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วิสยัทศัน์  

(Vision) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“มุ่งมัน่จะเป็นผูน้ ำ 
งำนก่อสร้ำงฐำนรำก 
ทัง้ด้ำนคณุภำพ  

และประสิทธิภำพ” 
 

“TO BE THE LEADING 
FOUNDATION 

CONTRACTOR IN QUALITY 
AND EFFICIENCY” 
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รำงวลัแห่งควำมภมิูใจ 
(Proud Award) 
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ข้อมลูสรปุทำงกำรเงิน 
(Financial Summary) 
 

ข้อมูลทำงกำรเงิน  
(พนับำท) 

Financial Data  
(Thousand Baht) 

งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 
Separate Financial Statement 

งบกำรเงินรวม 
Consolidated Financial Statement 

2555 
(2012) 

2556 
(2013) 

2557 
(2014) 

2555 
(2012) 

2556 
(2013) 

2557 
(2014) 

สนิทรพัยร์วม 
Total Assets 

856,688 982,379 1,229,951 842,089 987,430 1,265,521 

หน้ีสนิรวม 
Total Liabilities 

433,261 358,087 357,035 423,873 360,491 381,581 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 
Shareholders’ Equity 

423,427 624,292 872,916 408,274 613,147 872,916 

รายไดจ้าการรบัจา้ง 
Revenue from Rendering of 
Service 

1,019,673 1,085,232 1,154,077 1,089,926 1,293,864 1,367,876 

ก าไรสทุธ ิ
Net Profit 

78,037 155,060 184,387 64,609 159,067 195,552 
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อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 
Financial Ratio 

งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 
Separate Financial Statement 

งบกำรเงินรวม 
Consolidated Financial Statement 

2555 
(2012) 

2556 
(2013) 

2557 
(2014) 

2555 
(2012) 

2556 
(2013) 

2557 
(2014) 

อตัราก าไรสทุธ ิ(%) 
Net Profit (%) 7.55% 14.11% 15.78% 3.38% 12.55% 14.03% 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 
Return on Equity 19.18% 29.53% 24.63% 9.03% 31.10% 26.32% 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) 
Return on Assets (%) 10.01% 16.84% 16.67% 4.70% 17.79% 17.12% 

ก าไรสทุธติ่อหุน้ (บาท) 
Earning per share (Baht) 0.31 0.61 0.66 0.26 0.63 0.70 

อตัราสว่นหน้ีสนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 
Debt to Equity (Time) 1.02 0.57 0.41 1.01 0.58 0.43 

อตัราการเตบิโตของรายไดจ้ากการรบัจา้ง (%) 
Revenue from Rendering of Service Growth (%) 21.22% 6.43% 6.34% 15.36% 18.71% 5.72% 

อตัราการเตบิโตของก าไรสทุธ ิ(%) 
Net Profit Growth (%) 

1.12% 98.70% 18.91% -52.75% 340.23% 18.34% 

หมายเหตุ 1 รายไดจ้ากการรบัจา้ง หมายถงึ รายไดจ้ากงานฐานราก และงานก่อสรา้ง 
Remark  1 Revenue from rendering of service consist of revenue from foundation and construction works. 
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สำรบญั 
 

1 วสิยัทศัน์ 

2 รางวลัแหง่ความภูมใิจ 

3 ขอ้มลูสรุปทางการเงนิ 

6 สารจากประธาน 

7 คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 

17 ขอ้มลูทัว่ไป 

19 ลกัษณะการประกอบธรุกจิ 

21 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขง่ขนั 

22 โครงสรา้งเงนิทุน 

23 การจดัการ 

34 การก ากบัดแูลกจิการ 

38 ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

41 การควบคมุภายใน 

42 ปจัจยัความเสีย่ง 

45 ค าอธบิายและการวเิคราะหจ์ากฝ่ายจดัการ 

48 รายการระหว่างกนั 

49 รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

50 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

52 รายงานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

53 รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

55 งบการเงนิ 

83 บุคคลอา้งองิ 
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สำรจำกประธำน 
 
 

 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 
 บรษิทั ไพลอน จ ากดั (มหาชน) 

 
ภาพรวมของปี 2557 อุตสาหกรรมการ

ก่อสรา้งงานฐานรากยงัมทีศิทางเตบิโตทีต่่อเน่ืองจากปี 
2556 ซึ่งเป็นผลเน่ืองมาจากการที่มีงานก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้า ทางด่วน และอาคารขนาดใหญ่ เช่น 
อาคารรฐัสภาของภาครฐั รวมถึงงานคอนโดมิเนียม
ภาคเอกชนตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้ามีออกมาอย่าง
ต่อเน่ือง ท าใหป้รมิาณงานในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
งานฐานรากอยู่ในระดบัสูงตลอดมา นอกจากน้ี การ
ด าเนินงานของบรษิทัรวมถงึการปรบัตวัที่เหมาะสมใน
การแข่งขนัด้านราคา กส็่งผลให้ผลประกอบการของ
บริษัท ไพลอน จ ากัด (มหาชน) ในปี 2557 เป็นไป
ดว้ยด ี

ส าหรบัทศิทางอุตสาหกรรมการก่อสร้างงาน
ฐานรากในปี 2558 นัน้ แม้ภาพรวมของอุตสาหกรรม
ก่อสร้างจะได้ร ับผลกระทบจากปญัหาการเบิกจ่าย
ง บ ป ร ะ ม าณ แ ล ะ ค ว า ม ล่ า ช้ า ข อ ง โ ค ร ง ก า ร
สาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่จากภาครฐั แต่ใน
ส่วนของอุตสาหกรรมการก่อสร้างงานฐานราก จาก
การทีง่านก่อสรา้งคอนโดมเีนียมภาคเอกชนตามแนว 

 

 

รถไฟฟ้ายงัมอีอกมาอย่างต่อเน่ือง ท าให้คาดว่าในช่วง
ครึง่ปีแรกของปี 2558 อุตสาหรรมการก่อสรา้งงานฐาน
รากน่าจะมทีศิทางทรงตวั และน่าจะปรบัตวัดขีึน้ในช่วง
ครึง่ปีหลงัเมื่อเริม่งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสี
เขยีว ทัง้น้ี บรษิทัมเีป้าหมายส าคญัจะสร้างการเติบโต
และความมัน่คงในระยะยาว บริษัทจึงยังคงรักษา
นโยบายการขยายฐานลกูคา้และให้ความส าคญักบัการ
พจิารณาคดัเลอืกลกูคา้ การควบคุมต้นทุน การบรหิาร
สภาพคล่อง และการพฒันาบุคลากรของบรษิัทอย่าง
ต่อเน่ืองต่อไป 

ในโอกาสน้ี ในนามของคณะกรรมการ ผม
ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่งที่ ได้ให้ความ
ไวว้างใจในการด าเนินงานของบรษิทั และขอขอบคุณผู้
มอุีปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดี
ตลอดมา  รวมทัง้  ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและ
พนักงานของบรษิัททุกคนซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรบัผดิชอบและความขยนัขนัแขง็ อัน
เป็นส่วนส าคญัทีส่รา้งความมัน่คงและพฒันาการให้แก่
บริษัท ท าให้บริษัทสามารถที่จะเติบโตและบรรลุ
เ ป้ าหมายทั ้ง ในระยะสั ้นและระยะยาวได้ ต่อไป

           

        
                    

 
      (นายเสร ีจนิตนเสร)ี 

 ประธานกรรมการ 



รายงานประจ าป ี2557 

 

 

บริ
ษัท

 ไ
พล

อน
 จ
 าก
ัด 
(ม
หา
ชน

) 

 7
 

คณะกรรมกำรบริษทั 
 

  

นำยเสรี จินตนเสรี 
ประธานกรรมการ 
กรรมการอสิระ 
 

นำยวงศช์ยั แสงอำรยะกลุ 

ประธานผูก่้อตัง้ 
กรรมการ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
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นำยปัญจะ เสนำดิสยั 
กรรมการอสิระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

นำยวินิต ช่อวิเชียร 
กรรมการอสิระ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ 

 

นำยชเนศวร ์แสงอำรยะกลุ 
กรรมการ 

ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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นำยชยัพฒัน์ สหสักลุ 
กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 

นำยบดินทร ์แสงอำรยะกลุ 
กรรมการ 

กรรมการบรหิาร 

กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 

 

นำยสมศกัด์ิ วิริยะพิพฒัน์ 
กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 

 

นำยพิสนัต์ิ ศิริศขุสกลุชยั 
กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 
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ประวติัคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
นำยเสรี จินตนเสรี  
ประธานกรรมการ 

กรรมการอสิระ 
วฒิุกำรศึกษำ  :  

 เนตบิณัฑติองักฤษ, สถาบนัเนตบิณัฑติองักฤษ ลนิคอร์น อนิน์  
 เนตบิณัฑติไทย, สถาบนัอบรมกฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา 
 นิตศิาสตร์บณัฑติ, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 
กำรอบรมจำก IOD : 
 หลกัสตูร Directors Certification Program รุ่นที่ 65/2005 

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 

2548 – ปจัจบุนั ประธานกรรมการ/ กรรมการอสิระ, บมจ.ไพลอน 

2540 – ปจัจบุนั ประธานบรษิทั, บจ. เสร ีมานพ แอนด ์ดอล์ย 

2546 – ปจัจบุนั กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ. แอ๊ดวานซ์ อะโกร 
2553 – 2557 อนุกรรมการดา้นกฎหมาย, ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2550 – 2552 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ.สามมติรมอเตอร์แมนูแฟคเจอริง่ 
 
สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั :   รอ้ยละ 0.55

 

นำยวงศช์ยั แสงอำรยะกลุ  
ประธานผูก่้อตัง้ 
กรรมการ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
วฒิุกำรศึกษำ :  

 มธัยมศกึษาตอนปลาย กศน. 
 
กำรอบรมจำก IOD : 

 หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 44/2005  
 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
2548 – ปจัจุบนั กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน, บมจ. ไพลอน 
2510 – ปจัจบุนั เจา้ของกจิการ, หา้งขายยาสยามฟาร์มาซ ี
2547 – 2548 กรรมการ, บจ. ไพลอน 
 
สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั :   รอ้ยละ 7.28 
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นำยปัญจะ เสนำดิสยั 
กรรมการอสิระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

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

 
กำรอบรมจำก IOD :  

 หลกัสตูร Directors Certification Program รุ่นที่ 20/2002 
 หลกัสตูร Audit Committee Program ปี 2004 
 Certificate of Attendance Role of the Compensation Committee Program Class 2/2007  

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
2548 – ปจัจุบนั กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ไพลอน 
2543 – ปจัจุบนั กรรมการ, บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ี
2549 – ปจัจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพจิารณาผลตอบแทนฯ, บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ี
2545 – ปจัจบุนั กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพจิารณาผลตอบแทนฯ, บมจ. ทรนีีตี้ วฒันา 
2526 – ปจัจบุนั กรรมการ, บมจ. เคซอี ีอเีลคโทรนิคส ์
2546 – ปจัจุบนั กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ. รสา พรอ็พเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท์ 
2547 – 2554 ประธานกรรมการ, บมจ. เดวา พรอ็พเพอร์ตี ้
2549 – 2552 กรรมการ/กรรมการบรหิาร และกรรมการพจิารณาผลตอบแทนฯ, ธนาคารออมสนิ 
 
สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั :   ไมม่ ี
 

นำยวินิต ช่อวิเชียร 
กรรมการอสิระ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ 

วฒิุกำรศึกษำ : 
 Doctor of Philosophy, Purdue University, Indiana (USA) 
 Master of Science in Civil Engineering , Purdue (USA)  
 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมโยธา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

กำรอบรมจำก IOD :  
 หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 44/2005  

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
2556 – ปจัจบุนั  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน, บมจ. ไพลอน 
2548 – ปจัจบุนั  กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน, บมจ. ไพลอน 
2550 – ปจัจุบนั  อาจารยพ์เิศษ, คณะวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2515 – 2550  อาจารยป์ระจ า, คณะวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั  :   ไมม่ ี
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นำยชเนศวร ์แสงอำรยะกลุ 
กรรมการ 

ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
วฒิุกำรศึกษำ : 

 ปรญิญาเอก สาขาวศิวกรรมโครงสรา้ง, Asian Institute of Technology 
 ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมโครงสรา้ง, Asian Institute of Technology 
 ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมโยธา, จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 

กำรอบรมจำก IOD : 
 หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 44/2005  

 

ประสบกำรณ์ท ำงำน : 
2548 – ปจัจุบนั กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบรหิาร/ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่,  บมจ. ไพลอน 
2551 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการ, บจ.เอก็ซลิอน 
2554 – ปจัจบุนั กรรมการสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
2554 – ปจัจุบนั กรรมการสมาคมบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2545 – 2548 ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ, บจ. ไพลอน 
 

สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั  :  รอ้ยละ 38.53 
 

นำยชยัพฒัน์ สหสักลุ 

กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
วฒิุกำรศึกษำ : 

 เศรษฐศาสตร์ดษุฎีบณัฑติ มหาวทิยาลยัโรเชสเตอร์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา                                                      
 เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตร์บณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

กำรอบรมจำก IOD : 
 หลกัสตูร Directors Certification Program รุ่นที ่21/2002  
 หลกัสตูร Audit Committee Program รุ่นที่ 33/2010  

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน :  
2556 – ปจัจุบนั กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน, บมจ. ไพลอน 
2548 – ปจัจุบนั กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ. ไพลอน 
2557 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการตลาดสนิคา้เกษตรลว่งหน้าแหง่ประเทศไทย 
2556 – ปจัจุบนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชัน่ 
2556 – ปจัจุบนั กรรมการประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2555 – ปจัจุบนั กรรมการสภาวจิยัแหง่ชาตแิละกรรมการสาขาเศรษฐสาสตร์ 
2553 – ปจัจบุนั กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ. น ้ามนัพชืไทย 
2545 – 2555 กรรมการอสิระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ผลติไฟฟ้า 
 
สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั  :  ถอืโดยสว่นตวั ไมม่ ี/ ถอืโดยคูส่มรส รอ้ยละ 0.35
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นำยบดินทร ์แสงอำรยะกลุ 
กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 
วฒิุกำรศึกษำ : 

 Master of Science (Construction Engineering and Management), Virginia Tech (USA) 
 ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมโยธา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
กำรอบรมจำก IOD : 

 หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 44/2005  
 
ประสบกำรณ์ท ำงำน : 
2548 – ปจัจุบนั  กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ – ฝ่ายการจดัการและการเงนิ, บมจ. ไพลอน 
2551 – ปจัจุบนั  กรรมการ, บจ. เอก็ซลิอน 
2551 - 2553  กรรมการ, บจ. อว้นจงั 
2547 – 2548  กรรมการ และ กรรมการรองผูจ้ดัการฝายอ านวยการและการเงนิ, บจ. ไพลอน 
 
สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั  :  รอ้ยละ 8.67 

 

นำยสมศกัด์ิ วิริยะพิพฒัน์ 
กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 
วฒิุกำรศึกษำ : 

 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมเครื่องกล สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 
กำรอบรมจำก IOD : 

 หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 44/2005  
 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
2548 – ปจัจุบนั  กรรมการ/กรรมการบรหิาร/ กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ – ฝ่ายซ่อมบ ารุงและรกัษาการผูอ้ านวยการฝ่ายซ่อมบ ารุง,  

บมจ. ไพลอน 
2545 – 2548  กรรมการ/  กรรมการรองผูจ้ดัการ – ฝ่ายซ่อมบ ารุง, บจ. ไพลอน 
 
สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั  :  รอ้ยละ 1.20
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นำยพิสนัต์ิ ศิริศขุสกลุชยั 
กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 
วฒิุกำรศึกษำ : 

 ปรญิญาโท ศลิปศาสตร์มหาบณัฑติ กฎหมายธรุกจิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 Master of Business Administration (MBA), Rockhurst University (USA) 
 Master of Science-Construction Management, University of Wisconsin-Madison (USA) 
 ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมโยธา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
กำรอบรมจำก IOD : 

 หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 79/2009  
 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
2554 – ปจัจุบนั  กรรมการ/ กรรมการบรหิาร/ กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ – ฝ่ายงานวศิวกรรม และการตลาด, บมจ. ไพลอน 
2551 – ปจัจุบนั  กรรมการ, บจ. เอก็ซลิอน 
2551 – 2554  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญฝ่่ายงานวศิวกรรม, บมจ. ไพลอน 
2551 – 2554  กรรมการ, บจ.ไทยคาร์ดอทคอม 
2549 – 2550  ผูจ้ดัการโครงการ, บมจ. ไพลอน 
 
สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั  :    รอ้ยละ 2.04
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นำยศิโรจน์ ตุงคะโหตร 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - 
ฝา่ยงานวศิวกรรม 
 
 
 
 
 

วฒิุกำรศึกษำ :  
 ปรญิญาเอก สาขาวศิวกรรมโครงสรา้ง, Old Dominion University (USA) 
 ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมโครงสรา้ง, Old Dominion University (USA) 
 ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมโยธา, จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
 2554 – ปจัจบุนั   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ฝ่ายงานวศิวกรรม,  

 บมจ. ไพลอน 
 2551 – 2554 วศิวกรโครงสรา้ง, Tetra Tech INCA, USA 

สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั  :   ไมม่ ี

 
นำยชยัพล สทุธมนัสวงษ์ 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – 
ฝา่ยการเงนิ 
 
 
 
 

วฒิุกำรศึกษำ : 
 ปรญิญาโท  สาขาบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมโยธา  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
 2556 – ปจัจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ฝ่ายการเงนิ, บมจ. ไพลอน 
 2539 – 2556 VP ผูจ้ดัการธรุกจิสมัพนัธ ์ธนาคารกรุงเทพ 

สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั  :    ไมม่ ี

 
นำยวีรทศัน์ จิรเดชวิโรจน์ 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ฝา่ยการจดัการ 
 
 
 
 
 

วฒิุกำรศึกษำ : 
 ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมเครื่องกล สถาบนัเทคโนโลย ีพระ

