                   -                   -                    (5,697,686)                   (5,697,686)              5,697,686             -                   

จ่ายเงนิปันผล 18.3 -                   -                   -                   (292,420,652)      -                              (292,420,652)           -                       (292,420,652)      

ก าไรเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปี -                   -                   -                   172,215,676       -                              172,215,676            -                       172,215,676       

รวมกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้ -                   -                   -                   (120,204,976)      (5,697,686)                   (125,902,662)           5,697,686             (120,204,976)      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 374,936,698       153,825,441       37,979,500        229,790,326       (5,697,686)                   790,834,279            -                       790,834,279       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 5                      

(หน่วย : บำท)
ส่วนของผู้ถือหุน้ของบริษัท

ก ำไรสะสม
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บริษัท ไพลอน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 

(หน่วย : บำท)

จดัสรรเพ่ือ

ทนุเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส ำรองตำม ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมำยเหตุ ท่ีช ำระแล้ว มลูค่ำหุน้ กฎหมำย จดัสรร ผู้ถือหุน้

งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท

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

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุน้

เพิม่ทุนระหวา่งปี 18.1 12,862,355              9,775,390                -                         -                         22,637,745              

จดัสรรเพือ่ส ารองตามกฎหมาย 18.2 -                         -                         3,178,000                (3,178,000)               -                         

จ่ายเงนิปันผล 18.3 -                         -                         -                         (181,037,122)           (181,037,122)           

ก าไรเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปี -                         -                         -                         208,150,522            208,150,522            

รวมกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้ 12,862,355              9,775,390                3,178,000                23,935,400              49,751,145              

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 374,936,698            153,825,441            37,979,500              355,925,536            922,667,175            

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุน้

จ่ายเงนิปันผล 18.3 -                         -                         -                         (292,420,652)           (292,420,652)           

ก าไรเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปี -                         -                         -                         160,207,756            160,207,756            

รวมกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้ -                         -                         -                         (132,212,896)           (132,212,896)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 374,936,698            153,825,441            37,979,500              223,712,640            790,454,279            

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 6                            

ก ำไรสะสม
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บริษัท ไพลอน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 

(หน่วย : บำท)

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

ก าไรกอ่นภาษเีงนิได้ 202,743,836   239,443,317   190,735,916   262,695,678   

รำยกำรปรบัปรุงเพ่ือกระทบก ำไรก่อนภำษีเงินได้เป็น

    เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน

คา่เสือ่มราคา 48,047,090    44,162,295    45,401,569    39,427,363    

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงาน 1,060,293      1,141,834      1,060,293      1,057,223      
กลบัรายการคา่เผือ่ขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้จากการกอ่สรา้ง -               (1,668,886)     -               (26,911)         

คา่เผือ่ (กลบัรายการคา่เผือ่) หนี้สงสยัจะสญู 205,871         1,695,789      (40,062)         195,354         

ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (2,641,081)     (388,818)        (2,289,574)     (300,426)        

ขาดทุนจากการลดหนี้ใหบ้รษิทัยอ่ย -               -               4,610,329      -               

คา่เผือ่ (กลบัรายการคา่เผือ่) การดอ้ยคา่เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย -               -               (17,616,836)   11,474,523    

ดอกเบี้ยรบั (6,433,262)     (9,063,144)     (6,541,211)     (9,792,352)     

ดอกเบี้ยจ่าย 1,242,643      2,308,561      1,176,750      1,610,486      

เงินสดรบัจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรพัย์

      และหน้ีสินด ำเนินงำน 244,225,390   277,630,948   216,497,174   306,340,938   

   สินทรพัย์ด ำเนินงำนลดลง (เพ่ิมขึ้น)

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ (49,064,808)   136,449,867   (26,162,234)   115,725,832   

งานระหวา่งกอ่สรา้งตามสญัญา (735,408)        16,415,332    (643,363)        2,881,304      

วสัดุและอะไหล่คงเหลอื (227,317)        7,042,954      (47,815)         4,049,343      

เงนิจ่ายล่วงหน้าคา่วสัดุ 1,769,936      1,613,725      1,769,936      1,489,683      

เงนิจ่ายล่วงหน้าคา่งานกอ่สรา้ง -               -               -               3,458,539      

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 8,420,861      18,304,664    7,816,292      17,528,200    

เงนิมดัจ าและเงนิประกนั 2,681,320      (2,604,715)     2,139,352      (2,936,739)     

   หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การคา้ 25,277,337    (78,492,531)   23,189,299    (57,516,664)   

เจ้าหนี้เงนิประกนัผลงาน (406,031)        (9,452,204)     2,862,735      (9,448,531)     

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย (981,231)        (2,721,623)     871,432         (29,719,534)   

เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ (17,058,846)   (19,932,402)   (18,985,067)   (19,573,015)   

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 4,927,994      (7,457,292)     5,037,199      (2,889,040)     

จ่ายเงนิผลประโยชน์พนักงาน (463,780)        -               (463,780)        -               

เงินสดได้มำจำกกำรด ำเนินงำน 218,365,417   336,796,723   213,881,160   329,390,316   

รบัดอกเบี้ย 7,774,647      8,406,372      7,761,361      9,063,808      

จ่ายดอกเบี้ย (839,139)        (1,919,150)     (773,246)        (1,247,358)     

รบัคนืภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายงวดกอ่น 9,716,357      7,592,051      -               -               

จ่ายภาษเีงนิได้ (32,334,758)   (62,504,909)   (30,799,785)   (59,779,338)   

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 202,682,524   288,371,087   190,069,490   277,427,428   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 7                  

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 

(หน่วย : บำท)

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ 

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระผกูพนัลดลง 17,045,000       16,716,506       7,045,000        9,525,560        

เงนิลงทุนระยะสัน้ลดลง (เพิม่ขึน้) 249,284,551     (185,933,886)    249,285,568     (186,388,273)    

รบัคนืเงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัยอ่ย -                  -                  9,500,000        16,500,000       

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัย์ 8,503,788        3,629,726        4,777,085        2,437,850        

ซื้อสนิทรพัยถ์าวร (148,090,817)    (57,743,169)      (148,090,817)    (57,069,412)      

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ 126,742,522     (223,330,823)    122,516,836     (214,994,275)    

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารลดลง (8,689,582)       (3,539,333)       -                  -                  

จ่ายช าระเจ้าหนี้คา่ซื้อสนิทรพัย์ (23,010,605)      -                  (23,010,605)      -                  

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุนของบรษิทั -                  22,637,745       -                  22,637,745       

จ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ (8,442,795)       (10,789,821)      (7,964,867)       (10,338,433)      

จ่ายเงนิสดปันผล (292,420,652)    (181,037,122)    (292,420,652)    (181,037,122)    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน (332,563,634)    (172,728,531)    (323,396,124)    (168,737,810)    

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ (3,138,588)       (107,688,267)    (10,809,798)      (106,304,657)    

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัต้นปี 113,999,475     221,687,742     113,551,375     219,856,032     

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินปี 110,860,887     113,999,475     102,741,577     113,551,375     

ข้อมลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :

- บรษิทัซื้อสนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ -                  3,527,103        -                  3,527,103        

- ซื้อเครือ่งจกัรโดยยงัไมไ่ดจ่้ายช าระ -                  23,010,605       -                  23,010,605       

- จดัสรรส ารองตามกฎหมาย -                  3,178,000        -                  3,178,000        

- หกักลบลูกหนี้การคา้กบัเจ้าหนี้การคา้ -                  9,472,409        -                  9,472,409        

- หกักลบลูกหนี้เงนิประกนัผลงานกบัเจ้าหนี้เงนิประกนัผลงาน -                  8,042,357        -                  8,042,357        

- หกักลบลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่กบัเจ้าหนี้เงนิประกนัผลงาน 2,717,997        -                  -                  -                  

- โอนส่วนไดเ้สยีทีไ่มอ่ยูใ่นอ านาจควบคมุเป็น

       ส่วนต ่าจากการเปลีย่นแปลงสดัส่วนการลงทุนในบรษิทัยอ่ย 5,697,686        -                  5,697,686        -                  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559  

 

1. ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 
 
บริษัท ไพลอน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ด าเนินธุรกิจให้บริการงานก่อฐานรากอาคารด้วยเสาเข็ม
ชนิดหล่อ การท าเสาเข็มชนิดเจาะ การรับงานฐานรากอื่นๆ และให้บริการรับเหมาก่อสร้าง  

2. ข้อมูลทั่วไปและการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 
 
บริษัท ไพลอน จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งจดทะเบียนและด าเนินงานใน
ประเทศไทย ที่อยู่เลขที่ 170/16 ซอยสามมิตร (สุขุมวิทซอย 16) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทนี้ได้จัดท าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการบัญชีของไทยที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตาม
ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงิน
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 โดยจัดท าเป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฉบับนี้เป็นภาษาอื่น ให้ยึดถืองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทที่
จัดท าขึ้นเป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ์ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทนี้จัดท าขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการ
ดังต่อไปนี้ที่ใช้ทางเลือกในการวัดมูลค่าในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน 
 

