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วิสัยทัศน์  

(Vision) 

 
 

 

 “มุ่งมัน่จะเป็นผู้นํางานก่อสร้างฐานราก 

ทัง้ด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพ” 

 

  

 

“TO BE THE LEADING FOUNDATION 

CONTRACTOR IN QUALITY AND EFFICIENCY” 
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ข้อมูลสรุปทางการเงิน 

(Financial Summary) 
 

ข้อมูลทางการเงิน  

(พนับาท) 

Financial Data  

(Thousand Baht) 

งบการเงนิเฉพาะของบริษัท 

Separate Financial Statement 

งบการเงนิรวม 

Consolidated 

2554 

(2011) 

2555 

(2012) 

2556 

(2013) 

2554 

(2011) 

2555 

(2012) 

2556 

(2013) 

สินทรัพย์รวม 

Total Assets 
698,477  856,688 982,379 729,323  842,089 987,430 

หนีส้ินรวม 

Total Liabilities 
312,725  433,261 358,087 332,251  423,873 360,491 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

Shareholders’ Equity 
385,752  423,427 624,292 384,028  408,274 613,147 

รายได้จาการรับจ้าง 

Revenue from Rendering of 

Service 

841,160  1,019,673 1,085,232 944,770  1,089,926 1,293,864 

กําไรสุทธิ 

Net Profit 
75,060  77,656 155,060 76,221  36,626 162,917 
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อัตราส่วนทางการเงิน 

Financial Ratio 

งบการเงนิเฉพาะของบริษัท 

Separate Financial Statement 

งบการเงนิรวม 

Consolidated 

2554 

(2011) 

2555 

(2012) 

2556 

(2013) 

2554 

(2011) 

2555 

(2012) 

2556 

(2013) 

อัตรากําไรสุทธิ (%) 

Net Profit (%) 
8.85% 7.52% 14.11% 8.04% 3.36% 12.59% 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 

Return on Equity 20.95% 19.19% 29.53% 20.63% 8.98% 31.10% 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 

Return on Assets (%) 11.94% 9.99% 16.84% 11.47% 4.66% 17.79% 

กําไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 

Earning per share (Baht) 0.38 0.39 0.61 0.38 0.32 0.63 

อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 

Debt to Equity (Time) 
0.81 1.02 0.57 0.84 1.01 0.58 

อัตราการเติบโตของรายได้จากการรับจ้าง (%) 

Revenue from Rendering of Service Growth (%) 37.42% 21.22% 6.43% 50.80% 15.36% 18.71% 

อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ (%) 

Net Profit Growth (%) 
98.12% 1.12% 98.70% 201.09% -52.75% 340.23% 

หมายเหตุ 1 รายได้จากการรับจา้ง หมายถงึ รายได้จากงานฐานราก และงานก่อสร้าง 
Remark  1 Revenue from rendering of service consist of revenue from foundation and construction works. 
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สารบัญ 
 

1 วิสัยทัศน์ 

5 สารจากประธาน 

6 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท                           

16 ข้อมูลทัว่ไป                   

19 ลักษณะการประกอบธุรกิจ                  

21 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน                 

22 โครงสร้างเงินทุน 

23 การจัดการ 

35 การกํากับดูแลกิจการ 

39 ความรับผิดชอบต่อสังคม  

41 การควบคุมภายใน  

42 ปัจจัยความเส่ียง  

45 คําอธิบายและการวิเคราะห์จากฝ่ายจัดการ 

48 รายการระหว่างกัน    

49 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

50 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ     

53 รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

54 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต     

56 งบการเงิน       

87 บุคคลอ้างอิง    
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สารจากประธาน 
 

 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 

 บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

 

ภาพรวมของปี 2556 อุตสาหกรรมก่อสร้างแสดงให้เห็นถึงการเติบโตท่ีต่อเน่ืองจากปี 2555 ซ่ึงเป็นผล

เน่ืองมาจากการท่ีมีงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าและโครงการทางด่วนทางภาครัฐ รวมถึงงานคอนโดมิเนียม

ภาคเอกชนซ่ึงมีการขยายตัวตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ทําให้ปริมาณงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างอยู่ในระดับสูง 

และการแข่งขันด้านราคาไม่รุนแรง ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ในปี 2556 เติบโต

ขึน้ค่อนข้างมากจากปี 2555 

สําหรับทิศทางอุตสาหกรรมการก่อสร้างงานฐานรากในปี 2557 นัน้จากการที่งานฐานรากของโครงการ

รถไฟฟ้าของภาครัฐหลายโครงการยังอยู่ในระหว่างดําเนินการก่อสร้าง และจากการที่งานคอนโดมิเนียม

ภาคเอกชนซ่ึงมีการขยายตัวตามแนวเส้นทางเดินรถไฟฟ้าดังกล่าวยังมีออกมาอย่างสมํา่เสมอ แม้จะยังมีความไม่

แน่นอนในสถานการณ์ทางการเมือง แต่บริษัทก็ยังมีงานในมือในระดับสูงและในปัจจุบันยังคงมีงานเข้ามาอย่าง

ต่อเน่ือง ในระยะสัน้บริษัทจึงยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ทัง้นี ้บริษัทมีเป้าหมายสําคัญจะสร้างการเติบโตและความ

มัน่คงในระยะยาว บริษัทจึงยังคงรักษานโยบายการขยายฐานลูกค้าและให้ความสําคัญกับการพิจารณาคัดเลือก

ลูกค้า การควบคุมต้นทุน การบริหารสภาพคล่อง และการพัฒนาบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเน่ืองต่อไป 

ในโอกาสนี ้ในนามของคณะกรรมการ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่งท่ีได้ให้ความไว้วางใจในการ

ดําเนินงานของบริษัท และขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมา  รวมทัง้ 

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนซ่ึงได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบและ

ความขยันขันแข็ง อันเป็นส่วนสําคัญท่ีสร้างความมัน่คงและพัฒนาการให้แก่บริษัท ทําให้บริษัทสามารถที่จะเติบโต

และบรรลุเป้าหมายทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได้ต่อไป  

                                                         

            

        

        

       (นายเสรี จินตนเสรี)  

         ประธานกรรมการ 
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คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 

 
  

นายเสร ีจินตนเสร ี
ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ 

นายวงศ์ชยั แสงอารยะกุล 
ประธานผู้ก่อตั�ง 

กรรมการ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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นายปัญจะ เสนาดิสัย 
กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

นายวินิต ช่อวิเชียร 
กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ 

นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล 
กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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นายชยัพัฒน์ สหัสกุล 
กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

นายบดินทร์ แสงอารยะกุล 
กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ 

นายสมศกัดิ� วิริยะพิพัฒน ์
กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ 

นายพิสันติ� ศิริศุขสกุลชยั 
กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ 
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นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการรองผูจัดการใหญ 

ประวัติกรรมการบริษัทและผู้บรหิาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเสร ีจินตนเสรี (72ปี) 

ประธานกรรมการ 

กรรมการอสิระ 

 
วุฒิการศึกษา  :  

 เนติบัณฑิตอังกฤษ  
สถาบันเนติบัณฑิตอังกฤษ ลินคอร์น อินน์  

 เนติบัณฑิตไทย  
สถาบันอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
การอบรมจาก IOD : 

 หลักสูตร Directors Certification Program  
รุ่นท่ี 65/2005 
 

ประสบการณ์การทาํงาน : 
2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ,  

 บมจ.ไพลอน 
2540 – ปัจจุบัน ประธานบริษัท,  

 บจ. เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย 
2546 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ,  

 บมจ. แอ๊ดวานซ ์อะโกร 
2553 – 2557 อนุกรรมการด้านกฎหมาย,  

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2550 – 2552 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ,  

 บมจ. สามมิตรมอเตอร์ แมนูแฟคเจอริง่ 
 

สัดสว่นการถอืหุน้ในบรษัิท :   ร้อยละ 0.52 

นายวงศช์ยั แสงอารยะกลุ (67ปี) 

ประธานผู้กอ่ตัง้ 

กรรมการ  

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

 

วุฒิการศึกษา :  
 มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. 

 
การอบรมจาก IOD : 

 หลักสูตร Directors Accreditation Program  
รุ่นท่ี 44/2005  

 
ประสบการณ์การทาํงาน : 
2548 – ปัจจุบัน  กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ 

  พิจารณาค่าตอบแทน,  

  บมจ. ไพลอน 
2510 – ปัจจุบัน  เจ้าของกิจการ,  

  ห้างขายยาสยามฟาร์มาซี 
2547 – 2548  กรรมการ, บจ. ไพลอน 
 

สัดสว่นการถอืหุน้ในบรษัิท :   ร้อยละ 7.22 
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นายปัญจะ เสนาดิสยั (66ปี) 

กรรมการอสิระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

วุฒิการศึกษา : 

 Master of Business Administration (MBA),  
Suffolk University (USA) 

 
การอบรมจาก IOD : 

 หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น

ท่ี 20/2002 
 หลักสูตร Audit Committee Program ปี 2004 
 Certificate of Attendance Role of the 

Compensation Committee Program Class 

2/2007  
 
ประสบการณ์การทาํงาน : 
2548 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และประธาน 

  คณะกรรมการตรวจสอบ,  

  บมจ. ไพลอน 

2543 – ปัจจุบัน  กรรมการ,  

บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ ์

เทคโนโลยี 

2549 – ปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมกาตรวจสอบ 

และกรรมการพิจารณา

ผลตอบแทนฯ, บมจ. สมบูรณ์ 

แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี 
2545 – ปัจจุบัน  กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการพิจารณา

ผลตอบแทนฯ, บมจ. ทรีนีตี ้

วัฒนา 
2526 – ปัจจุบัน  กรรมการ,  

  บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 
2546 – ปัจจุบัน  กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ,  

  บมจ. รสา พร็อพเพอร์ตี ้ 

  ดีเวลลอปเม้นท์ 
2547 – 2554  ประธานกรรมการ,  

  บมจ. เดวา พร็อพเพอร์ตี ้
2549 – 2552  กรรมการ/กรรมการบริหาร และ

กรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ, 

ธนาคารออมสิน 
 
สัดสว่นการถอืหุน้ในบรษัิท :   ไม่มี 

นายวินติ ช่อวเิชียร (68ปี) 

กรรมการอสิระ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาแลพจิารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ 

 
วุฒิการศึกษา : 

 Doctor of Philosophy, Purdue University, 

Indiana (USA) 
 Master of Science in Civil Engineering , 

Purdue (USA)  
 ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
 
การอบรมจาก IOD :  

 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น

ท่ี 44/2005  
 
ประสบการณ์การทาํงาน : 
2548 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ/  

  กรรมการตรวจสอบ/ 

  กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน, บมจ. ไพลอน 
2550 – ปัจจุบัน  อาจารย์พิเศษ,  

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2515 – 2550  อาจารย์ประจํา,  

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
สัดสว่นการถอืหุน้ในบรษัิท  :   ไม่มี 
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นายชเนศวร์ แสงอารยะกลุ (40ปี) 

กรรมการ                                            

ประธานกรรมการบรหิาร                              

กรรมการผูจ้ัดการใหญ ่

 

วุฒิการศึกษา : 

 ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง  

Asian Institute of Technology 

 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง  

Asian Institute of Technology 

 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

การอบรมจาก IOD : 

 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น

ท่ี 44/2005  

 

ประสบการณ์ทาํงาน : 

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานคณะกรรมการ

 บริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่, 

 บมจ. ไพลอน 

2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บจ.เอ็กซิลอน 

2554 – ปัจจุบัน กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

2554 – ปัจจุบัน กรรมการสมาคมบริษัทในตลาด

 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2545 – 2547 ประธานกรรมการ และกรรมการ

ผู้จัดการ, บจ. ไพลอน 

 

 สัดสว่นการถอืหุน้ในบรษัิท  :   ร้อยละ 38.18 

 

นายชยัพฒัน ์สหสักลุ (59ปี) 

กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

 
วุฒิการศึกษา : 

 เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยโรเช

สเตอร์  

ประเทศสหรัฐอเมริกา                            

 เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

การอบรมจาก IOD : 

 หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น

ท่ี 21/2002  

 หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นท่ี 

33/2010  
 
ประสบการณ์การทาํงาน :  
2555 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณา

 ค่าตอบแทน, บมจ.ไพลอน 

2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, 

 บมจ. ไพลอน 
2553 – ปัจจุบัน กรรมการ,  

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, 

 บมจ. นํา้มันพืชไทย 
2545 – ปัจจุบัน กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการ

 ตรวจสอบ, บมจ. ผลิตไฟฟ้า 
2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการนโยบายวิจัย, 

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
2544 – 2552 เลขาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับการซ้ือขายสินค้าเกษตร

ล่วงหน้า 
 
สัดสว่นการถอืหุน้ในบรษัิท  :   ไม่มี 
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นายบดนิทร ์แสงอารยะกลุ (39ปี) 

กรรมการ 

กรรมการบรหิาร 

กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ ่

 

วุฒิการศึกษา : 

 Master of Science (Construction 

Engineering and Management), Virginia 

Tech (USA) 

 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

 

การอบรมจาก IOD : 

 หลักสูตร Directors Accreditation Program  

รุ่นท่ี 44/2005  

 

ประสบการณ์ทาํงาน : 

2548 – ปัจจุบัน  กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – 

ฝ่ายอํานวยการและ การเงิน, 

บมจ. ไพลอน 

2551 – ปัจจุบัน  กรรมการ, บจ. เอ็กซิลอน 

2553 – 2551  กรรมการ, บจ. อ้วนจัง 

2547 – 2548  กรรมการ และ กรรมการรอง

ผู้จัดการฝายอํานวยการและ

การเงิน, บจ. ไพลอน 

 
สัดสว่นการถอืหุน้ในบรษัิท  :    ร้อยละ 8.78 

 

นายสมศกัดิ์ วริิยะพพิฒัน ์(55ปี) 

กรรมการ 

กรรมการบรหิาร 

กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ ่

 

วุฒิการศึกษา : 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

การอบรมจาก IOD : 

 หลักสูตร Directors Accreditation Program  

รุ่นท่ี 44/2005  

 

ประสบการณ์การทาํงาน : 

2548 – ปัจจุบัน  กรรมการ/กรรมการบริหาร/  

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ –  

ฝ่ายซ่อมบํารุงและรักษาการ

ผู้อํานวยการฝ่ายซ่อมบํารุง,  

บมจ. ไพลอน 

2545 – 2547  กรรมการ/  

  กรรมการรองผู้จัดการ –  

  ฝ่ายซ่อมบํารุง, บจ. ไพลอน 

 

สัดสว่นการถอืหุน้ในบรษัิท  :    ร้อยละ 1.26 
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นายพสินัติ์ ศิริศขุสกุลชยั (40ปี) 

กรรมการ 

กรรมการบรหิาร 

กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่  

 

วุฒิการศึกษา : 

 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 Master of Business Administration (MBA), Rockhurst University (USA) 

 Master of Science-Construction Management, University of Wisconsin-Madison (USA) 

 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

การอบรมจาก IOD : 

 หลักสูตร Directors Accreditation Program  

รุ่นท่ี 79/2009  

 

ประสบการณ์การทาํงาน : 

2554 – ปัจจุบัน    กรรมการ/ กรรมการบริหาร/  

  กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานวิศวกรรม และการตลาด,  

    บมจ. ไพลอน 

2551 – ปัจจุบัน    กรรมการ, บจ. เอ็กซิลอน 

2551 – 2554    กรรมการ/ กรรมการบริหาร/  

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายงานวิศวกรรม, บมจ. ไพลอน 

2551 – 2554    กรรมการ, บจ.ไทยคาร์ดอทคอม 

2549 – 2550    ผู้จัดการโครงการ, บมจ. ไพลอน 

 

สัดสว่นการถอืหุน้ในบรษัิท  :    ร้อยละ 1.91 

นายศิโรจน ์ตงุคะโหตร 

ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ - ฝ่ายงานวิศวกรรม 

อายุ 39 ปี 

วุฒิการศึกษา :  

 ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง, Old Dominion University (USA) 

 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง, Old Dominion University (USA) 

 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์การทาํงาน : 

 2554 – ปัจจุบัน   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานวิศวกรรม, บมจ. ไพลอน 

 2551 – 2554   วิศวกรโครงสร้าง, Tetra Tech INCA, USA 

สัดสว่นการถอืหุน้ในบรษัิท  :    ไม่มี 
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นายวีรทัศน์ จิรเดชวโิรจน ์

ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ฝ่ายการจัดการ 

อายุ 34ปี 

วุฒิการศึกษา : 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ประสบการณ์การทาํงาน : 

2555 – ปัจจุบัน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายการจัดการ 

2551 – 2555  ผู้อํานวยการฝ่ายจัดซ้ือ, บมจ. ไพลอน 

2549 – 2550  ผู้จัดการฝ่ายระบบปฏิบัติการ บมจ. ไพลอน 

สัดสว่นการถอืหุน้ในบรษัิท  :    ไม่มี 

 

นายชยัพล สุทธมนสัวงษ์ 

ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ – ฝ่ายการเงนิ 

อายุ 40 ปี 

วุฒิการศึกษา : 

 ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์การทาํงาน : 

 2556 – ปัจจุบัน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการเงิน, บมจ. ไพลอน 

 2539 – 2556   VP ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ 

สัดสว่นการถอืหุน้ในบรษัิท  :    ไม่มี 

นางสรุีรตัน์ นาคะผดงุรตัน ์

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบัญชี 

อายุ 52 ปี 

วุฒิการศึกษา : 

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/บัญชี, มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประสบการณ์การทาํงาน : 

 2547 – ปัจจุบัน  ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี, บมจ. ไพลอน 

 2543 – 2547   ผู้จัดการฝ่ายบัญชี, บจ. ซีเนคัลเลอร์ แลป 

สัดสว่นการถอืหุน้ในบรษัิท  :    ไม่มี 
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นายกรณ์ ทองศรี 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

อายุ 40 ปี 

วุฒิการศึกษา : 

 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประสบการณ์การทาํงาน : 

 2554 – ปัจจุบัน  ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคลล, บมจ. ไพลอน 

 2552 – 2554   ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, บจ. ทีพีพี กรุ๊ป 

 2545 – 2552   ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, บจ. เจวีเค อินเตอร์เนชัน่แนล ลอจิสติกส์ แอนด์ มูฟ

วิง่ 

นายศภุชยั โรจนว์ิรุฬห ์

ผูอ้าํนวยการฝ่ายจัดซ้ือ 

อายุ 39 ปี 

วุฒิการศึกษา : 

 Master of Business Administration (Finance), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 Bachelor of Engineering (Civil) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร 

ประสบการณ์การทาํงาน : 

 2555 – ปัจจุบัน  ผู้อํานวยการฝ่ายจัดซ้ือ, บมจ. ไพลอน 

 2554 – 2555   ผู้จัดการแผนกประเมินราคาก่อสร้าง, บมจ.อีเอ็มซี 

 2548 – 2554   ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง, บจ.ไชน่าหัวฝง คอนสตรัคชัน่ 

สัดสว่นการถอืหุน้ในบรษัิท  :    ไม่มี 

นางสาวฐิติมา เตยีวประทีป 

เลขานกุารบรษัิท 

อายุ 35 ปี 

วุฒิการศึกษา : 

 Bachelor of Accounting (Management) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ประสบการณ์การทาํงาน : 

 2550 – ปัจจุบัน  เลขานุการบริษัท, บมจ. ไพลอน 

 2548 – 2550   เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล, บมจ. ไพลอน 

 2545 – 2548   เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบัญชี, บจ. ไพลอน 

สัดสว่นการถอืหุน้ในบรษัิท  :    ไม่มี 
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ข้อมูลทัว่ไป 

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างฐานราก โดยมีสํานักงานใหญ่ตัง้อยู่ท่ี 170/16 ซอยสาม

มิตร (สุขุมวิท ซอย 16) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และมีโรงงานซ่อมบํารุงตัง้อยู่

ท่ี 22/4 หมู่ท่ี 11 ตําบล คูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี   เลขทะเบียนบริษัทมหาชนเลขท่ี 0107548000536 