จอมเกลา้พระนครเหนือ 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
2555 – ปจัจบุนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ-่ฝ่ายการจดัการ 
2551 – 2555 ผูอ้ านวยการฝ่ายจดัซื้อ, บมจ. ไพลอน 
2549 – 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายระบบปฏบิตักิาร, บมจ. ไพลอน 
สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั  :    ไมม่ ี

 
นำงสรุีรตัน์ นำคะผดงุรตัน์ 
ผูอ้ านวยการฝา่ยบญัช ี
 
 
 
 
 

วฒิุกำรศึกษำ : 
 ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
 ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธรุกจิ/บญัช,ี มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
 2548 – ปจัจุบนั ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช,ี บมจ. ไพลอน 
 2543 – 2547  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช,ี บจ. ซเีนคลัเลอร์ แลป 

สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั  :    ไมม่ ี
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นำยกรณ์ ทองศรี 
ผูอ้ านวยการฝา่ยทรพัยากร
บุคคล 
อายุ 40 ปี 
 
 
 
 

วฒิุกำรศึกษำ : 
 ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร์บณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
 2554 – ปจัจุบนั ผูอ้ านวยการฝ่ายทรพัยากรบุคลล, บมจ. ไพลอน 
 2552 – 2554 ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคล, บจ. ทพีพี ีกรุ๊ป 
 2545 – 2552 ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคล,  

บจ. เจวีเค อนิเตอร์เนชัน่แนล ลอจสิตกิส ์แอนด ์มฟูวิง่ 
สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั  :   ไมม่ ี

 
นำยศภุชยั โรจน์วิรฬุห ์
ผูอ้ านวยการฝา่ยจดัซือ้ 
อายุ 39 ปี 
 
 
 
 
 

วฒิุกำรศึกษำ : 
 Master of Business Administration (Finance), มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
 Bachelor of Engineering (Civil) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทร์วโิรฒประสานมติร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
 2555 – ปจัจบุนั ผูอ้ านวยการฝ่ายจดัซื้อ, บมจ. ไพลอน 
 2554 – 2555 ผูจ้ดัการแผนกประเมนิราคาก่อสรา้ง, บมจ.อเีอม็ซ ี
 2548 – 2554 ผูจ้ดัการฝ่ายก่อสรา้ง, บจ.ไชน่าหวัฝง คอนสตรคัชัน่ 

สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั  :    ไมม่ ี

 
นำงสำวฐิติมำ เตียวประทีป 
เลขานุการบรษิทั 
อายุ 35 ปี 
 
 
 
 

วฒิุกำรศึกษำ : 
 Bachelor of Accounting (Management) มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
 2550 – ปจัจบุนั  เลขานุการบรษิทั, บมจ. ไพลอน 
 2548 – 2550   เจา้หน้าที่ฝ่ายบุคคล, บมจ. ไพลอน 
 2545 – 2548   เจา้หน้าที่ฝ่ายบญัชี, บจ. ไพลอน 

สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั  :    ไมม่ี
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ข้อมลูทัว่ไป 
บรษิทั ไพลอน จ ากดั (มหาชน) ประกอบธรุกจิรบัเหมาก่อสรา้งงานฐานราก โดยมสี านักงานใหญ่ตัง้อยู่ที่ 170/16 ซอยสามมติร 

(สขุมุวทิ ซอย 16) ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และมโีรงงานซ่อมบ ารุงตัง้อยู่ที่ 22/4 
หมูท่ี่ 11 ต าบล คบูางหลวง อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี   เลขทะเบยีนบรษิทัมหาชนเลขที่ 0107548000536 โทรศพัท์ 0-2661-
8242 โทรสาร 0-2661-8247 และเวบ็ไซต์ www.pylon.co.th 

 ปจัจบุนั บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน 374,999,359 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 374,999,359 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท
และมทีุนที่เรยีกช าระแลว้ 362,074,343 บาท  

 

รำยละเอียดของนิติบุคคลท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั เอก็ซลิอน จ ากดั 

ทุนจดทะเบยีน : 80 ลา้นบาท 

สดัสว่นการถอืหุน้ : 51 % 

ลกัษณะการประกอบธรุกจิ : ออกแบบ ก่อสรา้ง ใหค้ าปรกึษา และตกแต่งสิง่ปลกูสรา้งต่างๆ 

ที่ต ัง้ : 170/15 ซอยสามมติร (สุขุมวิทซอย16) ถนนรชัดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

ประวติัควำมเป็นมำและพฒันำกำรท่ีส ำคญัของบริษทั 

ปี 2545 
 
 

 จดทะเบยีนก่อตัง้บรษิทั โดยใชช้ื่อว่า บรษิทั ไพลอน จ ากดั เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2545 ดว้ยทุนจดทะเบียน 5 ลา้น
บาท เพื่อประกอบธรุกจิรบัเหมาก่อสรา้งงานฐานราก โดยมทีมีงานวศิวกรที่มปีระสบการณ์และเชี่ยวชาญ เพื่อรองรบั
งานก่อสรา้งซึ่งเริม่ฟ้ืนตวัจากวกิฤตเิศรษฐกจิ 

 
ปี 2546 
 
 
 
 
 

 
 ไดร้บังานปรบัปรุงคณุภาพดนิโดยวธิอีดัฉีดซเีมนต์ดว้ยแรงดนัสงู ในโครงการตามพระราชด ารก่ิอสรา้งประตูระบายน ้ า
และคนักัน้น ้ าเพื่อกกัน ้ าจดืในลุ่มน ้ าปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช จาก บมจ. ซิโน-ไทย เป็นโครงการแรกของ
บรษิทั จากผลงานที่มคีณุภาพและบรกิารที่ดที าให ้บมจ. ซิโน-ไทย ไดว้่าจา้งใหบ้ริษทัเป็นผู้รบัเหมาช่วงงานเสาเขม็
เจาะในหลายโครงการต่อมา เช่น โครงการทางดว่นขัน้ที่ 3 สายใตต้อน S1 (อาจณรงค ์– บางนา) สญัญา 2 โครงการ
อาคารที่จอดรถโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์  เป็นต้น ท าใหบ้ริษทัเป็นที่รู ้จกัในวงการก่อสร้างอย่างแพร่หลาย และได้
ก่อสรา้งงานเสาเขม็เจาะใหล้กูคา้อื่นๆ ในอกีหลายโครงการ 

 
ปี 2547 
  
 
 

 
 เพิม่ทุนจดทะเบยีนในเดอืนมกราคมเป็น 60 ลา้นบาท และในเดอืนธนัวาคมเป็น 95 ลา้นบาท เริม่รบังานก่อสรา้ง
ก าแพงกนัดนิชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Wall) โดยร่วมมอืกบับรษิทัฝรัง่เศสชื่อ Soletanche Bachy ซึ่งเป็น
ผูเ้ชี่ยวชาญงานฐานรากระดบันานาชาต ิโดยเป็นที่ปรกึษาและสง่ผูเ้ชี่ยวชาญเขา้มาควบคมุงานในโครงการโรงบ าบดั
น ้าส าแลจงัหวดัปทุมธานี

 
ปี 2548 
 
 
 
 

 
 เดอืนพฤษภาคม เพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 115 ลา้นบาท  
 เดอืนมถิุนายน เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุน้ละ 10 บาท เป็นหุน้ละ 1 บาท พร้อมกบัเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บรษิทัจาก 115 ลา้นบาทเป็น 150 ลา้นบาท เพื่อรองรบัการเสนอขายใหก้บัประชาชน โดยบริษทัไดแ้ปรสภาพเป็น
บรษิทัมหาชนเมือ่วนัที่ 20 กรกฎาคม 2548 

 เดอืนธนัวาคม เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ และเริม่เปิดซื้อขายวนัที่ 23 ธนัวาคม 2548 

http://www.pylon.co.th/
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ปี 2549  เดอืนมนีาคม ยา้ยโรงงานซ่อมบ ารุงจากเขตบางกะปิไปที่อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี 
 
ปี 2551 
 
 

 เดอืนธนัวาคม จดัตัง้ บรษิทั เอก็ซลิอน จ ากดั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้ริการงานออกแบบ ก่อสร้าง ใหค้ าปรึกษา 
และตกแต่งส าหรบัสิง่ปลกูสรา้งต่างๆ ดว้ยทุนจดทะเบยีน 30 ลา้นบาท โดยบรษิทัถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 51 

ปี 2552 
 

 เดอืน พฤษภาคม เพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 200 ลา้นบาท 

ปี 2555 
 
 
 

 เดอืน พฤษภาคม เพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 300 ลา้นบาท เพื่อรองรบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธใิหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิ 
 เดอืนธนัวาคม เพิม่ทุนจดทะเบยีน บรษิทั เอก็ซลิอน จ ากดั เป็น 80 ลา้นบาท โดยบริษทัยงัคงถือหุน้ในสดัส่วนร้อย
ละ 51 

ปี 2556 
 

 

 เดอืน พฤษภาคม เพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 374,999,359 บาท เพื่อรองรบัการปรบัสทิธใิหก้บัผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
และหุน้ปนัผล 

 

โครงสร้ำงรำยได้แยกตำมผลิตภณัฑ ์
โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทั แยกตามผลติภณัฑส์ามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

รำยได้เฉพำะบริษทั 

    หน่วย : พนับำท 

ผลิตภณัฑ์ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
รำยได้ ร้อยละ รำยได้ ร้อยละ รำยได้ ร้อยละ 

จากงานเสาเขม็เจาะ 780,544 75.53 883,627 80.42 1,021,792 87.46 
จากงานปรบัปรุงคณุภาพดนิฯ 5,350 0.52 - - - - 
จากงานก าแพงกนัดนิชนิด
ไดอะแฟรม 

- - 
- - - - 

รวมรำยได้จำกงำนฐำนรำก 785,894 76.04 883,627 80.42 1,021,792 87.46 
รายไดจ้ากงานก่อสรา้งทัว่ไป 233,779 22.62 201,605 18.35 132,286 11.32 
รายไดจ้ากการบรกิารอื่นๆ 1 3,298 0.32 2,984 0.27 3,440 0.29 
รายไดอ้ื่นๆ2 10,500 1.02 10,528 0.96 10,778 0.92 
รวมรำยได้ 1,033,471 100.00 1,098,744 100.00 1,168,296  100.00 
   หมายเหตุ : 1 รายไดจ้ากการบรกิารอื่นๆ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอุปกรณ์เครื่องจกัร เช่น รถเครน ปลอกเหลก็ และรวมถงึค่าความเสยีหายของวสัดุและ

อุปกรณ์ที่เรยีกเกบ็จากผูร้บัเหมาช่วง เป็นตน้ 
 2 รายไดอ้ื่นๆ ไดแ้ก่ ดอกเบีย้รบั ก าไรจากการขายสนิทรพัย ์เป็นตน้ 

รำยได้ของบริษทัย่อย ได้แก่ บริษทั เอก็ซิลอน จ ำกดั 

    หน่วย : พนับำท 

ผลิตภณัฑ์ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
รำยได้ ร้อยละ รำยได้ ร้อยละ รำยได้ ร้อยละ 

รายไดจ้ากงานก่อสรา้ง 204,383 100.00 365,524 100.00 290,495 100.00 
หมายเหตุ : บรษิทั เอก็ซลิอน จ ากดั ไดจ้ดัตัง้ในเดอืนธนัวาคม 2551 
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ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ 

 

1. งำนเสำเขม็เจำะ   

เสาเข็มเจาะเป็นเสาเข็มที่ นิยมใช้กับการ
ก่อสร้างฐานรากของโครงสร้างขนาดใหญ่  และ
โครงสร้างอาคารในบริเวณที่มีพื้นที่จ ากัด  ซึ่ งไม่
สามารถใชเ้สาเขม็ตอกไดเ้น่ืองจากปญัหาดา้นการขนส่ง 
หรอืเน่ืองจากบรเิวณก่อสรา้งชดิอาคารขา้งเคยีงมากซึ่ง
ความสัน่สะเทือนจากการตอกเสาเขม็อาจจะก่อใหเ้กิด
ความเสียหายกับอาคารข้างเคียงได้  ส่วนการใช้
เสาเขม็เจาะจะไมท่ าใหด้นิเกิดการเคลื่อนตวัซึ่งอาจไป
ดนัสิง่ปลูกสร้างขา้งเคยีงใหเ้สยีหายไดเ้หมือนกบัการ
ตอกเสาเขม็ นอกจากน้ีเสาเขม็เจาะยงัลดมลภาวะเรื่อง
เสียงและแรงสัน่สะเทือนเมื่อเทียบกบัการใช้เสาเข็ม
ตอก ทัง้น้ีงานเสาเขม็เจาะของบริษทัโดยส่วนใหญ่จะ
เป็นเสาเขม็เจาะที่มขีนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางตัง้แต่ 50 
เซนตเิมตรจนถึง2เมตรและท าไดถ้ึงความลกึมากกว่า 
60 เมตร ขึ้นอยู่กบัการออกแบบก าลงัรบัน ้ าหนักของ
เสาเขม็โดยวศิวกร และสภาพชัน้ดนิในแต่ละพื้นที่ 

 

 

  

2. งำนปรบัปรุงคุณภำพดินโดยวิธีอดั
ฉีดซีเมนต์ด้วยแรงดนัสงู   

ง า น ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ ดิ น  (Ground 
Improvement) มวีตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่เสถยีรภาพใหก้บั
โครงสร้างของดนิเดมิ ท าให้ดนิมกี าลงัรับน ้ าหนักมาก
ขึ้นและป้องกันการเคลื่อนตวัของดนิ โดยบริษทัมีการ
ให้บริการงานประเภทน้ีโดยวิธกีารอัดฉีดซีเมนต์ด้วย
แรงดนัสงู (Jet Grouting) ที่ความดนัประมาณ 200 ถึง 
400 บาร์ โดยอาจแบ่งลกัษณะของงานออกเป็นแต่ละ
ประเภทดงัต่อไปน้ี 

 

2.1 เสำเขม็ดินซีเมนต์  

 (Soil Cement Column)  

เป็นการปรับปรุงคุณสมบัติของ
ดนิอ่อนตลอดชัน้ความหนา เริม่ตน้โดยการอดัฉีดน ้าภายใตค้วามดนัสูงเพื่อกวนใหช้ัน้ดนิอ่อนตวัและมขีนาดรูปทรง
ตามที่ตอ้งการ แลว้จงึอดัฉีดน ้าปนูลงไปผสมกบัดนิในบริเวณดงักล่าวท าใหเ้กิดการแขง็ตวักลายเป็นแท่งดนิซีเมนต์ 
ซึ่งมคีวามสามารถในการรบัน ้าหนักตามที่ออกแบบและช่วยลดปญัหาการทรุดตวัของโครงสร้าง การท าเสาเขม็ดนิ
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ซเีมนต์โดยวธิอีดัฉีดซเีมนต์ดว้ยแรงดนัสงู (Jet Grouting) จะใหคุ้ณภาพแท่งดนิซีเมนต์และความสม ่าเสมอของเน้ือ
ดนิซเีมนต์ที่ดกีว่าวธิที ัว่ไปซึ่งมทีัง้แบบใช้ความดนัต ่า (Low Pressure Mix) และแบบใช้ใบกวนดนิ (Rotary Mix) ใน
ปจัจบุนัมกีารน าเสาเขม็ดนิซเีมนต์ไปประยกุต์ใชห้ลายรูปแบบเช่น ฐานรากงานถนน ลานจอดเครื่องบิน เขื่อน ประตู
ระบายน ้า รวมไปถงึการเพิม่เสถยีรภาพใหก้บัตลิง่ของคลอง  

2.2 กำรเพ่ิมก ำลงัรบัน ้ำหนักและเสถียรภำพของดินเฉพำะจดุ  

เป็นการปรบัปรุงคุณสมบัติและก าลงัของดนิหรือหนิเฉพาะจุด เช่น งานอดัฉีดรอยแตกของชัน้หินหรือดินในงาน
ก่อสรา้งเขือ่น การเพิม่เสถยีรภาพและก าลงัของดนิในงานขดุหรอืงานเจาะเฉพาะที่  

 

3. งำนก่อสร้ำงก ำแพงกนัดินชนิดไดอะแฟรม   

ก าแพงกนัดนิชนิดไดอะแฟรมเป็นการก่อสร้างก าแพงโดย
มวีตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นโครงสรา้งรบัน ้าหนักและป้องกนัการเคลื่อน
ตวัของดนิทางดา้นขา้ง โดยจะท าการก่อสร้างก าแพงในชัน้ที่ต ่ากว่า
ผวิดนิดว้ยคอนกรีตเสริมเหลก็คลา้ยคลงึกบัการท าเสาเขม็เจาะแบบ
เปียก ซึ่งการใช้เทคโนโลยใีนการก่อสร้างก าแพงกนัดนิชนิดน้ีท าให้
ไมต่อ้งใช ้Sheet Pile และสามารถสรา้งก าแพงกนัดนิใตด้นิแบบถาวร
ที่มหีน้าตดัเป็นสี่เหลี่ยมเหมอืนก าแพงทัว่ไป แต่มคีวามแขง็แรงและ
สามารถป้องกันการรัว่ซึมของน ้ าได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เพื่อเป็น
โครงสรา้งของชัน้จอดรถใตด้นิ ก าแพงอาคารผู้โดยสารส าหรบัระบบ
รถไฟฟ้าใตด้นิ และอุโมงคล์อดทางแยก เป็นตน้ 

 

 

 

4. งำนก่อสร้ำงทัว่ไป  

บรษิทัใหบ้รกิารงานออกแบบ ก่อสร้าง และตกแต่ง
ส าหรับสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะรับงาน
ก่อสรา้งประเภทงานดนิ งานทาง และสิง่ปลูกสร้างที่ไม่สูงมาก
นัก เช่น งานระบบป้องกนัน ้าท่วม งานระบบระบายน ้า โรงงาน 
อาคารหอประชุม อาคารส านักงาน อาคารที่พกัอาศยัที่มคีวาม
สูงไม่เกิน 8 ชัน้ เป็นต้น โดยบริษัทมทีีมงานสถาปนิก และ
วิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ รวมถึงมีความพร้อมด้าน
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ในการท างาน 
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ภำวะอตุสำหกรรมและกำรแข่งขนั 
 