รายการ เกณฑ์การวัดมูลค่า 
หนี้สินตามภาระผูกพันส าหรับผลประโยชน์พนักงาน มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ที่ ก าหนดไว้ 

ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 17 
 

3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 
3.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2559 
 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ในเบื้องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทในบางเรื่อง  การ
เปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน 
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3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก ปรับปรุงใหม่ และการตีความซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้และไม่มีแผนที่จะ

น ามาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทและถือ
ปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มีดังนี้ 

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อง 
  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)  การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) สินค้าคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ข้อผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรงุ 2559) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรงุ 2559) สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรงุ 2559) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรงุ 2559) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรงุ 2559) สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรงุ 2559) รายได้ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรงุ 2559)  ผลประโยชน์ของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรงุ 2559) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรงุ 2559) ต้นทุนการกู้ยืม 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรงุ 2559) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรงุ 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรงุ 2559) ก าไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรงุ 2559)  งบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรงุ 2559) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรงุ 2559) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรงุ 2559)  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)  การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)  การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)  ส่วนงานด าเนินงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)  งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) การวัดมูลค่ายตุิธรรม 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเช่าด าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือ

หุ้น 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 

(ปรับปรุง 2559) 
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สิน
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 
(ปรับปรุง 2559) 

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 

(ปรับปรุง 2559) 
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 
(ปรับปรุง 2559) 

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 

  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 

(ปรับปรุง 2559) 
ข้อจ ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต่ าและ
ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส าหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 
(ปรับปรุง 2559) 

สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 
(ปรับปรุง 2559) 

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 
(ปรับปรุง 2559) 

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 5/2559 แนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและ
หนี้สินทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษัทได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่เหล่านี้  ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มี
สาระส าคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ   

 

4. สรุปนโยบายการบัญชี 
4.1 การพิจารณาภาพรวม 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทจัดท าโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส าคัญและเกณฑ์ในการวัดมูลค่า
ดังต่อไปนี้ 

4.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
งบการเงินของกลุ่มบริษัทที่น ามาจัดท างบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย
ทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของบริษัทย่อยท้ังหมดเป็นวันที่ 31 ธันวาคม 

รายการและยอดคงเหลือทั้งหมดระหว่างกลุ่มบริษัทซึ่งรวมถึงรายการก าไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของรายการ
ระหว่างกันในกลุ่มบริษัทได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว หากผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในสินทรัพย์ที่มีการซื้อ
ขายระหว่างกันมีการกลับรายการในการจัดท างบการเงินรวม สินทรัพย์ดังกล่าวจะถูกทดสอบการด้อยค่าใน
ภาพรวมของกลุ่มบริษัท จ านวนเงินที่รายงานในงบการเงินของบริษัทย่อยจะถูกปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท  

ก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทย่อยที่ซื้อและขายในระหว่างปีจะรับรู้นับจากวันที่มีการซื้อ
และหยุดรับรู้ตั้งแต่วันที่มีการขาย (ถ้ามี)  

กลุ่มบริษัทจัดสรรก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทย่อยระหว่างส่วนของบริษัทใหญ่และส่วนได้เสียที่ ไม่อยู่ใน
อ านาจควบคุมในบริษัทย่อยตามสัดส่วนของความเป็นเจ้าของ  
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4.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 

งบการเงินรวมน าเสนอโดยใช้สกุลเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัทใหญ่ 

รายการและยอดคงเหลือสกุลเงินตราต่างประเทศ 

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 
ก าไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายช าระเงินตราต่างประเทศและที่เกิดจากการวัดมูลค่ารายการที่เป็นตัว
เงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รับรู้ในงบก าไรขาดทุน 
 
รายการที่ไม่เป็นตัวเงินจะไม่ถูกปรับมูลค่า ณ วันสิ้นปี และจะใช้ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่า (แปลงค่าโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ) ยกเว้น รายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งจะถูกแปลงค่าโดย
ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ก าหนดมูลค่ายุติธรรม 

4.4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมกลุ่มบริษัท  หรือถูก
ควบคุมโดยกลุ่มบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท 
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมกับกลุ่มบริษัท ผู้บริหารส าคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัท ที่มีอ านาจในการ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

4.5 รายได้และค่าใช้จ่าย 
สัญญาก่อสร้าง 

สัญญาก่อสร้างประกอบด้วยจ านวนรายได้เมื่อเริ่มแรกตามที่ตกลงไว้ในสัญญาซึ่งรวมถึงจ านวนเงินที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงงานตามสัญญา 

เมื่อกลุ่มบริษัทสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือ กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้ค่าก่อสร้าง
และต้นทุนการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้าง โดยอ้างอิงกับขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้าง ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน รายได้ตามสัญญาก่อสร้างวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือที่          ค้างรับ 

รายได้จากงานก่อสร้าง รับรู้ตามอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ท าเสร็จกับงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาโดยพิจารณา
จากการส ารวจทางกายภาพ  

เมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือ กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้ค่า
ก่อสร้างไม่เกินกว่าต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับต้นทุนนั้นคืน และรับรู้
ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดเป็นค่าใช้จ่าย 

ในแต่ละสถานการณ์ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ต้นทุนการก่อสร้างทั้งสิ้นจะสูงกว่ารายได้ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 
กลุ่มบริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในก าไรขาดทุน 
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รายการค้างรับจากลูกค้าค่าก่อสร้างส าหรับสัญญาทั้งหมดที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ประกอบด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้น
รวมทั้งก าไรหรือขาดทุนที่เกินกว่าผลงานที่ได้เรียกช าระไปแล้ว แสดงรายการในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (รวมถึง 
รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกช าระ) เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าส าหรับสัญญาทั้งหมดที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่มีมูลค่า
ของเงินที่ได้รับเกินกว่ามูลค่าต้นทุนที่เกิดขึ้นและก าไรหรือขาดทุนจากงานก่อสร้าง แสดงรายการในหนี้สินหมุนเวียน
อื่น  

เมื่อต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่าต้นทุนที่บันทึกตามอัตราส่วนร้อยละของงานที่ท าเสร็จ กลุ่มบริษัทจะรับรู้
รายการส่วนเกินดังกล่าวเป็น “งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา” ภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียน ในทางกลับกัน เมื่อ
ต้นทุนที่บันทึกตามอัตราส่วนร้อยละของงานที่ท าเสร็จสูงกว่าต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริง กลุ่มบริษัทจะรับรู้
รายการส่วนเกินดังกล่าวเป็น “ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างค้างจ่าย” ภายใต้หนี้สินหมุนเวียน 

รายได้ค่าเช่า  

รายได้ค่าเช่ารับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  

รายได้จากการให้บริการ 

รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วเสร็จ 

ดอกเบี้ยรับ 
ดอกเบี้ยรับ รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา 
 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรับรู้ในก าไรขาดทุนเมื่อมีการใช้บริการหรือเมื่อเกิดรายการ 
 

4.6 ต้นทุนการกู้ยืม 
 

ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตของสินทรัพย์ที่เข้า เงื่อนไขเป็นส่วนหนึ่งของ
ราคาทุนของสินทรัพย์นั้น ซึ่งสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมพร้อมเพื่อให้น าสินทรัพย์
นั้นมาใช้ได้ตามประสงค์หรือน าไปขาย ต้นทุนการกู้ยืมอื่นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างวดเมื่อเกิดรายการและแสดง
รายการในต้นทุนทางการเงิน 
 

4.7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีสภาพคล่องสูง 
(ซึ่งไม่ได้ใช้เป็นหลักประกัน) และพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดที่แน่นอน ซึ่งมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
น้อย 

4.8 เงินลงทุนชั่วคราว 
เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย เงินฝากประจ า และใบรับเงินฝากประจ าที่ครบก าหนดไม่เกิน 1 ปี ซึ่งแสดงตาม
มูลค่าตามราคาทุนซึ่งใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 
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4.9 ลูกหนี้การค้า 
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เท่ากับจ านวน
ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ทั้งนี้โดยประมาณขึ้นจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้ และพิจารณาถึง
สถานะของลูกหนี้ในปัจจุบัน 

4.10 วัสดุและอะไหล่คงเหลือ 
วัสดุและอะไหล่ แสดงตามราคาทุนซึ่งค านวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ า
กว่า วัสดุและอะไหล่จะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนงานก่อสร้างเมื่อมีการเบิกใช้ 

4.11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะของบริษัท บันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุน บริษัทรับรู้ก าไรขาดทุนจากการ
ขายเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุนในปีที่มีการขายเงินลงทุน เมื่อเงินลงทุนดังกล่าวเกิดการด้อยค่า บริษัทจะรับรู้ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน และจะรับรู้รายได้เงินปันผลเมื่อมีการประกาศจ่ายจาก
บริษัทย่อย 

4.12 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 
ทีดิน  

ที่ดินแสดงด้วยราคาทุน ไม่มีการก าหนดอายุการใช้งานและไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาของที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์อื่น  