โทรศพัท์ 0-2661-8242 โทรสาร 0-2661-8247 และเว็บไซต์ www.pylon.co.th 

 ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 374,999,359 บาท และมีทุนท่ีเรียกชําระแล้ว 278,029,122 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ

จํานวน 374,999,359 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1บาท 

 

รายละเอียดของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

ช่ือบริษัท : บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด 

ทุนจดทะเบียน : 80 ล้านบาท 

สัดส่วนการถือหุ้น : 51 % 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ออกแบบ ก่อสร้าง ให้คําปรึกษา และตกแต่งสิง่ปลูกสร้างต่างๆ 

ท่ีตัง้ : 170/15 ซอยสามมิตร (สุขุมวิทซอย16) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัท 

ปี 2545 - จดทะเบียนก่อตัง้บริษัท โดยใช้ช่ือว่า บริษัท ไพลอน จํากัด เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 

ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก โดยมีทีมงานวิศวกรท่ีมีประสบการณ์และเช่ียวชาญ 

เพื่อรองรับงานก่อสร้างซ่ึงเริม่ฟ้ืนตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจ 

ปี 2546 - ได้รับงานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง ในโครงการตามพระราชดําริก่อสร้างประตู

ระบายนํา้และคันกัน้นํา้เพื่อกักนํา้จืดในลุ่มนํา้ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จาก บมจ. ซิโน-ไทย เป็น

โครงการแรกของบริษัท จากผลงานท่ีมีคุณภาพและบริการท่ีดีทําให้ บมจ. ซิโน-ไทย ได้ว่าจ้างให้บริษัทเป็น

ผู้รับเหมาช่วงงานเสาเข็มเจาะในหลายโครงการต่อมา เช่น โครงการทางด่วนขัน้ท่ี 3 สายใต้ตอน S1 (อาจณรงค์ 

– บางนา) สัญญา 2 โครงการอาคารท่ีจอดรถโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์  เป็นต้น ทําให้บริษัทเป็นท่ีรู้จักใน

วงการก่อสร้างอย่างแพร่หลาย และได้ก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะให้ลูกค้าอื่นๆ ในอีกหลายโครงการ 
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ปี 2547 - เพิม่ทุนจดทะเบียนในเดือนมกราคมเป็น 60 ล้านบาท และในเดือนธันวาคมเป็น 95 ล้านบาท  

- เริ่มรับงานก่อสร้างกําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Wall) โดยร่วมมือกับบริษัทฝรั่งเศสช่ือ 

Soletanche Bachy ซ่ึงเป็นผู้เช่ียวชาญงานฐานรากระดับนานาชาติ โดยเป็นท่ีปรึกษาและส่งผู้เช่ียวชาญเข้ามา

ควบคุมงาน ในโครงการโรงบําบัดนํา้เสียสําแล จังหวัดปทุมธานี  

ปี 2548 - เดือนพฤษภาคม เพิม่ทุนจดทะเบียนเป็น 115 ล้านบาท  

- เดือนมิถุนายน เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท พร้อมกับเพิ่มทุนจดทะเบียน

ของบริษัทจาก 115 ล้านบาทเป็น 150 ล้านบาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้กับประชาชน โดยบริษัทได้แปรสภาพ

เป็นบริษัทมหาชนเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2548 

- เดือนธันวาคม เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และเริม่เปิดซ้ือขายวันท่ี 23 ธันวาคม 2548 

ปี 2549 - เดือนมีนาคม ย้ายโรงงานซ่อมบํารุงจากเขตบางกะปิไปท่ีอําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

ปี 2551 - เดือนธันวาคม จัดตัง้ บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการงานออกแบบ ก่อสร้าง ให้

คําปรึกษา และตกแต่งสําหรับสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 51 

ปี 2552 - เดือน พฤษภาคม เพิม่ทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท 

ปี 2555 - เดือน พฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท เพื่อรองรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหุ้น

เดิม 

- เดือนธันวาคม เพิม่ทุนจดทะเบียน บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด เป็น 80 ล้านบาท โดยบริษัทยังคงถือหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 51 

ปี 2556 - เดือน พฤษภาคม เพิม่ทุนจดทะเบียนเป็น 374,999,359 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิให้กับผู้ถือใบสําคัญแสดง

สิทธิ และหุ้นปันผล 
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โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์ 
โครงสร้างรายได้ของบริษัท แยกตามสายงานสามารถจําแนกได้ดังนี ้

รายได้เฉพาะบริษัท 

    หน่วย : พันบาท 

ผลติภัณฑ ์ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ 

จากงานเสาเข็มเจาะ 717,479 84.64 780,544 75.53 883,627 80.42 

จากงานปรับปรุงคุณภาพดินฯ - - 5,350 0.52 - - 

จากงานกําแพงกันดินชนิด

ไดอะแฟรม 

- - - - 
- - 

รวมรายได้จากงานฐานราก 717,479 84.64 785,894 76.04 883,627 80.42 

รายได้จากงานก่อสร้างทัว่ไป 123,681 14.59 233,779 22.62 201,605 18.35 

รายได้จากการบริการอื่นๆ 1 1,873 0.22 3,299 0.32 2,984 0.27 

รายได้อื่นๆ2 4,680 0.55 10,500 1.02 10,528 0.96 

รวมรายได ้ 847,713 100.00 1,033,472 100.00 1,098,744 100.00 

   หมายเหตุ : 1 รายได้จากการบริการอ่ืนๆ ได้แก่ รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์เคร่ืองจักร เช่น รถเครน ปลอกเหล็ก และรวมถึงค่าความเสียหายของวัสดุและ

อุปกรณ์ที่เรียกเก็บจากผู้รับเหมาช่วง เป็นต้น 
 2 รายได้อ่ืนๆ ได้แก่ ดอกเบีย้รับ กาํไรจากการขายสนิทรัพย์ เป็นต้น 

 

รายได้ของบรษัิทย่อย ไดแ้ก่ บริษัท เอก็ซิลอน จาํกดั 

    หนว่ย : พันบาท 

ผลติภัณผลิตภณัฑ์ฑ ์ ปี 2554 ปี 2554 ปี 2556 

รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ 

รายได้จากงานก่อสร้างางกงานร้าง 159,604 100.00 204,383 100.00 365,524 100.00 

หมายเหตุ : บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด ได้จัดตัง้ในเดือนธันวาคม 2551 
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รม   

งกําแพง

งกันการ

พงในชัน้

บการทํา

าแพงกัน

าแพงกัน

วไป แต่มี

ส่วนใหญ่

งอาคาร

แยก เป็น

ละ

จะ

งท่ี

บ

น 

ดย

มี

ละ

ออกแบบและช่ว

สูง (Jet Grouti

บบใช้ความดันตํ่

เมนต์ไปประยุกต์ใ

พิม่เสถียรภาพให้

ดนิเฉพาะจุด  

ฉพาะจุด เช่น ง

นงานขุดหรืองาน

บริษัท ไพล

วยลดปัญหาการ

ng) จะให้คุณภ

ํา่ (Low Pressu

ใช้หลายรูปแบบเช

กับตลิง่ของคลอ

 

านอัดฉีดรอยแต

นเจาะเฉพาะท่ี  

ลอน จาํกดั (

ทรุดตัวของโครง

าพแท่งดินซีเมน

ure Mix) และแบ

ช่น ฐานรากงาน

อง  

ตกของชัน้หินหรื

(มหาชน) 2

งสร้าง การ

นต์และความ

บบใช้ใบกวน

นถนน ลาน

รือดินในงาน
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ภาวะ
 

 

กับอุตสาห

การลงทุนใ

สาธารณปู

ตามแนวเส

ทิศทางชะล

ช่วงดังกล่

ก่อสร้างเริ่

ทิศทางเติบ

ปรับตัวดีขึ้

ภาครัฐและ

เศรษฐกิจไ

ใ

ของปี 255

ของภาครัฐ

4 จะเกิดสถ

ก่อสร้างเส

การเมืองมี

ราคาจะรุน

ะอุตสาห

ธุรกิจของงานฐ

หกรรมการก่อสร

ในโครงการต่าง

ปโภคพืน้ฐานอื่นๆ

ส้นทางรถไฟฟ้า

ลอตัวลงซ่ึงเป็นผ

าว ปริมาณงาน

มได้รับผลกระทบ

บโตขึน้ ปริมาณง

สําหรับปี 2557 

นในปี 2557 แต่

ะเอกชน การเติบ

ทยของปี 2557 ใ

• กรณี

เศรษ

ทัว่ไป

• กรณี

2557 

เฟ้อทั

ในส่วนของอุตส

56 ท่ีผ่านมา ปริ

ฐหลายโครงการ

ถานการณ์การชุ

สําหรับปี 2557 

สาเข็มเจาะ บริษั

มีความรุนแรงมา

นแรงขึน้ในช่วงคร่ึ

 

หกรรมแล

ฐานรากซ่ึงประก

ร้างเป็นสําคัญ 

งๆทําได้อย่างต่อ

ๆ ในส่วนของงา

าสายต่างๆ ถึงแ

ผลสืบเน่ืองมาจา

นภาคเอกชนได้ก

บจากสถานการณ

งานในอุตสาหกร

 แม้เศรษฐกิจโลกใ

จากปัญหาควา

บโตทางเศรษฐกิจ

 ใน 2 สมมติฐาน

ณท่ีีความขัดแย้งท

ฐกิจน่าจะมีการ

อยู่ท่ีร้อยละ 2.2

ณีท่ีความขัดแย้ง

 เศรษฐกิจน่าจะ

ทัว่ไปอยู่ท่ีร้อยละ

สาหกรรมก่อสร้า

รมาณงานในอุตส

รอยู่ระหว่างการด

ชมนุมทางการเมือ

 แม้เศรษฐกิจใน

ษัทฯคาดว่าในช่ว

ากขึ้นหรือมีการ

ร่ึงหลังของปี 255

ละการแข

อบไปด้วยงานก่

 ทัง้นี ้ตัง้แต่ต้นปี

อเน่ืองมากขึ้น โด

นภาคเอกชนก็มี

แม้ในช่วงไตรมา

ากการท่ีลูกค้าภ

กลับมาอยู่ในระดั

ณ์การชุมนุมทาง

รมอยู่ในระดับสงู

กในภาพรวมจะมี

มขัดแย้งทางกา

จยังมีความไม่แน

น คือ  

ทางการเมืองหาท

ขยายตัวอยู่ในร

2  

ทางการเมืองหา

ะมีการขยายตัวอ

ะ 0.8 

างเสาเข็มเจาะซ่ึง

สาหกรรมก่อสร้า

ดําเนินการเจาะเส

อง แต่ในภาพรว

นภาพรวมจะได้รั

วงคร่ึงปีแรกขอ

รยืดเยือ้เป็นเวลา

57 

ข่งขัน 

อสร้างเสาเข็ม ก

ปี 2555 งานก่อ

ดยเฉพาะอย่างย

การขยายตัวอย่

ส 2 ถึงกลางไต

าคเอกชนรอดูผ

ดับปกติอีกครัง้ต

งการเมือง อย่า

ง และการแข่งขัน

ทิศทางการฟ้ืนต

รเมืองท่ียังไม่มีท

น่นอนจากสาเหตุ

ทางออกได้เร็ว โด

ะดับร้อยละ 4.1 

าทางออกได้ช้า 

อยู่ในระดับร้อยล

ถือเป็นกลุ่มงาน

างเสาเข็มเจาะอยู

สาเข็ม และจากก

วมของอุตสาหกร

รับผลกระทบจา

งปี 2557 จะยังไ

านาน อาจจะเริ่ม

กําแพงดิน และง

อสร้างได้มีการขย

ยิ่งการขยายเส้น

ย่างต่อเน่ืองโดยเฉ

ตรมาส 3 ของปี

ผลกระทบจากกา

ต่อเน่ืองมาจนถึง

งไรก็ตาม ในภาพ

ด้านราคาอยู่ในร

ตัวท่ีค่อนข้างชดั

ทางออกท่ีชดัเจน

ตุข้างต้น ทัง้นี ้ศู

โดยสามารถจัดตั้

 (ช่วงคาดการณ

 โดยไม่สามารถ

ะ 2.5 (ช่วงคาด

ท่ีเป็นรายได้หลัก

ยู่ในระดับสูง ซ่ึงเ

การท่ีงานภาคเอ

รรมก่อสร้างเสา

กความขัดแย้งท

งไม่น่าจะได้รับผล

มส่งกระทบต่ออุ

บริษัท ไพล

งานปรับปรุงคุณ

ยายตัวเพิ่มมาก

นทางเดินรถไฟฟ้

ฉพาะอย่างยิง่คอ

ปี 2555 ปริมาณ

ารปรับขึน้ค่าแรง

งช่วงไตรมาส 4

พรวมของปี 25

ระดับไม่รุนแรง 

เจนซ่ึงจะทําให้ภา

น ได้ก่อให้เกิดภา

นย์วิจัยกสิกรไท

ตัง้รัฐบาลใหม่ได้ภ

ณ์ท่ีร้อยละ 3.7 

ถจัดตัง้รัฐบาลให

ดการณ์ท่ีร้อยละ 

กของบริษัท ในช่ว

ป็นผลจากการที

อกชนมีออกมาอ

เข็มเจาะยังไม่ได้รั

ทางการเมือง แ

ลกระทบมากนัก

ตสาหกรรมฯแล

ลอน จาํกดั (

ณภาพดิน เป็นต้น

กขึ้น โดยในส่วนข

ฟ้าใต้ดินและบนด

อนโดมิเนียมในเข

ณงานภาคเอกช

งขัน้ตํา่ แต่หลังจ

4 ปี 2556 ซ่ึงอุต

56 อุตสาหกรร

าคการส่งออกขอ

าวะการชะลอกา

ทยคาดการณ์กา

ภายในคร่ึงปีแรกข

– 4.5) และอัต

หม่ได้ภายในคร่ึงปี

 2.2 – 2.8) แ

วงไตรมาส 1 ถึง

ท่ีโครงการก่อสร้า

อย่างต่อเน่ือง แ

รับผลกระทบมาก

แต่ในส่วนของอุต

ก แต่หากความ

ละมีโอกาสท่ีการ

(มหาชน) 2

นนัน้ ขึ้นอยู่

ของภาครัฐ 

ดิน รวมถึง

ตเมือง และ

นในตลาดมี

จากผ่านพ้น

ตสาหกรรม

มก่อสร้างมี

องไทยน่าจะ

รลงทุนจาก

รเติบโตของ

ของปี 2557 

ตราเงินเฟ้อ

ปีแรกของปี 

ละอัตราเงิน

งไตรมาส 3 

างรถไฟฟ้า

ม้ในไตรมาส 

กนัก  

ตสาหกรรม

ขัดแย้งทาง

แข่งขันด้าน
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โครงส
ผู้ถอืหุน้
รายช่ือผู้ถื

 
ลําดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

หมายเหตุ :  

 

นโยบาย
 
บริษัทอาจ

ดังกล่าวม

นําเสนอต่อ

 

 

สร้างเงนิ
น 

อหุ้นท่ีปรากฏในส

ที่

บรษัิท ไทย

นาย

นาย

นาย

น.ส.

น.ส.

น.ส.

นาย

ผูถ้ือหุ้นรา

รวม

กลุม่แสงอ

CITIBANK 

BRANCH A

 *กลุ่มผู้ถือหุ้นแสงอ

  38.18, 8.78, 7.2

การจา่ยเงนิ
บริษัทมีนโยบาย

จกําหนดให้การจ่า

มาใช้เพื่อขยายกา

อท่ีประชุมผู้ถือหุน้

นทุน 

สมุดทะเบียนผู้ถือ

ยเอ็นวีดีอาร ์จํากั

พิสันต์ิ

เผด็จ

สมศกัดิ์

วรลกัษณ์

กีรติกานต์

จรยิา

วัชระ

ายอื่น

ราย

อารยะกุล *

 NOMINEE SINGA

A/C CLIENT

อารยะกุล ประกอบไ

2 และ 6.93 ตามลํา

ปันผล 
จ่ายเงินปันผลใน

ายเงินปันผลมีอั

ารดําเนินงานหรื

นเพื่อพิจารณาอ

อหุ้น ณ วันปิดส

กดั

ศิรศุิขสกุลชยั

หงษ์ฟ้า

วิรยิะพิพัฒน

สมชัชยั

วันถนอม

เตียวประทปี

แก้วสว่าง

ยช่ือผูถ้ือหุ้น

PORE PTE LTD-UB

ไปด้วย นายชเนศวร

าดับ  

นอัตราไม่ตํา่กว่า

อัตราน้อยกว่าท่ีก

รือการลงทุนหรื

อนุมัติต่อไป 

สมุดทะเบียนผู้ถือ

ย

น์

BS AG LDN 

ร์ นายบดินทร์ นาย

าร้อยละ 40 ขอ

กําหนดข้างต้นได้

อเพื่อวัตถุประส

อหุ้น เม่ือวันท่ี 11

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

ยวงศช์ยั และนายอน

องกําไรสุทธิหลัง

ด้ หากบริษัทมีค

สงค์อื่นตามท่ีคณ

บริษัท ไพล

1 ธันวาคม 255

จํานวนหุ้น

156,6            

20             

4,              

4               

3               

2               

2,0              

2               

2,0              

2,0             

5               

256,            

นนต์ แสงอารยะกลุ

งจากหักภาษีเงิน

วามจําเป็นท่ีจะต้

ณะกรรมการบริ

ลอน จาํกดั (

6 มีดังนี ้

ร้

638,063       

,813,643       

895,998       

4,151,825       

3,231,916       

,421,100       

021,400       

,012,375       

001,900       

00,000       

6,151,155       

,339,375

ล ถือหุ้นในสัดส่วนร้อ

นได้นิติบุคคล อย

ต้องนําเงินกําไรส

ษัทให้ความเห็นช

(มหาชน) 2

รอ้ยละ

61.11      

8.12       

1.91       

1.62       

1.26       

0.94      

0.79      

0.79      

0.78      

0.78      

21.91      

100  
อยละ  

ย่างไรก็ตาม 

สุทธิจํานวน

ชอบ และให้
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คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ 

ฝ่ายงานวิศวกรรม และการตลาด 

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ 

ฝ่ายงานซ่อมบํารุง 

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ 

ฝ่ายอํานวยการและการเงิน 

ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชี 

ผู้อํานวยการฝ่ายบุคคล 

ผู้อํานวยการฝ่ายจัดซือ้ 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ฝ่ายการจัดการ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ฝ่ายงานวิศวกรรม 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ฝ่ายการเงิน 

เลขานุการบริษัท 

การจัดการ 
 

โครงสรา้งการจดัการ  

 

บริษัทมีโครงสร้างการบริหารจัดการดังนี ้
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โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 ชุด ได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายช่ือและขอบเขตอํานาจ

หน้าท่ีดังต่อไปนี ้

 

คณะกรรมการบริษัท   

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 คน ซ่ึงเป็น 

• กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารจํานวน 5 คน โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 4 คน 

• กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน 4 คน 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท มีดังนี ้

 

ทัง้นี ้มีนางสาวฐิติมา เตียวประทีปเป็นเลขานุการบริษัท 

        

นิยามกรรมการอิสระ 

 บริษัทได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระ ไว้ดังนี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจ

มีความขัดแย้ง (นับรวมการถือครองหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551) ของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น(ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้) กรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน (กรรมการท่ีดํารง

ตําแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการท่ีทําหน้าท่ีรับผิดชอบเย่ียงผู้บริหาร และกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้

ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น) 

ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน (บริษัทย่อยตัง้แต่ 2 บริษัทขึน้ไปท่ีมีบริษัทใหญ่เป็นลําดับเดียวกัน) หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแย้ง  

ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1. นายเสรี จินตนเสรี ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

2. นายวงศช์ยั แสงอารยะกุล ประธานผู้ก่อตัง้ / กรรมการ 

3. นายปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ 

4. นายชยัพัฒน์ สหัสกุล กรรมการอิสระ 

5. นายวินิต ช่อวิเชียร กรรมการอิสระ 

6. นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการ 

7. นายบดินทร์ แสงอารยะกุล กรรมการ 

8. นายสมศกัด์ิ วิริยะพิพัฒน์ กรรมการ 

9. นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชยั กรรมการ 
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3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่