ธุรกจิของงานฐานรากซึง่ประกอบไปดว้ยงานก่อสรา้งเสาเขม็ ก าแพงดนิ และงานปรบัปรุงคุณภาพดนิ เป็นต้น

นัน้ ขึ้นอยู่กบัอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นส าคญั ทัง้น้ี จากผลกระทบของการชุมนุมทางการเมอืงตัง้แต่ช่วงปลายปี 

2556 ต่อเน่ืองถึงการท ารฐัประหารในช่วงเดอืนพฤษภาคม 2557 ท าให้ภาพรวมเศรษฐกจิของประเทศในปี 2557 มี

ทศิทางชะลอตวั ซึง่หลงัการแต่งตัง้นายกรฐัมนตรแีละคณะรฐับาล การเมอืงกลบัมามเีสถียรภาพมากขึ้น และได้มกีาร

คาดการณ์ว่าการกระตุ้นเศรษฐกจิผ่านการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆน่าจะกลบัมามคีวาม

ต่อเน่ืองมากขึน้ แต่จากปญัหาการออกโครงการใหม่และเบกิจ่ายงบประมาณทีล่่าชา้ ท าใหผ้ลลพัธ์จากมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกจิของภาครฐัออกมาไม่ดีอย่างที่คาด แม้เศรษฐกจิจะมกีารฟ้ืนตวับ้างแต่กเ็ป็นไปอย่างล่าช้า ท าให้ภาพรวม

เศรษฐกจิของประเทศในปี 2557 มกีารขยายตวัน้อยกว่าทีค่าด  

หากพิจารณาเฉพาะในส่วนของอุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มเจาะ ตลอดทัง้ปี 2557 ปริมาณงานใน

อุตสาหกรรมก่อสรา้งเสาเขม็เจาะอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมกบัก าลงัการผลติของอุตสาหกรรมมาโดยตลอด ซึ่งเป็นผลจาก

โครงการก่อสรา้งรถไฟฟ้าของภาครฐัทีเ่ริม่การก่อสรา้งไปแลว้สามารถด าเนินการได้ตามแผน และงานภาคเอกชนตาม

แนวรถไฟฟ้ามอีอกมาอย่างต่อเน่ือง ท าให้การแข่งขนัในตลาดไม่รุนแรง แม้จะเกดิเหตุการณ์รฐัประหารในช่วงเดอืน

พฤษภาคมของปี 2557 ซึง่ท าใหก้ารอนุมตัริายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบต่อสิง่แวดล้อม (EIA) ของงานคอนโดมเีนียม

ต่างๆสะดุดลงในช่วงดงักล่าวแต่กเ็ป็นเพยีงช่วงเวลาสัน้ๆโดยไม่ไดก้ระทบต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมฯมากนัก  ท าให้

ภาพรวมของปี 2557 ถอืว่าอุตสาหกรรมก่อสรา้งเสาเขม็เจาะยงัมทีศิทางขยายตวั 

ส าหรบัปี 2558 แม้อุตสาหกรรมก่อสร้างในภาพรวมจะได้ร ับผลกระทบต่อเน่ืองจากปญัหาการเบิกจ่าย
งบประมาณและการออกโครงการที่ล่าช้าของภาครฐั แต่ในส่วนของอุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเขม็เจาะ จากการที่งาน
ก่อสรา้งภาคเอกชนตามแนวรถไฟฟ้ายงัมอีอกมาอย่างต่อเน่ือง ท าให้ในภาพรวมบรษิทัฯยงัได้รบัผลกระทบไม่มากนัก 
โดยบรษิทัฯคาดว่าในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2558 อุตสาหกรรมก่อสรา้งเสาเขม็เจาะน่าจะมทีศิทางทรงตวั อย่างไรกต็าม 
ส าหรบัในช่วงครึง่ปีหลงั หากโครงการรถไฟฟ้าสายสต่ีางๆสามารถเริม่งานก่อสร้างได้ตามแผน น่าจะท าให้การเติบโต
ของอุตสาหกรรมก่อสรา้งเสาเขม็เจาะมทีศิทางปรบัตวัดขีึน้ 
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โครงสร้ำงเงินทุน 

ผูถ้ือหุ้น 
รายชื่อผูถ้อืหุน้ที่ปรากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ เมือ่วนัที่ 20 มนีาคม 2558 มดีงัน้ี 

 

ล ำดบัที่ จ ำนวนหุน้ รอ้ยละ

1 208,778,173                          57.66           

2 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีำร ์จ ำกดั 18,508,497                            5.11             

3 นำย เผด็จ หงษ์ฟ้ำ 10,312,500                            2.85             

4 นำย พสินัติ ์ ศริศิุขสกุลชยั 7,368,998                             2.04             

5 นำย สชุำติ บุญบรรเจดิศรี 7,745,100                             2.14             

6 นำย วชิติ ชนิวงศ์วรกุล 5,486,500                             1.52             

7 นำย สมศกัดิ ์ วริยิะพพิฒัน์ 4,347,873                             1.20             

8 นำย ปรชัญำ เตยีวเจรญิ 2,700,000                             0.75             

9 นำย อตัตพล ศริศิุขสกุลชยั 2,040,650                             0.56             

10 2,001,900                             0.55             

ผูถ้อืหุน้รำยอืน่ 92,784,152                            25.63           

รวม 362,074,343                          100.00          

รำยชื่อผูถ้อืหุน้

กลุม่แสงอำรยะกุล *

CITIBANK NOMINEE SINGAPORE PTE LTD-UBS 

AG LDN BRANCH A/C CLIENT

 
หมายเหตุ :  *กลุ่มผูถ้อืหุน้แสงอารยะกุล ประกอบไปดว้ย นายชเนศวร ์นายบดนิทร ์นายวงศช์ยั และนายอนนต์ แสงอารยะกุล ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ  

  38.53, 8.67, 7.28 และ 3.19 ตามล าดบั  

 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 
 บรษิทัมนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลในอตัราไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธหิลงัจากหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล อยา่งไรก็ตาม บริษทั
อาจก าหนดใหก้ารจา่ยเงนิปนัผลมอีตัราน้อยกว่าที่ก าหนดขา้งตน้ได ้หากบรษิทัมคีวามจ าเป็นที่จะตอ้งน าเงนิก าไรสทุธจิ านวนดงักลา่วมาใช้
เพื่อขยายการด าเนินงานหรอืการลงทุนหรอืเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นตามที่คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามเหน็ชอบ และใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถอืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป 
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คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการสรรหาและ 
พจิารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝา่ยตรวจสอบภายใน 

กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 
ฝา่ยงานวศิวกรรม และการตลาด 

กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 
ฝา่ยงานซ่อมบ ารุง 

กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 
ฝา่ยการจดัการและการเงนิ 

ผูอ้ านวยการฝา่ยบญัชี 

ผูอ้ านวยการฝา่ยบุคคล 

ผูอ้ านวยการฝา่ยจดัซือ้ 

ฝา่ยนกัลงทุนสมัพนัธ ์

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ฝา่ยการจดัการ 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ฝา่ยงานวศิวกรรม 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ฝา่ยการเงนิ 

เลขานุการบรษิทั 

ผูอ้ านวยการฝา่ยก่อสรา้ง 

กำรจดักำร 
 

โครงสร้ำงกำรจดักำร  

บรษิทัมโีครงสรา้งการบรหิารจดัการดงัน้ี 
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โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยอกี 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร โดยมรีายชื่อและขอบเขตอ านาจหน้าที่ดงัต่อไปน้ี 

 

คณะกรรมกำรบริษทั   

คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 9 คน ซึ่งเป็น 

 กรรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิารจ านวน 5 คน โดยประกอบดว้ยกรรมการอสิระจ านวน 4 คน 

 กรรมการที่เป็นผูบ้รหิารจ านวน 4 คน 

รายชื่อคณะกรรมการบรษิทั มดีงัน้ี 

 
ทัง้น้ี มนีางสาวฐติมิา เตยีวประทปีเป็นเลขานุการบรษิทั 
        

นิยำมกรรมกำรอิสระ 

 บรษิทัไดก้ าหนดนิยามกรรมการอสิระ ไวด้งัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ (นับรวมการถือครองหุน้ของผู้ที่เกี่ยวขอ้งตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551) ของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไมเ่ป็น (ในปจัจบุนั) หรอืเคยเป็น(ในช่วง 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้) กรรมการที่มสีว่นร่วมบรหิารงาน (กรรมการที่ด ารงต าแหน่ง
เป็นผูบ้รหิาร กรรมการที่ท าหน้าที่รบัผดิชอบเยีย่งผูบ้รหิาร และกรรมการที่มอี านาจลงนามผูกพนั เว้นแต่แสดงไดว้่าเป็นการลง
นามผูกพนัตามรายการที่คณะกรรมการมมีติอนุมตัิไว้แลว้ และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการรายอื่น) ลูกจา้ง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่ไดเ้งนิเดอืนประจ า หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดยีวกัน 
(บรษิทัยอ่ยตัง้แต่ 2 บรษิทัขึน้ไปที่มบีรษิทัใหญ่เป็นล าดบัเดยีวกนั) หรอืนิตบิุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้  

3. ไมเ่ป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บดิามารดา คู่สมรส พี่น้อง 
และบุตร รวมทัง้คูส่มรสของบุตรของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผู้บริหาร
หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย 

4.  ไมม่ ี(ในปจัจบุนั) หรอืเคยม ี(ในช่วง 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้) ความสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บริษทั
ร่วม หรอืนิตบิุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระของตนรวมทัง้ไมเ่ป็น(ใน
ปจัจบุนั) หรอืเคยเป็น(ในช่วง 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไมใ่ช่กรรมการอสิระ หรือผู้บริหาร ของผู้

ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง 

1. นายเสร ีจนิตนเสร ี ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ 

2. นายวงศ์ชยั แสงอารยะกุล ประธานผูก่้อตัง้ / กรรมการ 

3. นายปญัจะ เสนาดสิยั กรรมการอสิระ 

4. นายชยัพฒัน์ สหสักุล กรรมการอสิระ 

5. นายวนิิต ช่อวเิชยีร กรรมการอสิระ 

6. นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการ 

7. นายบดนิทร์ แสงอารยะกุล กรรมการ 

8. นายสมศกัดิ ์วริยิะพพิฒัน์ กรรมการ 

9. นายพสินัติ ์ศริศิุขสกุลชยั กรรมการ 
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ที่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ที่มมีูลค่ารายการ
ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ี่มตีวัตนสทุธ(ิNTA) ของบรษิทัหรอืตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึ้นไปแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า โดยการ
ค านวณมูลค่าดงักล่าวใหน้ับรวมรายการในช่วง 1 ปีก่อนหน้าที่ท ากบับุคคลเดยีวกนั  โดยความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าวให้
รวมถงึการท ารายการทางการคา้ที่เป็นธรุกรรมปกต ิ  การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัทรพัย์สนิหรือบริการ 
และการให ้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ 

5. ไมเ่ป็น (ในปจัจบุนั) หรอืเคยเป็น (ในช่วง 3 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้) ผู้สอบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 
หรอืนิตบิุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไมใ่ช่กรรมการอสิระ ผู้บริหาร หรือหุน้ส่วนผู้จดัการ
ของส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม หรอื นิตบิุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้สงักดั
อยู ่ 

6. ไมเ่ป็น (ในปจัจบุนั) หรอืเคยเป็น (ในช่วง 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้) ผู้ใหบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่
ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจาก บริษัท บริ ษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ ทัง้น้ี ในกรณีที่ผู้ใหบ้ริการทางวิชาชีพ เป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผู้ถือหุน้
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไมใ่ช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้ ับการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

8. ไมม่ลีกัษณะอื่นใดที่ท าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

 

กรรมกำรผูม้ีอ ำนำจลงนำม 

 กรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนับรษิทัคอืนายชเนศวร์ แสงอารยะกุล และนายบดนิทร์ แสงอารยะกุล ลงลายมอืชื่อร่วมกนัและ
ประทบัตราส าคญัของบรษิทั หรอืนายชเนศวร์ แสงอารยะกุล หรอื นายบดนิทร์ แสงอารยะกุล ลงลายมอืชื่อร่วมกบั  นายวงศ์ชยั แสงอารยะ
กุล หรอืนายสมศกัดิ ์วริยิะพพิฒัน์ หรอืนายพสินัติ ์ศริศิุขสกุลชยั รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบรษิทั    

 

ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั  

คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจ หน้าที่ และความรบัผิดชอบในการจดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิี่ประชุมผูถ้อืหุน้ที่ชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบริษทั 
โดยมกีารก าหนดอ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบที่ส าคญัของคณะกรรมการบรษิทัไดด้งัน้ี 

1. จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดอืน นับแต่วนัสิ้นสดุรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทั 

2. จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

3. จดัใหม้กีารท างบดลุและงบก าไรขาดทุนของบรษิทั ณ วนัสิ้นสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั ซึ่งผู้สอบบญัชีตรวจสอบ
แลว้ และน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัิ 

4. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทน
คณะกรรมการไดโ้ดยอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมอี านาจตามที่
คณะกรรมการเหน็สมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน
เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขบุคคลที่ไดร้บัมอบอ านาจนัน้ๆ ไดเ้มือ่เหน็สมควร 

ทัง้น้ี คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรหิารมอี านาจหน้าที่ในการปฏบิตังิานต่างๆ โดยมรีายละเอียดการ
มอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจที่ท าใหค้ณะกรรมการบรหิารสามารถพจิารณาและอนุมตัริายการที่ตนหรอืบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี 
หรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดท ากบับรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการที่เป็นไปตามนโยบาย
และหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 
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5. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษทั ควบคุมก ากบัดูแลการบริหารและการจดัการ
ของคณะกรรมการบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ไดร้บัมอบหมายเว้นแต่ในเรื่องดงัต่อไปน้ีคณะกรรมการต้องไดร้บัมติ
อนุมตัจิากที่ประชุมผูถ้อืหุน้ก่อนการด าเนินการ อนัไดแ้ก่ เรื่องที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือ
หุน้ เช่น การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นที่ส าคญัใหแ้ก่บุคคล
อื่น หรอืการซื้อหรือรบัโอนกิจการของบริษทัอื่นมาเป็นของบริษทั การแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธหิรือขอ้บงัคบั เป็นต้น 
นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมขีอบเขตหน้าที่ในการก ากบัดูแลใหบ้ริษทัปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ อาทิ การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อขายทรพัย์สนิที่ส าคญัตาม
กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และคณะกรรมการอื่นตามความ
เหมาะสม 

7. ตดิตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 

8. กรรมการจะตอ้งไมป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบริษทั หรือเขา้เป็นหุน้ส่วน
ในหา้งหุน้สว่นสามญั หรอืเป็นหุน้สว่นไมจ่ ากดัความรบัผดิในหา้งหุน้สว่นจ ากดั หรอืเป็นกรรมการของบริษทัเอกชน หรือ
บรษิทัอื่นที่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอยา่งเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัไมว่่าจะท าเพื่อประโยชน์ตน
หรอืเพื่อประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนที่จะมมีตแิต่งตัง้ 

9. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไมช่กัชา้ หากมสีว่นไดเ้สยีไมว่่าโดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญาที่บรษิทัท าขึน้ หรอืถือ
หุน้หรอืหุน้กูเ้พิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทัหรอืบรษิทัในเครอื 

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง 

1. นายปญัจะ เสนาดสิยั* ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

2. นายชยัพฒัน์ สหสักุล** กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

3. นายวนิิต ช่อวเิชยีร กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

หมายเหตุ ทัง้น้ีม ีนางสาวฐติมิา เตยีวประทปี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
*  เป็นผูท้ี่มคีวามรู ้และมปีระสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมากกว่า 20 ปี 

** เป็นผูท้ี่มคีวามรู ้และมปีระสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมากกว่า 10 ปี 
 

ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถูกตอ้งและเพยีงพอ  

2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี
ประสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 

4. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

5. ร่วมให้ความเหน็ชอบในการพิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ ก าหนดค่าตอบแทน โยกยา้ย และเลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดที่ไดร้บัผดิชอบเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน 
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6. พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนั หรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้น้ี เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

7. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ และน าเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

8. ปฏบิตักิารอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบดว้ย 

9. จดัท ารายงานการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึ่งรายงานดงักล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบดว้ยรายการตามที่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก าหนด
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเหน็เกี่ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

(ข) ความเหน็เกี่ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทั 

(ค) ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 

(ง) ความเหน็เกี่ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

(จ) ความเหน็เกี่ยวกบัรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าที่ตามกฎบตัร (Charter) 

(ซ) รายการอื่นที่เหน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิทั 

10. รายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบเป็นประจ าอยา่งน้อยไตรมาสละหน่ึงครัง้ 

 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

ทัง้น้ีม ีนายกรณ์  ทองศรเีป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 
ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  

1. พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ คุณสมบตัิ รวมทัง้ความเหมาะสมของความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ  และ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2. คดัเลอืก สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษทั และสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ในกรณีที่ต าแหน่งว่างลง เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัหรือที่ประชุมผู้ถือหุน้ เพื่อพิจารณา
แต่งตัง้แลว้แต่กรณี 

3. พจิารณาคดัเลอืกกรรมการที่ไปด ารงต าแหน่งในบรษิทัยอ่ย และ/หรอืบรษิทัร่วม 

ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง 

1. นายวนิิต ช่อวเิชยีร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน / กรรมการอสิระ 

2. นายวงศ์ชยั แสงอารยะกุล กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

3. นายชยัพฒัน์ สหสักุล กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน / กรรมการอสิระ 
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4. พจิารณารูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการผู้จดัการใหญ่ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดอืน 
บ าเหน็จ โบนัส สวสัดกิาร คา่เบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทัง้ที่เป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิ เพื่อก าหนดใหม้ี
ความเหมาะสม 