รับรู้ราคาเริ่มแรกด้วยต้นทุนที่ซื้อหรือผลิตประกอบด้วยต้นทุนทางตรงที่สามารถปันส่วนให้กับสินทรัพย์เพื่อท าให้
สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่หรือสภาพที่พร้อมที่จะใช้งานได้ตามที่ประสงค์ของฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท อุปกรณ์
อื่น รวมถึงเครื่องจักรและยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (โปรดดูหมายเหตุ 16) อาคารและอุปกรณ์อื่นถูก
วัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ ด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า     (ถ้ามี) 

ค่าเสื่อมราคาค านวณโดย วิธีเส้นตรงเพื่อตัดจ าหน่ายราคาทุนสทธิจากมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์อื่น
ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์มีดังต่อไปนี้ 

 

  ปี 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  5 - 20 
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์  5 - 10 
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส านักงาน  3 - 5 
ยานพาหนะ  5 

  

 การประมาณการมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์มีการทบทวนอย่างน้อยปีละครั้ง 

ก าไรขาดทุนจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างผลตอบแทนที่ได้จากการจ าหน่าย
และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ซึ่งจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายอื่น  
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4.13 การเช่าสินทรัพย ์
 สัญญาเช่าการเงนิ  

ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเนื้อหาของสัญญาเช่าว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ
ทั้งหมดของสินทรัพย์ได้โอนให้กลุ่มบริษัทแล้วหรือไม่ ปัจจัยที่ส าคัญในการพิจารณาประกอบด้วย อายุของสัญญา
เช่าซึ่งสัมพันธ์กับการให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสินทรัพย์ มูลค่าปัจจุบันของเงินงวดที่ต้องจ่ายขั้นต่ าตาม
สัญญาเช่าซึ่งสัมพันธ์กับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ และกลุ่มบริษัทได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์เมื่อสิ้นสุด
สัญญาเช่า  

ส าหรับวิธีการตัดค่าเสื่อมราคาและการก าหนดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า โปรดดู หมาย
เหตุ 4.12  

สัญญาเช่าด าเนินงาน 

การเช่าอื่นทั้งหมดนอกเหนือจากข้างต้นถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เมื่อกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า เงินงวดตามสัญญา
เช่าด าเนินงานจะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ค่าบ ารุงรักษา และค่าประกันภัย ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 

4.14 การทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ส าหรับวัตถุประสงค์ในการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์จะถูกจัดกลุ่มในระดับที่เล็กที่สุดซึ่งก่อให้เกิดกระแสเงิน
สดรับที่เป็นอิสระอย่างมาก (หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) เป็นผลให้สินทรัพย์บางรายการมีการทดสอบการ
ด้อยค่าในแต่ละสินทรัพย์และบางรายการทดสอบในระดับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด  

สินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือมีการเปลี่ยนแปลงใน
สถานการณ์ที่บ่งชี้ได้ว่ามูลค่าตามบัญชีอาจไม่สามารถได้รับคืนได้ 

ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เท่ากับส่วนเกินของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่
สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงกว่าของมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจ าหน่ายหรือมูลค่าจาก
การใช้ของสินทรัพย์นั้น การระบุมูลค่าจากการใช้ ผู้บริหารประมาณการจากกระแสเงินสดในอนาคตของแต่ละหน่วย
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและปรับด้วยอัตราการคิดลดเพื่อค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดดังกล่าว ข้อมูลที่ใช้
ในกระบวนการทดสอบการด้อยค่าเป็นข้อมูลประมาณการที่ได้รับการอนุมัติล่าสุดจากกลุ่มบริษัท แต่ไม่รวมประมาณ
การกระแสเงินสดรับหรือจ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างในอนาคต หรือจากการปรับปรุงหรือท าให้
สินทรัพย์นั้นดีขึ้น ปัจจัยในการคิดลดจะแยกเป็นแต่ละหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดเพื่อให้สะท้อนถึงการประเมิน
สถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะเจาะลงของสินทรัพย์ 

สินทรัพย์ทั้งหมดที่มีการประเมินใหม่ในภายหลังว่ามีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่
กลุ่มบริษัทรับรู้ในงวดก่อนอาจไม่จ าเป็นต้องมีอยู่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการหากสินทรัพย์หรือหน่วย
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้นมีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี 
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4.15 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน 

4.16 ส่วนของผู้ถือหุ้น 
หุ้นสามัญแสดงด้วยราคาพาร์ของหุ้น ณ วันที่ออกหุ้น 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นประกอบด้วยส่วนเกินที่ได้รับจากการออกหุ้นสามัญ ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องในการออกหุ้นถูกหัก
จากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสุทธิจากภาษีที่เกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย ส่วนต่ าจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งเกิด
จากมูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อยต่ ากว่ามูลค่าเงินสดเพื่อจ่ายซื้อเงินลงทุน ส่วนต่ าดังกล่าวจะลดลงหากบริษัทจ าหน่าย
หรือลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย 

ก าไรสะสมประกอบด้วยก าไรงวดปัจจุบันและก าไรสะสมงวดก่อน 
 
รายการทั้งหมดที่เกีย่วข้องกับส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่จะบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น 
เงินปันผลค้างจ่ายที่จัดสรรจากส่วนของผู้ถือหุ้นแสดงรายการในหนี้สินอื่นเมื่อเงินปันผลได้รับอนุมัติในการประชุมผู้
ถือหุ้นหรือคณะกรรมการของบริษัทก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

4.17 ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น และผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน  
ผลประโยชน์ระยะสั้น 

ผลประโยชน์ระยะสั้นประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมซึ่งรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานแบ่งเป็นโครงการสมทบเงินที่ก าหนดไว้ และโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนด
ไว้  

โครงการสมทบเงินที่ก าหนดไว้ 

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งก าหนดให้พนักงานและกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุน โดยที่
สินทรัพย์ของกองทุนได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท และบริหารโดยผู้จัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่
ได้รับอนุญาต กลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันตามกฏหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่ต้องจ่ายเงินสมทบอีก 
กลุ่มบริษัทรับรู้รายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ได้รับบริการจากพนักงาน 

โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 

กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฏหมายที่ต้องจ่ายผลประโยชน์หลังออกจากงานให้พนักงานโดยอ้างอิงจาก
ระยะเวลาการให้บริการของพนักงานและเงินเดือนเดือนสุดท้าย ซึ่งหนี้สินโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้จะรับรู้ 

ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน 
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ผู้บริหารประมาณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้เป็นรายปีโดยผู ้เชี ่ยวชาญอิสระทาง
คณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานอัตราเงินเฟ้อ อัตราการขึ้นเงินเดือน  อัตราการหมุนเวียนของ
พนักงาน และอัตราการตาย ปัจจัยในการคิดลดอ้างอิงกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน สกุลเงินและเงื่อนไขของพันธบัตรรัฐบาลต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขของภาระผูกพันของ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยประมาณระยะเวลาการครบก าหนดไว้ใกล้เคียงกับก าหนดช าระของหนี้สิน
ดังกล่าว 

ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains or losses) ที่เกิดจาก
การค านวณผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานแสดงรายการไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและโอนเข้า
โดยตรงไปยังก าไรสะสม 

4.18 ภาษีเงินได้ 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รับรู้ในก าไรขาดทุน ซึ่งประกอบด้วยผลรวมของภาษีเงินได้รอการตั ดบัญชีและภาษีเงินได้
ปัจจุบันซึ่งไม่ได้บันทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น   

ภาษีเงินได้ปัจจุบันค านวณอัตราภาษีและกฏหมายภาษีอากรที่ประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค านวณโดยใช้วิธีพิจารณาจากรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
(Liability Method)  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าขาดทุนสะสมทางภาษีหรือผล
แตกต่างชั ่วคราวที่ใช้หักภาษีจะสามารถหักกับก าไรทางภาษีในอนาคตได้ โดยกลุ่มบริษัทประเมินจากการ
ประมาณการผลการด าเนินงานในอนาคตปรับปรุงด้วยรายได้และค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษีและข้อจ ากัด
โดยเฉพาะของการใช้ขาดทุนและเครดิตทางภาษี  
 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยทั่วไปจะรับรู้ทั้งหมดนอกจากจะได้รับยกเว้นตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับ
ที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้  
 

4.19 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค านวณโดยการหารก าไรสุทธิด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกจ าหน่ายและ
ช าระแล้วในระหว่างปี 

4.20 ประมาณการหนี้สิน สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
ประมาณการหนี้สินในการประกันสินค้า ข้อพิพาท สัญญาที่ไม่สามารถบอกเลิกได้ หรือข้อเรียกร้องอื่นที่ต้องรับรู้ 
เมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานในปัจจุบันซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ใน 

อดีต ท าให้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายช าระ
ภาระผูกพันนั้นและจ านวนที่ต้องชดใช้ดังกล่าวสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ หนี้สินดังกล่าวยังมีจังหวะ
เวลาหรือความไม่แน่นอนของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระ 
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ประมาณการหนี้สินจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทจะรับรู้เมื่อมีรายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างที่มี
อยู่อย่างเป็นทางการแล้วเท่านั้น และผู้บริหารมีการสื่อสารแผนดังกล่าวในภาพรวมซึ่งมีผลกระทบต่อหรือเริ่มมี
การน าไปใช้ กลุ่มบริษัทไม่รับรู้ประมาณการหนี้สินส าหรับขาดทุนจากการด าเนินงานในอนาคต 