น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้

เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4.  ไม่มี (ในปัจจุบัน) หรือเคยมี (ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

รวมทัง้ไม่เป็น(ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น(ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ 

หรือผู้บริหาร ของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแย้งท่ีมีมูลค่ารายการตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ(NTA) ของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไปแล้วแต่

จํานวนใดจะตํา่กว่า โดยการคํานวณมูลค่าดังกล่าวให้นับรวมรายการในช่วง 1 ปีก่อนหน้าท่ีทํากับบุคคลเดียวกัน โดย

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวให้รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีเป็นธุรกรรมปกติ   การเช่าหรือให้ เช่า

อสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับทรัพย์สินหรือบริการ และการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

5. ไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น (ในช่วง 3 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้) ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ

หุ้นส่วนผู้จัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลท่ี

อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่  

6. ไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น (ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้) ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็น

ท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการ

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ท่ี

เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 

 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

 กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทคือนายชเนศวร์ แสงอารยะกุล และนายบดินทร์ แสงอารยะกุล ลงลายมือช่ือ

ร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือนายชเนศวร์ แสงอารยะกุล หรือ นายบดินทร์ แสงอารยะกุล ลงลายมือช่ือร่วมกับ  

นายวงศช์ยั แสงอารยะกุล หรือนายสมศกัด์ิ วิริยะพิพัฒน์ หรือนายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชยั รวมเป็นสองคนและประทับตราสําคัญของ

บริษัท    

ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ

ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ

บริษัท โดยมีการกําหนดอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคัญของคณะกรรมการบริษัทได้ดังนี ้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิน้สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท 

2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ 

3. จัดให้มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซ่ึงผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบแล้ว และนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 
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4. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทน

คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจ

ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิก

ถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจนัน้ๆ ได้เม่ือเห็นสมควร 

ทัง้นี ้คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าท่ีในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียด

การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงการมอบอํานาจนัน้ต้องไม่มีลักษณะเป็นการ

มอบอํานาจท่ีทําให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มี

ส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทํากับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ี

เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 

5. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและการ

จัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายเว้นแต่ในเร่ืองดังต่อไปนีค้ณะกรรมการต้อง

ได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ อันได้แก่ เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ี

สําคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

หรือข้อบังคับ เป็นต้น นอกจากนี ้คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าท่ีในการกํากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่า

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันและการซ้ือ

ขายทรัพย์สินท่ีสําคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของ

บริษัท 

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตาม

ความเหมาะสม 

7. ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเน่ือง 

8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นกรรมการของ

บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่า

จะทําเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้ 

9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกัช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาท่ีบริษัททําขึน้ หรือ

ถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิม่ขึน้หรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1. นายปัญจะ เสนาดิสัย* ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

2. นายชยัพัฒน์ สหัสกุล* กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

3. นายวินิต ช่อวิเชียร กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ *  เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ 

ทัง้นีม้ี นางสาวฐิติมา เตียวประทีป เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ขอบเขตและอาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ  

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสม

และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 

5. ร่วมให้ความเห็นชอบในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ กําหนดค่าตอบแทน โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีได้รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

6. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และนําเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย 

9. จัดทํารายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซ่ึงรายงาน

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยรายการตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยกําหนดดังต่อไปนี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร (Charter) 

(ซ) รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท 

10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจําอย่างน้อยไตรมาสละหน่ึง

ครัง้ 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

ทัง้นีม้ี นายกรณ์  ทองศรีเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

ขอบเขตและอาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  

1. พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ คุณสมบัติ รวมทัง้ความเหมาะสมของความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ และ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

2. คัดเลือก สรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอช่ือเป็นกรรมการและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในกรณีท่ีตําแหน่งว่างลง เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ

พิจารณาแต่งตัง้แล้วแต่กรณี 

3. พิจารณาคัดเลือกกรรมการท่ีไปดํารงตําแหน่งในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม 

4. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แก่ ค่าตอบแทนราย

เดือน บําเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทัง้ท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เพื่อ

กําหนดให้มีความเหมาะสม 

5. กําหนดเกณฑ์ประเมินผลกรรมการผู้จัดการ และนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

6. พิจารณาเง่ือนไขต่างๆ ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น) ให้แก่กรรมการ

และพนักงาน รวมถึงการพิจารณาให้ความเห็นชอบในกรณีท่ีมีกรรมการ หรือพนักงานได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์

เกินกว่า 5% ของจํานวนหลักทรัพย์ทัง้หมดท่ีจะจัดสรร และต้องไม่มีกรรมการรายใดในคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนท่ีจะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ด้วย จึงจะมีสิทธิในการให้ความเห็นชอบ 

7. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อยท่ีแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้

ช่วยศึกษาและกลัน่กรองงาน จึงต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง้หลังจากท่ีมี

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผลการปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นใน

รายงานประจําปีของบริษัท และในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 

8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเก่ียวเน่ืองกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1. นายวินิต ช่อวิเชียร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

2. นายวงศช์ยั แสงอารยะกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายชยัพัฒน์ สหัสกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 
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คณะกรรมการบริหาร  
 

ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1. นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานกรรมการบริหาร  

2. นายบดินทร์ แสงอารยะกุล กรรมการบริหาร 

3. นายสมศกัด์ิ วิริยะพิพัฒน์ กรรมการบริหาร 

4. นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชยั  กรรมการบริหาร 

 

ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติธุระ

และงานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอํานาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท 

หลักเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/

หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายท่ีกําหนด โดยสรุปอํานาจ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคัญได้ดังนี ้ 

1. กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

2. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารต่างๆของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

3. พิจารณาโครงการลงทุนของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนท่ีสําคัญ ๆ ท่ีได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามท่ีจะได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว 

5. อนุมัติการจัดซ้ือจัดจ้างในการบริหารจัดการสํานักงานในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ  

6. เจรจาและเข้าทําสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมทัง้การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเก่ียวกับโครงการก่อสร้าง

อันเป็นปกติธุระของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท สําหรับโครงการภาคเอกชน และวงเงินไม่เกิน 500 ล้าน

บาท สําหรับโครงการภาครัฐ 

7. เป็นคณะท่ีปรึกษาฝ่ายจัดการในเร่ืองเก่ียวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การปฏิบัติการ และด้านการ

บริหารงานอื่น ๆ  

8. มีอํานาจอนุมัติในการเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร กําหนดช่ือผู้มีอํานาจเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของ

บริษัท รวมถึง ดําเนินการต่างๆเก่ียวกับบัญชีเงินฝากดังกล่าว 

9. ดําเนินการต่างๆท่ีจําเป็นเพื่อการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท 

 

ทัง้นี ้อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดท่ีคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว

จะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามท่ีข้อบังคับของบริษัท
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หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดําเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทท่ี

คณะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณาไว้ชดัเจนแล้ว 

 

ผู้บรหิาร 

บริษัทมีคณะผู้บริหาร ดังนี ้

 

ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1. นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

2. นายบดินทร์ แสงอารยะกุล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ - ฝ่ายอํานวยการและการเงิน 

3. นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชยั กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ - ฝ่ายงานวิศวกรรมและการตลาด 

4. นายสมศกัด์ิ วิริยะพิพัฒน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ - ฝ่ายงานซ่อมบํารุง  

5. นายศิโรจน์ ตุงคะโหตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ฝ่ายงานวิศวกรรม 

6. นายวีรทัศน์ จิรเดชวิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการจัดการ 

7. นายชยัพล สุทธมนัสวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการเงิน 

8. นางสุรีรัตน์ นาคะผดุงรัตน์ ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี 

9. นายกรณ์ ทองศรี ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

10. นายศุภชยั โรจน์วิรุฬห์ ผู้อํานวยการฝ่ายจัดซ้ือ 

 

ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

1. รับผิดชอบการบริหารงานประจําวันของบริษัท และควบคุมดูแลบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริษัท 

2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือ

คณะกรรมการบริหารของบริษัท 

3. เป็นผู้รับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ 

ข้อกําหนด คําสั่ง มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติคณะกรรมการบริหารของ

บริษัททุกประการ 

4. อนุมัติการจัดซ้ือจัดจ้างในการบริหารจัดการสํานักงานในวงเงินไม่เกินห้าล้านบาทต่อรายการ 

5. เจรจาและเข้าทําสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมทัง้การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเก่ียวกับโครงการก่อสร้าง

อันเป็นปกติธุระของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท 

6. มีอํานาจในการว่าจ้าง และกําหนดผลตอบแทนให้แก่พนักงานทัง้หมดของบริษัทตลอดจนแต่งตัง้ตัวแทนฝ่าย

นายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสํารองเลีย้งชีพของบริษัท 

 อย่างไรก็ตาม อํานาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดท่ีกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือ บุคคลท่ี

อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงการอนุมัติรายการใน

ลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามท่ี
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ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดําเนินธุรกรรมการค้าปกติทัว่ไป

ของบริษัทท่ีคณะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณาไว้ชดัเจนแล้ว 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท 

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตัง้ ถอดถอน หรือพ นจากตําแหน งกรรมการของบริษัทนัน้ได กําหนดไว ในข้อบังคับของ

บริษัทซ่ึงสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี ้ 

โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ทัง้นีก้รรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการ

ทัง้หมดนัน้ ต้องมีถิน่ท่ีอยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการทุกคนจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหน่ึงในสาม (1/3) ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้

ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสอง 

ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดนัน้เป็นผู้

ออกจากตําแหน่ง กรรมการท่ีจะออกตามวาระนีอ้าจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ 

 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตัง้กรรมการ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้

1. ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียงตามจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึ่งมี

หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตัง้ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคล

หน่ึง ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ

ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน  

บุคคลซ่ึงได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะต้องได้รับมติของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียัง

เหลืออยู่และจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน 

 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการพ้นตําแหน่งก่อนถึงวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้ถือหุ้น

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้น ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในการประชุมนัน้ 

องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบ

อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมีความรู้ต่อเน่ืองเก่ียวกับเหตุท่ีมีต่อการ
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เปล่ียนแปลงของการรายงานทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลให้การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 

เม่ือกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือมีเหตุใดท่ีกรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้

จํานวนสมาชิกน้อยกว่าจํานวนท่ีกําหนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบรายใหม่

ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันท่ีจํานวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองในการดําเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัทได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า  3 คน และ

เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 

เม่ือกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือมีเหตุใดท่ีกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัท

กําหนด  

องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร โดยแต่งตัง้บุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารของ

บริษัท 



บริษัท ไพลอน จาํกดั (มหาชน) 33 
 

 

ร
า

ย
ง

า
น

ป
ร

ะจ
ํา

ปี
 
2
5
5
6
 

 

คา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บรหิาร 

คา่ตอบแทนกรรมการ 

ลาํดบัที ่ รายชื่อกรรมการ คา่ตอบแทนกรรมการ 2555 คา่ตอบแทนกรรมการ 2556 

  คา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชุม โบนสักรรมการ รวม คา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชุม โบนสักรรมการ รวม 

1 นายเสรี จินตนเสรี 600,000 30,000 369,231 999,231 600,000 30,000 545,455 1,175,455 

2 นายปัญจะ เสนาดิสัย 300,000 45,000 184,615 529,615 300,000 55,000 272,727 627,727 

3 นายชยัพัฒน์ สหัสกุล 252,000 55,000 184,615 491,615 252,000 60,000 272,727 584,727 

4 นายวินิต ช่อวิเชียร 252,000 60,000 184,615 496,615 252,000 65,000 272,727 589,727 

5 นายวงศช์ยั แสงอารยะกุล 252,000 35,000 184,615 471,615 252,000 40,000 272,727 564,727 

6 นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล  30,000 184,615 214,615  30,000 272,727 302,727 

7 นายบดินทร์ แสงอารยะกุล  30,000 184,615 214,615  30,000 272,727 302,727 

8 นายสมศกัดิ์ วิริยะพิพัฒน์  30,000 184,615 214,615  30,000 272,727 302,727 

9 นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชยั  30,000 184,615 214,615  30,000 272,727 302,727 

 รวม 1,656,000 345,000 1,846,154 3,847,154 1,656,000 370,000 2,727,273 4,753,273 

 คา่ตอบแทนของผู้บรหิาร 

ตาํแหน่ง 

ปี 2555 ปี 2556 

จาํนวน (ทา่น) จาํนวนเงิน 

(ลา้นบาท) 

รายละเอยีดคา่ตอบแทน จาํนวน (ทา่น) จาํนวนเงิน 

(ลา้นบาท) 

รายละเอยีดคา่ตอบแทน 

ผู้บริหาร 9 10.885 เงินเดือน โบนัส ประกันสังคม 

กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

10 12.609 เงินเดือน โบนัส ประกันสังคม 

กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
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จาํนวนครัง้ที่เขา้ประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ – นามสกุล 

ปี 2556 

คณะกรรมการ คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา 

และพจิารณา 

คา่ตอบแทน1 

นายเสรี จินตนเสรี 6/6   

นายวงศช์ยั แสงอารยะกุล 6/6  2/2 

นายปัญจะ เสนาดิสัย 6/6 5/5  

นายชยัพัฒน์ สหัสกุล 6/6 5/5 2/2 

นายวินิต ช่อวิเชียร 6/6 5/5 2/2 

นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล 6/6   

นายบดินทร์ แสงอารยะกุล 6/6   

นายสมศกัด์ิ วิริยะพิพัฒน์ 6/6   

นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชยั 5/6   
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การกํากับดูแลกิจการ 

 

 การกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรือบรรษัทภิบาล ตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย คือ ระบบท่ีจัดให้มีโครงสร้าง และกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ  ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน นําไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย 

ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดําเนินธุรกิจภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ

ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

และเป็นพืน้ฐานของการเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ยืน ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี ้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

หมวดที่ 1 และ 2 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้สิทธิพืน้ฐานตามกฎหมาย เช่น การเข้าร่วม

ประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น การอนุมัติจ่ายเงินปันผล การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น และสิทธิ

มากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ท่ีสําคัญให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  

ในเร่ืองการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม

และเสนอช่ือกรรมการบริษัทล่วงหน้าตัง้แต่กลางเดือนพฤศจิกายน โดยคณะกรรมการได้กําหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น สัดส่วนการถือ

หุ้นของผู้ท่ีเสนอ รายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา ช่องทางรับเร่ือง  กําหนดเวลารับเร่ือง และได้มีการแจ้งข้อมูลผ่าน

ระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์ในเว็บไซด์ของบริษัท  ส่วนการส่งหนังสือ

เชิญประชุม บริษัทได้แนบข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ รวมทัง้หนังสือมอบฉันทะแบบต่างๆ และ

รายช่ือกรรมการอิสระในกรณีไม่สามารถมาร่วมประชุมได้แต่ต้องการตัวแทนในการมอบฉันทะ โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

พร้อมเอกสารแนบทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาข้อมูลก่อนได้รับเอกสารฉบับ

จริง 

 ในวันประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมทุกท่านหากไม่มีเหตุจําเป็นซ่ึงไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ ซ่ึงในปีท่ี

ผ่านมา มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทุกท่าน เม่ือเริ่มประชุมประธานในท่ีประชุมซ่ึงเป็นประธานกรรมการได้แจ้งกฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการ

ประชุม และให้สิทธิผู้ถือหุ้นได้เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถามในเร่ืองท่ี

เก่ียวข้องกับการประชุมหรือเก่ียวข้องกับบริษัท นอกจากนี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคําถามมายังบริษัทล่วงหน้าผ่านทาง

อีเมลของบริษัทอีกด้วย 

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมและเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 

14 วัน 

สําหรับการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน คณะกรรมการมีนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีรับทราบข้อมูล

ภายในนําข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น ซ่ึงรายละเอียดอยู่ในหัวข้อการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน นอกจากนีใ้นเร่ืองการ
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ทํารายการท่ีเก่ียวโยง บริษัทมีมาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการทํารายการท่ีเก่ียวโยง ซ่ึงกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียหรือมีส่วน

เก่ียวข้องจะไม่มีสิทธิออกเสียงในกระบวนการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเก่ียวข้อง 

 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัท ได้ให้ความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทัง้ภายใน และภายนอกบริษัท ตัง้แต่ผู้ถือหุ้น 

พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า ตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 

คณะกรรมการจึงได้กําหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมธุรกิจ สําหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และ

พนักงานของบริษัทยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดําเนินงาน โดยถือเป็นภาระหน้าท่ี และเป็นวินัยท่ีทุกคนพึงปฏิบัติ ซ่ึงสรุปได้ดังนี ้ 

• การปฏิบัติต่อพนักงานนัน้บริษัทได้คํานึงถึงความสําคัญของพนักงานทุกคนและให้การดูแลรวมถึงความเป็นธรรมใน

ด้านโอกาส ผลตอบแทน ตลอดจนการพัฒนาศกัยภาพของพนักงาน  

• การปฏิบัติต่อลูกค้า บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อความพอใจและความเช่ือมัน่ของลูกค้าโดยให้บริการอย่างมีคุณภาพใน

ราคาท่ีเป็นธรรม และรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต เป็นต้น 

• การปฏิบัติต่อคู่ค้า บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาค และเป็นธรรม เช่น ไม่เรียก หรือไม่รับหรือจ่าย

ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงพัฒนาและ

รักษาสัมพันธภาพท่ียัง่ยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา และมีความเช่ือถือซ่ึงกันและกัน 

• การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทดําเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีเป็นธรรม ได้แก่ประพฤติปฏิบัติ

ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีดี และไม่ทําลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางให้ร้าย เป็น

ต้น 

 นอกจากนี ้บริษัทยังให้ความสําคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยปฏิบัติตามข้อกฎหมาย หรือข้อบังคับท่ี

เก่ียวข้อง รวมถึงการดูแลเร่ืองสิ่งแวดล้อมและมีมาตรการการจัดการเก่ียวกับความปลอดภัยในการดําเนินงานด้วย  โดยในด้าน

สิง่แวดล้อม บริษัทได้กําหนดมาตรการในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทัง้ส่วนหน่วยงานและโรงงานซ่อมบํารุง นอกจากนี ้บริษัท

ได้มีการรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันประหยัดทรัพยากรและพลังงานด้านต่างๆ ทัง้การใช้ไฟฟ้า นํา้ประปา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้

นํา้มัน ซ่ึงจากการติดตามพบว่า มีการใช้นํา้มันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

 ทางด้านสังคม บริษัทได้สมทบทุนร่วมบริจาคโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ บริจาคเงินเพื่อบูรณะจิตรกรรมบานประตู

วัด ร่วมทําบุญทอดกฐินกับ บริษัท แอลพีเอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ณ วัดปากบ่อ และร่วมทําบุญกฐิน ณ วัดหนอง

ปล้อง 

 ทัง้นีผู้้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทผ่านทางเลขานุการบริษัท ผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัทหรือทางไปรษณีย์ และหากผู้ใดพบการกระทําผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกต้อง หรือ

ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง สามารถแจ้งข้อมูลผ่านเลขานุการบริษัท โดยบริษัทจะคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสโดยไม่เปิดเผยช่ือผู้แจ้ง

เบาะแส และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป   

 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท ทัง้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินทาง

เว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลขององค์กร การกํากับดูแลกิจการท่ีดี โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการ 

รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ของบริษัททั้งจากภายในและภายนอกทางเว็บไซด์ของบริษัท  ซ่ึงข้อมูลส่วนใหญ่จะมีทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดรายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ56-1) และงบการเงินของบริษัทได้ ซ่ึงจะ
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ทําให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก นอกจากนี ้บริษัทได้จัดตัง้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทําหน้าท่ีสื่อสาร

กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทัว่ไปอย่างเท่าเทียมกัน  

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน 4 

ท่าน และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารอีก 1 ท่าน ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา ทัง้ด้านกฎหมาย 

บัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การกํากับดูแล รวมถึงงานวิศวกรรม ซ่ึงล้วนแต่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทัง้นี ้

คณะกรรมการได้กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระท่ีเข้มกว่าข้อกําหนดของก.ล.ต.และตลท. คณะกรรมการได้แต่งตัง้

คณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดย่อยมี ขอบเขตอํานาจหน้าท่ี และคุณสมบัติซ่ึงกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี ้

คณะกรรมการชุดย่อยจะรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส และคณะกรรมการบริหารจะ

รายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายเดือน 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบวิสัยทัศน์ ทิศทางแนวโน้มของธุรกิจ ประมาณการรายได้ของปีถัดไป รวมถึง

พิจารณาอนุมัติงบประมาณลงทุนประจําปี นอกจากนีไ้ด้พิจารณาทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยง รวมถึงรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี) และให้ความเห็นเร่ืองความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

โดยตัง้แต่ปี 2550 คณะกรรมการได้เริ่มมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายคณะ ส่วนค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการได้

กําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ซ่ึงได้ผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ทัง้นี ้ได้มีการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมและ

พิจารณาผลการดําเนินงานของบริษัทประกอบ นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทได้กําหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย 

ยกเว้นคณะกรรมการบริหารรวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ท่ีได้รับผลตอบแทนในฐานะพนักงานบริษัทแล้ว  ส่วนค่าตอบแทน

กรรมการผู้จัดการใหญ่จะมีการกําหนดตามผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเริ่มตั้งแต่การ

ปฏิบัติงานในปี 2551  

 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีรับทราบข้อมูลภายในนําข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและ

ผู้อื่น โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี ้

1. บริษัทให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเก่ียวกับการใช้ข้อมูลภายใน หน้าท่ีในการรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์ของ

บริษัท และบริษัทย่อยของตน คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย 

2. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ีจัดทําและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทของตน คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุ

นิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยต้องรายงานดังนี ้

• รายงานการถือหลักทรัพย์ครัง้แรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ

ประชาชน หรือวันท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร 

• รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) อันเน่ืองมาจากการซ้ือ ขาย โอนหรือรับโอน

หลักทรัพย์ ทัง้นี ้ภายใน 3 วันทําการนับตัง้แต่มีการซ้ือ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์นัน้ และให้ส่งสําเนา

รายงานการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทภายในวันท่ีส่งรายงานดังกล่าวให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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3. กําหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีรับทราบข้อมูลภายในท่ีมีนัยสําคัญท่ีอาจส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของ

ราคาซ้ือขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีบริษัทจะมีการ

ประกาศผลการดําเนินงาน (กําหนดเวลาในการประกาศผลการดําเนินงาน คือ 45 วันนับจากวันสิน้ไตรมาส และ 60 

วันนับจากวันสิน้ปีบัญชี) หรือก่อนท่ีข้อมูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน  

4. บริษัทมีจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงมีข้อห้ามเก่ียวกับการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานในการซ้ือขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซ้ือขายหุ้น

ของบริษัท 

หากพบว่ากรรมการหรือผู้บริหารรวมทัง้พนักงานท่ีรับทราบข้อมูลภายในฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการ

ใช้ข้อมูลภายใน และทําให้บริษัทได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย บริษัทจะดําเนินการตามท่ีเห็นว่าเหมาะสมซ่ึงรวมถึงการประสานงาน

กับหน่วยงานกํากับดูแลท่ีเก่ียวข้องเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) มีนโยบายดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corperate  Social 

Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ 

รวมทัง้ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง โดยยึดหลักการดําเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน 

และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนท่ีบริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐ

ตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ 

ทางบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ โดยควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตามข้อกําหนดกฎหมาย หรือ

ข้อกําหนดอื่นๆ รวมทัง้แนวปฏิบัติสากลท่ีเก่ียวข้อง เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน โดยมี

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดังนี ้

 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  
บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบ

ของสังคม และเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นกลางทางการเมือง โดยบริษัทมุ่งมั่นท่ีจะเป็นผู้นํางานก่อสร้างฐานรากทัง้ด้าน

คุณภาพ และประสิทธิภาพด้วยการสร้างความน่าเช่ือถือให้กับลูกค้า ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดําเนินธุรกิจ 

เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักการท่ีดีอันเป็น

สากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทัง้นี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและดํารงรักษาความเป็นเลิศในคุณธรรมอันเป็นคุณค่า

พืน้ฐานขององค์กรชัน้นํา 

 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่  
บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร ภายใต้กรอบความคิดท่ีว่า การทุจริตคอร์รัปชัน่ได้

งอกเงย และ เติบโตขึน้ในสังคมไทยอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในภาครัฐ และ ภาคเอกชน แม้กระทัง่ในบริษัทหรือองค์กรต่างๆ ก็ยังมี

การประพฤติมิชอบเช่นท่ีว่านีอ้ยู่ ดังนัน้ในฐานะผู้บริหาร และ หัวหน้าหน่วยงาน ท่ีปฏิบัติงานในหน่วยงานก่อสร้าง จึงแสดง

ความร่วมมือกันในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร โดยผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการ วิศวกร โฟร์

แมนผู้ควบคุมงาน ได้ประกาศเจตนารมย์ร่วมกันเม่ือวันอังคาร ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สํานักงานใหญ่ 

 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน  
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ 

ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชัน้ ไม่ใช้แรงงานเด็ก  

 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
บริษัทฯ มีการกํากับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมกับระดับของอุตสาหกรรม การปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงสร้าง และ

การจัดระเบียบองค์กรนัน้จะดําเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย 

 

บริษัทฯ มีสวัสดิการต่างๆแก่พนักงาน และดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีความสุข รวมทัง้มีการจัดทําประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพ และการจัดตัง้กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

เพื่อสร้างหลักประกันให้พนักงาน 
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บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการดูแลเร่ืองความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางานโดยมีการจัดตัง้คณะกรรมการความ

ปลอดภัย    อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน และหน่วยงานก่อสร้าง เพื่อดําเนินงานเก่ียวกับความปลอดภัยและ

สุขอนามัยท่ีดีแก่พนักงานโดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานท่ีทํางานอย่างสมํา่เสมอ  ติดตัง้ถังดับเพลิง 

ประตูหนีไฟ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบือ้งต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจําทุกปีสําหรับส่วนของโรงงานและ

สํานักงาน และจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในหน่วยงานก่อสร้าง โดยเน้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน

การทํางาน สร้างสภาพแวดล้อมการทํางานท่ีมีความปลอดภัยสําหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาเย่ียมชมภายใน

หน่วยงานก่อสร้าง โดยมีมาตรการควบคุมให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และอันตรายท่ีอาจเกิดขึน้ได้  

 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  
บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตท่ีมีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความจริงใจต่อการ

จัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทัง้พยายามในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือการ

บริการ โดยมุ่งเน้นท่ีจะคงไว้ซ่ึงความสัมพันธ์ท่ียัง่ยืนกับลูกค้า 

 

6. การดูแลรักษาสิง่แวดล้อม  
บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมท่ีชดัเจน ถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และโดยปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน

ทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ จัดระบบภายในเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์ให้พนักงาน

ช่วยกันประหยัดทรัพยากรและพลังงานด้านต่างๆ ทัง้การใช้ไฟฟ้า นํา้ประปา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้นํา้มัน ซ่ึงจาก

การติดตามพบว่า มีการใช้นํา้มันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

  

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม  
บริษัทฯ จะพิจารณาความต้องการของชุมชน และให้ความช่วยเหลือตามกําลังแก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในท้องถิ่นรอบสถาน

ประกอบการ พร้อมทัง้ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทํางานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์

ร่วมกับชุมชน 
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การควบคุมภายใน 

 

บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อการบริหารธุรกิจโดยมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ เพื่อให้สามารถรักษาไว้ได้ซ่ึง

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนร่วมต่างๆ กับธุรกิจของบริษัท เน่ืองจากระบบควบคุมภายในท่ีเริ่มต้นจากใช้หลักการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยระมัดระวังต่อความเสี่ยงทางธุรกิจ และการดําเนินการ จะช่วยเกือ้หนุนต่อประสิทธิผล และประสิทธิภาพของ

ธุรกิจทัง้ในด้านการเงิน และการดําเนินการ เพื่อให้มัน่ใจได้ถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีองค์กรกําหนด 

บริษัทได้ดําเนินการว่าจ้างบริษัท ชญตร์ จํากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ตัง้แต่เดือนมิถุนายน 2548 บริษัทดังกล่าว

เป็นบริษัทท่ีรับตรวจสอบภายใน วางระบบบัญชี โดยเน้นงานด้านการตรวจสอบภายในเป็นหลัก เพื่อแนะนําและออกแบบระบบงาน

บัญชี พร้อมทัง้ประเมินระบบควบคุมภายใน ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ชญตร์ จํากัดแล้วเห็นว่า 

มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว เน่ืองจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรว

สอบภายในในธุรกิจ นอกจากนีบ้ริษัท ได้แต่งตัง้นางสาวฐิติมา เตียวประทีป เพื่อทําหน้าท่ีประสานงานกับผู้ตรวจสอบท่ีว่าจ้างจาก

ภายนอกด้วย 

โดยหน้าท่ีและความผิดชอบของบริษัท ชญตร์ จํากัด (ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ) มีดังนี ้

• จัดทําแผนงานตรวจสอบประจําปี 

• สอบทานและให้คําแนะนําแก่ฝ่ายต่างๆ เก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

• จัดทํารายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน และนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 

ครัง้ 

• ประเมินความเส่ียงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท พร้อมจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอ

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

• สอบทานให้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์กําหนด 

โดยผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในอิสระและผู้สอบบัญชีภายนอกไม่พบข้อสังเกตท่ีมีสาระสําคัญ ซ่ึง

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททัง้ 3 ท่านท่ีเข้าร่วมประชุมได้รับทราบและให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้

ตรวจสอบภายในอิสระและผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงผลการแก้ไขของบริษัท 

นอกจากนีใ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการฯ ได้ประเมิน

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงได้มีการพิจารณาในท่ีประชุมครัง้ท่ี 5/2556 เม่ือ

วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 การพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายในอิสระ (ซ่ึงเป็นไปตามแบบประเมินท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ได้

ปรับปรุง และประกาศใช้เม่ือเดือน สิงหาคม 2556 ตามกรอบแนวทางการปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO ฉบับปี 2013 ซ่ึง

ครอบคลุมองค์ประกอบของระบบควบคุมภายใน 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการ

ปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ท่ีมีการขยายความเป็นหลักการย่อยๆ อีก 17 หลักการ) และ

รายงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงการตอบข้อซกัถามของฝ่ายบริหาร ซ่ึงสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทใน

ด้านต่างๆ 5 ส่วน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในท่ีความเหมาะสมและเพียงพอ 
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ปัจจัยความเส่ียง 
 

 

 

 

ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาและอุปทานของวตัถดุบิ 

วัตถุดิบหลักของบริษัทคือ คอนกรีต เหล็กเส้น ซีเมนต์  นํา้มันดีเซล และสารละลายพยุงหลุมเจาะ (เบนโทไนท์และโพลีเมอร์) 

ภาพรวมของปี 2556 ราคาวัตถุดิบหลักประเภทคอนกรีตมีการปรับตัวสูงขึน้อย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ต้นปี ซ่ึงเป็นไปตามความต้องการใช้ท่ี

มากขึ้นของอุตสาหกรรมก่อสร้าง สําหรับราคานํา้มันดีเซลในปีท่ีผ่านมา แม้จะมีความผันผวนบ้างซ่ึงเป็นไปตามสถานการณ์ในแต่ละ

ช่วง แต่ในภาพรวมถือว่าอยู่ในระดับทรงตัวตลอดทัง้ปี โดยเป็นผลจากนโยบายการตรึงราคาในประเทศ สําหรับราคาเหล็กเส้น ในปี 

2556 ท่ีผ่านมาไม่มีความผันผวนด้านราคามากนัก ซ่ึงเป็นผลจากการที่เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในภาวะทรงตัว ทําให้ความต้องการใช้

เหล็กในตลาดโลกค่อนข้างทรงตัวตลอดทัง้ปี 2556  

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงดําเนินนโยบายลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและการขาดแคลนของวัตถุดิบ โดย

การสั่งซ้ือวัตถุดิบบางรายการท่ีใช้ในโครงการท่ีได้รับว่าจ้าง เช่น เหล็กเส้น  เป็นการล่วงหน้าทัง้จํานวน และบางรายการ เช่น 

คอนกรีตและสารละลายพยุงหลุมเจาะ บริษัทสามารถทําสัญญากําหนดราคาคงท่ีในระยะเวลาหน่ึง ประกอบกับลักษณะงานของบริษัท

ท่ีใช้เวลาในการทํางานสัน้ โดยเฉล่ียแล้วประมาณ 2 – 6 เดือน ต่อโครงการ ทําให้โอกาสท่ีบริษัทจะประสบกับความผันผวนของราคา

วัตถุดิบในแต่ละโครงการนัน้จํากัด สําหรับความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศนัน้มีผลต่อราคาวัตถุดิบค่อนข้างตํา่  

เน่ืองจากวัตถุดิบหลักทัง้หมดสามารถจัดซ้ือได้ภายในประเทศ  

สําหรับในกรณีของนํา้มันดีเซลซ่ึงไม่สามารถจัดซ้ือล่วงหน้าหรือกําหนดราคาคงท่ีได้นัน้ บริษัทมีนโยบายในการลดผลกระทบ

จากราคานํา้มันดีเซล  โดยการรณรงค์ให้มีการประหยัดการใช้นํา้มันดีเซลหน้างาน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ลด Down-time) 

นอกจากนี ้บริษัทจะพิจารณาปรับราคาสินค้าขึน้เพื่อชดเชยต้นทุนตามความเหมาะสมโดยยังคงศกัยภาพการแข่งขันได้  

  

ความเสี่ยงในการที่ไม่สามารถหางานใหม่เมื่อโครงการปัจจุบันเสร็จสิน้แล้ว 

การก่อสร้างงานฐานรากนัน้ใช้เวลาในการดําเนินการของแต่ละโครงการไม่นานนักประมาณ 2-6 เดือน และอาจใช้เวลามาก

ท่ีสุดประมาณ 10-12 เดือน ในกรณีท่ีเป็นโครงการขนาดใหญ่ ดังนัน้บริษัทจําเป็นต้องหาโครงการใหม่มาแทนงานท่ีใกล้แล้วเสร็จอย่าง

ต่อเน่ืองเพื่อรักษารายได้ของบริษัทให้เติบโตอย่างสมํา่เสมอ  

ในปี 2556 ท่ีผ่านมา อุตสาหกรรมก่อสร้างงานฐานรากยังคงขยายตัวอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ต้นปี แม้ในช่วงไตรมาส 4 จะ

เกิดสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง แต่ในภาพรวมของอุตสาหกรรมยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เน่ืองจากงานฐานรากของ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงและสีเขียวยังอยู่ระหว่างการดําเนินการ และการลงทุนจากภาคเอกชนในโครงการคอนโดมีเนียมซ่ึงมีการ

ขยายตัวตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้ายังมีออกมาอย่างต่อเน่ือง ทําให้ในภาพรวมของปี 2556 ถือว่าปริมาณงานในตลาดอยู่ในระดับท่ี

ใกล้เคียงกับกําลังการผลิตของอุตสาหกรรม ทําให้การแข่งขันด้านราคาอยู่ในระดับท่ีไม่สูงนัก อย่างไรก็ตาม จากความยืดเยือ้ของ
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ใกล้เคียงกับกําลังการผลิตของอุตสาหกรรม ทําให้การแข่งขันด้านราคาอยู่ในระดับท่ีไม่สูงนัก อย่างไรก็ตาม จากความยืดเยือ้ของ

ปัญหาการเมืองซ่ึงได้ส่งผลให้การลงทุนในโครงการต่างๆของภาครัฐต้องเล่ือนออกไป อาจส่งผลให้การแข่งขันด้านราคาปรับสูงขึ้นใน

อนาคตได้ 

 

ความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ ความชํานาญและประสบการณ์ในงานฐานราก 

งานของบริษัทเป็นงานท่ีจําเป็นต้องใช้บุคลากรท่ีมีความรู้ความชํานาญในการก่อสร้างงานฐานรากไม่ว่าจะเป็นการวางแผนงาน 

เทคนิคการดําเนินงาน การติดต่อหาลูกค้า การใช้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ในการทํางาน ตลอดจนการซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรให้อยู่ในสภาพท่ี

พร้อมดําเนินงาน หากบริษัทสูญเสียบุคลากรท่ีมีผลต่อการทํางานท่ีสําคัญได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง และวิศวกรท่ีมีประสบการณ์ ความรู้

ความสามารถไป อาจส่งผลต่อการดําเนินงานของบริษัทได้  

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการดูแลสวัสดิการของพนักงานและให้ผลตอบแทนในระดับท่ีสามารถแข่งขันกับตลาดได้ 

นอกจากนี ้บริษัทได้จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้บุคลากรทํางานให้กับบริษัทอย่างเต็มท่ีและรักษาบุคลากรให้ทํางานกับ

บริษัทในระยะยาว และจากระบบการบริหารงานบุคลากรท่ีดีในปัจจุบัน หากมีบุคลากรส่วนใดขาด บริษัทสามารถสลับสับเปล่ียนบุคลากรเพื่อ

ทดแทนส่วนท่ีขาดไปได้ทันทีโดยไม่กระทบกับการดําเนินงานของบริษัท  

 

ความเสี่ยงจากการก่อสร้างโครงการล่าช้ากว่ากําหนด 

ความเสี่ยงอันเน่ืองมาจากความล่าช้าของโครงการโดยทัว่ไป อาจเกิดจากความล่าช้าอันเน่ืองมาจากผู้ว่าจ้างเอง เช่น เร่ืองการ

ส่งมอบพื้นท่ี การพิจารณาอนุมัติเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการก่อสร้าง  ในกรณีท่ีเจ้าของโครงการส่งมอบพื้นท่ีล่าช้า บริษัทอาจได้รับ

ค่าชดเชยการรอพื้นท่ี (Stand-by Fee) จากเจ้าของโครงการตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ความล่าช้านี้อาจมีผลกระทบต่อ

ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ซ่ึงบริษัทได้ลดความเสี่ยงจากความล่าช้าเหล่านี ้โดยมีการประชุมวางแผนกับผู้ว่าจ้างอย่างต่อเน่ือง 

ซ่ึงบริษัทจะนําเคร่ืองจักรเข้าสถานที่ก่อสร้างก็ต่อเม่ือผู้ว่าจ้างได้จัดเตรียมความพร้อมของพืน้ท่ีสําหรับการทํางานเรียบร้อยแล้ว โดยท่ี

บริษัทให้ความร่วมมือและประสานงานกับผู้ว่าจ้าง เพื่อให้งานก่อสร้างสําเร็จลุล่วงตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

นอกจากนีค้วามล่าช้าอาจเกิดจากผู้รับจ้างหรือบริษัทเอง เช่น ในกรณีท่ีเกิดภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบหลัก โดยถ้าบริษัทไม่

สามารถส่งมอบงานได้ตามกําหนดก็อาจต้องเสียค่าปรับ  ซ่ึงบริษัทลดความเสี่ยงโดยการสัง่ซ้ือวัตถุดิบบางรายการท่ีใช้ในโครงการท่ีได้รับ

ว่าจ้างเป็นการล่วงหน้าทัง้จํานวน นอกจากนีห้ากมีความจําเป็นบริษัทยังสามารถท่ีจะเพิม่กําลังคนและเคร่ืองจักรเพื่อเร่งรัดงานได้ 

 

ความเสี่ยงจากการที่ถูกฟ้องร้องหากโครงการมีปัญหา 

ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับสิ่งปลูกสร้างอาจเกิดขึ้นโดยมีสาเหตุได้หลายประการ เช่น ความผิดพลาดจากการออกแบบ หรือการ

ก่อสร้างท่ีไม่ได้มาตรฐาน ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บ ดังนัน้การฟ้องร้องจากผู้ท่ีได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์