5. ก าหนดเกณฑป์ระเมนิผลกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

6. พจิารณาเงือ่นไขต่างๆ ในกรณีที่มกีารเสนอขายหลกัทรพัยใ์หม่ (หรือใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้ ) ใหแ้ก่กรรมการและ
พนักงาน รวมถงึการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในกรณีที่มกีรรมการ หรอืพนักงานไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัย์เกินกว่า 5% 
ของจ านวนหลกัทรพัยท์ัง้หมดที่จะจดัสรร และตอ้งไมม่กีรรมการรายใดในคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนที่
จะไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัยเ์กนิกว่า 5% ดว้ย จงึจะมสีทิธใินการใหค้วามเหน็ชอบ 

7. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษทัเพื่อใหช้่วย
ศึกษาและกลัน่กรองงาน จงึต้องรายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง้หลงัจากที่มีการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และรายงานผลการปฏิบตัิงานในปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุน้ในรายงาน
ประจ าปีของบรษิทั และในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี 

8. ปฏบิตังิานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายอนัเกี่ยวเน่ืองกบัการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

 
คณะกรรมกำรบริหำร  

ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง 

1. นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบรหิาร  

2. นายบดนิทร์ แสงอารยะกุล กรรมการบรหิาร 

3. นายสมศกัดิ ์วริยิะพพิฒัน์ กรรมการบรหิาร 

4. นายพสินัติ ์ศริศิุขสกุลชยั  กรรมการบรหิาร 

 
ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมการบรหิารมอี านาจ หน้าที่ และความรบัผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกบัการด าเนินงานตามปกติธุระและ
งานบริหารของบริษัท ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท 
หลกัเกณฑใ์นการด าเนินธรุกจิใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิ เพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการของบรษิทัพิจารณาและอนุมตัิและ /หรือ
ใหค้วามเหน็ชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัตามนโยบายที่ก าหนด โดยสรุปอ านาจหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบที่ส าคญัไดด้งัน้ี  

1. ก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ 

2. ก าหนดแผนธรุกจิ งบประมาณ และอ านาจการบรหิารต่างๆของบรษิทั เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ 

3. พจิารณาโครงการลงทุนของบรษิทั เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ 

4. อนุมตัิการใช้จ่ายเงนิลงทุนที่ส าคญั ๆ ที่ไดก้ าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่จะไดร้ ับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั หรอืตามที่คณะกรรมการบรษิทัไดเ้คยมมีตอินุมตัใินหลกัการไวแ้ลว้ 

5. อนุมตักิารจดัซื้อจดัจา้งในการบรหิารจดัการส านักงานในวงเงนิไมเ่กนิ 20 ลา้นบาทต่อรายการ  

6. เจรจาและเขา้ท าสญัญา ขอ้ตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมทัง้การจดัซื้อจดัจา้งที่เกี่ยวกบัโครงการก่อสร้างอนัเป็น
ปกตธิรุะของบรษิทั ในวงเงนิไมเ่กนิ 200 ลา้นบาท ส าหรบัโครงการภาคเอกชน และวงเงนิไมเ่กนิ 500 ลา้นบาท ส าหรบั
โครงการภาครฐั 
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7. เป็นคณะที่ปรกึษาฝ่ายจดัการในเรื่องเกี่ยวกบันโยบายดา้นการเงนิ การตลาด การปฏบิตักิาร และดา้นการบรหิารงานอื่น   

8. มอี านาจอนุมตัใินการเปิดหรอืปิดบญัชเีงนิฝากธนาคาร ก าหนดชื่อผู้มอี านาจเบิกถอนเงนิจากบญัชีเงนิฝากของบริษทั 
รวมถงึ ด าเนินการต่างๆเกี่ยวกบับญัชเีงนิฝากดงักลา่ว 

9. ด าเนินการต่างๆที่จ าเป็นเพื่อการสง่เสรมิและปกป้องผลประโยชน์ของบรษิทั 

 
ทัง้น้ี อ านาจของคณะกรรมการบรหิารจะไมร่วมถงึการอนุมตัริายการใดที่คณะกรรมการบรหิารหรอืบุคคลที่อาจมคีวามขัดแยง้ มี

ส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมตัิรายการในลกัษณะดงักล่าว
จะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุน้เพื่อพิจารณาและอนุมตัิรายการดงักล่าวตามที่ขอ้บงัคบัของบริษทัหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งก าหนด เวน้แต่เป็นการอนุมตัริายการที่เป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการคา้ปกติทัว่ไปของบริษทัที่คณะกรรมการ
ก าหนดกรอบการพจิารณาไวช้ดัเจนแลว้ 

 

ผูบ้ริหำร 

บรษิทัมคีณะผูบ้รหิาร ดงัน้ี 

 

ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง 

1. นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

2. นายบดนิทร์ แสงอารยะกุล กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ – ฝ่ายการจดัการและการเงนิ 

3. นายพสินัติ ์ศริศิุขสกุลชยั กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ - ฝ่ายงานวศิวกรรมและการตลาด 

4. นายสมศกัดิ ์วริยิะพพิฒัน์ กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ - ฝ่ายงานซ่อมบ ารุง  

5. นายศโิรจน์ ตุงคะโหตร ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - ฝ่ายงานวศิวกรรม 

6. นายวรีทศัน์ จริเดชวโิรจน์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ฝ่ายการจดัการ 

7. นายชยัพล สทุธมนัสวงษ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ฝ่ายการเงนิ 

8. นางสรุรีตัน์ นาคะผดงุรตัน์ ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ี

9. นายกรณ์ ทองศร ี ผูอ้ านวยการฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

10. นายศุภชยั โรจน์วริุฬห์ ผูอ้ านวยการฝ่ายจดัซื้อ 

11. นายรฐักร นาคาไชย ผูอ้ านวยการฝ่ายก่อสรา้ง 

 

ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำท่ีของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

1. รบัผดิชอบการบรหิารงานประจ าวนัของบรษิทั และควบคมุดแูลบงัคบับญัชาพนักงานและลกูจา้งของบรษิทั 

2. ด าเนินการหรอืปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการและ/หรือ
คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั 

3. เป็นผู้รบัมอบอ านาจของบริษทัในการบริหารกิจการของบริษทัใหเ้ป็นตามวตัถุประสงค์ ขอ้บังคบั นโยบาย ระเบียบ 
ขอ้ก าหนด ค าส ัง่ มตทิี่ประชุมผูถ้อืหุน้และ/หรอืมตทิี่ประชุมคณะกรรมการและ/หรอืมติคณะกรรมการบริหารของบริษทั
ทุกประการ 

4. อนุมตักิารจดัซื้อจดัจา้งในการบรหิารจดัการส านักงานในวงเงนิไมเ่กนิหา้ลา้นบาทต่อรายการ 
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5. เจรจาและเขา้ท าสญัญา ขอ้ตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมทัง้การจดัซื้อจดัจา้งที่เกี่ยวกบัโครงการก่อสร้างอนัเป็น
ปกตธิรุะของบรษิทั ในวงเงนิไมเ่กนิ 100 ลา้นบาท 

6. มอี านาจในการว่าจา้ง และก าหนดผลตอบแทนใหแ้ก่พนักงานทัง้หมดของบรษิทัตลอดจนแต่งตัง้ตวัแทนฝ่ายนายจา้งใน
คณะกรรมการกองทุนส ารองเลีย้งชพีของบรษิทั 

 อยา่งไรกต็าม อ านาจของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะไม่รวมถึงการอนุมตัิรายการใดที่กรรมการผู้จดัการใหญ่หรือ บุคคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยีหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษทั หรือบริษทัย่อย ตามกฎเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมตัิรายการในลกัษณะดงักล่าว
จะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุน้เพื่อพิจารณาและอนุมตัิรายการดงักล่าวตามที่ขอ้บงัคบัของบริษทัหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งก าหนด เวน้แต่เป็นการอนุมตัริายการที่เป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการคา้ปกติทัว่ไปของบริษทัที่คณะกรรมการ
ก าหนดกรอบการพจิารณาไวช้ดัเจนแลว้ 

กำรสรรหำกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

องคป์ระกอบและหลกัเกณฑใ์นกำรสรรหำกรรมกำรบริษทั 

องคป์ระกอบและการสรรหา แต่งตัง้ ถอดถอน หรอืพ้นจากต าแหน่งกรรมการของบริษทันัน้ได้ก าหนดไว้ในขอ้บงัคบัของบริษทั
ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  

โดยคณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย 5 คน ทัง้น้ีกรรมการไมน้่อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมด
นัน้ ตอ้งมถีิน่ที่อยูใ่นราชอาณาจกัรและกรรมการทุกคนจะตอ้งเป็นผูม้คีณุสมบตัติามที่กฎหมายก าหนด 

ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม (1/3) ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็น
สามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลงัจด
ทะเบียนบริษทันัน้ใหใ้ช้วิธจีบัสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุด นัน้เป็นผู้ออกจาก
ต าแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระน้ีอาจไดร้บัเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหมก่ไ็ด้ 

 การประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อเลอืกตัง้กรรมการ จะเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีงตามจ านวนหุน้ที่ตนถอื 
2. ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงที่มอียูท่ ัง้หมดเลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่ง

คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้
3. บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึ่งมีหรือ

จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการ
ที่จะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชี้ขาด 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืกบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซึ่งมี
คณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการ
จะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน  

บุคคลซึ่งไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นกรรมการแทนจะต้องไดร้บัมติของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่ยงั
เหลอือยูแ่ละจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พยีงวาระที่ยงัเหลอือยูข่องกรรมการที่ตนแทน 

 ที่ประชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการพน้ต าแหน่งก่อนถงึวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนผู้ถือหุน้ที่มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไมน้่อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหุน้ที่ถือโดยผู้ถือหุน้ ที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงในการ
ประชุมนัน้ 
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องคป์ระกอบและหลกัเกณฑใ์นกำรสรรหำคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

บรษิทัไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอสิระอยา่งน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 
1 คน ตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจหรอืมปีระสบการณ์ดา้นการบญัชหีรอืการเงนิ และมคีวามรูต้่อเน่ืองเกี่ยวกบัเหตุที่มตี่อการเปลี่ยนแปลงของ
การรายงานทางการเงนิ ซึ่งจะมผีลใหก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยกรรมการตรวจสอบมวีาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือมเีหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ไดจ้นครบวาระ มผีลให้
จ านวนสมาชกิน้อยกว่าจ านวนที่ก าหนดคอื 3 คน คณะกรรมการบริษทัหรือที่ประชุมผู้ถือหุน้ควรแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้
ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จ านวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

บริษทัไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า  3 คน และเป็น
กรรมการอสิระไมน้่อยกว่ากึ่งหน่ึง โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ ทัง้น้ี กรรมการสรร
หาและพจิารณาคา่ตอบแทนมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

เมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนไมส่ามารถอยูไ่ดจ้นครบวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคลที่มคีณุสมบตัคิรบถว้นขึน้เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนภายใน 90 วนั เพื่อใหก้รรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนมจี านวนครบตามที่คณะกรรมการบรษิทัก าหนด  

องคป์ระกอบและหลกัเกณฑใ์นกำรสรรหำกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร โดยแต่งตัง้บุคคลที่เหมาะสมเพื่อเป็นคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั 
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ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ล ำดบัท่ี รำยช่ือกรรมกำร ค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2556 ค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2557 

  ค่ำตอบแทนรำย
เดือน 

ค่ำเบีย้
ประชมุ 

โบนัส
กรรมกำร 

รวม ค่ำตอบแทนรำย
เดือน 

ค่ำเบีย้
ประชมุ 

โบนัส
กรรมกำร 

รวม 

1 นายเสร ีจนิตนเสร ี 600,000 30,000 545,455 1,175,455 600,000 30,000 545,455 1,175,455 

2 นายปญัจะ เสนาดสิยั 300,000 55,000 272,727 627,727 300,000 55,000 272,727 627,727 

3 นายชยัพฒัน์ สหสักุล 252,000 60,000 272,727 584,727 252,000 70,000 272,727 594,727 

4 นายวนิิต ช่อวเิชยีร 252,000 65,000 272,727 589,727 252,000 60,000 272,727 584,727 

5 นายวงศ์ชยั แสงอารยะกุล 252,000 40,000 272,727 564,727 252,000 45,000 272,727 569,727 

6 นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล  30,000 272,727 302,727  30,000 272,727 302,727 

7 นายบดนิทร์ แสงอารยะกุล  30,000 272,727 302,727  30,000 272,727 302,727 

8 นายสมศกัดิ ์วริยิะพพิฒัน์  30,000 272,727 302,727  30,000 272,727 302,727 

9 นายพสินัติ ์ศริศิุขสกุลชยั  30,000 272,727 302,727    30,000 272,727 302,727 

 รวม 1,656,000 370,000 2,727,273 4,753,273 1,656,000 380,000 2,727,271 4,763,271 

 ค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำร 

ต ำแหน่ง 

ปี 2556 ปี 2557 

จ ำนวน (ท่ำน) จ ำนวนเงิน 
(ล้ำนบำท) 

รำยละเอียดค่ำตอบแทน จ ำนวน (ท่ำน) จ ำนวนเงิน 

(ล้ำนบำท) 
รำยละเอียดค่ำตอบแทน 

ผูบ้รหิาร 10 12.609 เงนิเดอืน โบนัส ประกนัสงัคม กองทุน
ส ารองเลีย้งชพี 

11 15.256 เงนิเดอืน โบนัส ประกนัสงัคม 
กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
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จ ำนวนครัง้ท่ีเข้ำประชมุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ – นำมสกลุ 

ปี 2557 

คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรสรรหำ 
และพิจำรณำ 
ค่ำตอบแทน 

นายเสร ีจนิตนเสร ี 6/6   

นายวงศ์ชยั แสงอารยะกุล 6/6  3/3 

นายปญัจะ เสนาดสิยั 6/6 5/5  

นายชยัพฒัน์ สหสักุล 6/6 5/5 3/3 

นายวนิิต ช่อวเิชยีร 5/6 4/5 3/3 

นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล 6/6   

นายบดนิทร์ แสงอารยะกุล 6/6   

นายสมศกัดิ ์วริยิะพพิฒัน์ 6/6   

นายพสินัติ ์ศริศิุขสกุลชยั 6/6   
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กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

 

 การก ากบัดแูลกจิการ (Corporate Governance) หรอืบรรษทัภบิาล ตามความหมายของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย คอื 
ระบบที่จดัใหม้โีครงสรา้ง และกระบวนการของความสมัพนัธร์ะหว่างคณะกรรมการ  ฝ่ายจดัการ และผูถ้อืหุน้ เพื่อสรา้งความสามารถในการ
แขง่ขนั น าไปสูค่วามเจรญิเตบิโตและเพิม่มลูคา่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ในระยะยาว โดยค านึงถึงผู้มสี่วนไดเ้สยีอื่นดว้ย ดงันัน้ คณะกรรมการบริษทั
จงึไดด้ าเนินธรุกจิภายใตห้ลกัการก ากบัดแูลกจิการที่ดตีามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกจิการที่ด ีและระเบยีบปฏบิตัขิองคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์พื่อเสรมิสรา้งองคก์รใหม้รีะบบการบริหารงานที่มปีระสทิธภิาพ และเป็นพื้นฐานของการเติบโตทางธุรกิจ
อยา่งยัง่ยนื ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 

1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

2. การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมกนั 

3. บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 

5. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

 

หมวดท่ี 1 และ 2 สิทธิของผูถ้ือหุ้นและกำรปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั 

 บรษิทัเคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้และการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมกนั ทัง้สทิธพิื้นฐานตามกฎหมาย เช่น การเขา้ร่วมประชุม
เพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ การอนุมตัจิา่ยเงนิปนัผล การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ เป็นต้น และสทิธมิากกว่าสทิธติาม
กฎหมาย โดยเปิดเผยขอ้มลู ขา่วสารต่างๆ ที่ส าคญัใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั  

ในเรื่องการประชุมผูถ้อืหุน้ ก่อนการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้เสนอวาระการประชุมและ
เสนอชื่อกรรมการบรษิทัลว่งหน้าตัง้แต่ต้นเดอืนธนัวาคม  โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์ต่างๆ เช่น สดัส่วนการถือหุน้ของผู้ที่
เสนอ รายละเอยีดของขอ้มลูประกอบการพจิารณา ช่องทางรบัเรื่อง ก าหนดเวลารบัเรื่อง และไดม้กีารแจง้ขอ้มูลผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูล
ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเปิดเผยรายละเอยีดหลกัเกณฑใ์นเว็บไซด์ของบริษทั  ส่วนการส่งหนังสอืเชิญประชุม บริษทัได้
แนบขอ้มลูประกอบการพจิารณาในแต่ละวาระใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบ รวมทัง้หนังสอืมอบฉนัทะแบบต่างๆ และรายชื่อกรรมการอสิระในกรณี
ไมส่ามารถมาร่วมประชุมไดแ้ต่ตอ้งการตวัแทนในการมอบฉนัทะ โดยบรษิทัไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมพรอ้มเอกสารแนบทัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษในเวบ็ไซต์ของบรษิทัลว่งหน้า เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาขอ้มลูก่อนไดร้บัเอกสารฉบบัจรงิ 

 ในวนัประชุมผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษิทัจะเขา้ร่วมประชุมทุกท่านหากไมม่เีหตุจ าเป็นซึ่งไมส่ามารถหลกีเลีย่งได ้ซึ่งในปีที่ผ่าน
มา มกีรรมการบรษิทัเขา้ร่วมประชุมทุกท่าน เมือ่เริม่ประชุมประธานในที่ประชมุซึ่งเป็นประธานกรรมการไดแ้จง้กฎเกณฑท์ี่ใชใ้นการประชุม 
และใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ไดเ้ลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดแ้สดงความคดิเหน็และซกัถามในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ประชุมหรอืเกี่ยวขอ้งกบับรษิทั นอกจากน้ี บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดส้ง่ค าถามมายงับรษิทัลว่งหน้าผ่านทางอีเมลของบริษทัอีกดว้ย 
อกีทัง้ บรษิทัไมม่กีารแจกเอกสารที่มขีอ้มูลส าคญัเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุน้อย่างกระทนัหนั  ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลง
ขอ้มลูส าคญัโดยไมแ่จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหน้า ไมจ่ ากดัสทิธใินการเขา้ประชุมของผูถ้อืหุน้ที่มาสายอกีดว้ย (หากผูถ้ือหุน้ท่านใดมาสาย ก็
ยงัมสีทิธเิขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงในวาระถดัไป) 

ภายหลงัการประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมและเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษทัภายใน 14 
วนั 

ส าหรบัการดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน คณะกรรมการมนีโยบายมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานที่รบัทราบขอ้มูลภายใน
น าขอ้มูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น ซึ่งรายละเอียดอยู่ในหวัข้อการดูแลการใช้ขอ้มูลภายใน นอกจากน้ีในเรื่องการท า
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รายการที่เกี่ยวโยง บรษิทัมมีาตรการหรอืขัน้ตอนการอนุมตักิารท ารายการที่เกี่ยวโยง ซึ่งกรรมการที่มสีว่นไดเ้สยีหรือมสี่วนเกี่ยวขอ้งจะไม่
มสีทิธอิอกเสยีงในกระบวนการพจิารณาธรุกรรมระหว่างบรษิทักบัผูม้สีว่นไดเ้สยีหรอืมีสว่นเกี่ยวขอ้ง 

 

หมวดท่ี 3 บทบำทของผูม้ีส่วนได้เสีย 

บรษิทั ไดใ้หค้วามส าคญัในการดแูลและค านึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ทัง้ภายใน และภายนอกบริษทั  ตัง้แต่ผู้ถือหุน้ พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ 
คูแ่ขง่ทางการคา้ ตามสทิธทิี่มตีามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง รวมถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมและส่วนรวม คณะกรรมการจงึไดก้ าหนดนโยบาย
ไวใ้นจรยิธรรมธรุกจิ ส าหรบัใชเ้ป็นแนวทางการปฏบิตั ิเพื่อใหค้ณะกรรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนักงานของบริษทัยดึถือเป็นหลกัปฏิบตัิใน
การด าเนินงาน โดยถอืเป็นภาระหน้าที่ และเป็นวนิัยที่ทุกคนพงึปฏบิตั ิซึ่งสรุปไดด้งัน้ี  

 การปฏบิตัติ่อพนักงานนัน้บรษิทัไดค้ านึงถงึความส าคญัของพนักงานทุกคนและใหก้ารดูแลรวมถึงความเป็นธรรมในดา้น
โอกาส ผลตอบแทน ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพของพนักงาน  

 การปฏบิตัติ่อลกูคา้ บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อความพอใจและความเชื่อมัน่ของลกูคา้โดยใหบ้รกิารอยา่งมคีณุภาพในราคา
ที่เป็นธรรม และรกัษาผลประโยชน์ของลกูคา้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ เป็นตน้ 

 การปฏบิตัติ่อคูค่า้ บรษิทัปฏบิตัติ่อคูค่า้ดว้ยความเสมอภาค และเป็นธรรม เช่น ไม่เรียก หรือไม่รบัหรือจ่ายผลประโยชน์
ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงพัฒนาและรักษา
สมัพนัธภาพที่ย ัง่ยนืกบัคูค่า้และคูส่ญัญา และมคีวามเชื่อถอืซึ่งกนัและกนั 

 การปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการคา้ บริษทัด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัที่เป็นธรรม ไดแ้ก่ประพฤติปฏิบตัิ
ภายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัที่ด ีและไมท่ าลายชื่อเสยีงของคูแ่ขง่ทางการคา้ ดว้ยการกลา่วหาในทางใหร้า้ย เป็นตน้ 

 นอกจากน้ี บรษิทัยงัใหค้วามส าคญัต่อการรบัผดิชอบต่อสงัคมและสว่นรวม โดยปฏบิตัติามขอ้กฎหมาย หรอืขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง 
รวมถงึการดแูลเรื่องสิง่แวดลอ้มและมมีาตรการการจดัการเกี่ยวกบัความปลอดภยัในการด าเนินงานดว้ย  โดยในดา้นสิง่แวดลอ้ม บริษทัได้
ก าหนดมาตรการในการลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มทัง้สว่นหน่วยงานและโรงงานซ่อมบ ารุง นอกจากน้ี บรษิทัไดม้กีารรณรงค์ใหพ้นักงาน
ช่วยกนัประหยดัทรพัยากรและพลงังานดา้นต่างๆ ทัง้การใชไ้ฟฟ้า น ้าประปา และโดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชน้ ้ามนั ซึ่งจากการติดตามพบว่า 
มกีารใชน้ ้ามนัอยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 ทางด้านสงัคม ในปี 2557 บริษัทจดัท าโครงการไพลอนร่วมปนัน ้ าใจสู่ทหารไทยผู้เสยีสละ ในวันที่ 20 ธนัวาคม 2557 ที่

โรงพยาบาลทหารผ่านศกึ 

ทางผูบ้รหิารและพนักงานบรษิทัไดม้องเหน็ถงึคณุคา่ของทหารผูก้ลา้ผูท้ี่เสยีสละท าหน้าที่ปกป้องบา้นเมอืงจนไดร้บับาดเจบ็ และ

นอนพกัรกัษาตวัที่โรงพยาบาลทหารผ่านศกึมอียูเ่ป็นจ านวนมากทัง้ที่สามารถดูแลตวัเองได ้และไม่สามารถดูแลตวัเองได ้บา งท่านไดร้บั

บาดเจบ็จนร่างกายพกิารตอ้งใชช้วีติทัง้ชวีติในโรงพยาบาลแหง่น้ี ดงันัน้ทางผูบ้รหิารและพนักงานจงึขอขอบคณุท่านทหารกลา้ที่ปกป้องผืน

แผ่นดนิไทยทุกท่าน และไดม้อบสิง่ของและเงนิจ านวน 87,043.25 บาทใหก้บัทางโรงพยาบาลเพื่อใชใ้นกจิการของโรงพยาบาล 

นอกจากน้ีบรษิทัไดบ้รจิาคเงนิเพื่อใชใ้นการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการกีฬาโดยการบริจาคเงนิเพื่อการแข่งขนั

กฬีาแหง่ชาต ิครัง้ที่ 43 และการแขง่ขนักฬีาคนพกิารแหง่ชาต ิครัง้ที่ 33 รวมเป็นเงนิบรจิาคทัง้สิน้ 141,000 บาท 

 ทัง้น้ีผูม้สีว่นไดเ้สยีสามารถสง่ความคดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะใหค้ณะกรรมการบรษิทัผ่านทางเลขานุการบรษิทั ผ่านทางเว็บไซต์
ของบรษิทัหรอืทางไปรษณีย ์และหากผูใ้ดพบการกระท าผดิกฎหมาย หรอืจรรยาบรรณ รายงานทางการเงนิที่ไมถู่กต้อง หรือระบบควบคุม
ภายในที่บกพร่อง สามารถแจง้ข้อมูลผ่านเลขานุการบริษทั โดยบริษัทจะคุม้ครองผู้แจ้งเบาะแสโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส และ
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้จิารณาตรวจสอบขอ้มลูและรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบต่อไป   

 

หมวดท่ี 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 

 บรษิทัจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูส าคญัที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทั ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มูลที่มใิช่ขอ้มูลทางการเงนิทางเว็บไซต์
ของบรษิทั โดยบรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูขององคก์ร การก ากบัดูแลกิจการที่ด ีโครงสร้างผู้ถือหุน้ โครงสร้างคณะกรรมการ รวมทัง้ข่าวสาร
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ต่างๆ ของบรษิทัทัง้จากภายในและภายนอกทางเว็บไซด์ของบริษทั  ซึ่งขอ้มูลส่วนใหญ่จะมทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และสามารถ
ดาวน์โหลดรายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1) และงบการเงนิของบริษทัได ้ซึ่งจะท าใหผู้้ถือหุน้หรือนักลงทุน
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้สะดวก นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ดัตัง้หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ เพื่อท าหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุน้ นักลงทุน และ
นักวเิคราะหห์ลกัทรพัยท์ัว่ไปอยา่งเท่าเทยีมกนั  

 

หมวดท่ี 5 ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 

 คณะกรรมการบรษิทัมจี านวน 9 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 4 ท่าน 
และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอีก 1 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยผู้ทรงคุณวุฒหิลากหลายสาขา ทัง้ดา้นกฎหมาย บญัช ี
การเงนิการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การก ากบัดูแล รวมถึงงานวิศวกรรม ซึ่งลว้นแต่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ทัง้น้ี คณะกรรมการได้
ก าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระที่เขม้กว่าขอ้ก าหนดของก.ล.ต.และตลท. คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 3 ชุด 
ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดย่อยม ี
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และคุณสมบตัิซึ่งก าหนดโดยคณะกรรมการบริษทั ทัง้น้ี คณะกรรมการชุดย่อยจะรายงานผลการปฏิบัติงานให้
คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบเป็นรายไตรมาส และคณะกรรมการบรหิารจะรายงานผลการด าเนินงานใหค้ณะกรรมการบริษทัรบัทราบเป็น
รายไตรมาส 

 คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาเหน็ชอบวสิยัทศัน์ ทศิทางแนวโน้มของธรุกจิ ประมาณการรายไดข้องปีถดัไป รวมถึงพิจารณา
อนุมตัิงบประมาณลงทุนประจ าปี นอกจากน้ีไดพ้ิจารณาทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีและนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
รวมถงึรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (ถา้ม)ี และใหค้วามเหน็เรื่องความเพยีงพอของระบบควบคมุภายใน โดยตัง้แต่ปี 2550 
คณะกรรมการได้เริ่มมีการประเมนิผลการปฏิบตัิงานเป็นรายคณะ ส่วนค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายและ
หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านการอนุมตัิจากผู้ถือหุ้น ทัง้น้ี ได้มีการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมและพิจา รณาผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัประกอบ นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการชุดย่อย ยกเว้นคณะกรรมการ
บรหิารรวมถงึกรรมการผู้จดัการใหญ่ที่ไดร้บัผลตอบแทนในฐานะพนักงานบริษทัแลว้  ส่วนค่าตอบแทนกรรมการผู้จดัการใหญ่จะมกีาร
ก าหนดตามผลการประเมนิของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนเริม่ตัง้แต่การปฏบิตังิานในปี 2551  

 

กำรดแูลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

บรษิทัมนีโยบายมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานที่รบัทราบขอ้มูลภายในน าขอ้มูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและ
ผูอ้ื่น โดยบรษิทัมแีนวทางปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

1. บริษทัใหค้วามรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกบัการใช้ขอ้มูลภายใน หน้าที่ในการรายงานการซื้อขายหลกัทรพัย์ของ
บริษัท และบริษัทย่อยของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และที่แกไ้ขเพิม่เตมิ และตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2. กรรมการและผูบ้รหิารมหีน้าที่จดัท าและสง่รายงานการถอืหลกัทรพัย์ของบริษทัของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยตอ้งรายงานดงัน้ี 

 รายงานการถือหลกัทรัพย์ครัง้แรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหลกัทรพัย์ต่อประชาชน 
หรอืวนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

 รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย ์(แบบ 59-2) อนัเน่ืองมาจากการซื้อ ขาย โอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ ทัง้น้ี 
ภายใน 3 วนัท าการนับตัง้แต่มกีารซื้อ ขาย โอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้ และใหส้ง่ส าเนารายงานการถือหลกัทรพัย์
ดงักล่าวให้แก่บริษัทภายในวันที่ส่งรายงานดงักล่าวให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์

3. ก าหนดให ้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานที่รบัทราบขอ้มลูภายในที่มนีัยส าคญัที่อาจสง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา
ซื้อขายหลกัทรพัย ์จะตอ้งระงบัการซื้อหรอืขายหลกัทรพัยข์องบริษทัในช่วง 1 เดอืนก่อนที่บริษทัจะมกีารประกาศผลการ
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ด าเนินงาน (ก าหนดเวลาในการประกาศผลการด าเนินงาน คอื 45 วนันับจากวนัสิ้นไตรมาส และ 60 วนันับจากวนัสิ้นปี
บญัช)ี หรอืก่อนที่ขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน  

4. บริษัทมีจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งมีข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงานในการซื้อขายหุน้ของบรษิทั หรอืใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุน้ของ
บรษิทั 

หากพบว่ากรรมการหรอืผูบ้รหิารรวมทัง้พนักงานที่รบัทราบขอ้มลูภายในฝ่าฝืนจรยิธรรมธรุกจิในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชข้อ้มลู
ภายใน และท าให้บริษัทได้ร ับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย บริษทัจะด าเนินการตามที่เห็นว่าเหมาะสมซึ่งรวมถึงการประสานงานกับ
หน่วยงานก ากบัดแูลที่เกี่ยวขอ้งเพื่อด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
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ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม 
บรษิทั ไพลอน จ ากดั (มหาชน) มนีโยบายด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corperate  Social Responsibility : 

CSR) ดว้ยความตระหนักและใหค้วามส าคญัในการสนับสนุนการด าเนินกจิกรรมเพื่อสงัคมและชุมชนโดยรอบ รวมทัง้ใส่ใจดูแลสิง่แวดลอ้ม

อยา่งต่อเน่ือง โดยยดึหลกัการด าเนินธรุกจิที่โปร่งใส ตรวจสอบได ้มจีรยิธรรม เคารพต่อสทิธมินุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มสี่วนไดเ้สีย 

เช่น ผูถ้อืหุน้ พนักงาน ชุมชนที่บรษิทัฯ ประกอบกจิการอยู ่ลกูคา้ คูค่า้ และหน่วยงานภาครฐัตลอดจนถงึสงัคมและประเทศชาติ 

ทางบรษิทัฯ มุง่ม ัน่พฒันาธรุกจิ โดยควบคูไ่ปกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม และปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดกฎหมาย หรือขอ้ก าหนด

อื่นๆ รวมทัง้แนวปฏิบตัิสากลที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อพฒันาสร้างรากฐานของความรบัผิดชอบอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน โดยมนีโยบายความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม รายละเอยีดดงัน้ี 

 

1. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม  
บรษิทัฯ มคีวามมุง่ม ัน่ในการด าเนินธรุกจิอยา่งเป็นธรรมและมจีรยิธรรม ใสใ่จในการปฏบิตัติามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของ
สงัคม และเป็นองคก์รที่มคีวามเป็นกลางทางการเมอืง โดยบริษทัมุ่งม ัน่ที่จะเป็นผู้น างานก่อสร้างฐานรากทัง้ดา้นคุณภาพ และ
ประสทิธภิาพดว้ยการสรา้งความน่าเชื่อถอืใหก้บัลกูคา้ ผูล้งทุนและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีต่อการด าเนินธรุกจิ เพื่อเป็นการเพิม่มูลค่า
และส่งเสริมการเติบโตอย่างยัง่ยืนขององค์กร รวมถึงการบริหารจดัการตามหลกัการที่ดีอนัเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อ
สงัคมไทย ทัง้น้ีเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายและด ารงรกัษาความเป็นเลศิในคณุธรรมอนัเป็นคณุคา่พื้นฐานขององคก์รชัน้น า 
 

2. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรร์ปัชัน่  
บรษิทัฯ มนีโยบายต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบภายในองคก์ร ภายใตก้รอบความคดิที่ว่า การทุจรติคอร์รปัชัน่ไดง้อกเงย 
และ เติบโตขึ้นในสงัคมไทยอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในภาครฐั และ ภาคเอกชน แม้กระทัง่ในบริษัทหรือองค์กรต่างๆ ก็ยงัมีการ
ประพฤตมิชิอบเช่นที่ว่าน้ีอยู ่ดงันัน้ในฐานะผู้บริหาร และ หวัหน้าหน่วยงาน ที่ปฏิบตัิงานในหน่วยงานก่อสร้าง จงึแสดงความ
ร่วมมอืกนัในการต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบภายในองคก์ร โดยผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการโครงการ วิศวกร โฟร์แมนผู้ควบคุม
งาน ไดป้ระกาศเจตนารมยร์่วมกนัเมือ่วนัองัคาร ที่ 11 กุมภาพนัธ ์2557 ณ ส านักงานใหญ่ 
 

3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน  
บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัสทิธมินุษยชนขัน้พื้นฐาน เพื่อสง่เสรมิการเคารพต่อสทิธแิละเสรภีาพ ดว้ยการไมเ่ลอืกปฏิบตัิ ส่งเสริม
ความเสมอภาค ไมแ่บ่งแยกเพศและชนชัน้ ไมใ่ชแ้รงงานเดก็  
 

4. กำรปฏิบติัต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม  
บรษิทัฯ มกีารก ากบัดแูลใหค้า่จา้งอยูใ่นระดบัที่เหมาะสมกบัระดบัของอุตสาหกรรม การปรบัปรุงเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง และการ
จดัระเบยีบองคก์รนัน้จะด าเนินการอยา่งรบัผดิชอบโดยอยูภ่ายใตก้รอบแหง่กฎหมายไทย 
 

บริษัทฯ มีสวัสดิการต่างๆแก่พนักงาน และดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีสามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพและมคีวามสขุ รวมทัง้มกีารจดัท าประกนัอุบตัเิหตุกลุม่ ประกนัสุขภาพ และการจดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เพื่อ

สรา้งหลกัประกนัใหพ้นักงาน 

  

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการดแูลเรื่องความปลอดภยัและสขุอนามยัในการท างานโดยมกีารจดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั    

อาชีวอนามยัและสิง่แวดลอ้มในโรงงาน และหน่วยงานก่อสร้าง เพื่อด าเนินงานเกี่ยวกบัความปลอดภยัและสุขอนามยัที่ดแีก่

พนักงานโดยจดัใหม้กีารตรวจสอบความปลอดภยัของสถานที่ท างานอยา่งสม ่าเสมอ  ตดิตัง้ถงัดบัเพลงิ ประตูหนีไฟ ตลอดจนจดั

ใหม้กีารฝึกซอ้มดบัเพลงิเบื้องตน้ ฝึกซอ้มอพยพหนีไฟเป็นประจ าทุกปีส าหรบัสว่นของโรงงานและส านักงาน และจดัท าคู่มอืการ

ปฏบิตังิานในหน่วยงานก่อสรา้ง โดยเน้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน สร้างสภาพแวดลอ้ม



รายงานประจ าป ี2557 

 

 