ประมาณการหนี้สินวัดมูลค่าด้วยประมาณการที่ดีที่สุดของรายจ่ายที่ต้องน าไปจ่ายช าระภาระผูกพันในปัจจุบัน 
โดยอ้างอิงจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่สามารถหาได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งรวมถึงการพิจารณาความ
เสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันในปัจจุบันด้วย ประมาณการหนี้สินจะถูกคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบันเมื่อมูลค่าของเงินตามเวลามีผลกระทบต่อจ านวนประมาณการหนี้สินนั้นอย่างมีสาระส าคัญ 

การชดเชยซึ่งกลุ่มบริษัทมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอนจากบุคคลที่สาม กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการ
ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ต้องไม่เกินจ านวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มีการรับรู้หนี้สินหากไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจซึ่งเป็นผลจากภาระผูกพันในปัจจุบัน 

4.21 ดุลยพินิจที่ส าคัญของผู้บริหารที่ใช้ในการก าหนดนโยบายการบัญชีและความไม่แน่นอนของประมาณการ 
ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการประมาณการและก าหนดข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการรับรู้และ
การวัดมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย 

ดุลยพินิจที่ส าคัญของผู้บริหาร 

ดุลยพินิจที่ส าคัญของผู้บริหารที่ใช้ในการก าหนดนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทซึ่งมีผลกระทบอย่างมี
สาระส าคัญต่องบการเงินมีดังนี้ 

 
การรับรู้รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง 

การรับรู้รายได้ตามสัญญาก่อสร้างต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมีนัยส าคัญในการก าหนดผลของงานที่เกิดขึ้นจริงและ
ประมาณการต้นทุนเพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จ (โปรดดูหมายเหตุ 4.5) 

 

การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้โดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการท าก าไรทางภาษีใน
อนาคตของบริษัทที่น ามาหักกับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีได้และขาดทุนสะสมทางภาษีที่สามารถน ามาใช้
ได้ (โปรดดูหมายเหตุ 4.18) 

 ความไม่แน่นอนของประมาณการ 

ข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการและข้อสมมติฐานที่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญในการรับรู้และวัดมูลค่าของ
สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย มีดังนี้ ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังอาจแตกต่างจากที่เคยประมาณการ
ไว้ 
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ลูกหนี้ 

กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าอันเกิดมาจากการที่ลูกค้าไม่มี
ความสามารถในการช าระหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเป็นการประเมินบนพื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีต
ของการติดตามทวงถามควบคู่กับการสอบทานอายุของลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งอาจ
แตกต่างจากผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลัง 

 

อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เสื่อมค่าได้ 

ผู้บริหารทบทวนประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เสื่อมค่าได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
ความไม่แน่นอนของการประมาณการเกิดจากความล้าสมัยของเทคโนโลยีซึ่งอาจเป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ของซอฟแวร์และอุปกรณ์สารสนเทศ 

 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

การประเมินการด้อยค่า ผู้บริหารประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและใช้อัตราดอกเบี้ยในการคิดลด
กระแสเงินสดดังกล่าว ความไม่แน่นอนของการประมาณการเกิดจากความเหมาะสมของสมมติฐานเกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานในอนาคตและการก าหนดอัตราการคิดลด ในปี 2559 บริษัทกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าในเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย (โปรดดูหมายเหตุ 12) 

 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 

ผู้บริหารประมาณการภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้โดยอ้างอิงเกณฑ์พื้นฐานจ านวนมากใน
การก าหนดสมมติฐาน เช่น อัตราการตาย อัตราการคิดลด และการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 
การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อจ านวนของภาระผูกพั นของ
โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้และค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้รายปี 

    

   รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง 

การรับรู้รายได้ตามสัญญาก่อสร้างและรายการค้างรับที่เกี่ยวข้องค านวณจากประมาณการที่ดีที่สุดของผู้บริหารจากผล
ของงานก่อสร้างแต่ละสัญญาและขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้าง โดยทั่วไปส าหรับสัญญาที่มีความซับซ้อน การ
ประมาณการต้นทุนเพื่อให้งานเสร็จและความสามารถในการท าก าไรตามสัญญามีความไม่แน่นอนจากการประมาณ
การอย่างมีนัยส าคัญ (โปรดดูหมายเหตุ 4.5)  
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5. ส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

5.1 องค์ประกอบของกลุ่มบริษัท 
 

งบการเงินรวมนี้ได้รวมงบการเงินของบริษัท ไพลอน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่บริษัท ไพลอน จ ากัด 
(มหาชน) ถือหุ้นดังต่อไปนี้ 

 

  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)   
ชื่อบริษัทย่อย  2559  2558  ลักษณะธุรกิจ 

       
บริษัท เอ็กซิลอน จ ากัด  100  51  ให้บริการรับออกแบบ ก่อสร้าง ที่ปรึกษา และตกแต่ง

ส าหรับสิ่งปลูกสร้างต่างๆ 

 

บริษัทย่อย 

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่
วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง  

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทเพิ่มการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซิลอน จ ากัด จากร้อย
ละ 51 เป็นร้อยละ 100 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีหมายเหตุ 12  

5.2 ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยท่ีไม่อยู่ในอ านาจควบคุม 
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้ 
 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินของบริษทัย่อย 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
  
ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 49% 
สินทรัพย์หมุนเวียน 20,413,234 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 35,342,531 
หนี้สินหมุนเวียน (66,950,127) 
หนี้สินไม่หมุนเวียน (433,558) 
หนี้สินสุทธ ิ (11,627,920) 
มูลค่าตามบัญชีของสว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (5,697,686) 
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ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุมในระหว่างปี 2558  

 

6. รายการกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
 

กลุ่มบริษัทมีรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้นและหรือ
กรรมการร่วมกัน ดังนั้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทนี้จึงแสดงรวมถึงผลของรายการเหล่านี้ตามมูล
ฐานที่พิจารณาร่วมกันระหว่างกลุ่มบริษัทกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมูลฐานที่ใช้บางกรณีอาจแตกต่างจากมูล
ฐานที่ใช้ส าหรับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

ลักษณะความสัมพันธ์ 

 

ชื่อกิจการ  ประเทศที่ด าเนินงาน/สัญชาติ  ลักษณะความสัมพันธ์ 
บริษัทย่อย     
บริษัท เอ็กซิลอน จ ากัด  ไทย  ผู้ถือหุ้นทางตรง 
     
ผู้บริหารส าคัญ  ไทย  กรรมการและผู้บริหาร 

 

ยอดคงเหลือที่ส าคัญกับบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้ 

 

 

 
 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2558 

  
รายได้ 32,638,896 
ขาดทุนส าหรับปี (34,726,885) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 599,971 
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (34,126,914) 
  
ขาดทุนที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (17,016,142) 
ก าไรเบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 293,986 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (16,722,156) 

  
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 18,754,249 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 352,861 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในจากกิจกรรมจัดหาเงิน  (20,490,721) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ (1,383,611) 
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 (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  2559  2558  2559  2558 

ยอดคงเหลือกับบรษิัท เอ็กซิลอน จ ำกัด (บริษัทย่อย)         
ลูกหนี้การค้า  -  -  2,858,174  32,197,353 
ลูกหนี้อื่น   -  -         -  55,871 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย   -  -         -  9,500,000 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  -  -  4,648,596  6,115,529 

         
หนี้สินตำมภำระผูกพันส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน         
    ผู้บริหารส าคัญ  2,160,192  1,863,543  2,160,192  1,863,543 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยมีดอกเบี้ยอัตราร้อยละ MLR - 1.0 ต่อปี ของธนาคารใน
ประเทศแห่งหนึ่ง เงินกู้ยืมดังกล่าวได้ค้ าประกันโดยกรรมการท่านหนึ่งของบริษัทย่อย และได้ช าระเต็มจ านวนแล้วใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

รายการระหว่างกันที่ส าคัญกับบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 
ประกอบด้วย 

                                             (หน่วย : บาท) 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

   ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 นโยบายการก าหนดราคา  2559  2558  2559  2558 

     รายได้อื่น          
รายได้ส่วนต่างราคาจาก     
   การจัดหาวัสดุ ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน 

 
  -        - 

 
152,792 

 
45,266 

รายได้ค่าธรรมเนียมบริหาร ราคาตามสัญญา    -  -       -  150,000 
รายได้อื่น ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน    -  -  5,559,595  1,251,974 
ค่าจ้างบริหารและควบคุมงาน ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน    -  -       -  1,200,000 

ต้นทุนจากการรับจ้างงานก่อสร้าง          
รายการสุทธิในต้นทุนจากการรับจ้าง

งานก่อสร้าง ต้นทุนบวกก าไรขั้นต้น 
  

-  
 

      - 
 

4,435,248        - 
ค่าจ้างเหมาช่วง ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน    -  -       -  7,714,353 
ค่าจ้างอื่น ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน    -   -       -  2,357,646 
เงินชดเชยค่าความเสียหายของ