ดังกล่าว อาจส่งผลให้บริษัทถูกเรียกร้องความเสียหายได้ 

เม่ือบริษัทส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างแล้วบริษัทจะมีการวาง Maintenance Bond หรือออกหนังสือรับประกันผลงานจากบริษัท เป็น

ระยะเวลา 1-2 ปี เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของผลงาน โดยท่ีผ่านมา ในโครงการต่างๆ ท่ีบริษัทดําเนินการยังไม่เคยเกิดความเสียหายรุนแรง 

และบริษัทไม่เคยถูกฟ้องร้องใดๆ ทัง้นี ้เน่ืองจากบริษัทมีระบบการควบคุมการก่อสร้างท่ีมีมาตรฐานสูง เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย
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จากขบวนการก่อสร้างให้มีน้อยท่ีสุด นอกจากนีใ้นระหว่างการก่อสร้างบริษัทยังจัดให้มีประกันภัยสําหรับงานก่อสร้างเพื่อลดความเสี่ยง

และผลกระทบหากเกิดความเสียหายจากการดําเนินงาน 

 

ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชําระหนีจ้ากลูกค้า 

จากภาวะเศรษฐกิจท่ีมีปัจจัยภายนอกที่ผันผวนหลายประการ เช่น อัตราแลกเปล่ียน ราคาวัตถุดิบกลุ่มนํา้มันและแร่โลหะ อัตรา

เงินเฟ้อ วิกฤติเศรษฐกิจในยุโรปและอเมริกา เป็นต้น  รวมทั้งความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อภาค

อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจก่อสร้าง ทําให้ลูกค้าบางรายของบริษัทประสบปัญหาสภาพคล่อง ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการชําระหนีใ้ห้แก่บริษัท  

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชําระหนี ้บริษัทจะทําการตรวจสอบฐานะการเงินและช่ือเสียงของลูกค้าก่อนตัดสินใจรับ

งาน และในบางกรณี บริษัทจะขอหลักประกันการชําระเงินก่อนเริ่มดําเนินงาน เช่น เงินจ่ายล่วงหน้า หนังสือคํา้ประกันการชําระเงิน หรือตั๋ว

อาวัล สําหรับลูกหนีท่ี้คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้นัน้ บริษัทจะพิจารณาตัง้สํารองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ และติดตามทวงหนีดั้งกล่าวจนถึง

ท่ีสุด หรือหากจําเป็น บริษัทจะดําเนินการทางกฎหมายต่อไป 
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ภาพรว

ใ

รถไฟฟ้ายั

เช่น ใกล้ส

ลงทุนก่อส

รัฐสภา โค

ตลอดทัง้ปี

ภาคเอกชน

เพื่อควบคุ

ก่อสร้างไม่

ราคาให้สอ

โครงการป

ก่อสร้าง) 

จากการเต

ก่อสร้าง เช

ก่อสร้างโค

โครงการเห

ผลการด

203.94 ล้า

อาคารรัฐส

ภาษีเจริญ

สูบนํา้คลอ

ก่อสร้างเขื

ธิบายแล

มของการดํา

ในปี 2556 โครง

ยังคงดําเนินการไ

ถานีรถไฟฟ้ายัง

สร้างโดยภาครัฐเ

ครงการก่อสร้าง

ปส่งผลให้การแขง่

 ทัง้นีใ้นปี 2556

นร้อยละ 69.25 

ด้านต้นทุนของบ

คุมความเสี่ยงเก่ี

ม่นานนัก หากมคี

อดคล้องกับต้นท

ปรับปรุงคลองระ

 ซ่ึงไม่สามารถปรั

ตรียมป้องกันอุท

ช่น มีการรุกลํา้พ

ครงการเหล่านัน้

หล่านัน้ไว้ 

 

ดําเนินงาน 

ปี 2556 บริษัทแ

านบาท หรือเพิ่ม

สภา โครงการก่

ถึงคลองสนามชั

องกรวย  โครงก

ขื่อน ค.ส.ล.คลอ

ละการวิเ

าเนินงานที่ผ

งการก่อสร้างขน

ไปได้อย่างต่อเน่ือ

งคงเป็นท่ีนิยม ท

เพื่อการพัฒนา

อาคารสํานักงา

งขันในตลาดไม่รุน

 นี ้บริษัทและบริ

และโครงการภาค

บริษัท  บริษัทยัง

ยวกับความผัน

ความผันผวนเน่ือ

ทุนท่ีเปล่ียนไปได้

ะบายนํา้ต่างๆ ที

รับราคากับภาครั

กภัยและการปรับ

พืน้ท่ีโดยประชาช

นใหม่ให้สอดคล้อ

 

และบริษัทย่อยมี

มขึน้ร้อยละ 18.7

อสร้างอาคารสํ

ชยั(ปรับปรุงสถา

การก่อสร้างเขื่อ

องตาสาด โครง

คราะหจ์

ผ่านมา 

นาดใหญ่โดยภาค

อง  ตลอดจนร

ทําให้มีโครงการ

ประเทศในลักษณ

นใหญ่ของ บมจ

นแรง 

ริษัทย่อยมีรายได

ครัฐร้อยละ 30.7

งคงรักษานโยบาย

ผวนของราคาว

องจากราคาวัสด

้  ทัง้นี้บริษัทมีโ

ท่ีบริษัทเป็นคู่สัญ

รัฐได้  โครงการ

บขึน้ค่าแรงขัน้ตํา่

น ทําให้โครงการ

องกับสภาวะในปั

รายได้จากการรั

71   โดยงาน

านักงานใหญ่ขอ

นีสูบนํา้และก่อส

อน ค.ส.ล.และ ส

งการก่อสร้างเขื

จากฝ่าย

รัฐเพื่อเตรียมคว

าคานํา้มันท่ียังค

ของผู้ประกอบก

ณะอื่น ๆ เช่น โค

จ. กสท. โทรคม

ด้จากงานก่อสร้

75      

ยการจัดซ้ือวัสดุ

วัสดุสําหรับโครง

ดุผลกระทบก็จะค

โครงการท่ีมีระย

ญญากับภาครัฐ

เหล่านีไ้ด้รับผลก

าเป็น 300 บา

รเกิดความล่าช้า

ปัจจุบัน  และได้ต

รับจ้างก่อสร้างร

นภาครัฐท่ีสําคัญไ

อง บมจ. กสท. 

สร้างเขื่อน ค.ส.ล

สถานีสูบนํา้คลอ

ขื่อน ค.ส.ล.คลอ

ยจัดการ 

วามพร้อมรองรั

คงอยู่ในระดับสูง 
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ะเวลาการก่อสร้

ฐ (บริษัทได้จ้างเ

กระทบจากปัญห

าทในปี 2555 ต

า อย่างไรก็ตามบ

ตัง้สํารองผลขา

รวม 1,293.86 

ญได้แก่ โครงการก

 โทรคมนาคม โค

ล.คลองเลนเปน) 

งทรงกระเทียมจ

องวัดยานนาวา

บริษัท ไพล

 

รับการเปิดเสรีอา

 ทําให้คอนโดมิเน

กมาต่อเน่ืองตล

อาคารศาลฎีกา

ทําให้งานก่อสร้า

,293.86 ล้าน

ก่อสร้างงานฐาน

างไรก็ตามงานเส

และเม่ือรับงานโค

ร้างนานท่ีได้รับผ

เหมาช่วงต่อให้บ

าอุทกภัยครัง้ใหญ

ตลอดจนมีปัญหา

บริษัทย่อยได้ทําก

าดทุนท่ีคาดว่าจ

ล้านบาท   ซ่ึ

ก่อสร้างอาคารศ

ครงการปรับปรุงร

  โครงการปรับป

จากซอยโชคชยั4

า ส่วนโครงการ

ลอน จาํกดั (

าเซียน (AEC) เช่

นียมในทําเลท่ีมีศั

ลอดทัง้ปี   อีก

า  โครงการก่อส

างฐานรากยังเป็น

นบาท โดยแบ่งเป็

นรากตัง้แต่เม่ือต

สาเข็มเจาะเป็นงา

รงการใหม่ก็จะส

ผลกระทบด้านต้

บริษัทย่อยเป็นผู้

ญ่ในปี 2554 แล

าอุปสรรคของพื้

การประมาณการ

จะเกิดจากการก่อ

ซงเพิ่มขึ้นจากปีก

ศาลฎีกา โครงก

ระบบระบายนํา้ด้

ปรุงเพิ่มประสิทธิ

4 ถึงคลองจัน่

รภาคเอกชนท่ีสํา

(มหาชน) 4

น โครงการ

ศกัยภาพสูง 

ทัง้ยังมีการ

สร้างอาคาร

นท่ีต้องการ

ป็นโครงการ

กลงรับงาน

านท่ีใช้เวลา

สามารถปรับ

ต้นทุน ได้แก่ 

ผ้ดําเนินการ

ละผลกระทบ

พืน้ท่ีบริเวณ

รต้นทุนการ

อสร้างของ

ก่อนจํานวน 

การก่อสร้าง

ด้านใต้คลอง

ธิภาพสถานี

น โครงการ

าคัญ ได้แก่ 
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โครงการ Central WestGate โครงการพัฒนาท่ีดินซอยหลังสวน Block 3   โครงการ Show DC (Additional)  โครงการ

คอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท  โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.เอเช่ียนพร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์  

โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์  เป็นต้น   

ต้นทุนงานรับจ้างประกอบไปด้วยค่าจ้างแรงงาน  ค่าวัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง ค่าเสื่อมราคา วัสดุสิน้เปลือง และค่าใช้จ่ายใน

การผลิตอื่นๆ เรียงตามลําดับตามมูลค่าต้นทุน ซ่ึงวัสดุก่อสร้างหลักของงานฐานราก ได้แก่ คอนกรีตผสมเสร็จ ซีเมนต์ เหล็กเส้น 

นํา้มันดีเซล และสารละลายพยุงหลุมเจาะ (เบนโทไนท์และโพลีเมอร์) โดยราคาของวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดและ

เศรษฐกิจ  

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนจากงานก่อสร้างรวม 1,026.36 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 57.65 ล้านบาท หรือ

เพิม่ขึน้ร้อยละ 5.95 คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้จากงานก่อสร้างร้อยละ 79.33 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารซ่ึงประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายสํานักงาน ภาษีและ

ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น โดยในปี 2556 บริษัทและบริษัมย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเท่ากับ 71.23 ล้าน

บาท เป็นส่วนเฉพาะของบริษัทจํานวน 61.66 ล้านบาท ซ่ึงเพิ่มขึน้จากปีก่อน 16.29 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 35.90 และเป็นส่วน

ของบริษัทย่อยจํานวน 9.57 ล้านบาท  

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้กลับรายการค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญรวม 4.84 ล้านบาท  

สําหรับ ปี 2556 จากผลประกอบการของบริษัทมีกําไรสุทธิเท่ากับ 155.06 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน  77.02 ล้านบาท

หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 98.70  มีกําไรสุทธิต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานในอัตรา 0.61 บาทต่อหุ้น  ส่วนผลประกอบการเม่ือรวมกับบริษัทย่อยมีกําไร

สุทธิเท่ากับ 162.92 ล้านบาท (ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 159.07 ล้านบาท และ เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 3.85 ล้าน

บาท)  

ฐานะทางการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 987.43 ล้านบาทซ่ึงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 697.34 

ล้านบาท   เพิ่มขึน้จากปีก่อนประมาณ 107.12 ล้านบาท  เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจํานวน 290.09 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน

ประมาณ 35.73 ล้านบาท สินทรัพย์ท่ีเพิ่มขึน้ส่วนใหญ่ เป็นการเพิ่มขึน้ในรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 57.28 

ล้านบาท  รายได้ค้างรับท่ียังไม่ได้เรียกชําระเพิ่มขึ้นประมาณ 113.82 ล้านบาท  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นประมาณ 25.97 

ล้านบาท  โดยมีอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์สําหรับปี 2556 เท่ากับร้อยละ 17.79 

ทางด้านหนีส้ิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนีส้ินรวม 360.49 ล้านบาท เป็นประเภทหนีส้ิน

หมุนเวียนจํานวน 334.87 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ประมาณ 71.12 ล้านบาท  โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงในส่วนของเงินเบิกเกิน

บัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้ประมาณ 29.78 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าและตัว๋เงินจ่ายประมาณ 93.51 ล้านบาท และอื่นๆเพิ่มขึน้ประมาณ 

52.17 ล้านบาท  เป็นประเภทหนีส้ินไม่หมุนเวียนจํานวน 25.62 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2555 ประมาณ 7.73 ล้านบาท ซ่ึงเป็นการ

เพิม่ขึน้ในส่วนของหนีส้ินตามสัญญาเช่าซ้ือประมาณ  8.97 ล้านบาท และอื่นๆลดลงประมาณ 1.24 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ตามงบการเงินรวมมีจํานวน 626.94 ล้านบาท โดยในส่วนเฉพาะของ

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 624.29 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนซ่ึงเท่ากับ 425.92 ล้านบาท ทัง้นีใ้นระหว่างปี บริษัทได้จ่ายเงินปัน
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ผลเป็นเงิน 56 ล้านบาท  ตามงบการเงินรวมบริษัทมีอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.58 เท่า  และอัตราผลตอบแทน

ของผู้ถือหุ้นอยู่ท่ีร้อยละ 31.10 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ในปี 2556 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัทแกรนท์ ธอนตัน จํากัด เป็น

จํานวนเงิน 890,000 บาท ซ่ึงเป็นค่าสอบบัญชีท่ีเป็นส่วนเฉพาะของบริษัท 640,000 บาท และส่วนของบริษัทย่อยจํานวน 250,000 

บาท บริษัทไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ท่ีจ่ายให้กับผู้สอบบัญชี สํานักงานผู้สอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีดังกล่าว ทัง้นี ้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบ

การเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซ่ึงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี 
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รายการระหว่างกัน 
 

ในการประกอบธุรกิจ บริษัทได้มีการทํารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย โดยข้อมูลรายละเอียดรายการระหว่างกันได้

เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน 

เม่ือบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ  แล้ว คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่า

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ

ปฏิบัติตามข้อกําหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันและการได้มาหรือการจําหน่ายสินทรัพย์ท่ีสําคัญของ

บริษัท 

 ทัง้นี ้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึน้กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับความจําเป็นของการเข้าทํารายการและความเหมาะสม

ทางด้านราคาของรายการนัน้ โดยพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบ

ราคาท่ีเกิดขึน้จริงกับบุคคลภายนอก ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจ

เกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนําไปใช้

ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้บริษัทจะ

เปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบหรือการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท  

บริษัทได้ยึดถือตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการท่ีเก่ียวโยงกันและ/หรือการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนซ่ึงจะมีการแก้ไขเพิม่เติมการปฏิบัติรวมถึงการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้

ลงทุนทัว่ไปและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การขออนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดไว้ ทัง้นีก้รรมการหรือผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเก่ียวข้องจะไม่มี

สิทธิ์ออกเสียงในกระบวนการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเก่ียวข้อง 

 

นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันรวมทัง้การได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ในอนาคต 

การเข้าทํารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตจะต้องเป็นไปตามมาตรการท่ีได้กําหนดไว้แล้วข้างต้น 
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     (นายเสรี จินตนเสรี)       (นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล) 

   ประธานกรรมการ                          กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ต่อรายงานทางการเงิน 
 

ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและ

วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ ได้กําหนดให้คณะกรรมการ

บริษัทจัดทํางบการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาท่ีเป็นจริงและสมเหตุผล 

 ฝ่ายบริหารได้จัดทํางบการเงินขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยได้เลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติ

โดยสมํ่าเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดทํางบการเงิน รวมทัง้การเปิดเผยข้อมูลท่ี

สําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด ในการตรวจสอบฝ่ายบริหาร

ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดย

ความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว 

 คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกํากับดูแลรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง

ครบถ้วน มีการใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสมํา่เสมอ ตลอดจนสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและ

เหมาะสมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญและเพียง

พอท่ีจะดํารงรักษาทรัพย์สินของบริษัท โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานจากประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบในรายงานประจําปีแล้ว 

 จากวิธีปฏิบัติและการกํากับดูแลข้างต้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานได้ถูกต้อง เช่ือถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง

ทัว่ไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง            
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีนายปัญจะ เสนาดิสัย เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

นายชยัพัฒน์ สหัสกุลและ นายวินิต ช่อวิเชียรเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยกําหนดไว้

เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เร่ือง

คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นวาระประจํา  

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทัง้สิน้ 5 ครัง้ และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทัง้ 3 ท่าน

ทุกครัง้ โดยได้พิจารณาและดําเนินการเร่ืองต่างๆ ดังนี ้

1. สอบทานการรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปีสําหรับปี 2556 ร่วมกับ

ผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหาร เพื่อให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง

ทัว่ไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และเป็นไปตามประกาศของ ก.ล.ต.และ ตลท. ซ่ึงมีการเปิดเผยข้อมูล

อย่างเพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา เช่ือถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทัว่ไปในการนําไปใช้ประกอบการ

ตัดสินใจ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ให้การสนับสนุนและติดตามการนํามาตรฐาน

บัญชีสากล (IFRS) มาปฏิบัติ ตามท่ีสภาวิชาชีพบัญชีและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ได้ให้แนวทางไว้ นอกจากนีใ้นปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมหารือกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย

บริหาร 1 ครัง้ เพื่อให้ความมัน่ใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 

2. การสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจาก

รายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญชี ซ่ึงผู้สอบบัญชี ได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า ไม่พบประเด็น

ข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคัญในปี 2556 นอกจากนัน้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการประเมินระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยรวมทัง้พิจารณาคําถามท่ีใช้ในแบบประเมินท่ีจัดทําขึ้นตามแนวทางของ 

COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) คณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซ่ึงผลการประเมินในปี 

2556 พบว่า หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอ 

เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

3. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ชญตร์ จํากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระต่ออีก  1 ปี และได้

อนุมัติขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายในประจําปี 2557 โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลท. หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท  
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คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการท่ีจะมัน่ใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

5. รายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ในปี 2556 บริษัทไม่มีรายการเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ท่ีเป็นไปตามกฎเกณฑ์

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการท่ีเก่ียวโยงกันและ/หรือการได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของ

บริษัทจดทะเบียน 

หากมีรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะ

พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปี และรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่า

รายการท่ีเกิดขึ้นนัน้สมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้ดําเนินตามเง่ือนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ของ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

6. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ผู้ซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด แล้วมี

ความเห็นว่าเป็นผู้มีความเป็นอิสระ  มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และประกอบวิชาชีพด้วยความเป็น

กลาง ส่งมอบงานตรงตามเวลา รวมทัง้เป็นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับอนุมัติจาก ก.ล.ต. จึงเห็นควรให้ นายสมคิด เตีย

ตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ เลขทะเบียน 3322 หรือนายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรี

สกุล เลขทะเบียน 6624 หรือนางสาวศนัสนีย์ พูลสวัสด์ิ เลขทะเบียน 6977 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2557 และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้

ถือหุ้นต่อไป (ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด จัดหา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีท่ีบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีอื่นได้ และขอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจําปี 2557 มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ทัง้สอง

กรณีข้างต้น) 

7. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายใน  และเห็นว่าฝ่าย

บริหารมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและเพียงพอ และได้บริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับ

ได้ 

8. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกับฝ่ายบริหารในเร่ืองการปฏิบัติของบริษัทตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

โดยสนับสนุนกําหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทําผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทาง

การเงินไม่ถูกต้อง หรือระบบการควบคุมภายในท่ีบกพร่อง ผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบ หรือทางเลขานุการ

บริษัท เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทได้ท่ี info@pylon.co.th โดยบริษัทจะคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสโดยไม่เปิดเผย

ช่ือผู้แจ้งเบาะแส ทัง้นีใ้นปี 2556 บริษัท ไม่ได้รับการร้องเรียนใดๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย และจากผลการรายงานการ

กํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจําปี 2556 ซ่ึงจัดทําโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สนับสนุน

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้

รายงานว่าบริษัทมีผลคะแนนเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับดี  
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9. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบปีละหน่ึงครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมา

ครบถ้วนตามท่ีได้รับมอบหมาย และหน้าท่ีความรับผิดชอบสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติท่ีดีของ ตลท.  

10. คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยไตรมาสละ  1 ครัง้ 

จากการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุม

ภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม รวมทัง้มีกระบวนการท่ีช่วยให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ตลอดจนมีการจัดทําและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ และทันเวลา และมีการ

เปิดเผยข้อมูลในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายปัญจะ เสนาดิสัย) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 2 ท่าน และกรรมการท่ีไม่เป็น

ผู้บริหาร 1 ท่าน ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีนาย

วินิต ช่อวิเชียร เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นายวงศ์ชยั แสงอารยะกุล และนายชยัพัฒน์ สหัสกุล

เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยในรอบปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน ได้มีการประชุมทัง้สิ ้น 2 ครัง้ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกคนเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ โดยได้

พิจารณาและดําเนินการเร่ืองต่างๆ ดังนี ้

1. พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทัง้คุณสมบัติของกรรมการ  

2. พิจารณาคัดเลือก สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และเสนอช่ือเป็น

กรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ 

3. พิจารณาการจัดสรรค่าตอบแทนของคณะกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2555 ภายในวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ

จากผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรท่ีได้กําหนดไว้ 

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 2555 และกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 

และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

5. พิจารณางบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน โบนัส เบีย้ประชุม ประจําปี 2556 

โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนเฉล่ียของอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทนเฉล่ียของตลาดเอ็ม เอ ไอ ค่าตอบแทนเฉล่ีย

ของบริษัทท่ีมีระดับรายได้ และกําไรสุทธิใกล้เคียงกัน ปริมาณงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อนําเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ 

6. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจําปี  2556 

และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

7. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ครอบคลุมและชดัเจนยิ่งขึ้นตามกฎหมายท่ีมี

การเปล่ียนแปลง  

จากการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทได้

คัดเลือกและสรรหาผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 

รวมทัง้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของผู้ท่ีจะได้รับคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการ รวมถึงโครงสร้างและ

องค์ประกอบท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ท่ี

กําหนดไว้อย่างเหมาะสม และภายในวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครัง้ท่ีมีการประชุม 

  

 
                                      (นายวินิต ช่อวิเชียร) 

                                  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ    ผูถ้อืหุ้นของบริษัท ไพลอน จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม 

สําหรับปีสิน้สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่นๆ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบ

การเงินเฉพาะของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 งบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สําหรับปีสิน้สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุสรุป

นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่นๆ  

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

 

ผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินของไทย และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจาก

การแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  

 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบัญชี 

 

ข้าพเจา้เป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย ซ่ึงกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ

ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคัญหรือไม่ 
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การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบ

การเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกล่าว ผู้สอบ

บัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของบริษัท เพื่อออกแบบ

วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

บริษัท การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบัญชีท่ีจัดทําขึน้โดยผู้บริหาร รวมทัง้การประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รวบรวมมานัน้เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้า 

 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวข้างต้นแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และผลการดําเนินงานรวมและกระแส

เงินสดรวมสําหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2556 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันเฉพาะของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) โดย

ถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 

 

นายสมคิด  เตียตระกูล 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ทะเบียนเลขท่ี 2785 

 

กรุงเทพมหานคร 

20 กุมภาพันธ์ 2557 
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บรษัิท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 

 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

  

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัด เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2545 โดยดําเนินธุรกิจให้บริการงานฐานราก 

รับจ้างหล่อเสาเข็ม ทําเสาเข็มประเภทต่างๆ และให้บริการรับเหมาก่อสร้าง 

  

บริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2548 และ หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนซ้ือขายใน

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตัง้แต่วันท่ี 23 ธันวาคม 2548 สํานักงานจดทะเบียนของ

บริษัทตัง้อยู่เลขท่ี 170/16 ซอยสามมิตร (สุขุมวิทซอย 16) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

10110 

 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงินรวม 

 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

 

งบการเงินนีไ้ด้จัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทัว่ไปท่ีประกาศใช้ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และ

มาตรฐานการบัญชี ท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 การแปลงบการเงินฉบับนีเ้ป็นภาษาอ่ืน ให้ยึดถืองบการเงินท่ีจัดทําขึน้เป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ์ 

 

งบการเงินนีไ้ด้จัดทําขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะ 

 

ในระหว่างปี 2556 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ใน

ปี 2555 และการตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับงบ

การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2557 ฝ่ายบริหารของบริษัทได้พิจารณาถึงผลกระทบของ

มาตรฐานบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านีเ้ม่ือนํามาถือปฏิบัติแล้ว 

 

งบการเงินนีจ้ัดทําขึน้โดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับท่ีใช้สําหรับการจัดทํางบการเงินสําหรับปีสิน้สุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ยกเว้นการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได้มาถือปฏิบัติดังต่อไปนี ้

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ 

 

มาตรฐานฉบับนีกํ้าหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และ

หนีส้ินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและท่ีใช้ในการคํานวณภาษีเงินได้ เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนีส้ินภาษีเงิน

ได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด  เริ่มตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้เปล่ียนแปลงนโยบาย

การบัญชีดังกล่าวและปรับย้อนหลังงบการเงินของปีก่อนท่ีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เสมือนหน่ึงว่าบริษัทและบริษัทย่อย

รับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาโดยตลอดในปีก่อนๆ  
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ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ 

 

เริ่มตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ 

โดยปรับปรุงผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี ้

 

(หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555  1 มกราคม 2555 

งบแสดงฐานะการเงิน     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิม่ขึน้  2,168,469  2,728,797  2,655,940 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิม่ขึน้  163,159  237,169  545,963 

กําไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรรเพิม่ขึน้ – สุทธิ  2,005,310  2,491,628  2,109,977 

  

(หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

  2556  2555 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิม่ขึน้ (ลดลง) 486,318  (381,651) 

กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานเพิม่ขึน้ (ลดลง) (บาทต่อหุ้น) (0.002)  0.002 

  

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต่องบการเงิน มีดังนี ้: 

 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

   

รายการปรับปรุงกําไรสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ย้อนหลัง  2,109,977 

ผลกระทบระหว่างปี 2555 – สุทธิ   381,651 

รายการปรับปรุงกําไรสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ย้อนหลัง – สุทธิ  2,491,628 

 

2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมนีไ้ด้รวมงบการเงินของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย คือ 

 

  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)   

ช่ือบริษัทย่อย  2556 2555  ลักษณะธุรกิจ 

       

บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด  51  51  ให้บริการรับออกแบบ ก่อสร้าง ท่ีปรึกษา และ

ตกแต่งสําหรับสิง่ปลูกสร้างต่างๆ 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ยอดสินทรัพย์ของบริษัทย่อยซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวมคิดเป็นร้อยละ 18.37 และ 

ร้อยละ 11.56 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ รายได้สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ของบริษัทย่อยซ่ึง

รวมอยู่ในงบการเงินรวมคิดเป็นร้อยละ 16.12 และ ร้อยละ 9.91 ของรายได้รวม ตามลําดับ  

 

ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย และยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อยได้ตัดออกจากงบการเงินรวม

แล้ว 

 

งบการเงินรวมจัดทําขึน้โดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีท่ีเหมือนกันสําหรับการจัดทํางบการเงินเฉพาะ

ของบริษัท หรือเหตุการณ์ทางบัญชีท่ีคล้ายคลึงกัน 

 

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 

การรับรู้รายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

  

รายได้ 
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง รับรู้ตามอัตราส่วนของงานก่อสร้างท่ีแล้วเสร็จจากการประเมินของวิศวกรของบริษัท รายได้ท่ีรับรู้

แล้วแต่ยังไม่ถึงกําหนดเรียกชําระตามสัญญา แสดงไว้เป็น “รายได้ค้างรับท่ียังไม่ได้เรียกชําระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

รายได้ค่าเช่า รับรู้ตามระยะเวลาเช่า รายได้จากการให้บริการรับรู้เม่ือได้ให้บริการแล้วเสร็จ 

 

ต้นทุน 
ต้นทุนงานก่อสร้าง บันทึกตามอัตราส่วนร้อยละของงานท่ีทําเสร็จของต้นทุนโดยประมาณ โดยจะบันทึกสํารองเผ่ือผลขาดทุนสําหรับ

โครงการก่อสร้างทัง้จํานวน เม่ือทราบแน่ชัดว่าโครงการก่อสร้างนัน้จะประสบผลขาดทุน ผลต่างระหว่างต้นทุนท่ีบันทึกตาม

อัตราส่วนร้อยละของงานที่ทําเสร็จของราคาต้นทุนโดยประมาณและต้นทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นจริงบันทึกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน

หรือหนีส้ินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน แล้วแต่ต้นทุนท่ีเกิดขึน้จริงจะสูงกว่าหรือตํา่กว่าต้นทุนโดยประมาณ 

 

ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทท่ีมีสภาพคล่องสูง (ซ่ึงไม่ได้ใช้เป็น

หลักประกัน) และพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดท่ีแน่นอนเม่ือครบกําหนด ซ่ึงมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อย 

 

เงินลงทุนชัว่คราว 

เงินลงทุนชัว่คราว ประกอบด้วย เงินฝากประจํา และตัว๋สัญญาใช้เงินท่ีครบกําหนดไม่เกิน 1 ปี โดยแสดงตามมูลค่ายุติธรรม  

 

ลูกหนีก้ารค้า 

ลูกหนีก้ารค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญไว้เท่ากับจํานวนท่ี

คาดว่าจะเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ทัง้นี้โดยประมาณขึ้นจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้ และพิจารณาถึงสถานะของลูกหนี้ใน

ปัจจุบัน 
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วัสดุและอะไหล่คงเหลือ 

  สินค้าคงเหลือ - วัสดุและอะไหล่ แสดงตามราคาทุนโดยใช้เกณฑ์ถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะตํา่

กว่า วัสดุและอะไหล่ จะถือเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนงานก่อสร้างเม่ือมีการเบิกใช้ 

 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท บันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุน การด้อยค่าของเงินลงทุนใน

บริษัทย่อยจะบันทึกเป็นค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน เม่ือมีสิง่บ่งชีถึ้งการด้อยค่า 

 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุน ซ่ึงคํานวณจากราคาซ้ือสินทรัพย์ทัง้ท่ีเป็นเงินสดและจํานวนเทียบเท่า    เงินสดใน

การทําให้สินทรัพย์นัน้อยู่ในสถานท่ีหรือสภาพท่ีพร้อมท่ีจะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ อาคาร และอุปกรณ์ แสดงในงบแสดงฐานะ

การเงินด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ต้นทุนและค่าเสื่อมราคาสะสมของทรัพย์สินจะถูกตัดออกจากบัญชีเม่ือทรัพย์สิน

ถูกขายหรือเลิกใช้งาน ส่วนกําไรขาดทุนจากการขายทรัพย์สินเหล่านัน้จะแสดงรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

บริษัทและบริษัทย่อยคิดค่าเสื่อมราคา อาคาร และอุปกรณ์ ด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยพิจารณาแต่ละส่วนแยก

ต่างหากจากกันเม่ือแต่ละส่วนประกอบนัน้มีสาระสําคัญและมีอายุการใช้งานต่างกัน อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์มี

ดังนี ้

 

  ปี 

อาคารและสิง่ปลูกสร้างโรงงาน  20 

อาคารสํานักงานและส่วนปรับปรุง  5 - 20 

เคร่ืองจักร  10 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์  5 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้สํานักงาน  3 - 5 

ยานพาหนะ  5 

 

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสําหรับท่ีดินและเคร่ืองจักรระหว่างติดตัง้  

รายจ่ายเก่ียวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้มีสภาพดีขึน้ จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซม ค่า

บํารุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดขึน้ 

 

สัญญาเช่า – กรณีท่ีบริษัท และบริษัทย่อยเป็นผู้เช่า 

การเช่าอุปกรณ์ ซ่ึงพิจารณาว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทัง้หมดได้โอนให้บริษัทแล้ว ถือเป็นสัญญาเช่า

การเงิน บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกมูลค่าของสินทรัพย์เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรือ

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า โดยจํานวนเงินท่ีต้องจ่ายจะแบ่งเป็น

ส่วนของหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อให้จํานวนเงินท่ีต้องจ่ายในแต่ละงวดมีจํานวนคงท่ี ค่าเช่าซ่ึงต้องจ่ายตามภาระ

ผูกพันหักกับค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน จะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุของการใช้งาน

โดยประมาณของสินทรัพย์นัน้  

 

การเช่าสินทรัพย์โดยท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของยังคงตกอยู่กับผู้ให้เช่า จะถูกจัดเป็นสัญญาเช่า

ดําเนินงาน การชําระเงินภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงาน จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอด



บริษัท ไพลอน จาํกดั (มหาชน) 68 
 

 

ร
า

ย
ง

า
น

ป
ร

ะจ
ํา

ปี
 
2
5
5
6
 

 

อายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการยกเลิกสัญญาเช่าดําเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบีย้ปรับท่ีต้องจ่ายให้ผู้ให้เช่า 

จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการยกเลิกสัญญา 

 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ณ วันสิน้ปีบัญชี บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ของสินทรัพย์ว่ามีการด้อยค่าหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ว่ามีการด้อยค่า 

บริษัทและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หากราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าท่ีคาด

ว่าจะได้รับคืน บริษัท และบริษัทย่อยปรับปรุงลดมูลค่าของสินทรัพย์นัน้ลดลงให้เท่ากับมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ผล

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึงราคาขายสุทธิ

หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นัน้แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

 

ภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวด ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีถูกรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนท่ีเก่ียวกับรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีท่ีบริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะต้องจ่ายชําระหรือจะขอคืนได้ตามสิทธิทางภาษี โดยคํานวณจาก

กําไรหรือขาดทุนประจําปีท่ีต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกับรายการในปีก่อนๆ 

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึน้ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์และหนีส้ิน กับจํานวนสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีใช้ในทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีท่ีคาดว่า

จะใช้กับผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลับรายการ โดยใช้อัตราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิน้รอบ

ระยะเวลารายงาน 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถนํามาหักกลบกันได้เม่ือบริษัทและบริษัทย่อยมี

สิทธิตามกฎหมายท่ีจะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนีส้ินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้นี้

ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกัน หรือหน่วยภาษีต่างกัน เม่ือบริษัทและบริษัทย่อย

มีความตัง้ใจจะจ่ายชําระหนีส้ินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ หรือตัง้ใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชําระ

หนีส้ินในเวลาเดียวกัน 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพื่อเสียภาษีเงินได้ในอนาคตจะมี

จํานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุก

วันสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง 

 

ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับท่ี 530 ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2554 อัตราภาษีเงินได้จะลดลงจากอัตราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ใน

ปี 2555 และจะลดลงเป็นร้อยละ 20 ในปี 2556 และ 2557 

 

บุคคลและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท ไม่ว่าจะเป็นโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท 
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นอกจากนี ้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญกับบริษัท 

ผู้บริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ท่ีมีอํานาจในการวางแผนและกําหนดทิศทางการดําเนินงานของบริษัท 

 

กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

 กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปีด้วยจํานวนหุ้นสามัญท่ีออกจําหน่ายและรับชําระแล้วโดยวิธีถัว

เฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้นสามัญท่ีมีอยู่ระหว่างปี 

 

กําไรต่อหุ้นปรับลด 

กําไรต่อหุ้นปรับลด คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปีด้วยผลรวมของจํานวนหุ้นสามัญ ณ วันสิน้ปีกับจํานวนหุ้นสามัญท่ี

บริษัทต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่า (ใบสําคัญแสดงสิทธิ) ทัง้สิน้ให้เป็นหุ้นสามัญ โดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก ตาม

ระยะเวลาท่ีสมมติว่ามีการแปลงหุ้นเกิดขึน้ ณ วันท่ีออกหุ้นสามัญเทียบเท่า 

 

ผลประโยชน์พนักงาน 

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลีย้งชีพเป็นค่าใช้จ่ายตาม

เกณฑ์คงค้าง 

 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

บริษัท บริษัทย่อยและพนักงานบริษัทได้ร่วมกันจัดตัง้กองทุนสํารองเลีย้งชีพชนิดจ่ายสมทบ ซ่ึงพนักงานและบริษัทและบริษัท

ย่อยจ่ายสมทบเป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลีย้งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินท่ีบริษัทและบริษัท

ย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)  

บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษัทและบริษัท

ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน  

 

บริษัทคํานวณหนีส้ินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ 

(Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทย่อยคํานวณหนีส้ินตามโครงการผลประโยชน์หลังออก

จากงานของพนักงานของบริษัทย่อย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซ่ึงคํานวณโดยบริษัทย่อยเอง บริษัทย่อยคาดว่าจะมีพนักงานของบริษัทย่อยทํางานจนครบ

เกษียณอายุตามนโยบายของบริษัทย่อยจํานวนน้อยและจํานวนเงินสําหรับหนีส้ินผลประโยชน์พนักงานไม่มีสาระสําคัญต่องบ

การเงินโดยรวม จึงไม่ได้ว่าจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัยคํานวณภาระผูกพันสําหรับภาระผูกพันภายใต้โครงการดังกล่าว 

 

การจ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลจ่าย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงท่ีประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงิน

ปันผล 

       

การใช้ประมาณการทางการบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทัว่ไป บริษัทและบริษัทย่อยต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐาน

หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจํานวนเงินท่ีเก่ียวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน และการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ

สินทรัพย์และหนีส้ินท่ีอาจจะเกิดขึน้ ซ่ึงผลท่ีเกิดขึน้จริงอาจแตกต่างจากจํานวนท่ีได้ประมาณการไว้ 
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ประมาณการหนีส้ินและค่าใช้จ่าย และสินทรัพย์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

บริษัท และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงินเม่ือมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือเป็นภาระ

ผูกพันท่ีค่อนข้างแน่นอนท่ีมีผลสืบเน่ืองจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงอาจทําให้บริษัทหรือบริษัทย่อยต้องชําระหรือชดใช้ตามภาระ

ผูกพันนัน้ และจํานวนท่ีต้องชดใช้ดังกล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สินทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึน้จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์

แยกต่างหาก เม่ือมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอน 

 

4. การประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ข้อสมมติฐาน การใช้ดุลยพินิจ และการจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน 

 

4.1 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ 

 

ก. การรับรู้รายได้จากการก่อสร้าง 

 

ระดับความสําเร็จของงานของแต่ละสัญญาก่อสร้าง ประเมินโดยวิศวกรของบริษัทและบริษัทย่อยซ่ึงพิจารณาจากข้อมูล

ท่ีมีอยู่ทัง้หมด ณ วันท่ีรายงาน โดยให้ความสําคัญเก่ียวกับเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ งานท่ีทําแล้ว และประมาณการต้นทุนท่ี

จะต้องใช้ในการทํางานให้เสร็จ ทัง้นีข้้อสมมติฐานท่ีสําคัญต้องใช้การประมาณการสําหรับต้นทุนทัง้หมดและส่วนท่ีจะได้รับ

ชดเชยจากคําสัง่เปล่ียนแปลงรายละเอียดของงาน ซ่ึงจะมีผลกระทบกับการคํานวณอัตราส่วนงานท่ีทําเสร็จ ต้นทุนและ

รายได้ท่ีเกิดขึน้จริงอาจจะสูงกว่าหรือตํา่กว่าท่ีประมาณการไว้ ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงมีผลกระทบต่อรายได้

และกําไรท่ีรับรู้ในปีถัดไปโดยการปรับปรุงจํานวนเงินท่ีได้บันทึกสะสมไว้ 

 

ข. การด้อยค่าของลูกหนีก้ารค้า 

 