บริ
ษัท

 ไ
พล

อน
 จ
 าก
ัด 
(ม
หา
ชน

) 

 39
 

การท างานที่มคีวามปลอดภยัส าหรบัพนักงาน ผูร้บัเหมา และผูม้าเยีย่มชมภายในหน่วยงานก่อสร้าง โดยมมีาตรการควบคุมให้

ทุกคนปลอดภยัจากอุบตัเิหตุ และอนัตรายที่อาจเกดิขึน้ได ้ 

 

5. ควำมรบัผิดชอบต่อผู้บริโภค  
บริษทัฯ มุ่งเน้นการผลติที่มีคุณภาพ มคีวามปลอดภยัสูงสุด เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกคา้ มคีวามจริงใจต่อการจดัการข้อ
รอ้งเรยีนของลกูคา้ รวมทัง้พยายามในการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกดิขึน้จากการผลติ และ/หรอืการบริการ โดยมุ่งเน้น
ที่จะคงไวซ้ึ่งความสมัพนัธท์ี่ย ัง่ยนืกบัลกูคา้ 
 

6. กำรดแูลรกัษำส่ิงแวดล้อม  
บริษทัฯ มีนโยบายด้านสิง่แวดลอ้มที่ชัดเจน ถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครดั และโดยปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน
ทางดา้นสิง่แวดล้อมต่างๆ จดัระบบภายในเพื่อควบคุมและป้องกนัปญัหาสิง่แวดลอ้ม บริษัทฯ ได้มกีารรณรงค์ใหพ้นักงาน
ช่วยกนัประหยดัทรพัยากรและพลงังานดา้นต่างๆ ทัง้การใช้ไฟฟ้า น ้ าประปา และโดยเฉพาะอย่างยิง่การใช้น ้ ามนั ซึ่งจากการ
ตดิตามพบว่า มกีารใชน้ ้ามนัอยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
  

7. กำรร่วมพฒันำชุมชนหรือสงัคม  
บริษัทฯ จะพิจารณาความต้องการของชุมชน และให้ความช่วยเหลือตามก าลงัแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นรอบสถาน
ประกอบการ พรอ้มทัง้สง่เสริมและสนับสนุนใหพ้นักงานมสี่วนร่วมท างานอาสาสมคัร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกบั
ชุมชน 

โดยในปี 2557 บรษิทัไพลอน จดัใหม้โีครงการ ปนัน ้ าใจสู่ทหารไทยผู้เสยีสละ ซึ่งเป็นที่รู ้กนัโดยทัว่ไปว่าโรงพยาบาล

ทหารผ่านศกึ เป็นโรงพยาบาลรฐัในสงักดักระทรวงกลาโหม จดัตัง้ขึน้เพื่อวตัถุประสงคใ์นการช่วยเหลอืทหารผู้ไดร้บับาดเจบ็จาก

ศกึสงคราม 

โดยตัง้แต่ครัง้สมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ประเทศไทยไดจ้ดัสง่ก าลงัทหารเขา้ร่วมท าการรบ ในสงครามมหาเอเซียบูรพา 
เมื่อสิ้นสุดสงครามทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการรบถูกปลดประจ าการโดยกะทันหนั ส่งผลให้ทหารและครอบครัว ไดร้ ับการ
เดือดร้อนในการครองชีพ รัฐบาลในขณะนัน้ซึ่งมี พลเรือตรี ถวัลย์ ธ ารงนาวาสวัสดิ ์เป็นนายกรัฐมนตรี จึงมอบหมายให้
กระทรวงกลาโหมพจิารณาด าเนินการช่วยเหลอื ต่อมาเมือ่มกีารขยายการสงเคราะหเ์พิม่ขึน้ จงึไดม้กีารพจิารณาว่าการด าเนินงาน 
ในรูปของคณะกรรมการจะขาดความรัดกุมและเหมาะสม กระทรวงกลาโหมจึงไดเ้สนอเป็น พระราชบญัญตัิ จดัตัง้ องค์การ
สงเคราะหท์หารผ่านศกึ หรอืที่เรยีกโดยยอ่ว่า "อผศ." ขึน้เป็นหน่วยงานถาวร เพื่อท าหน้าที่ในการสงเคราะหท์หารผ่านศกึโดยตรง 
มฐีานะเป็นองคก์รของรฐัเพื่อการกุศลและก าหนดใหว้นัที่ 3 กุมภาพนัธข์องทุกปี เป็นวนัสถาปนาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
และเป็นวนัทหารผ่านศกึ กด็ว้ยตระหนักถงึคณุงามความดขีองทหารหาญ ที่เป็นกองก าลงัในการปกป้องอธปิไตยของประเทศ 

โรงพยาบาลทหารผ่านศกึ เป็นหน่วยงานหน่ึงในองคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึ ท าหน้าที่ในการใหก้ารสงเคราะห์ดา้น
การรักษาพยาบาล และฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย จิตใจแก่ทหารผ่านศึก และเป็นโรงพยาบาลที่ ก่อตัง้โดยพระราชด าริของ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั นอกจากใหบ้รกิารแก่ทหารผ่านศกึแลว้ยงัใหบ้ริการแก่ประชาชนในดา้นการรกัษาพยาบาลอีกดว้ย 
โดยมจีดุมุง่หมายที่ส าคญัคอื 

 เพื่อใหบ้รกิารดา้นการรกัษาพยาบาล หรอืดา้นการแพทยค์รบถว้นบรบิูรณ์ใหม้ปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล
ยิง่ขึน้ 

 เพื่อใหเ้ป็นแหลง่รวมทหารผ่านศกึพกิารทุพพลภาพตลอดชพี ที่ยงัต้องไดร้บัการรกัษาพยาบาลตลอดไป ซี่งก

ระจดักระจายใหม้ารวมกนัอยู ่ณ ที่จดุเดยีวกนั เพื่อจะไดใ้หก้ารบรกิารรกัษาถูกตอ้ง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81
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 เพื่อเป็นแหล่งระบายทหารพักฟ้ืนที่บาดเจ็บจากการสู้รบ จากโรงพยาบาลของสามเหล่าทัพ เน่ืองจาก

โรงพยาบาลดงักลา่วไมส่ามารถใหก้ารรกัษาตลอดไปเป็นเวลานานๆ ได ้เพราะต้องหมุนเวียนรบัผู้ป่วยเขา้มา 

รพ.ผศ. จะรบัช่วงทหารเหลา่น้ีมาดแูลต่อไป 

 เพื่อสง่เสรมิดา้นการฟ้ืนฟูบ าบดัและฝึกอาชพีผูพ้กิาร โดยงานดงักลา่วจะตอ้งอาศยับรกิารทางการแพทย์ควบคู่

กนัไปดว้ย 

 จดัหาและจดัท าอวยัวะเทยีมใหก้บัทหารผ่านศกึทุกประเภท ที่ตอ้งตกเป็นผูพ้กิาร หรอื พกิารทุพพลภาพ 

 เพื่อประหยดัเวลา คา่พาหนะ และคา่ใชจ้า่ยในการสง่ผูป่้วยทหารผ่านศกึษาไปรกัษาในโรงพยาบาลแหง่อื่น 

 เพื่อเป็นการบ ารุงขวญัทหารที่ไปปฏบิตักิารรบ 
ดงันัน้ ทางผู้บริหารและพนักงานบริษัทได้มองเหน็ถึงคุณค่าของทหารผู้กล้าผู้ที่เสยีสละท าหน้าที่ปกป้องบ้านเมืองจนไดร้ับ

บาดเจบ็ และนอนพกัรกัษาตวัที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกมอียู่เป็นจ านวนมากทัง้ที่สามารถดูแลตวัเองได ้และไม่สามารถดูแล

ตวัเองได ้บางท่านไดร้บับาดเจบ็จนร่างกายพิการต้องใช้ชีวิตทัง้ชีวิตในโรงพยาบาลแห่งน้ี ดงันัน้ทางผู้บริหารและพนักงานจงึ

ขอขอบคุณท่านทหารกลา้ที่ปกป้องผืนแผ่นดนิไทยทุกท่าน และไดม้อบสิง่ของและเงินจ านวน 87,043.25 บาทเพื่อกิจการ

โรงพยาบาล 

นอกจากน้ีบรษิทัไดบ้รจิาคเงนิเพื่อใชใ้นการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการกีฬาโดยการบริจาคเงนิเพื่อ

การแขง่ขนักฬีาแหง่ชาต ิครัง้ที่ 43 และการแขง่ขนักฬีาคนพกิารแหง่ชาต ิครัง้ที่ 33 รวมเป็นเงนิบรจิาคทัง้สิน้ 141,000 บาท 
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กำรควบคมุภำยใน 

 

บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อการบริหารธุรกิจโดยมรีะบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ เพื่อใหส้ามารถรกัษาไว้ไดซ้ึ่ง

ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ พนักงาน และผูม้สีว่นร่วมต่างๆ กบัธรุกจิของบรษิทั เน่ืองจากระบบควบคมุภายในที่เริม่ต้นจากใช้หลกัการก ากับ

ดแูลกจิการที่ด ีโดยระมดัระวงัต่อความเสีย่งทางธรุกจิ และการด าเนินการ จะช่วยเกื้อหนุนต่อประสทิธผิล และประสทิธภิาพของธุรกิจทัง้ใน

ดา้นการเงนิ และการด าเนินการ เพื่อใหม้ ัน่ใจไดถ้งึการบรรลวุตัถุประสงคท์ี่องคก์รก าหนด 

บรษิทัไดด้ าเนินการว่าจา้งบริษทั ชญตร์ จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ตัง้แต่เดอืนมถิุนายน 2548  บริษทัดงักล่าวเป็น

บรษิทัที่รบัตรวจสอบภายใน วางระบบบญัช ีโดยเน้นงานดา้นการตรวจสอบภายในเป็นหลกั เพื่อแนะน าและออกแบบระบบงานบญัช ีพรอ้ม

ทัง้ประเมินระบบควบคุมภายใน ทัง้น้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ชญตร์ จ ากัดจากวุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์ และการอบรม แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดงักล่าว เน่ืองจากมีความเป็นอิสระ และมี

ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานดา้นการตรวสอบภายในในธุรกิจ นอกจากน้ีบริษทั ไดแ้ต่งตัง้นางสาวฐติิมา เตียวประที ป เพื่อท าหน้าที่

ประสานงานกบัผูต้รวจสอบที่ว่าจา้งจากภายนอกดว้ย 

โดยหน้าที่และความผดิชอบของบรษิทั ชญตร์ จ ากดั (ผูต้รวจสอบภายในอสิระ) มดีงัน้ี 

 จดัท าแผนงานตรวจสอบประจ าปี 
 สอบทานและใหค้ าแนะน าแก่ฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกบัการควบคมุภายในที่เหมาะสม 
 จดัท ารายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน และน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 
 ประเมนิความเสีย่งและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั พร้อมจดัท ารายงานเพื่อน าเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 สอบทานใหม้กีารปฏบิตัติามขอ้ก าหนดที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

ก าหนด 
โดยผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในอิสระและผู้สอบบญัชีภายนอกไม่พบขอ้สงัเกตที่มสีาระส าคญั ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษทัทัง้ 3 ท่านที่เขา้ร่วมประชุมไดร้บัทราบและใหข้อ้คดิเหน็เกี่ยวกบัขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

อสิระและผูส้อบบญัชภีายนอก รวมถงึผลการแกไ้ขของบรษิทั 

นอกจากน้ีในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 5/2557 เมือ่วนัที่ 12 พฤศจกิายน 2557 คณะกรรมการฯ ไดป้ระเมนิความ

เพียงพอของระบบควบคุมภายในจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดม้กีารพิจารณาในที่ประชุมครัง้ที่ 5/2557 เมื่อวนัที่ 12 

พฤศจกิายน 2557 การพจิารณาจากรายงานของผูต้รวจสอบภายในอสิระ (ซึ่งเป็นไปตามแบบประเมนิที่ส านักงาน ก.ล.ต. ไดป้รบัปรุง และ

ประกาศใช้เมื่อเดอืน สิงหาคม 2556 ตามกรอบแนวทางการปฏิบัติดา้นการควบคุมภายในของ COSO ฉบับปี 2013 ซึ่งครอบคลุม

องค์ประกอบของระบบควบคุมภายใน 5 ส่วน คอื การควบคุมภายในองค์กร การประเมนิความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบตัิงาน ระบบ

สารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู และระบบการตดิตาม ที่มกีารขยายความเป็นหลกัการยอ่ยๆ อกี 17 หลกัการ) และรายงานของฝ่ายบริหาร 

รวมถงึการตอบขอ้ซกัถามของฝ่ายบรหิาร ซึ่งสรุปไดว้่า จากการประเมนิระบบควบคมุภายในของบรษิทัในดา้นต่างๆ 5 สว่น คณะกรรมการ

บรษิทัมคีวามเหน็ว่า บรษิทัมกีารควบคมุภายในที่ความเหมาะสมและเพยีงพอ 
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ปัจจยัควำมเส่ียง 
ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำและอปุทำนของวตัถดิุบ 

วตัถุดบิหลกัของบรษิทัคอื คอนกรตี เหลก็เสน้ ซีเมนต์  น ้ ามนัดเีซล และสารละลายพยุงหลุมเจาะ (เบนโทไนท์และโพลเีมอร์)  

ภาพรวมของปี 2557 ราคาวตัถุดบิหลกัประเภทคอนกรตีมกีารปรบัตวัสงูขึน้อยา่งต่อเน่ืองตัง้แต่ตน้ปี ซึ่งเป็นไปตามความต้องการใช้ที่มาก

ขึน้ของอุตสาหกรรมก่อสรา้ง แต่หลงัจากการท ารฐัประหารต่อเน่ืองถงึความลา่ชา้ของการเบกิจา่ยงบประมาณและการออกโครงการใหม่ของ

ภาครัฐ ซึ่งส่งผลให้ผลลพัธ์ของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครฐัไม่ได้ออกมาดอีย่างที่คาด ท าให้ความต้องการใช้คอนกรีตของ

อุตสาหกรรมก่อสรา้งในภาพรวมปรบัตวัลดลงตัง้แต่ช่วงไตรมาส 4 ของปี 2557 ซึ่งท าใหร้ะดบัราคาขายปรบัลดลงเช่นกนั 

ส าหรบัราคาน ้ามนัดเีซลในปีที่ผ่านมา แมจ้ะมคีวามผนัผวนบา้งซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์ในแต่ละช่วง แต่ในภาพรวมถือว่าอยู่

ในระดบัทรงตวัตลอดทัง้ปีและมกีารปรบัลดราคาลงในช่วงปลายปีตามการปรบัตวัลดลงของราคาน ้ามนัตลาดโลก ส าหรบัราคาเหลก็เสน้ ใน

ปี 2557 ที่ผ่านมาราคาคอ่นขา้งทรงตวัแต่มกีารปรบัลดลงในช่วงปลายปีตามทิศทางการลดลงของราคาน ้ ามนัในตลาดโลกและเป็นผลจาก

การที่เศรษฐกจิโลกยงัอยูใ่นภาวะชะลอตวั  

อยา่งไรกต็าม บรษิทัยงัคงด าเนินนโยบายลดความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาและการขาดแคลนของวตัถุดบิ โดยการสัง่ซื้อ

วตัถุดิบบางรายการที่ใช้ในโครงการที่ได้ร ับว่าจ้าง เช่น เหล็กเส้น  เป็นการล่วงหน้าทัง้จ านวน และบางรายการ เช่น คอนกรีตและ

สารละลายพยงุหลมุเจาะ บรษิทัสามารถท าสญัญาก าหนดราคาคงที่ในระยะเวลาหน่ึง ประกอบกบัลกัษณะงานของบริษทัที่ใช้เวลาในการ

ท างานสัน้ โดยเฉลี่ยแลว้ประมาณ 2 – 6 เดือน ต่อโครงการ ท าใหโ้อกาสที่บริษทัจะประสบกบัความผนัผวนของราคาวตัถุดบิในแต่ละ

โครงการนัน้จ ากดั ส าหรบัความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศนัน้มผีลต่อราคาวตัถุดบิค่อนขา้งต ่า  เน่ืองจากวตัถุดบิ

หลกัทัง้หมดสามารถจดัซื้อไดภ้ายในประเทศ  

ส าหรบัในกรณีของน ้ามนัดเีซลซึ่งไม่สามารถจดัซื้อล่วงหน้าหรือก าหนดราคาคงที่ไดน้ัน้ บริษทัมนีโยบายในการลดผลกระทบ

จากราคาน ้ ามนัดเีซล  โดยการรณรงค์ใหม้ีการประหยดัการใช้น ้ ามนัดเีซลหน้างาน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลติ (ลด Down-time) 

นอกจากน้ี บรษิทัจะพจิารณาปรบัราคาสนิคา้ขึน้เพื่อชดเชยตน้ทุนตามความเหมาะสมโดยยงัคงศกัยภาพการแขง่ขนัได ้ 

  

ควำมเส่ียงในกำรท่ีไม่สำมำรถหำงำนใหม่เมื่อโครงกำรปัจจบุนัเสรจ็ส้ินแล้ว 

การก่อสรา้งงานฐานรากนัน้ใชเ้วลาในการด าเนินการของแต่ละโครงการไมน่านนักประมาณ 2-6 เดอืน และอาจใช้เวลามากที่สุด

ประมาณ 10-12 เดอืน ในกรณีที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ ดงันัน้บรษิทัจ าเป็นตอ้งหาโครงการใหม่มาแทนงานที่ใกลแ้ลว้เสร็จอย่างต่อเน่ือง

เพื่อรกัษารายไดข้องบรษิทัใหเ้ตบิโตอยา่งสม ่าเสมอ  

ในปี 2557 ที่ผ่านมา แมอุ้ตสาหกรรมก่อสรา้งในภาพรวมจะไดร้บัผลกระทบจากความล่าช้าของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ

ภาครฐั แต่ในส่วนของอุตสาหกรรมก่อสร้างงานฐานราก จากการที่งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆที่เริ่มการก่อสร้างไปแลว้ยงั

ด าเนินการไดต้ามแผน และงานก่อสรา้งจากภาคเอกชนตามแนวรถไฟฟ้ามอีอกมาอยา่งต่อเน่ืองตลอดทัง้ปี ท าใหภ้าพรวมของอุตสาหกรรม