โครงการ ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน 
 -   -  

6,394,181 
 

      - 
 
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงิน

ลงทุนในบริษัทย่อย 
ราคาตามบัญชีซึ่งใกล้เคียง
กับมูลค่ายุติธรรม 

  
- 

  
 - 

 

(17,616,836) 

 

11,474,523 
ขาดทุนจากการลดหนี้ให้บริษัทย่อย ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน    -      -  4,610,329        - 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคัญ         

ผลประโยชน์ระยะสั้นของกรรมการและผู้บริหาร  18,834,759  19,301,677  18,634,759  18,531,677 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน  296,649  274,957  296,649  274,957 

รวม  19,131,408  19,576,634  18,931,408  18,806,634 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559  2558  2559  2558 

        
เงินสด  1,284,590  1,201,375 ป 930,075  846,860 
เงินฝากธนาคาร – กระแสรายวัน 25,203,093  8,076,132  25,037,279  8,045,216 
เงินฝากธนาคาร – ออมทรัพย์ 84,373,204  104,721,968 หั 76,774,223  104,659,299 

รวม 110,860,887  113,999,475  102,741,577  113,551,375 

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

 

8. เงินลงทุนระยะสั้น 
 

       (หน่วย : บาท) 
  อัตรา     งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 ดอกเบี้ยต่อปี  ระยะเวลา  2559  2558  2559  2558 
            
เงินฝากประจ า คงที่ร้อยละ  

0.85 – 1.60 
  

3 – 6 เดือน 
 

158,514,541 
 

2,799,092 
 

158,511,524 
 

2,797,092 
ใบรับเงินฝากประจ า คงที่ร้อยละ 

1.35 – 2.00 
  

3 เดือน 
 

20,000,000 
 

425,000,000 
 

20,000,000 
 

425,000,000 
     รวม     178,514,541  427,799,092  178,511,524  427,797,092 

 

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธ ิ
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559  2558  2559  2558 
        
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป  167,910,084  96,079,953  158,388,488  92,190,339 
ลูกหนี้การค้า - บริษัทย่อย         -         -  2,858,174  32,197,353 
รวม 167,910,084  96,079,953  161,246,662  124,387,692 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,336,779)  (6,130,908)  (4,590,411)  (4,630,473) 

สุทธิ 161,573,305  89,949,045  156,656,251  119,757,219 

รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกช าระ 96,208,369  120,896,864  95,422,984  115,210,057 

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 49,078,465  47,155,293  48,325,694  43,789,815 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (839,554)  (839,554)  (839,554)  (839,554) 

สุทธิ 48,238,911  46,315,739  47,486,140  42,950,261 

ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย        -         -         -  55,871 

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 306,020,585  257,161,648  299,565,375  277,973,408 

 



บริษัท ไพลอน จ ำกัด (มหำชน) 

 
 รำยงำนประจ ำป ี 2559 

102 

9.1 ลูกหนี้การค้า 
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แยกตามอายุหนี้ลูกหนี้การค้าที่ค้างช าระได้
ดังนี้ 

   (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2559  2558  2559  2558 
ลูกหนี้การค้า – ลูกค้าทั่วไป        
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 123,378,051  38,101,094  116,842,384  38,101,094 
ค้างช าระ 1 – 30 วัน 37,174,651  37,976,793  35,935,091  37,419,483 
ค้างช าระ 31 – 60 วัน 857,993  10,932,627  857,992  10,805,295 
ค้างช าระ 61 – 90 วัน 16,050  1,148,500  16,050  1,123,500 
ค้างช าระ 91 – 180 วัน 48,150  8,249  48,150  8,718 
ค้างช าระ 181 – 360 วัน 72,621  280,114  72,621  46,400 
มากกว่า 360 วันขึ้นไป 6,362,568  7,632,576  4,616,200  4,685,849 
รวม 167,910,084  96,079,953  158,388,488  92,190,339 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,336,779)  (6,130,908)  (4,590,411)  (4,630,473) 
สุทธ ิ 161,573,305  89,949,045  153,798,077  87,559,866 
        
 
ลูกหนี้การค้า – บริษัทย่อย 

       

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ -     -  2,427,181        - 
ค้างช าระ  1 – 30 วัน -     -  430,993        - 
ค้างช าระ 31 – 60 วัน -     -        -  13,453 
ค้างช าระ 61 – 90 วัน -     -        -  25,348 
ค้างช าระ 91 – 180 วัน -     -        -  491,274 
ค้างช าระ 181 – 360 วัน -     -        -  7,690,584 
มากกว่า 360 วันขึ้นไป -     -        -  23,976,694 
รวม -     -  2,858,174  32,197,353 

 

ในระหว่างปี รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีดังต่อไปนี้ 

     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559  2558  2559  2558 
        
ยอดต้นปี 6,130,908  4,435,119  4,630,473  4,435,119 
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 205,871  1,695,789  (40,062)  195,354 
ยอดสิ้นปี 6,336,779  6,130,908  4,590,411  4,630,473 

 

ในระหว่างปี 2559 บริษัทย่อยหักกลบรายการลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้เงินประกันผลงานที่เป็นรายเดียวกันซึ่งมี
ยอดค้างช าระมากกว่า 360 วัน จ านวน 2.72 ล้านบาท ตามข้อตกลงการหักกลบหนี้ระหว่างกัน 

ในระหว่างปี 2558 บริษัทหักกลบรายการลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าที่มียอดค้างช าระมากกว่า 360 วัน 
จ านวน 9.47 ล้านบาท ตามข้อตกลงการหักกลบหนี้ระหว่างกัน 
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9.2 รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกช าระ   
 
 

   (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2559  2558  2559  2558 
สัญญางานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ 27,012,668  39,573,119  26,805,868  33,886,312 
สัญญางานระหว่างก่อสร้าง  
    (หมายเหตุ 10) 

 
69,195,701 

  
81,323,745 

  
68,617,116 

  
81,323,745 

รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกช าระ 96,208,369  120,896,864  95,422,984  115,210,057 
 
 

9.3 ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 
 
 

   (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2559  2558  2559  2558 
ลูกหนี้ประกันผลงาน        
   สัญญางานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ 41,904,628  45,280,467  41,151,857  41,914,989 
   สัญญางานระหว่างก่อสร้าง  
         (หมายเหตุ 10) 

 
7,173,837 

  
1,874,826 

  
7,173,837 

  
1,874,826 

รวม 49,078,465  47,155,293  48,325,694  43,789,815 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (839,554)  (839,554)  (839,554)  (839,554) 
สุทธ ิ 48,238,911  46,315,739  47,486,140  42,950,261 

 

ลูกหนี้เงินประกันผลงานเป็นเงินที่ลูกค้าหักเพื่อประกันผลงานในอัตราร้อยละ 5 – 10 ของจ านวนเงินที่เรียกเก็บใน       
แต่ละงวด โดยจะได้รับคืนเมื่อโครงการได้รับการตรวจรับตามสัญญาจากลูกค้าแล้ว 

ในระหว่างปี 2558 บริษัทหักกลบรายการลูกหนี้เงินประกันผลงานและเจ้าหนี้เงินประกันผลงานที่มียอดค้างช าระ
มากกว่า 360 วัน จ านวน 8.04 ล้านบาท ตามข้อตกลงการหักกลบหนี้ระหว่างกัน 

 

10. สัญญาระหว่างการก่อสร้าง  
รายการที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินเกี่ยวกับสัญญาระหว่างการก่อสร้างรับรู้จากจ านวนสุทธิของต้นทุนที่เกิดขึ้นรวมกับ
ผลก าไรขาดทุนและงานระหว่างก่อสร้างที่เรียกช าระ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องมีดังนี้  
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

        
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงและก าไรขาดทุนส าหรับสัญญา

ระหว่างก่อสร้างทั้งหมด 347,859,517 
 

155,396,719 
  

339,849,331 
  

155,396,719 
หัก งานระหว่างก่อสร้างที่เรียกช าระ (278,663,816)  (74,072,974)  (271,232,215)  (74,072,974) 
รายการค้างรับจากลูกค้าค่าก่อสร้างที่ แสดง

รายการในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
 

69,195,701 
  

81,323,745 
  

68,617,116 
  

81,323,745 

        
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น :        
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 18,890,454  32,953,736  16,967,704  32,953,736 
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 7,173,837  1,874,826  7,173,837  1,874,826 

 

11. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน 
  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินฝากธนาคารส าหรับงบการเงินรวม จ านวน 4.52 ล้านบาท และ 21.57 ล้าน
บาท ตามล าดับ และส าหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท 4.52 ล้านบาท และ 11.57 ล้านบาท ตามล าดับ ใช้ค้ าประกัน
การออกหนังสือค้ าประกันการปฏิบัติตามสัญญาของกลุ่มบริษัท และวงเงินเบิกเกินบัญชี 

 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธ ิ
 

       (หน่วย : บาท) 
       งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

   
ทุนช าระแล้ว  

(บาท) 
 