บริษัทและบริษัทย่อยได้บันทึกค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญเพื่อให้รับรู้ถึงการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าอันเกิดมาจากการท่ี

ลูกค้าไม่มีความสามารถในการชําระหนี ้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญนัน้ประเมินจากประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวง

หนีค้วบคู่กับการสอบทานยอดคงเหลือของลูกหนีค้งเหลือ ณ วันสิน้ปี 

 

ค. อาคาร และอุปกรณ์ 

 

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากของอาคารและอุปกรณ์ทุกสิน้ปี โดยจะทบทวนค่าเสื่อม

ราคาเม่ืออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจําหน่าย

สินทรัพย์ท่ีเสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป 

 

ง. สํารองเผ่ือผลขาดทุนสําหรับโครงการก่อสร้าง 

 

บริษัทและบริษัทย่อยสอบทานงานระหว่างก่อสร้าง เพื่อพิจารณาข้อบ่งชี้ว่ามีผลขาดทุนสําหรับโครงการก่อสร้างหรือไม่ 

ถ้ามีผลขาดทุนสําหรับโครงการก่อสร้างเกิดขึน้ จะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าต้นทุน

สูงกว่ารายได้ตามสัญญาโดยใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร 

 

จ. ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน 

 

บริษัทพิจารณาค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน เม่ือพบว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวลดลงอย่างมี

สาระสําคัญและเป็นระยะเวลานาน ซ่ึงความมีสาระสําคัญและระยะเวลานัน้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร  
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4.2 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน 

 

วัตถุประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อยในการบริหารทุนนัน้ เพื่อดํารงไว้ซ่ึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองของ

บริษัท และบริษัทย่อย เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น และเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีมีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดํารงไว้ซ่ึงโครงสร้าง

ของทุนท่ีเหมาะสม เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน และเพื่อรักษาอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนไม่ให้เกินข้อกําหนดของสัญญาเงิน

กู้ยืม 

 

ในการดํารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทและบริษัทย่อยอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล การออกหุ้นใหม่หรือออกหุ้น

กู้เพื่อชําระหนีเ้ดิม หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี ้

 

5. รายการบัญชีกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 

 

บริษัทมีรายการบัญชีท่ีมีสาระสําคัญกับผู้ท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยท่ีมีสาระสําคัญท่ีรวมไว้ในงบการเงินใช้

ราคาตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดทัว่ไป หรือเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงกันไว้สําหรับรายการท่ีไม่มีราคาตลาด  

 

ยอดคงเหลือท่ีสําคัญกับบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี ้

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  2556 2555  2556 2555 

ยอดคงเหลอืกับบริษัท เอ็กซิลอน จาํกดั (บรษัิทยอ่ย)        

ลูกหนีก้ารค้า -  -  54,375,706  22,671,613 

ลูกหนีอ้ื่น  -  -  1,876,347  2,159,867 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อย  -  -  68,000,000  12,500,000 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่างาน -  -  23,412,689  49,783,818 

เจ้าหนีเ้งินประกันผลงาน -  -  14,823,458  12,154,992 

เจ้าหนีก้ารค้า -  -  16,489  - 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -  -  84,619,166  77,535,193 

         

หนีส้นิตามภาระผูกพันสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน         

    ผู้บริหารคนสําคัญ  1,517,714  1,297,702  1,454,379  1,246,155 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อยมีอัตราดอกเบีย้ร้อยละ MLR - 1.0 ต่อปี และ MLR + 

0.5 ต่อปี ของธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง ตามลําดับ เงินกู้ยืมดังกล่าวได้คํา้ประกันโดยกรรมการท่านหน่ึงของบริษัทย่อย มี

กําหนดชําระในระหว่างวันท่ี 2 มกราคม 2557 ถึง 12 มิถุนายน 2557 

 

รายการระหว่างกันกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องท่ีสําคัญสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 
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                                                 (หน่วย : บาท) 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

   สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 นโยบายการกําหนดราคา  2556  2555  2556  2555 

รายได้ส่วนต่างราคาจากการ

จัดหาวัสดุ 

ตามอัตราท่ีตกลงร่วมกัน  -  -  519,854  299,971 

ค่าธรรมเนียมบริหาร ราคาตามสัญญา  -  -  600,000  800,000 

รายได้อื่น ตามราคาท่ีตกลงร่วมกัน  -  -  9,074,654  7,678,352 

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างราคาจากการ 

จัดหาวัสดุ 

ตามอัตราท่ีตกลงร่วมกัน  -  -  303  25,163 

ค่าจ้างบริหารและควบคุมงาน ตามราคาท่ีตกลงร่วมกัน  -  -  247,597  61,927 

ค่าบริหารจัดการเน่ืองจาก

โครงการล่าช้า 

ตามราคาท่ีตกลงร่วมกัน  -  -  -  1,533,677 

ค่าจ้างเหมาช่วง ตามราคาท่ีตกลงร่วมกัน  -  -  156,644,334  135,596,152 

ค่าใช้จ่ายอื่น ตามราคาท่ีตกลงร่วมกัน  -  -  21,517  2,604,557 

    

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารท่ีสําคัญ         

ผลประโยชน์ระยะสัน้ของกรรมการและผู้บริหาร  16,253,030  13,555,932  14,922,230  12,225,132 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน   220,012  205,071  208,224  193,283 

รวม   16,473,042  13,761,003  15,130,454  12,418,415 

 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2556 2555  2556 2555 

      

เงินสด  2,071,978  1,142,079 1,021,978  762,079 

เงินฝากธนาคาร – กระแสรายวัน 4,583,630  103,262 79,061  102,262 

เงินฝากธนาคาร – ออมทรัพย์ 104,699,509  52,833,685 104,630,175  52,806,871 

รวม 111,355,117  54,079,026  105,731,214  53,671,212 

 

ในระหว่างปี 2556 เงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย์มีอัตราดอกเบีย้ร้อยละ 0.75 – 2.00 ต่อปี  
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7. เงินลงทุนชัว่คราว 

 

       (หน่วย : บาท) 

       งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 อัตรา 

ดอกเบีย้ต่อปี 

  

ระยะเวลา 

 

2556 2555 

 

2556 2555 

            

เงินฝากประจํา คงท่ีร้อยละ  

1.45 – 2.85 

  

3 – 6 

เดือน 

 

11,254,297 

 

734,341 

 

11,116,543 

 

664,946 

ตัว๋สัญญาใช้เงิน คงท่ีร้อยละ 

2.25 – 2.75 

  

7 – 30 วัน 

 

40,000,000 

 

64,032,539 

 

40,000,000 

 

64,032,539 

     รวม     51,254,297  64,766,880  51,116,543  64,697,485 

 

8. ลูกหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ – สุทธ ิ

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ลูกหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับแยกตามอายุหนีท่ี้ค้างชําระมีดังนี ้

 

   (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2556 2555  2556 2555 

ลูกหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ – ลูกค้าทัว่ไป        

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 8,394,501  46,354,677  8,394,501  46,322,697 

ค้างชําระ 1 – 30 วัน 19,649,667  27,890,120  19,489,781  26,385,866 

ค้างชําระ 31 – 60 วัน 422,123  84,035  -  - 

ค้างชําระ 61 – 90 วัน 1,185,971  1,660,747  1,088,047  1,345,212 

ค้างชําระ 91 – 180 วัน 8,193,034  4,626,675  230,553  2,215,660 

ค้างชําระ 181 – 360 วัน 847,398  4,382,302  51,983  1,278,902 

มากกว่า 360 วันขึน้ไป 15,951,686  19,955,536  14,904,514  17,433,442 

รวม 54,644,380  104,954,092  44,159,379  94,981,779 

หัก ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (4,323,442)  (8,559,510)  (4,323,442)  (7,888,031) 

สุทธิ 50,320,938  96,394,582  39,835,937  87,093,748 

ลูกหนีก้ารค้า – บริษัทย่อย        

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ       -        -  5,005,138  2,258,647 

ค้างชําระ  1 – 30 วัน       -        -  3,007,287  1,172,477 

ค้างชําระ 31 – 60 วัน       -        -  3,885,428  853,641 

ค้างชําระ 61 – 90 วัน       -        -  7,211,017  889,815 

ค้างชําระ 91 – 180 วัน       -        -  9,945,714  12,573,954 

ค้างชําระ 181 – 360 วัน       -        -  15,301,942  2,118,606 

มากกว่า 360 วันขึน้ไป       -        -  10,019,180  2,804,473 

รวม       -        -  54,375,706  22,671,613 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีลูกหนีก้ารค้าท่ีมียอดค้างชําระมากกว่า 360 วัน ท่ีไม่ได้ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะ

สูญ จํานวน 10.58 ล้านบาท และ 9.55 ล้านบาท ตามลําดับ ซ่ึงบริษัทมีข้อตกลงจะทําการหักกลบหนีกั้บเจ้าหนีก้ารค้ารายหน่ึง

ของบริษัทเป็นจํานวนเงินรวม 9.47 ล้านบาท ดังนัน้บริษัทจึงไม่ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของจํานวนเงินดังกล่าว  คงเหลือ

ลูกหนีร้ายอื่นท่ีบริษัทไม่ได้ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญจํานวน 1.11 ล้านบาท และ 0.08 ล้านบาท ตามลําดับ เน่ืองจากบริษัทคาด

ว่าจะเก็บเงินได้ทัง้จํานวน 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีลูกหนีก้ารค้า – บริษัทย่อย ท่ีมียอดค้างชําระมากกว่า 360 วัน จํานวน 10.02 ล้านบาท 

ผู้บริหารเช่ือว่าบริษัทสามารถเก็บยอดค้างชําระได้ เน่ืองจากบริษัทย่อยเริ่มมีผลกําไรจากการดําเนินงานสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2556 และบริษัทย่อยมีรายได้ค้างรับท่ียังไม่ได้เรียกชําระ เน่ืองจากรับจ้างทํางานให้กับบริษัทจํานวน 84.61 ล้านบาท 

ทัง้นีห้ากบริษัทย่อยส่งมอบงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้รับชําระเงินจากบริษัทแล้ว บริษัทย่อยจะสามารถชําระยอดค้างชําระ

ให้แก่บริษัทเต็มจํานวน ดังนัน้ บริษัทจึงไม่ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญสําหรับจํานวนเงินดังกล่าว 

 

9. รายได้ค้างรับท่ียังไม่ได้เรียกชําระและงานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา  

 

บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อมูลเก่ียวกับงานระหว่างก่อสร้าง ดังนี ้

 

   (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2556 2555  2556 2555 

        

ต้นทุนการก่อสร้างบวกกําไรตามสัดส่วนของ 

     งานท่ีเสร็จท่ีคํานวณโดยวิศวกร 1,782,851,017 

  

1,275,271,548 

 

1,262,867,484 

  

971,921,907 

บวก ต้นทุนระหว่างก่อสร้างตามสัญญาค้างจ่าย  12,768,811  8,298,252  7,215,699  4,956,425 

หัก   เงินงวดท่ีเรียกเก็บจากผู้จ้างจนถึง 

      ปัจจุบันตามสัญญา (1,468,966,571) 

 

(1,083,898,026) 

 

(1,020,313,841) 

 

(805,027,575) 

ยอดคงเหลือของรายได้ท่ีรับรู้และ 

งานระหว่างก่อสร้าง 326,653,257 

 

199,671,774 

 

249,769,342 

 

171,850,757 

หัก  ต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา (31,947,426)  (18,780,851)  (2,573,125)  (6,971,149) 

รายได้ค้างรับท่ียังไม่ได้เรียกชําระ 294,705,831  180,890,923  247,196,217  164,879,608 

 

10. ลูกหนีเ้งินประกันผลงาน – สุทธ ิ 

 

    (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2556 2555  2556 2555 

        

ลูกหนีป้ระกันผลงาน 76,607,957  69,871,734  51,167,849  47,842,387 

หัก ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (6,870,936)  (7,475,873)  (839,554)  (909,695) 

สุทธิ 69,737,021  62,395,861  50,328,295  46,932,692 
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ลูกหนีเ้งินประกันผลงานเป็นเงินท่ีลูกค้าหักเพื่อประกันผลงานในอัตราร้อยละ 5 – 10 ของจํานวนเงินท่ีเรียกเก็บในแต่ละงวด โดย

จะได้รับคืนเม่ือโครงการได้รับการตรวจรับตามสัญญาจากลูกค้าแล้ว 

 

11. เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระผูกพัน 

  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินฝากธนาคารจํานวนรวม 41.44 ล้านบาท และ 35.62 ล้าน

บาทตามลําดับ ท่ีใช้เป็นหลักทรัพย์คํา้ประกันการออกหนังสือคํา้ประกันการปฏิบัติตามสัญญาของบริษัท และวงเงินเบิกเกินบัญชี 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธ ิ

 
       (หน่วย : บาท) 

       งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

   ทุนชําระแล้ว (พันบาท)  
อัตราส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
 วิธีราคาทุน 

 ประเภทกิจการ  2556 2555  2556 2555  2556 2555 

บริษัทย่อย 

บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด 

 

 

 

ให้บริการรับออกแบบ 

ก่อสร้าง ที่ปรึกษา 

และตกแต่งสําหรับสิง่

ปลูกสร้างต่างๆ 

 

80,000,000  80,000,000  51  51  40,799,970   40,799,970 

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า          (15,299,970)  (15,299,970) 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ          25,500,000  25,500,000 

 

13. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2555  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอนเข้า (ออก)  2556 

ราคาทนุ          

ที่ดิน 31,729,641          -          -          -  31,729,641 

อาคารและสิง่ปลูกสร้างโรงงาน 33,172,184          -          -          -  33,172,184 

อาคารสํานักงานและส่วนปรับปรุง 13,432,583          -          -          -  13,432,583 

เคร่ืองจักร 210,082,163 34,137,175  (330,000)          -  243,889,338 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 96,951,044 19,770,678  (7,100)  5,312,216  122,026,838 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้สํานักงาน 8,023,127  1,019,211          -          -  9,042,338 

ยานพาหนะ 32,950,914  3,959,210          -          -  36,910,124 

เคร่ืองจักรระหว่างติดตัง้ 2,907,075  3,829,217          -  (5,312,216)  1,424,076 

รวม 429,248,731  62,715,491  (337,100)          -  491,627,122 

ค่าเสือ่มราคาสะสม          

อาคารและสิง่ปลูกสร้างโรงงาน 12,550,606  1,850,323          -          -  14,400,929 

อาคารสํานักงานและส่วนปรับปรุง 7,469,316  486,933          -          -  7,956,249 

เคร่ืองจักร 116,557,009 18,416,460  (76,578)          -  134,896,891 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 63,822,563 10,864,317  (1,695)          -  74,685,185 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้สํานักงาน 5,980,462 998,933          -          -  6,979,395 

ยานพาหนะ 22,567,565 3,868,834          -          -  26,436,399 

   รวม 228,947,521 36,485,800  (78,273)          -  265,355,048 
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มูลค่าสทุธติามบัญชี 200,301,210        226,272,074 

การปันสว่นค่าเสื่อมราคา          

ต้นทุนบริการ 29,683,553        33,171,653 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,352,258        3,314,147 

รวม 32,035,811        36,485,800 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 อุปกรณ์ ซ่ึงหักค่าเสื่อมราคาเต็มจํานวนแล้วแต่บริษัทและบริษัทย่อยยังคงใช้งานอยู่ มี

ต้นทุน 54.30 ล้านบาท และ 51.18 ล้านบาท ตามลําดับ 

 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2555  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอนเข้า (ออก)  2556 

ราคาทนุ          

ที่ดิน 31,729,641          -          -          -  31,729,641 

อาคารและสิง่ปลูกสร้างโรงงาน 33,172,184          -          -          -  33,172,184 

อาคารสํานักงานและส่วนปรับปรุง 13,432,583         -          -          -  13,432,583 

เคร่ืองจักร 208,222,163 32,607,175          -          -  240,829,338 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 86,985,900 12,154,992  (7,100)  5,312,216  104,446,008 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้สํานักงาน 7,458,123  770,910          -          -  8,229,033 

ยานพาหนะ 30,326,399  2,949,943          -          -  33,276,342 

เคร่ืองจักรระหว่างติดตัง้ 2,907,075  3,754,676          -  (5,312,216)  1,349,535 

รวม 414,234,068  52,237,696  (7,100)          -  466,464,664 

ค่าเสือ่มราคาสะสม          

อาคารและสิง่ปลูกสร้างโรงงาน 12,550,606  1,850,323          -          -  14,400,929 

อาคารสํานักงานและส่วนปรับปรุง 7,469,316  486,933          -          -  7,956,249 

เคร่ืองจักร 116,487,022  18,095,929          -          -  134,582,951 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 61,861,667  8,064,677  (1,695)          -  69,924,649 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้สํานักงาน 5,740,577  805,660          -          -  6,546,237 

ยานพาหนะ 21,903,138  3,210,038          -          -  25,113,176 

รวม 226,012,326  32,513,560  (1,695)          -  258,524,191 

มูลค่าตามบัญชี 188,221,742        207,940,473 

การปันสว่นค่าเสื่อมราคา          

ต้นทุนบริการ 28,281,784        30,051,480 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,775,338        2,462,080 

รวม 30,057,122        32,513,560 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ท่ีดินและอาคารติดภาระคํา้ประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้ และเงินกู้

ยืมระยะยาวจากธนาคาร (หมายเหตุ 14 และ 15) 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 อุปกรณ์ ซ่ึงหักค่าเสื่อมราคาเต็มจํานวนแล้วแต่บริษัทยังคงใช้งานอยู่ มีจํานวน 53.83 

ล้านบาท และ 51.18 ล้านบาท ตามลําดับ 
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14. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้ 

 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินเป็นตัว๋สัญญาใช้เงินขายลดเป็นจํานวนรวม 18.85 ล้านบาท  

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีวงเงินเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร 3 แห่ง จํานวนรวม 32 ล้านบาท โดยเงิน

เบิกเกินบัญชีดังกล่าวคํา้ประกันโดยการจดจํานองท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวมทัง้กรรมสิทธิ์ห้องชุดของบริษัท และเงินฝาก

ธนาคารจํานวน 2.50 ล้านบาท  

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจํานวน 10.94 ล้านบาท  

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและสินเช่ืออื่นๆ ท่ียังไม่ได้ใช้เป็นจํานวนรวม 

97.97 ล้านบาท และ 27.58 ล้านบาท ตามลําดับ วงเงินสินเช่ือดังกล่าวคํา้ประกันโดยบริษัท พร้อมด้วยการคํา้ประกันส่วน

บุคคลของกรรมการของบริษัทย่อยบางท่าน และเงินฝากประจําจํานวน 19.38 ล้านบาท  

 

15. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

 
   (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2556  2555  2556 2555 

        

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 3,640,000  7,440,290  3,640,000  7,440,290 

หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี (2,208,000)  (3,800,290)  (2,208,000)  (3,800,290) 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร – สุทธิ 1,432,000  3,640,000  1,432,000  3,640,000 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารจํานวน 3.64 ล้านบาท และ 7.44 ล้านบาท 

ตามลําดับ เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบีย้ร้อยละ MLR - 0.50 ต่อปี มีกําหนดชําระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนสิงหาคม 

2558 โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวคํา้ประกันโดยการจํานองท่ีดินพร้อมสิง่ปลูกสร้าง และกรรมสิทธิ์ห้องชุดของบริษัท 

 

16. หนีส้ินตามสัญญาเช่าซ้ือ 

 
   (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2556 2555  2556 2555 

        

หนีส้ินตามสัญญาเช่าซือ้ 30,598,669  16,580,130  28,948,849  15,171,174 

หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินรอตัดบัญชี (3,100,592)  (1,489,987)  (2,989,418)  (1,374,924) 

 27,498,077  15,090,143  25,959,431  13,796,250 

หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี (9,484,247)  (6,047,342)  (8,813,759)  (5,587,166) 

หนีส้ินตามสัญญาเช่าซือ้ – สุทธิ 18,013,830  9,042,801  17,145,672  8,209,084 
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17. หนีส้ินตามภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

 

สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนักงานมีการเปลี่ยนแปลงมีดังนี:้ 