ก่อสรา้งงานฐานรากยงัคงมทีศิทางขยายตวั โดยปรมิาณงานในตลาดอยู่ในระดบัที่ใกลเ้คยีงกบัก าลงัการผลติของอุตสาหกรรม ท าใหก้าร

แขง่ขนัดา้นราคาอยูใ่นระดบัที่ไมส่งูนัก อยา่งไรกต็าม หากภาครฐัยงัไมส่ามารถเร่งรดัการเบกิจา่ยงบประมาณและการออกโครงการใหม่ได ้

อาจสง่ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมก่อสรา้งงานฐานรากในภาพรวม และท าใหก้ารแขง่ขนัดา้นราคาปรบัสงูขึน้ในอนาคตได ้ 
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ควำมเส่ียงจำกกำรสญูเสียบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ ควำมช ำนำญและประสบกำรณ์ในงำนฐำนรำก 

งานของบรษิทัเป็นงานที่จ าเป็นตอ้งใชบุ้คลากรที่มคีวามรูค้วามช านาญในการก่อสร้างงานฐานรากไม่ว่าจะเป็นการวางแผนงาน เทคนิค

การด าเนินงาน การตดิต่อหาลกูคา้ การใชเ้ครื่องจกัรและอุปกรณ์ในการท างาน ตลอดจนการซ่อมบ ารุงเครื่องจกัรใหอ้ยู่ในสภาพที่พร้อมด าเนินงาน 

หากบรษิทัสญูเสยีบุคลากรที่มผีลต่อการท างานที่ส าคญัไดแ้ก่ ผูบ้รหิารระดบัสงู และวิศวกรที่มปีระสบการณ์ ความรู้ความสามารถไป อาจส่งผลต่อ

การด าเนินงานของบรษิทัได ้  

อยา่งไรกต็าม บรษิทัมนีโยบายในการดูแลสวสัดกิารของพนักงานและใหผ้ลตอบแทนในระดบัที่สามารถแข่งขนักบัตลาดได ้นอกจากน้ี 
บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหบุ้คลากรท างานใหก้บับรษิทัอย่างเต็มที่และรกัษาบุคลากรใหท้ างานกบับริษทัในระยะยาว 
และจากระบบการบรหิารงานบุคลากรที่ดใีนปจัจบุนั หากมบุีคลากรส่วนใดขาด บริษทัสามารถสลบัสบัเปลี่ยนบุคลากรเพื่อทดแทนส่วนที่ขาดไปได้
ทนัทโีดยไมก่ระทบกบัการด าเนินงานของบรษิทั  

 

ควำมเส่ียงจำกกำรก่อสร้ำงโครงกำรล่ำช้ำกว่ำก ำหนด 

ความเสีย่งอนัเน่ืองมาจากความล่าช้าของโครงการโดยทัว่ไป อาจเกิดจากความล่าช้าอนัเน่ืองมาจากผู้ว่าจา้งเอง เช่น เรื่องการส่งมอบ

พื้นที่ การพจิารณาอนุมตัเิรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการก่อสร้าง  ในกรณีที่เจา้ของโครงการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า บริษทัอาจไดร้บัค่าชดเชยการรอพื้นที่ 

(Stand-by Fee) จากเจา้ของโครงการตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณี ทัง้น้ี ความล่าช้าน้ีอาจมผีลกระทบต่อระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 

ซึ่งบรษิทัไดล้ดความเสีย่งจากความลา่ชา้เหลา่น้ี โดยมกีารประชุมวางแผนกบัผู้ว่าจา้งอย่างต่อเน่ือง ซึ่งบริษทัจะน าเครื่องจกัรเขา้สถานที่ก่อสร้างก็

ต่อเมือ่ผูว้่าจา้งไดจ้ดัเตรยีมความพรอ้มของพื้นที่ส าหรบัการท างานเรียบร้อยแลว้ โดยที่บริษทัใหค้วามร่วมมอืและประสานงานกบัผู้ว่าจ้าง เพื่อให้

งานก่อสรา้งส าเรจ็ลุลว่งตามระยะเวลาที่ก าหนด  

นอกจากน้ีความลา่ชา้อาจเกดิจากผู้รบัจา้งหรือบริษทัเอง เช่น ในกรณีที่เกิดภาวะการขาดแคลนวตัถุดบิหลกั โดยถ้าบริษทัไม่สามารถ

สง่มอบงานไดต้ามก าหนดกอ็าจตอ้งเสยีคา่ปรบั  ซึ่งบรษิทัลดความเสีย่งโดยการสัง่ซื้อวตัถุดบิบางรายการที่ใช้ในโครงการที่ไดร้บัว่าจา้งเป็นการ

ลว่งหน้าทัง้จ านวน นอกจากน้ีหากมคีวามจ าเป็นบรษิทัยงัสามารถที่จะเพิม่ก าลงัคนและเครื่องจกัรเพื่อเร่งรดังานได ้

 

ควำมเส่ียงจำกกำรท่ีถกูฟ้องร้องหำกโครงกำรมีปัญหำ 

ความเสยีหายที่เกดิขึน้กบัสิง่ปลกูสรา้งอาจเกิดขึ้นโดยมสีาเหตุไดห้ลายประการ เช่น ความผิดพลาดจากการออกแบบ หรือการก่อสร้าง

ที่ไม่ไดม้าตรฐาน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสยีหายหรือการบาดเจบ็ ดงันัน้การฟ้องร้องจากผู้ที่ได้รบัความเสียหายจากเหตุการณ์ดงักล่าว อาจ

สง่ผลใหบ้รษิทัถูกเรยีกรอ้งความเสยีหายได ้

เมื่อบริษัทส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างแล้วบริษัทจะมีการวาง Maintenance Bond หรือออกหนังสือรับประกันผลงานจากบริษัท เป็น
ระยะเวลา 1-2 ปี เพื่อเป็นการประกนัคณุภาพของผลงาน โดยที่ผ่านมา ในโครงการต่างๆ ที่บริษทัด าเนินการยงัไม่เคยเกิดความเสยีหายรุนแรง และ
บริษัทไม่เคยถูกฟ้องร้องใดๆ ทัง้น้ี เน่ืองจากบริษัทมรีะบบการควบคุมการก่อสร้างที่มีมาตรฐานสูง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสยีหายจาก
ขบวนการก่อสร้างใหม้น้ีอยที่สุด นอกจากน้ีในระหว่างการก่อสร้างบริษทัยงัจดัใหม้ปีระกนัภยัส าหรบังานก่อสร้างเพื่อลดความเสี่ยงและ
ผลกระทบหากเกดิความเสยีหายจากการด าเนินงาน 

 
ควำมเส่ียงจำกกำรไม่ได้รบัช ำระหน้ีจำกลูกค้ำ 

จากภาวะเศรษฐกจิที่มปีจัจยัภายนอกที่ผนัผวนหลายประการ เช่น อตัราแลกเปลี่ยน ราคาวตัถุดบิกลุ่มน ้ ามนัและแร่โลหะ อตัราเงนิเฟ้อ 

วกิฤตเิศรษฐกจิในยโุรปและอเมรกิา เป็นต้น  รวมทัง้ความวุ่นวายทางการเมอืงภายในประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อภาคอสงัหาริมทรพัย์และธุรกิจ

ก่อสรา้ง ท าใหล้กูคา้บางรายของบรษิทัประสบปญัหาสภาพคลอ่ง ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อการช าระหน้ีใหแ้ก่บรษิทั  
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เพื่อเป็นการลดความเสีย่งจากการไม่ไดร้บัช าระหน้ี บริษทัจะท าการตรวจสอบฐานะการเงนิและชื่อเสยีงของลูกคา้ก่อนตดัสนิใจรบังาน 

และในบางกรณี บริษัทจะขอหลกัประกันการช าระเงนิก่อนเริ่มด าเนินงาน เช่น เงนิจ่ายล่วงหน้า หนังสอืค ้าประกันการช าระเงิน หรือตัว๋อาวัล 

ส าหรบัลกูหน้ีที่คาดว่าจะเรยีกเกบ็เงนิไมไ่ดน้ัน้ บรษิทัจะพจิารณาตัง้ส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ และติดตามทวงหน้ีดงักล่าวจนถึงที่สุด หรือหาก

จ าเป็น บรษิทัจะด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 
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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหจ์ำกฝ่ำยจดักำร 

 

ภำพรวมของกำรด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำ 

ธุรกิจของงานฐานรากซึ่งประกอบไปดว้ยงานก่อสร้างเสาเข็ม ก าแพงดนิ และงานปรบัปรุงคุณภาพดนิ เป็นต้นนัน้ ขึ้นอยู่กับ

อุตสาหกรรมการก่อสรา้งเป็นส าคญั ทัง้น้ี จากผลกระทบของการชุมนุมทางการเมอืงตัง้แต่ช่วงปลายปี 2556 ต่อเน่ืองถึงการท ารฐัประหาร

ในช่วงเดอืนพฤษภาคม 2557 ท าใหภ้าพรวมเศรษฐกจิของประเทศในปี 2557 มทีศิทางชะลอตวั ซึ่งหลงัการแต่งตัง้นายกรฐัมนตรีและคณะ

รฐับาล การเมอืงกลบัมามีเสถียรภาพมากขึ้น และไดม้ีการคาดการณ์ว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าและ

โครงสรา้งพื้นฐานต่างๆน่าจะกลบัมามคีวามต่อเน่ืองมากขึ้น แต่จากปญัหาการออกโครงการใหม่และเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้า ท าให้

ผลลพัธ์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครฐัออกมาไม่ดอีย่างที่คาด แมเ้ศรษฐกิจจะมกีารฟ้ืนตัวบ้างแต่ก็เป็นไปอย่างล่าช้า ท าให้

ภาพรวมเศรษฐกจิของประเทศในปี 2557 มกีารขยายตวัน้อยกว่าที่คาด  

หากพจิารณาเฉพาะในสว่นของอุตสาหกรรมก่อสรา้งเสาเขม็เจาะ ตลอดทัง้ปี 2557 ปรมิาณงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเขม็

เจาะอยูใ่นระดบัที่เหมาะสมกบัก าลงัการผลติของอุตสาหกรรมมาโดยตลอด ซึ่งเป็นผลจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าของภาครฐัที่เริ่มการ

ก่อสรา้งไปแลว้สามารถด าเนินการไดต้ามแผน และงานภาคเอกชนตามแนวรถไฟฟ้ามอีอกมาอย่างต่อเน่ือง ท าใหก้ารแข่งขนัในตลาดไม่

รุนแรง แม้จะเกิดเหตุการณ์รัฐประหารในช่วงเดือนพฤษภาคมของปี 2557 ซึ่งท าให้การอนุมตัิรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้ม (EIA) ของงานคอนโดมเีนียมต่างๆสะดุดลงในช่วงดงักล่าวแต่ก็เป็นเพียงช่วงเวลาสัน้ๆโดยไม่ไดก้ระทบต่อภาพรวมของ

อุตสาหกรรมฯมากนัก ท าใหภ้าพรวมของปี 2557 ถอืว่าอุตสาหกรรมก่อสรา้งเสาเขม็เจาะยงัมทีศิทางขยายตวั 

 ทัง้น้ีในปี 2557 น้ี บริษทัและบริษัทย่อยมรีายได้จากงานก่อสร้างรวมทัง้สิ้น 1,367.88 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการ

ภาคเอกชนรอ้ยละ 77.71 และโครงการภาครฐัรอ้ยละ 22.29      

ดา้นตน้ทุนของบรษิทั  บรษิทัยงัคงรกัษานโยบายการจดัซื้อวสัดหุลกัที่ใชใ้นการก่อสรา้งงานฐานรากตัง้แต่เมื่อตกลงรบังานเพื่อ
ควบคมุความเสีย่งเกี่ยวกบัความผนัผวนของราคาวสัดสุ าหรบัโครงการนัน้ๆ  นอกจากน้ีงานเสาเขม็เจาะเป็นงานที่ใช้เวลาก่อสร้างไม่นาน
นัก หากมคีวามผนัผวนเน่ืองจากราคาวสัดผุลกระทบกจ็ะคอ่นขา้งจ ากดั และเมือ่รบังานโครงการใหมก่จ็ะสามารถปรบัราคาใหส้อดคลอ้งกบั
ต้นทุนที่เปลี่ยนไปได ้ ทัง้น้ีบริษทัมโีครงการที่มรีะยะเวลาการก่อสร้างนานที่ไดร้บัผลกระทบดา้นต้นทุน  ไดแ้ก่ โครงการปรบัปรุงคลอง
ระบายน ้าต่างๆ ที่บรษิทัเป็นคูส่ญัญากบัภาครฐั (บรษิทัไดจ้า้งเหมาช่วงต่อใหบ้รษิทัยอ่ยเป็นผูด้ าเนินการก่อสร้าง) ซึ่งไม่สามารถปรบัราคา
กบัภาครฐัได ้ โครงการเหลา่น้ีไดร้บัผลกระทบจากปญัหาอุทกภยัครัง้ใหญ่ในปี 2554 และผลกระทบจากการเตรียมป้องกนัอุทกภยัและการ
ปรบัขึน้คา่แรงขัน้ต ่าเป็น 300 บาทในปี 2555 ตลอดจนมปีญัหาอุปสรรคของพื้นที่บรเิวณก่อสรา้ง เช่น มกีารรุกล ้าพื้นที่โดยประชาชน ท าให้
โครงการเกดิความลา่ชา้ อยา่งไรกต็ามบรษิทัยอ่ยไดท้ าการประมาณการตน้ทุนการก่อสรา้งโครงการเหลา่นัน้ใหมใ่หส้อดคลอ้งกบัสภาวะใน
ปจัจบุนั  และไดต้ัง้ส ารองผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกดิจากการก่อสรา้งของโครงการเหลา่นัน้ไว ้

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ปี 2557 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ากการรบัจา้งก่อสรา้งรวม 1,367.88 ลา้นบาท   ซึ่งเพิม่ขึน้จากปีก่อนจ านวน 74.01 ลา้น

บาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.72   โดยงานภาครฐัที่ส าคญัไดแ้ก่ โครงการก่อสรา้งรถไฟฟ้าสายสแีดง โครงการก่อสร้างอาคารรฐัสภาแห่งใหม ่

โครงการก่อสรา้งอาคารทางระบายน ้าเพื่อป้องกนัอุทกภยัฯ จงัหวดัตราด โครงการปรบัปรุงระบบระบายน ้ าดา้นใต้คลองภาษีเจริญถึงคลอง

สนามชยั(ปรบัปรุงสถานีสบูน ้าและก่อสรา้งเขือ่น ค.ส.ล.คลองเลนเปน)  โครงการก่อสรา้งเขือ่น ค.ส.ล.และ สถานีสูบน ้ าคลองทรงกระเทียม

จากซอยโชคชยั4 ถงึคลองจัน่ โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองตาสาด ส่วนโครงการภาคเอกชนที่ส าคญั ไดแ้ก่ โครงการ Landmark 

Waterfront โครงการ Canapaya Residence โครงการ Nich Mono โครงการคอนโดมเินียมของกลุ่ม บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ โครงการ
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คอนโดมเินียมของกลุม่ บมจ.พฤกษา เรยีลเอสเตท  โครงการคอนโดมเินียมของกลุม่ บมจ.เอเชี่ยนพรอ็พเพอร์ตี้ ดเีวลลอปเมน้ท์  โครงการ

คอนโดมเินียมของกลุม่ บมจ.แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท์  เป็นตน้   

ในปี 2557 ต้นทุนงานรบัจา้งประกอบไปดว้ยค่าจ้างแรงงาน  ค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ค่าเสื่อมราคา วัสดุสิ้นเปลอืง และ

คา่ใชจ้า่ยในการผลติอื่นๆ  ซึ่งวสัดกุ่อสรา้งหลกัของงานฐานราก ไดแ้ก่ คอนกรีตผสมเสร็จ ซีเมนต์ เหลก็เสน้ น ้ ามนัดเีซล และสารละลาย

พยงุหลมุเจาะ (เบนโทไนท์และโพลเีมอร์) โดยราคาของวตัถุดบิมกีารเปลีย่นแปลงตามภาวะตลาดและเศรษฐกจิ  

ในปี 2557 บริษทัและบริษทัย่อยมตี้นทุนจากงานก่อสร้างรวม 1,062.68 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 36.32 ลา้นบาท หรือ

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.54 คดิเป็นอตัราสว่นตน้ทุนต่อรายไดจ้ากงานก่อสรา้งรอ้ยละ 77.69 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมคีา่ใชจ้า่ยในการขายและการบรหิารซึ่งประกอบไปดว้ย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัพนักงาน ค่าใช้จ่ายส านักงาน 

ภาษแีละคา่ธรรมเนียม และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ เป็นตน้ โดยในปี 2557 บรษิทัและบรษิมัยอ่ยมคีา่ใชจ้า่ยในการขายและการบริหารเท่ากบั 72.06 

ลา้นบาท เป็นสว่นเฉพาะของบรษิทัจ านวน 58.47 ลา้นบาท และเป็นสว่นของบรษิทัยอ่ยจ านวน 13.59 ลา้นบาท  

ในปี 2557 บรษิทัไดต้ัง้คา่เผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ในเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 14.03 ลา้นบาท และตัง้คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ

รวม 0.11 ลา้นบาท สว่นบรษิทัยอ่ยไดก้ลบัรายการคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูรวม 6.03 ลา้นบาท เน่ืองจากไดร้บัช าระเงนิจ านวนดงักลา่ว 

ส าหรบั ปี 2557 จากผลประกอบการของบริษทัมกี าไรสุทธิส าหรบัปีเท่ากบั 184.39 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  29.33 ลา้น

บาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.91 คดิเป็นอตัราสว่นก าไรส าหรบัปีต่อรายไดร้อ้ยละ 15.78 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งอตัราส่วนอยู่ที่ร้อยละ 14.11 

เป็นผลมาจากรายไดท้ี่เพิม่ขึน้ ภาพรวมตน้ทุนวสัดกุ่อสรา้งหลกัที่ลดลงและการบรหิารจดัการควบคมุตน้ทุนต่างๆ ที่มปีระสทิธภิาพมากขึ้น 