อัตราส่วนการถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

 
 

วิธีราคาทุน 
 จดทะเบียนจัดตั้ง  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

บริษัทย่อย 
บริษัท เอ็กซิลอน  
    จ ากัด 

 
 

ประเทศไทย 

 

80,000,000  80,000,000  100  51  40,799,970  40,799,970 
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า          (23,183,134)  (40,799,970) 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธ ิ          17,616,836         - 

 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 บริษัทรับโอนหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซิลอน จ ากัด (บริษัทย่อย) จากส่วนได้เสียในบริษัท
ย่อยที่ไม่อยู่ในอ านาจควบคุม จ านวน 3,920,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมด โดยไม่มีมูลค่า เป็นผลให้บริษัท
มีสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 ณ วันที่ดังกล่าว และมีการโอนส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ใน



บริษัท ไพลอน จ ำกัด (มหำชน) 

 
 รำยงำนประจ ำป ี 2559 

105 

อ านาจควบคุมเป็นส่วนต่ าจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย จ านวน 5.70 ล้านบาท ในส่วนของผู้ถือ
หุ้นรวม ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นข้างต้นเป็นผลให้บริษัทมีส่วนได้เสียเต็มจ านวนในบริษัทย่อยและได้มีการ
ก าหนดนโยบายการด าเนินงานใหม่เพื่อลดผลขาดทุนสะสม จากผลก าไรจากการด าเนินงานของบริษัทย่อยส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นผลให้มีข้อบ่งชี้ในการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุน ผู้บริหาร
ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยใช้ราคาตามบัญชีของบริษัทย่อยซึ่งใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมและกลับรายการค่า
เผื่อการด้อยค่าในเงินลงทุนในบริษัทย่อย จ านวน 17.62 ล้านบาท ในก าไรขาดทุนส าหรับปี 2559 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
  

 
ที่ดิน 

อาคารโรงงาน
และสิ่งปลูก

สร้าง 

เครื่องจักร 
เครื่องมือ และ

อุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่ง 
และเครื่องใช้ 
ส านักงาน 

 
 

ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง 

 
 

รวม 
รำคำทุน        
1 มกราคม 2558 31,729,641 46,604,767 403,715,269 10,363,763 38,209,498 1,157,564 531,780,502 
ซื้อเพิ่ม          - 6,678,468 63,238,289 1,496,916 4,857,130 8,010,074 84,280,877 
จ าหน่าย         -         - (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 
ซื้อเพิ่ม          - 123,711 124,179,991 877,241 8,023,476 14,886,398 148,090,817 
จ าหน่าย         -         - (20,655,889) (1,617,183) (8,047,489)         - (30,320,561) 
โอนเข้า / (โอนออก)         - 983,387 14,421,980 351,429         - (15,756,796)         - 
31 ธันวาคม 2559 31,729,641 54,390,333 578,908,606 11,425,132 39,476,738 2,183,893 718,114,343 
        
ค่าเสื่อมราคาสะสม        
1 มกราคม 2558         - 24,405,737 242,105,524 8,047,189 30,434,463         - 304,992,913 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี         - 2,034,079 37,248,963 1,242,063 3,637,190         - 44,162,295 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนที่

จ าหน่าย         -         - (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 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี         - 2,410,680 41,433,927 1,320,941 2,881,542         - 48,047,090 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนที่

จ าหน่าย         -         - (15,335,277) (1,585,994) (7,536,583)         - (24,457,854) 
31 ธันวาคม 2559         - 28,850,496 295,891,681 8,981,036 26,544,847         - 360,268,060 
        

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธันวาคม 2558 31,729,641 26,843,419 191,169,493 2,567,556 8,300,863 3,054,291 263,665,263 
31 ธันวาคม 2559 31,729,641 25,539,837 283,016,925 2,444,096 12,931,891 2,183,893 357,846,283 
        
        
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 2558        
ต้นทุนงานก่อสร้าง       41,163,737 

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร      2,998,558 
    รวม       44,162,295 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 2559        
ต้นทุนงานก่อสร้าง       45,519,454 

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร      2,527,636 
    รวม       48,047,090 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์บางรายการที่คิดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มีราคาทุนในงบการเงิน
รวม จ านวน 193.37 ล้านบาท (2558 : 165 ล้านบาท) และในงบการเงินเฉพาะบริษัท จ านวน 191.44 ล้านบาท  (2558 : 
164 ล้านบาท)   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เครื่องจักรและยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (หมายเหตุ 16) ในงบการเงินรวมมี
มูลค่าสุทธิตามบัญชี จ านวน 22.86 ล้านบาท (2558 : 35.09 ล้านบาท) และในงบการเงินเฉพาะบริษัท จ านวน 22.86 
ล้านบาท (2558 : 34.87 ล้านบาท)  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ที่ดินและอาคารติดภาระค้ าประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินสินเชื่อ 
(หมายเหตุ 15) 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  

 
ที่ดิน 

อาคารโรงงาน
และสิ่งปลูก

สร้าง 

เครื่องจักร 
เครื่องมือ และ

อุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่ง 
และเครื่องใช้ 
ส านักงาน 

 
 

ยานพาหนะ 
สินทรัพย์

ระหว่าง ก่อสร้าง 

 
 

รวม 
รำคำทุน        
1 มกราคม 2558 31,729,641 46,604,767 381,113,607 9,537,186 34,575,716 1,083,023 504,643,940 
ซื้อเพิ่ม          - 6,678,468 62,564,532 1,496,916 4,857,130 8,010,074 83,607,120 
จ าหน่าย         -         - (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 
ซื้อเพิ่ม          - 123,711 124,179,991 877,241 8,023,476 14,886,398 148,090,817 
จ าหน่าย         -         - (11,478,231) (1,492,314) (6,585,112)         - (19,555,657) 
โอนเข้า / (โอนออก)         - 983,387 14,421,980 351,429         - (15,756,796)         - 
31 ธันวาคม 2559 31,729,641 54,390,333 565,788,476 10,723,424 39,441,738 2,183,893 704,257,505 
        
ค่าเสื่อมราคาสะสม        
1 มกราคม 2558         - 24,405,737 233,317,100 7,440,783 28,384,487         - 293,548,107 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี         - 2,034,079 33,331,658 1,118,059 2,943,567         - 39,427,363 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนที่

จ าหน่าย         -         - (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 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี         - 2,410,680 38,875,391 1,265,386 2,850,112         - 45,401,569 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนที่

จ าหน่าย         -         - (9,261,083) (1,471,591) (6,335,472)         - (17,068,146) 
31 ธันวาคม 2559         - 28,850,496 287,235,850 8,309,474 26,521,782         - 350,917,602 
        

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธันวาคม 2558 31,729,641 26,843,419 181,043,194 2,471,389 7,996,232 3,054,291 253,138,166 
31 ธันวาคม 2559 31,729,641 25,539,837 278,552,626 2,413,950 12,919,956 2,183,893 353,339,903 
        
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 2558        
ต้นทุนงานก่อสร้าง       37,246,432 

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร      2,180,931 
    รวม       39,427,363 
        
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 2559        
ต้นทุนงานก่อสร้าง       42,960,918 

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร      2,440,651 
    รวม       45,401,569 



บริษัท ไพลอน จ ำกัด (มหำชน) 

 
 รำยงำนประจ ำป ี 2559 

107 

13. สินทรัพย/์หนีส้ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ มีดังนี้    

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)  

 1 มกราคม 2559 งบก าไรขาดทุน 
ส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น 

31 ธันวาคม 
2559 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี :      
จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,094,005 (826,509)  - 267,496 
จากประมาณการหนี้สินตามภาระผูกพันส าหรับ       
     ผลประโยชน์พนักงาน 1,782,253 200,003         - 1,982,256 

  รวม 2,876,258 (626,506)         - 2,249,752 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี :     

จากส่วนต่างค่าเสื่อมราคาสะสมของเครื่องจักร (154,275) 4,441         - (149,834) 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี – สุทธิ 2,721,983 (622,065)         - 2,099,918 
     
     
     
     
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)  

 1 มกราคม 2558 งบก าไรขาดทุน 
ส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น 

31 ธันวาคม 
2558 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี :      
จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,054,935 39,070  - 1,094,005 
จากประมาณการหนี้สินตามภาระผูกพันส าหรับ       
     ผลประโยชน์พนักงาน 1,498,182 284,071         - 1,782,253 

  รวม 2,553,117 323,141         - 2,876,258 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี :     

จากส่วนต่างค่าเสื่อมราคาสะสมของเครื่องจักร (158,717) 4,442         - (154,275) 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี – สุทธิ 2,394,400 327,583         - 2,721,983 
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ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

รายการกระทบยอดภาษีเงินได้ 

     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559  2558  2559  2558 
        
ก าไรสุทธิก่อนภาษ ี 202,743,836  239,443,317  190,735,916  262,695,678 
อัตราภาษีร้อยละ 20  20  20  20 
ภาษีเงินได้ที่คาดไว ้ 40,548,767  47,888,663  38,147,183  52,539,136 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ        