 
   (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2556 2555  2556 2555 

        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 5,199,551  4,968,762  4,846,257  4,230,462 

ค่าเผื่อที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไร 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 971,420 

 

1,052,737 

 

833,092 

 

914,407 

จ่ายระหว่างปี -  (821,948)  -  (298,612) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 6,170,971  5,199,551  5,679,349  4,846,257 

 

ค่าใช้จ่ายประมาณการผลประโยชน์พนักงานทัง้หมดท่ีรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 

2555 มีดังนี ้

 
   (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2556  2555  2556 2555 

        

ต้นทุนบริการ 740,185  821,611  628,196  709,619 

ต้นทุนทางการเงิน 231,235  231,126  204,896  204,788 

 

  

ประมาณการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยภายใต้ข้อสมมติฐานท่ีสําคัญดังนี ้
 

 บริษัท ไพลอน จํากัด 

(มหาชน) 

 บริษัท เอ็กซิลอน  

จํากัด 

    

อัตราคิดลด ร้อยละ 4.39 ต่อปี  ร้อยละ 4.39 ต่อปี 

อัตราการเพิม่ขึน้ของเงินเดือน สําหรับพนักงานรายเดือน ร้อยละ 5.32 ต่อปี  ร้อยละ 4.94 ต่อปี 

อัตราการเพิม่ขึน้ของเงินเดือน สําหรับพนักงานรายวัน ร้อยละ 3.78 ต่อปี       - 

อายุเกษียณ              55 ปี               55 ปี 

จํานวนพนักงาน              417 คน                21 คน 

 

 

18. สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุน

สํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสํารองนีจ้ะมีไม่น้อย

กว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนีจ้ะไม่สามารถนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้   
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ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทย่อยต้องจัดสรรอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิเป็นสํารองตาม

กฎหมายทุกครัง้ท่ีมีการประกาศจ่ายเงินปันผล จนกว่าเงินสํารองนีจ้ะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้

จะไม่สามารถนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้   

 

19. สินทรัพย์/หนีส้ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 
 (หน่วย : บาท) 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2556  2555  2556 2555 

        

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 203,442,499  64,916,369  193,853,313  105,946,324 

บวก รายการที่ต้องบวกกลับตามเงื่อนไขใน 

     ประมวลรัษฎากร  18,907,411 

 

2,463,753 

 

1,716,215 

 

17,763,723 

หัก รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิม่  (6,591,065)  (707,746)  (4,035,132)  (707,746) 

ขาดทุนทางภาษีของบริษัทย่อยยกมาไม่เกิน 5 ปี (15,561,745)  -  -  - 

ขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อยที่รวมอยู่ใน 

งบการเงินรวม - 

 

56,329,925 

 

- 

 

- 

กําไรสุทธิทางภาษี 200,197,100  123,002,301  191,534,396  123,002,301 

ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฏากร        

     - อัตราภาษีร้อยละ 20 (2555 : ร้อยละ 23) 40,039,419  28,290,529  38,306,878  28,290,529 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดปัจจุบัน 

ตามประมวลรัษฎากร 40,039,419  28,290,529  38,306,878  28,290,529 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

กับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีรับรู้เมื่อเริม่แรก 

และที่กลับรายการ 486,318 

 

(381,651) 

 

486,318 

 

(381,651) 

ภาษีเงินได้ 40,525,737  27,908,878  38,793,196  27,908,878 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย (จ่ายล่วงหน้า) ต้นปี (13,543,360)  (13,225,120)  (3,075,231)  (6,458,487) 

บวก  ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายระหว่างปี (41,788,699)  (35,927,752)  (32,464,107)  (30,642,566) 

หัก   ภาษีเงินได้สําหรับปี 40,039,419  28,290,529  38,306,878  28,290,529 

       ได้รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 5,906,136  7,318,983  723,193  5,735,293 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย (จ่ายล่วงหน้า) สิน้ปี (9,386,504)  (13,543,360)  3,490,733  (3,075,231) 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  5,842,771  -  5,842,771  - 

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่อยู่ระหว่างการขอคืน  (15,229,275)  (13,543,360)  (2,352,038)  (3,075,231) 

 (9,386,504)  (13,543,360)  3,490,733  (3,075,231) 

 

สินทรัพย์/หนีส้ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวทางภาษี ระหว่าง

สินทรัพย์/หนีส้ินตามเกณฑ์ภาษี และสินทรัพย์/หนีส้ินตามบัญชี ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2556  2555 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี    

จากค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 1,032,599  1,759,545 

จากประมาณการหนีส้ินตามภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 1,135,870  969,252 

     รวม 2,168,469  2,728,797 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี    

จากส่วนต่างค่าเสื่อมราคาสะสมของเคร่ืองจักร 163,159  237,169 

สุทธิ 2,005,310  2,491,628 

 

20. ทุนเรือนหุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 

20.1 ทุนจดทะเบียน 

 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2555 ท่ีประชุมมีมติ ดังนี ้

 

20.1.1 อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจํานวน 200,000,000 บาทเป็น 300,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ

เพิม่ทุนจํานวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทได้นํามติดังกล่าวจดทะเบียนเพิ่มทุนกับ

กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2555  

 

20.1.2 อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจํานวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการรับการใช้สิทธิ

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญครัง้ท่ี 1 (PYLON-W1) 

 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2556 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัทจากจํานวน 300,000,000 บาท เป็น 374,999,359 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 74,999,359 

หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ และจัดสรร

เศษหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานกรรมการบริหารของ

บริษัท ในราคาปิดถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลัง 7 วันทําการก่อนการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 เท่ากับ 6.47 บาทต่อหุ้น ซ่ึงทําให้เกิดส่วนเกินมูลค่าหุ้นจํานวน 334 บาท ส่วน

จํานวนหุ้นท่ีเหลือเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญจํานวน 24,997,359 หุ้น  

 

20.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2555 ท่ีประชุมมีมติจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ

ซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทจํานวน 100,000,000 หุ้น โดยออกใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม ตามรายช่ือท่ี

ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนรายช่ือผู้ถือหุ้นในวันท่ี 12 มีนาคม 2555 ได้รับการจัดสรรในอัตราสองหุ้นสามัญเดิมต่อหน่ึง

หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไม่ต้องชําระเงิน โดยใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นชนิดระบุช่ือผู้ถือและโอนเปล่ียนมือได้ 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปี นับจากวันท่ีออก โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ

ใหม่ ราคาตามสิทธิท่ีกําหนดไว้มูลค่า 2.20 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ ผู้

ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นได้ในเดือนมิถุนายนและธันวาคมของแต่ละปี วันใช้สิทธิครัง้แรก ตรงกับวันท่ี 

28 ธันวาคม 2555 และวันใช้สิทธิครัง้สุดท้ายวันท่ี 25 เมษายน 2558 
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ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2556 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัทจากจํานวน 300,000,000 บาท เป็น 374,999,359 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 74,999,359 

หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อสําหรับรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจํานวน 50,002,000 หุ้น และการใช้สิทธิ

ของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญจํานวน 24,997,359 หุ้น และปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

สามัญของบริษัทครัง้ท่ี 1 (PYLON-W1) จากอัตราการใช้สิทธิเดิม คือ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ  

เป็น 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.25 หุ้นสามัญ และปรับราคาการใช้สิทธิจากเดิม 2.20 บาทต่อหุ้น ปรับใหม่เป็น 

1.76 บาทต่อหุ้น 

 

เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2556 ได้มีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธินํามาใช้จํานวน 5,063,500 หน่วย เพื่อซ้ือหุ้นสามัญ 

จํานวน 6,329,375 หุ้น ตามราคาใช้สิทธิท่ี 1.76 บาทต่อสิทธิ บริษัทจึงมีทุนจดเบียนชําระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

เพิม่ขึน้ 6,329,375 บาท และ 4,810,325 บาท ตามลําดับ  

 

เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2556 ได้มีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 17,351,799 หน่วย ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ จํานวน 

21,689,747 หุ้น ตามราคาใช้สิทธิท่ี 1.76 บาทต่อสิทธิ บริษัทจึงมีทุนจดเบียนชําระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 

21,689,747 บาท และ 16,484,207 บาท ตามลําดับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไม่ได้ใช้

สิทธิจํานวน 77,574,136 หน่วย 

 

21. กําไรต่อหุ้น 

 

กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักท่ีชําระแล้ว

และออกจําหน่ายอยู่ในระหว่างปี 

 

ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลด จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียได้ปรับปรุงด้วยจํานวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดโดย           

ถือว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสามัญทัง้หมด 

 

ในการคํานวณจํานวนหุ้นสามัญท่ีเพิ่มขึ้นหากมีการใช้สิทธิ บริษัทคํานวณว่าหากนําเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิจากใบสําคัญ

แสดงสิทธิท่ีเหลืออยู่ดังกล่าวมาซ้ือหุ้นสามัญกลับคืนในราคาตลาดถัวเฉล่ียของงวดเพื่อกําหนดจํานวนหุ้นสามัญท่ีต้องออก

เพิม่ แล้วนําจํานวนหุ้นสามัญส่วนเพิม่ดังกล่าวมารวมกับหุ้นสามัญท่ีมีอยู่ ทัง้นีไ้ม่มีการปรับปรุงใดๆ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 20.1 บริษัทออกหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ บริษัทได้ปรับปรุง

จํานวนหุ้นสามัญโดยถือเสมือนว่าการเปล่ียนแปลงจํานวนหุ้นได้เกิดขึน้ตัง้แต่วันเริ่มต้นของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน จึงมีผลให้

บริษัทมีกําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 เปล่ียนแปลงจาก 0.39 บาทต่อหุ้น (คํานวณจาก 

200,000,087 หุ้น) เป็น 0.31 บาทต่อหุ้น (คํานวณจาก 250,002,087 หุ้น) 

 

22. เงินปันผลจ่าย 

 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2556 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจําปี 2555 จาก

กําไรจากการดําเนินงานเฉพาะของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น จํานวนรวม 56,002,240 บาท โดยจ่ายเป็น 2 ส่วนดังนี ้

 

- จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.03 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 6,000,240 บาท 
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- จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจํานวน 50,002,000 หุ้น (มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทใน

อัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจํานวนเงิน 50,002,000 บาท โดยมีเศษหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรในการจ่าย

หุ้นปันผลจํานวน 61 หุ้น บริษัทดําเนินการจําหน่ายให้แก่ นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานกรรมการบริหารของบริษัท 

ในราคาปิดถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลัง 7 วันทําการก่อนการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 เท่ากับ 6.47 บาทต่อหุ้น ซ่ึงทําให้เกิดส่วนเกินมูลค่าหุ้นจํานวน 334 บาท 

 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2555 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจําปี 2554 

จากงบการเงินเฉพาะของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท สําหรับหุ้นสามัญจํานวน 200 ล้านหุ้น เป็นจํานวนเงิน

รวม 40.00 ล้านบาท 

 

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2556 2555  2556 2555 

วัสดุก่อสร้างและวัสดุสิน้เปลืองใช้ไป 568,298,679  609,252,460  377,683,787  496,883,540 

การเปลี่ยนแปลงในงานระหว่างก่อสร้าง  

ตามสัญญา (8,696,016) 

 

4,438,901 

 

6,657,299 

 

5,806,415 

เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่น  

ของพนักงาน  178,652,481 

 

133,325,937 

 

144,253,962  110,318,693 

ค่าจ้างผู้รับเหมาจ่าย 141,998,355  102,279,757  194,761,150  162,935,171 

ค่าเสื่อมราคา 36,485,800  32,035,810  32,513,560  30,057,121 

ค่าเช่าจ่าย 42,002,686  20,141,576  33,347,489  16,857,237 

ค่าซ่อมแซม 41,504,868  33,537,212  40,059,088  32,902,756 

ค่าขนส่ง 17,619,766  15,028,172  16,616,850  13,415,775 

ค่าเผื่อขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดจากการก่อสร้าง      15,628,775  20,890,683           -           - 

ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย          -           -           -  15,299,970 

 

24. รายได้อื่น 

 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2556 2555  2556 2555 

ดอกเบีย้รับ 3,262,324  2,478,606  5,861,302  5,325,310 

รายได้ค่าเช่าเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 47,395  346,611  2,983,897  3,299,224 

ค่าธรรมเนียมบริหาร -  -  600,000  800,000 

รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้างและเศษซาก       78,534  316,125  556,631  344,286 

รายได้จากการรับจ้างทํางานอื่น 750,000  965,476  -  965,476 

อื่นๆ         425,962  1,497,408  3,510,550  3,064,295 

     รวม 4,564,215  5,604,226  13,512,380  13,798,591 
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25. ข้อมูลแยกตามส่วนงานดําเนินงาน 

 

บริษัทและบริษัทย่อยดําเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือหมวดธุรกิจการก่อสร้าง รายละเอียดข้อมูลรายได้ที่สําคัญสําหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี ้

 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2556 2555 

 

การรับจ้าง งานฐานราก 

การรับจ้างงาน

ก่อสร้างอื่นๆ 

รายการ     

ตัดบัญชี รวม การรับจ้าง งานฐานราก 

การรับจ้างงาน

ก่อสร้างอื่นๆ 

รายการ     

ตัดบัญชี รวม 

         

รายได้จากการรับจ้าง 883,627,314 567,128,824 (156,891,932) 1,293,864,206 785,893,965 438,161,623 (134,129,583) 1,089,926,005 

ต้นทุนงานรับจ้างก่อสร้าง    (1,026,359,159)    (968,709,393) 

กําไรขัน้ตน้    267,505,047    121,216,612 

ดอกเบีย้รับ    3,262,324    2,478,606 

ดอกเบีย้จ่าย    (2,240,399)    (2,384,182) 

ค่าเสื่อมราคา    (36,485,800)    (32,035,811) 

กลับรายการค่าเผื่อ (ค่าเผื่อ) ขาดทุน 

ที่คาดว่าจะเกิดขึน้จากการก่อสร้าง   4,456,538    (18,815,459) 

กําไรก่อนภาษีเงินได้    203,442,499    64,916,369 

ลูกหนีก้ารค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ    50,320,938    96,394,582 

รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชําระ   294,705,831    180,890,923 

ลูกหนีเ้งินประกันผลงาน - สุทธิ   69,737,021    62,395,861 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ   226,272,074    200,301,210 

สินทรัพย์อื่น    346,393,724    304,598,423 

สนิทรพัย์รวม     987,429,588    844,580,999 
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ลูกค้ารายใหญ่  

สําหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 รายได้จากลูกค้าหลักของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนมีจํานวนเงิน 466 ล้านบาท และ 497 ล้านบาท ตามลําดับ 

 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2556  2555 

 การรับจ้างงานฐานราก  การรับจ้างงาน

ก่อสร้างอื่นๆ 

  

รวม 

 การรับจ้างงานฐานราก  การรับจ้างงาน

ก่อสร้างอื่นๆ 

  

รวม 

            

รายได้จากการรับจ้าง 883,627,314  201,604,656  1,085,231,970  785,893,965  233,778,788  1,019,672,753 

ต้นทุนงานรับจ้าง     (844,987,833)      (864,905,456) 

กําไรขัน้ต้น     240,244,137      154,767,297 

            

ดอกเบีย้รับ     5,861,302      5,325,309 

ดอกเบีย้จ่าย     (1,881,569)      (1,898,622) 

ค่าเสื่อมราคา     (32,513,560)      (30,057,122) 

ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย              -      (15,299,970) 

กําไรก่อนภาษีเงินได้     193,853,313      105,946,324 

            

ลูกหนีก้ารค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ     94,211,643      109,765,361 

รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชําระ     247,196,217      164,879,608 

ลูกหนีเ้งินประกันผลงาน - สุทธิ     50,328,295      46,932,692 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ     207,940,473      188,221,742 

สินทรัพย์อื่น     382,702,384      349,379,890 

รวมสนิทรพัย ์     982,379,012      859,179,293 
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ลูกค้ารายใหญ่  

สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 รายได้จากลูกค้าหลักของบริษัทซ่ึงเป็นหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนมี

จํานวนเงิน 338 ล้านบาท และ 438 ล้านบาท ตามลําดับ 

 

26. การเปิดเผยเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงินท่ีมีอยู่ในงบดุลได้รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน 

ลูกหนีก้ารค้าและตั๋วเงินรับ รายได้ค้างรับท่ียังไม่ได้เรียกชําระ เจ้าหนีก้ารค้า เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้ หนีส้ินตาม

สัญญาเช่าซ้ือและเงินกู้ยืมระยะยาว นโยบายการบัญชีสําหรับการบันทึกและการวัดมูลค่าของรายการเหล่านี้ได้เปิดเผยไว้ใน

นโยบายการบัญชีท่ีเก่ียวข้อง ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 

 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือ 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือหมายถึงความเสี่ยงท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดในสัญญาซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายทางการ

เงินแก่บริษัท เน่ืองจากลูกค้าของบริษัทเป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสียงและไม่มีปัญหาในการเก็บหนี ้ผู้บริหารเช่ือว่าบริษัทไม่มีความเสี่ยงท่ี

เป็นสาระสําคัญทางด้านสินเช่ือ บริษัทได้ตัง้สํารองหนีส้งสัยจะสูญสําหรับลูกค้าท่ีมีความเสี่ยงครบถ้วนแล้ว 

 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้เกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบีย้ในท้องตลาดซ่ึงจะมีผลกระทบในทางลบต่อการดําเนินงาน

ของบริษัททัง้ในปัจจุบันและอนาคต ผู้บริหารเช่ือว่าบริษัทมีความเสี่ยงในอัตราดอกเบีย้น้อย ดังนัน้ บริษัทจึงไม่ได้ทําสัญญาเพื่อ

ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 

 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน เน่ืองจากสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินทัง้หมดเป็นสกุลเงินบาท 

 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินคือ จํานวนเงินของตราสารท่ีใช้เพื่อการแลกเปล่ียนระหว่างบุคคล วิธีการและ            

ข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละประเภทของบริษัทมีดังนี ้

- สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงในมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ 

- หนี้สินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคายุติธรรม เน่ืองจากหนี้สินดังกล่าวจะครบกําหนดใน

ระยะเวลาอันใกล้ 

 

27. ภาระผูกพัน 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีภาระผูกพันดังนี ้

 

27.1 บริษัทได้ทําสัญญาเช่าพืน้ท่ีและสัญญาบริการสําหรับสํานักงานของบริษัท มีอายุสัญญา 6 ปี เริ่มวันท่ี 1 กันยายน 

2553 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 โดยสัญญากําหนดค่าเช่าและค่าบริการเป็นจํานวน 80,729 บาทต่อเดือน 

 

27.2 บริษัทมีหนังสือคํา้ประกันท่ีออกโดยสถาบันการเงินในนามบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจํานวนประมาณ 310.02ล้านบาท ซ่ึง

เก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันสําหรับการปฏิบัติตามสัญญาซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ     
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28. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลจากการดําเนินงานสําหรับปี

สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต องได รับการอนุมัติจาก

ท่ีประชุมผูถือหุนประชุมผู้ถือหุ้น 

 

29. การอนุมัติงบการเงิน 

 

งบการเงินนีไ้ด้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2557 
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  บุคคลอ้างอิง 
 

นายทะเบียนหุ้น 

 บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 

 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน 

 2/7 หมู่ท่ี 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 

10210 

 โทรศพัท์ 0-2596-9000 โทรสาร 0-2832-4994-6 

ผู้สอบบญัชี 

 นายสมคิด เตียตระกูล 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 

หรือ นายโกศล แย้มลีมูล 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4575 

 บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด 

 87/1 อาคารแคปปิตอล เพลส ชัน้ 18 ออลซีซัน่ เพลส ถนนวิทยุ กรุงเทพ 10330 

 โทรศพัท์ 0-2205-8222 โทรสาร 0-2654-3339 

ที่ปรกึษากฎหมาย 

 บริษัทบางกอกแอ็ทเทอนี จํากัด 

 18/4 ซอยอํานวยวัฒน์ ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 

โทรศพัท์ 0-2693-2036 โทรสาร 0-2693-4189 