- รายได้ที่ได้รับยกเว้น (4,789,088)  (7,796,135)  (8,312,455)  (255,654) 
- ค่าใช้จ่ายที่หักเพิ่มได้ (377,000)  (222,021)  (377,000)  (222,021) 
- ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 1,119,679  226,811  1,070,432  2,483,695 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่รับรู้ (5,974,198)  14,447,838      -    - 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีเ่กิดขึ้นจริง 30,528,160  54,545,156  30,528,160  54,545,156 
        
ภำษีเงินได้ประกอบด้วย         
ภาษีเงินได้ส าหรับงวดปัจจุบัน  29,906,095  54,872,739  29,906,095  54,872,739 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:        
  การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว    622,065  (327,583)  622,065  (327,583) 
ภำษีเงินได้สุทธิ 30,528,160  54,545,156  30,528,160  54,545,156 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 2559  2558 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได้  

รายได้(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได้  

ก่อน 
ภาษีเงินได้  

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได้ 

            
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณ 
   ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย -  -  -  599,971  -  599,971 

 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้และยังไม่ได้
บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  ดังนี้ 

- ขาดทุนทางภาษีของบริษัทย่อย จ านวน 74.59 ล้านบาท (2558 : 104.46 ล้านบาท) เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า
บริษัทย่อยอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน าผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้  

- ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย จ านวน 23.18 ล้านบาท (2558 : 40.80 ล้านบาท) เนื่องจากยังไม่มี
แผนการกลับรายการการด้อยค่าดังกล่าวในอนาคตอันใกล้ 
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14. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีวงเงินเบิกเงินเกินบัญชีธนาคารซึ่งไม่ได้เบิกใช้ จ านวนรวม 62 ล้านบาท (2558 : 67 
ล้านบาท) โดยเงินเบิกเกินบัญชีดังกล่าวค้ าประกันโดยการจดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเงินฝากธนาคารจ านวน 
2.50 ล้านบาท ในปี 2558 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและสินเชื่ออื่นๆ ที่ยังไม่ได้ใช้เป็นจ านวนรวม 309 
ล้านบาท (2558 : 267 ล้านบาท) วงเงินสินเชื่อดังกล่าวบางส่วนค้ าประกันโดยบริษัท พร้อมด้วยการค้ าประกันส่วน
บุคคลของกรรมการของบริษัทย่อยบางท่าน และเงินฝากประจ าจ านวน 10 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยใช้วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 8.69 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ   MOR 
– 0.5 ต่อปี  

 

15. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธ ิ
 

   (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2559  2558  2559  2558 
        
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 10,720,197  19,953,988  10,720,197  19,458,310 
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินรอตัดบัญชี (458,052)  (1,249,048)  (458,052)  (1,231,298) 
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 10,262,145  18,704,940  10,262,145  18,227,012 
หัก ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (6,393,032)  (9,622,572)  (6,393,032)  (9,268,752) 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธ ิ 3,869,113  9,082,368  3,869,113  8,958,260 
  
  
  
  
  
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 
 2559  2558 

 มูลค่าอนาคต
ของจ านวน 
เงินขั้นต่ า 
ที่ต้องจ่าย  ดอกเบี้ย  

มูลค่าปัจจุบัน 
ของจ านวน 
เงินขั้นต่ า 
ที่ต้องจ่าย  

มูลค่าอนาคต
ของจ านวน 
เงินขั้นต่ า 
ที่ต้องจ่าย  ดอกเบี้ย  

มูลค่าปัจจุบัน 
ของจ านวน 
เงินขั้นต่ า 
ที่ต้องจ่าย 

            
ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 6,768,556  (375,524)  6,393,032  10,463,888  (841,316)  9,622,572 
ครบก าหนดช าระหลังจากหนึ่งปี           

แต่ไม่เกินห้าปี 3,951,641 
 

(82,528) 
 

3,869,113 
  

9,490,100 
  

(407,732) 
  

9,082,368 
รวม 10,720,197  (458,052)  10,262,145  19,953,988  (1,249,048)  18,704,940 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559  2558 

 มูลค่าอนาคต
ของจ านวน 
เงินขั้นต่ า 
ที่ต้องจ่าย  ดอกเบี้ย  

มูลค่าปัจจุบัน 
ของจ านวน 
เงินขั้นต่ า 
ที่ต้องจ่าย  

มูลค่าอนาคต
ของจ านวน 
เงินขั้นต่ า 
ที่ต้องจ่าย  ดอกเบี้ย  

มูลค่าปัจจุบัน 
ของจ านวน 
เงินขั้นต่ า 
ที่ต้องจ่าย 

            
ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 6,768,556  (375,524)  6,393,032  10,095,780  (827,028)  9,268,752 
ครบก าหนดช าระหลังจากหนึ่งปี           

แต่ไม่เกินห้าปี 3,951,641 
 

(82,528) 
 

3,869,113 
  

9,362,530 
  

(404,270) 
  

8,958,260 
รวม 10,720,197  (458,052)  10,262,145  19,458,310  (1,231,298)  18,227,012 

 

กลุ่มบริษัทท าสัญญาเช่าซื้อและลิสซิ่งส าหรับเครื่องจักรและยานพาหนะ ซึ่งมีอายุสัญญาเช่า 48 - 60 เดือน โดยมี
สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเป็นหลักประกัน  

 

16. ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 
17.1 โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 

 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานมีการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้: 

   (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2559  2558  2559  2558 
        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 9,220,714  8,289,440  8,911,264  7,490,913 
ต้นทุนบริการปัจจุบันบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย 
     ในงบก าไรขาดทุน 

 
 1,060,293 

  
1,141,834 

  
 1,060,293 

  
1,057,223 

ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย 
     ในงบก าไรขาดทุน 

 
 403,504 

  
389,411 

  
 403,504 

  
363,128 

จ่ายระหว่างปี (463,780)       -  (463,780)        - 
ก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยบันทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     - 
 

(599,971) 
 

      - 
 

      - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 10,220,731  9,220,714  9,911,281  8,911,264 
หัก ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (1,268,514)  (1,097,875)  (1,268,514)  (1,097,875) 
ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 8,952,217  8,122,839  8,642,767  7,813,389 

 

 

 

 



บริษัท ไพลอน จ ำกัด (มหำชน) 

 
 รำยงำนประจ ำป ี 2559 

111 

 
ประมาณการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยภายใต้ข้อสมมติฐานที่ส าคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี ้

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  
อัตราคิดลด ส าหรับพนักงานรายเดือน ร้อยละ 4.54 ต่อปี 
อัตราคิดลด ส าหรับพนักงานรายวัน ร้อยละ 4.75 ต่อปี 
อัตราการตาย ตารางมรณะไทยปี 2551 
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน ส าหรับพนักงานรายเดือน ร้อยละ 5.26 ต่อปี 
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน ส าหรับพนักงานรายวัน ร้อยละ 2.51 ต่อปี 
อายุเกษียณ        55 ปีและ 60 ปี 
จ านวนพนักงาน 474 คน 

             

 
ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains or losses) เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานของบริษัทย่อย 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่
ก าหนดไว้เป็นจ านวนเงินดังต่อไปนี ้
 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 เพิ่ม (ลด) ภาระผูกพนัผลประโยชน์ที่

ก าหนดไว้ 
  
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อป)ี (247,184) 
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 ต่อป)ี 265,613 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อป)ี 261,125 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 ต่อป)ี (245,421) 
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 ต่อป)ี (396,102) 
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 1.0 ต่อป)ี 449,074 
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17.2 โครงการสมทบเงินที่ก าหนดไว้ 
บริษัทและพนักงานบริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแล้วตามพระราชบัญญัติกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบ และจะจ่ายให้พนักงาน
ในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพพนักงาน เป็นจ านวนเงิน 0.90 ล้านบาท (2558 : 0.89 ล้านบาท)  

 

18. ทุนเรือนหุ้น 
18.1 ทุนที่ออกและช าระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 

 
  2559  2558 

 จ านวนหุ้น 
(พันหุ้น) 

 หุ้นสามัญ 
(พันบาท)  

ส่วนเกินฯ 
(พันบาท) 

 จ านวนหุ้น 
(พันหุ้น) 

 หุ้นสามัญ 
(พันบาท)  

ส่วนเกินฯ 
(พันบาท) 

            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 374,936  374,936  153,825  362,074  362,074  144,050 
เพิ่มขึ้นจากการใช้ใบส าคัญแสดงสิทธิ    -    -    -  12,862  12,862  9,775 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 374,936  374,936  153,825  374,936  374,936  153,825 

 
18.2  ส ารองตามกฎหมาย 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่ง
ไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
เงินส ารองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เงินส ารองนี้จะไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้    

ในระหว่างปี 2558 บริษัทจัดสรรส ารองตามกฏหมายจากก าไรสะสม จ านวน 3.18 ล้านบาท เพื่อให้เงินส ารองนี้
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน  

 

18.3 เงินปันผลจ่าย 
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงานส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.53 บาท จ านวน 374,936,698 หุ้น เป็นเงิน 
198.7 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2559 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ส าหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที ่ 30 มิถุนายน 2559 ให้แก่ผู ้ถือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ  0.25 บาท จ านวน 
374,936,698 หุ้น เป็นเงิน 93.7 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 8 กันยายน 2559 

ในที่ประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2557 จากก าไรจากการด าเนินงานเฉพาะของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น 
จ านวน 362,074,343 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 181.04 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 22 
พฤษภาคม 2558 
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19. รายได้อื่น 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559  2558  2559  2558 
        
ดอกเบี้ยรับ 6,433,262  9,063,144  6,541,211  9,792,352 
รายได้ค่าเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ 302,267  108,667  5,457,023  151,722 
ค่าธรรมเนียมบริหาร -        -      -  150,000 
รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้างและเศษซาก       276,837  2,902,634  138,378  2,448,249 
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 2,641,081  388,818  2,289,574  300,426 
อื่นๆ         5,093,003  2,761,634  2,965,399  2,067,480 
     รวม     14,746,450  15,224,897  17,391,585  14,910,229 

 

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส าคัญส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้ 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559  2558  2559  2558 
        
วัสดุก่อสร้างและวัสดุส้ินเปลืองใช้ไป 426,359,075  578,772,645  419,974,312  554,223,900 
การเปลี่ยนแปลงในงานระหว่างก่อสร้าง    ตามสัญญา (735,408)  16,415,332  (643,364)  2,881,304 
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อ่ืน  
    ของพนักงาน  160,817,795 

 
174,468,937 

 
155,650,254  155,614,945 

ค่าจ้างผู้รับเหมาจ่าย 95,585,644  55,069,054  100,970,078  52,038,328 
ค่าเสื่อมราคา 48,047,090  44,162,295  45,401,569  39,427,363 
ค่าเช่าจ่าย 31,291,392  28,431,605  29,873,218  27,173,472 
ค่าซ่อมแซม 34,282,868  33,166,166  33,881,885  32,726,545 
ค่าขนส่ง 14,069,013  15,074,281  12,834,413  14,734,313 
กลับรายการค่าเผื่อขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดจากการ

ก่อสร้าง      - 
  

(1,668,886) 
 

- 
  

(26,911) 
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) การด้อยค่าเงินลงทุนใน

บริษัทย่อย - 
 

- 
 

(17,616,836) 
 

11,474,523 
 

21. ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559  2558  2559  2558 
        
จ านวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 374,936,698  362,074,343  374,936,698  362,074,343 
จ านวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นถัวเฉล่ียระหว่างปี -  8,880,311  -  8,880,311 
จ านวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 374,936,698  370,954,654  374,936,698  370,954,654 
ก าไรสุทธิของบริษัท (บาท) 172,215,676  201,914,303  160,207,756  208,150,522 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.46  0.54  0.43  0.56 
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22. ส่วนงานด าเนินงาน 
กลุ่มบริษัทด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจการก่อสร้าง รายละเอียดข้อมูลรายได้ที่ส าคัญส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้ 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท   
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
        
การรับจ้างงานฐานราก 1,062,764,984  1,183,918,762  1,021,754,803  1,183,918,762 
การรับจ้างงานก่อสร้างอื่นๆ (กลับรายการ) (52,571)  37,393,148  -  19,844,695 
รวม 1,062,712,413  1,221,311,910  1,021,754,803  1,203,763,457 

 

ลูกค้ารายใหญ่  

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 รายได้จากลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัทเป็นรายได้จากหน่วยงานของ
ภาครัฐและเอกชนมีจ านวนเงิน 1,039 ล้านบาท และ 1,006 ล้านบาท ตามล าดับ (ส่วนของบริษัท : 998 ล้านบาท และ 
993 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 

23. การเปิดเผยเครื่องมือทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินได้รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร  เงินฝาก
ธนาคารที่มีภาระผูกพัน ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินเบิกเกินบัญชี และหนี้สินตามสัญญา
เช่าการเงิน นโยบายการบัญชีส าหรับการบันทึกและการวัดมูลค่าของรายการเหล่านี้ได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่
เกี่ยวข้อง ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 

 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อหมายถึงความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในสัญญาซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่กลุ่มบริษัท เนื่องจากลูกค้าของกลุ่มบริษัทเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและไม่มีปัญหาในการเก็บหนี้ ผู้บริหาร
เชื่อว่ากลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงที่เป็นสาระส าคัญทางด้านสินเชื่อ กลุ่มบริษัทได้ตั้งส ารองหนี้สงสัยจะสูญส าหรับลูกค้าที่มี
ความเสี่ยงครบถ้วนแล้ว 
 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดซึ่งจะมีผลกระทบในทางลบต่อการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต ผู้บริหารเชื่อว่ากลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับ
ต่ า ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงไม่ได้ท าสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับต่ า เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินทั้งหมดเป็นสกุ ลเงิน 
บาท เมื่อกลุ่มบริษัทมีรายการค้าที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทจะใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสถานการณ์
ปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า 

 
ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินแต่ละประเภทของบริษัทมีดังนี้ 
- สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงในมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ 
- หนี้สินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคายุติธรรม เนื่องจากหนี้สินดังกล่าวจะครบก าหนดใน

ระยะเวลาอันใกล้ 
 

 
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินวัดมูลค่ายุติธรรมโดยก าหนดล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็น 3 ระดับตามประเภทของ
ข้อมูลที่น ามาใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้ 

• ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์
   หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน 

• ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกต
   ได้โดยตรงหรือโดยอ้อม ส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น 

• ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซ่ึงน ามาใช้กับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการรับและจ่ายช าระหนี้สินในรูปเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบริษัทยังไม่ได้บันทึกสินทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินดังกล่าวในงบการเงิน วันครบก าหนดของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิดสถานะไว้มี
อายุและหนี้สินไม่เกิน 1 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

จ านวนเงินที่ท าสญัญา  จ านวนเงินตามสัญญา 
สกุลเงิน USD  สกุลเงินบาท 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริษัท  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
2559  2558  2559  2558 

       
-  641,500  -  23,010,605 

 
 
 



บริษัท ไพลอน จ ำกัด (มหำชน) 

 
 รำยงำนประจ ำป ี 2559 

116 

มูลค่ายุติธรรมสุทธิของตราสารอนุพันธ์คงเหลือที่เปิดสถานะไว้ซึ่งถือเป็นมูลค่ายุติธรรมจากข้อมูลระดับ 2 มีผลก าไร ดังนี้ 
 
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559  2558 
มูลค่ายุติธรรมสุทธิตามสัญญาซื้อขายเงิน 
      ตราต่างประเทศล่วงหน้า - 

 
294,104 

 
 

24. ภาระผูกพัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีภาระผูกพันดังนี้ 
 

24.1 บริษัทได้ท าสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการส าหรับส านักงานของบริษัท มีอายุสัญญา 9 ปี เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 
2559 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ดังนี้ 
 

 พันบาท 
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงาน  
ภายใน 1 ปี 1,692 
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 
หลังจาก 5 ปี 

9,259 
5,017 

รวม 15,968 

 
24.2 บริษัทมีหนังสือค้ าประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินในนามกลุ่มบริษัท เป็นจ านวนประมาณ 161 ล้านบาท ซึ่ง

เกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันส าหรับการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ     
 

24.3 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้าง ซึ่งยังไม่ได้ให้บริการ เป็นจ านวนประมาณ 321 ล้านบาท  
 

24.4 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันจากการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นจ านวนประมาณ 4.55 ล้านบาท 
 
 

25. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน 
 
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนนั้น เพื่อด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท 
เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด ารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม 
เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน ในการด ารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
การออกหุ้นใหม่หรือออกหุ้นกู้เพื่อช าระหนี้เดิม หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้ 
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26. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงาน
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท จ านวน 374,936,698 หุ้น เป็นเงิน 
168.7 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายช าระเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในระหว่างปี 2559 จ านวน 0.25 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 
93.7 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีก 0.20 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 75.0 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 

27. การอนุมัติงบการเงิน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (รวมทั้งงบการเงินเปรียบเทียบ) 
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 
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บุคคลอ้ำงอิง 
 
นำยทะเบียนหุ้น 

 
 

 บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 อาคารสถาบันวทิยาการตลาดทุน 
 2/7 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 
 โทรศัพท์ 0-2596-9000 โทรสาร 0-2832-4994-6 
ผู้สอบบัญชี 

 นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 
หรือ นางสุมาลี โชคดอีนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 
หรือ นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 
หรือ นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 
หรือ นางสาวกัญญาณฐั ศรีรัตน์ชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 
หรือ นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 
 บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด 
 87/1 อาคารแคปปิตอล เพลส ชั้น 18 ออลซีซั่น เพลส ถนนวิทยุ กรุงเทพ 10330 
 โทรศัพท์ 0-2205-8222 โทรสาร 0-2654-3339 
ที่ปรึกษำกฎหมำย 

 บริษัทบางกอกแอ็ทเทอนี จ ากัด 
 18/4 ซอยอ านวยวัฒน์ ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 

โทรศัพท์ 0-2693-2036 โทรสาร 0-2693-4189 