มกี าไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐานในอตัรา 0.66 บาทต่อหุน้ สว่นผลประกอบการเมือ่รวมกบับรษิทัยอ่ยมกี าไรส าหรบัปีเท่ากบั 192.80 ลา้นบาท (ผล

ก าไรสว่นที่เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 195.55 ลา้นบาท และ เป็นผลขาดทุนสว่นของผูถ้อืหุน้สว่นน้อย 2.75 ลา้นบาท)  

ฐำนะทำงกำรเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557  บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีนิทรพัย์รวม 1,265.52 ลา้นบาทซึ่งเป็นสนิทรพัย์หมุนเวียน 975.93 ลา้น

บาท   เพิม่ขึน้จากปีก่อนประมาณ 278.59 ลา้นบาท  เป็นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนจ านวน 289.59 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 0.50 

ลา้นบาท สนิทรพัยท์ี่เพิม่ขึน้สว่นใหญ่เป็นการเพิม่ขึน้ในรายการเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดประมาณ 110.33 ลา้นบาท เงนิลงทุน

ชัว่คราวประมาณ 190.61 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้ประมาณ 99.43 ลา้นบาท ส าหรบัสนิทรพัย์ที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นการลดลงในรายการ   

รายไดค้า้งรบัที่ยงัไมไ่ดเ้รยีกช าระประมาณ 93.75 ลา้นบาท  โดยมอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยส์ าหรบัปี 2557 เท่ากบัรอ้ยละ 17.12 

ทางดา้นหน้ีสนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มหีน้ีสนิรวม 381.58 ลา้นบาท เป็นประเภทหน้ีสนิหมุนเวียน

จ านวน 358.86 ลา้นบาท ซึ่งเพิม่ขึน้จากปี 2556 ประมาณ 23.98 ลา้นบาท  โดยสว่นใหญ่เป็นการเพิม่ขึน้ในส่วนของเงนิเบิกเกินบญัชีและ

เงนิกูย้มืระยะสัน้ประมาณ 12.23 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงนิจา่ยประมาณ 49.09 ลา้นบาท และอื่นๆลดลงประมาณ 37.34 ลา้นบาท  

เป็นประเภทหน้ีสนิไมห่มนุเวยีนจ านวน 22.72 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2556 ประมาณ 2.89 ลา้นบาท ซึ่งเป็นการลดลงในสว่นของเงนิกู้ระยะ

ยาวจากธนาคาร และหน้ีสนิตามสญัญาเช่าซื้อประมาณ  4.21 ลา้นบาท และอื่นๆ เพิม่ขึน้ประมาณ 1.32 ลา้นบาท 

สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 ตามงบการเงนิรวมมจี านวน 883.94 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนซึ่งเท่ากบั 626.94 

ลา้นบาท โดยในสว่นเฉพาะของบรษิทัมสีว่นของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 872.92 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งเท่ากบั 624.29 ลา้นบาท ทัง้น้ีใน

ระหว่างปี บรษิทัไดจ้า่ยเงนิปนัผลเป็นเงนิ 83.41 ลา้นบาท  ตามงบการเงนิรวมบริษทัมอีตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุน้เท่ากบั 0.43 

เท่า  และอตัราผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้อยูท่ี่รอ้ยละ 26.32 

ในระหว่างปี 2557 บรษิทัมกีารเพิ่มทุนจากผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธ ิโดยบริษทัไดร้บัช าระค่าหุน้และส่วนเกินมูลค่าหุน้เพิ่มขึ้น

จ านวนรวม 147.92 ลา้นบาท 
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ค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี 

ในปี 2557 บรษิทัจา่ยคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี (Audit Fee) ใหแ้ก่ผูส้อบบญัช ีแหง่บรษิทัแกรนท์ ธอนตนั จ ากดั เป็นจ านวนเงนิ 

930,000 บาท ซึ่งเป็นคา่สอบบญัชทีี่เป็นส่วนเฉพาะของบริษทั 680,000 บาท และส่วนของบริษทัย่อยจ านวน 250,000 บาท บริษทัไม่มี

คา่บรกิารอื่น (Non-Audit Fee) ที่จา่ยใหก้บัผูส้อบบญัช ีส านักงานผูส้อบบญัชทีี่ผูส้อบบญัชสีงักดั และบุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกบัผูส้อบ

บญัชแีละส านักงานสอบบญัชดีงักลา่ว ทัง้น้ี ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าจดัพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่เกิน

รอ้ยละ 10 ของคา่สอบบญัช ี
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รำยกำรระหว่ำงกนั 
 

ในการประกอบธรุกจิ บรษิทัไดม้กีารท ารายการระหว่างกนักบับรษิทัยอ่ย โดยขอ้มลูรายละเอยีดรายการระหว่างกนัไดเ้ปิดเผยไว้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 5 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 

มำตรกำรหรือขัน้ตอนกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั 

เมือ่บรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์เอม็ เอ ไอ  แลว้ คณะกรรมการบริษทัไดดู้แลใหป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่า

ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าส ัง่ หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิ

ตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัและการไดม้าหรอืการจ าหน่ายสนิทรพัยท์ี่ส าคญัของบรษิทั 

 ทัง้น้ี หากมีรายการระหว่างกนัของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง มีส่วนได้เสยี หรืออาจมคีวามขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัความจ าเป็นของการเข้าท ารายการและความเหมาะสม

ทางดา้นราคาของรายการนัน้ โดยพจิารณาเงือ่นไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินธรุกจิปกตใินตลาด และมกีารเปรียบเทียบราคา

ที่เกดิขึน้จรงิกบับุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัที่อาจเกดิขึ้น บริษทั

จะใหผู้เ้ชี่ยวชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกี่ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจ

ของคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุน้ แลว้แต่กรณี ทัง้น้ี บริษทัจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัใน

หมายเหตุประกอบงบการเงนิที่ไดร้บัการตรวจสอบหรอืการสอบทานจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  

บรษิทัไดย้ดึถอืตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยว่าดว้ยรายการที่เกี่ยวโยงกนัและ/หรอืการไดม้าหรือจ าหน่าย

ไปซึ่งสนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนซึ่งจะมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิการปฏบิตัริวมถงึการเปิดเผยสารสนเทศต่อผูถ้ือหุน้ของบรษิทั ผู้ลงทุนทัว่ไป

และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งรวมถึงตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย การขออนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการและ /หรือที่ประชุมผู้ถือหุน้

ตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก าหนดไว้ ทัง้น้ีกรรมการหรือผู้ถือหุน้ที่มสี่วนไดเ้สยี หรือมสี่วนเกี่ยวขอ้งจะไม่มสีทิธิอ์อกเสยีงใน

กระบวนการพจิารณาธรุกรรมระหว่างบรษิทักบัผูม้สีว่นไดเ้สยี หรอืมสีว่นเกี่ยวขอ้ง 

 

นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันรวมทัง้กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย์ใน

อนำคต 

การเขา้ท ารายการระหว่างกนัที่อาจเกดิขึน้ในอนาคตจะตอ้งเป็นไปตามมาตรการที่ไดก้ าหนดไวแ้ลว้ขา้งตน้ 
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     (นายเสร ีจนิตนเสร)ี       (นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล) 

        ประธานกรรมการ                                  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 

รำยงำนควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 

ต่อรำยงำนทำงกำรเงิน 
 

ดว้ยพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธกีารรายงาน

การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษทัที่ออกหลกัทรพัย์ ไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทจดัท า งบ

การเงนิเพื่อแสดงฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจรงิและสมเหตุผล 

 ฝ่ายบรหิารไดจ้ดัท างบการเงนิขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป โดยไดเ้ลอืกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิ

โดยสม ่าเสมอ ตลอดจนใชด้ลุยพนิิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการที่ดทีี่สดุในการจดัท างบการเงนิ รวมทัง้การเปิดเผยขอ้มลูที่ส าคญัอย่าง

เพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 งบการเงินของบริษทัไดร้บัการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั ในการตรวจสอบฝ่ายบริหารได้

สนับสนุนขอ้มลูและเอกสารต่างๆ เพื่อใหผู้ส้อบบญัชสีามารถตรวจสอบและแสดงความเหน็ไดต้ามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยความเหน็

ของผูส้อบบญัชไีดป้รากฏในรายงานของผูส้อบบญัชซีึ่งแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้ 

 คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการก ากับดูแลรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยได้แต่งตัง้

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยผูท้รงคณุวุฒ ิเพื่อรบัผดิชอบดแูลเกี่ยวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงนิใหถู้กต้องครบถ้วน มี

การใชน้โยบายที่เหมาะสมและถอืปฏบิตัโิดยสม ่าเสมอ ตลอดจนสอบทานใหบ้ริษทัมรีะบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อ

ป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคญัและเพียงพอที่จะด ารงรกัษา

ทรพัย์สินของบริษทั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบในรายงาน

ประจ าปีแลว้ 

 จากวธิปีฏบิตัแิละการก ากบัดแูลขา้งตน้ คณะกรรมการจงึมคีวามเหน็ว่างบการเงนิของบริษทั ไพลอน จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 

31 ธนัวาคม 2557 ไดแ้สดงฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานไดถู้กต้อง เชื่อถือได ้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทัว่ไป และ

ปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง            
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รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามประกาศของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ โดยมนีายปญัจะ เสนาดสิยั เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นาย
ชยัพฒัน์ สหสักุลและ นายวนิิต ช่อวเิชยีรเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัติามขอบเขตความรบัผดิชอบที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยก าหนดไว้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคลอ้งกบัประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) เรื่องคุณสมบตัิ
และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และไดร้ายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัเป็นวาระประจ า  

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชุมทัง้สิน้ 5 ครัง้ โดยไดพ้จิารณาและด าเนินการเรื่องต่างๆ ดงัน้ี 

1. สอบทานการรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปีส าหรบัปี 2557 ร่วมกบัผู้สอบ
บญัช ีและฝ่ายบรหิาร เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ารายงานทางการเงนิของบริษทัไดป้ฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทัว่ไปตาม
พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 และเป็นไปตามประกาศของ ก.ล.ต.และ ตลท. ซึ่งมกีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ 
ครบถว้น ทนัเวลา เชื่อถอืได ้และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุน้และนักลงทุนทัว่ไปในการน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจ โดย
สอดคลอ้งกบักฎหมายและประกาศที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ใหก้ารสนับสนุนและตดิตามการน ามาตรฐานบญัชีสากล (IFRS) มา
ปฏิบตัิ ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ไดใ้หแ้นวทางไว ้
นอกจากน้ีในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดร้่วมหารอืกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝี่ายบรหิาร 1 ครัง้ เพื่อใหค้วามมัน่ใจว่า
ผูส้อบบญัชมีคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน 

2. การสอบทานความเพยีงพอและเหมาะสมของระบบการควบคมุภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความเพยีงพอและเหมาะสมของระบบการควบคมุภายใน โดยพจิารณาจากรายงานของ
ฝ่ายตรวจสอบภายในและของผูส้อบบญัช ีซึ่งผูส้อบบญัช ีไดใ้หค้วามเหน็สอดคลอ้งกนัว่า ไมพ่บประเดน็ขอ้บกพร่องที่เป็น
สาระส าคญัในปี 2557 นอกจากนัน้คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาผลการประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษิทั 
และบริษทัย่อยรวมทัง้พิจารณาค าถามที่ใช้ในแบบประเมนิที่จดัท าขึ้นตามแนวทางของ  COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
(ก.ล.ต.) และ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งผลการประเมนิในปี 2557 พบว่า หน่วยงานตรวจสอบภายในมี
ความเป็นอสิระ และระบบการควบคมุภายในของบรษิทั มคีวามเพยีงพอ เหมาะสมและมปีระสทิธผิล 

3. การก ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกบรษิทั ชญตร์ จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระต่ออีก  1 ปี และไดอ้นุมตัิ
ขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2558 โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

4. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลท. หรือกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานใหบ้ริษทัมกีระบวนการที่จะมัน่ใจไดว้่าการปฏิบตัิงานเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 
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(นายปญัจะ เสนาดสิยั) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. รายการที่เกี่ยวโยงกนั หรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ในปี 2557 บรษิทัไมม่รีายการเกี่ยวโยงกนั หรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยว่าดว้ยรายการที่เกี่ยวโยงกนัและ/หรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ของบริษทั

จดทะเบยีน 

หากมรีายการที่เกี่ยวโยงกนั หรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการ
เปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัในกรณีที่เกดิรายการที่เกี่ยวโยงกนัหรือรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหม้คีวาม
ถูกต้อง ครบถ้วน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ าปี และรายไตรมาส เพื่อให้ม ัน่ใจว่ารายการที่เกิดขึ้นนั ้น
สมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อบริษทั และได้ด าเนินตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

6. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ผูซ้ึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าที่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั แกรนท์ ธอนตนั จ ากัด แลว้มคีวามเหน็ว่า
เป็นผูม้คีวามเป็นอสิระ  มคีวามเขา้ใจธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างด ีและประกอบวิชาชีพดว้ยความเป็นกลาง ส่งมอบงาน
ตรงตามเวลา รวมทัง้เป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รบัอนุมตัิจาก ก.ล.ต. จึงเหน็ควรให้ นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบญัชีร ับ
อนุญาตเลขที่ 2785 หรอืนางสมุาล ีโชคดอีนันต์ เลขทะเบยีน 3322 หรือนายธรีศกัดิ ์ฉัว่ศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือ
นางสาวศนัสนีย์ พูลสวสัดิ ์เลขทะเบียน 6977 แห่งบริษทั แกรนท์ ธอนตัน จ ากดั เป็นผู้สอบบัญชีของบริษทัประจ าปี 
2558 และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณา และขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุน้ต่อไป (ในกรณีที่ผู้สอบบญัชี
ดงักลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถปฏบิตังิานได ้ใหบ้รษิทั แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของบริษทั แก
รนท์ ธอนตนั จ ากดั แทนได ้โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัก่อน และในกรณีที่บรษิทั แกรนท์ ธอน
ตนั จ ากดั ไม่สามารถจดัหาผู้สอบบญัชีอื่นแทนได ้ใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากส านัก
งานสอบบญัชอีื่นได ้และขอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษทัมอี านาจในการ
พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายใหมไ่ดท้ัง้สองกรณีขา้งตน้) 

7. การสอบทานการบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการบรหิารความเสีย่งกบัฝ่ายบรหิารและผูต้รวจสอบภายใน  และเหน็ว่าฝ่ายบริหารมี
นโยบายการบรหิารความเสีย่งที่เหมาะสมและเพยีงพอ และไดบ้รหิารจดัการความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัที่ยอมรบัได้ 

8. การสอบทานการก ากบัดแูลกจิการที่ด ี

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานกบัฝ่ายบริหารในเรื่องการปฏิบตัิของบริษทัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีโดย
สนับสนุนก าหนดใหม้ชี่องทางแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนการกระท าผดิกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงนิ
ไม่ถูกต้อง หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง ผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบ หรือทางเลขานุการบริษทั เพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัไดท้ี่ info@pylon.co.th โดยบริษัทจะคุม้ครองผู้แจ้งเบาะแสโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้ง
เบาะแส ทัง้น้ีในปี 2557 บรษิทั ไมไ่ดร้บัการรอ้งเรยีนใดๆ จากผูม้สีว่นไดเ้สยี  

9. ทบทวนและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบปีละหน่ึงครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหม้ ัน่ใจว่าการปฏิบตัิงานในปีที่ผ่านมาครบถ้วน
ตามที่ไดร้บัมอบหมาย และหน้าที่ความรบัผดิชอบสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏบิตัทิี่ดขีอง ตลท.  

10. คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏบิตังิานใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบอยา่งน้อยไตรมาสละ  1 ครัง้ 

จากการปฏบิตัหิน้าที่ดงักลา่วขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า บริษทัมรีะบบการควบคุมภายในที่
เพยีงพอและเหมาะสม รวมทัง้มกีระบวนการที่ช่วยใหม้ ัน่ใจว่าการปฏิบตัิงานของบริษทัเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนมกีาร
จดัท าและการเปิดเผยขอ้มลูในรายงานทางการเงนิของบรษิทัอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เชื่อถอืได ้และทนัเวลา และมกีารเปิดเผยขอ้มลูในกรณี
ที่เกดิรายการที่เกี่ยวโยงกนั หรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 
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รำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็น
ผูบ้รหิาร 1 ท่าน ที่มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ โดยมนีายวินิต ช่อ
วเิชยีร เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน นายวงศ์ชยั แสงอารยะกุล และนายชยัพฒัน์ สหสักุลเป็นกรรมการสรร
หาและพจิารณาคา่ตอบแทน มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนไดป้ฏบิตัติามขอบเขตความรบัผดิชอบที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
และกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยในรอบปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดม้กีาร
ประชุมทัง้สิน้ 3 ครัง้ และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนทุกคนเขา้ร่วมประชุมทุกครัง้ โดยไดพ้จิารณาและด าเนินการเรื่องต่างๆ 
ดงัน้ี 

1. พจิารณาโครงสรา้ง องคป์ระกอบ รวมทัง้คณุสมบตัขิองกรรมการ  

2. พิจารณาคดัเลอืก สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกบักิจการของบริษัท และเสน อชื่อเป็น
กรรมการต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาเหน็ชอบและเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งตัง้ 

3. พจิารณาการจดัสรรคา่ตอบแทนของคณะกรรมการส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 ภายในวงเงนิที่ไดร้บัอนุมตัิจากผู้
ถอืหุน้และเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารจดัสรรที่ไดก้ าหนดไว ้

4. ประเมนิผลการปฏิบัติงานประจ าปี และก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการใหญ่ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

5. พจิารณางบประมาณคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดอืน โบนัส เบี้ยประชุม ประจ าปี 2557 โดย
พจิารณาจากคา่ตอบแทนเฉลีย่ของอุตสาหกรรมเดยีวกนั คา่ตอบแทนเฉลีย่ของตลาดเอม็ เอ ไอ คา่ตอบแทนเฉลี่ยของบริษทั
ที่มรีะดบัรายได ้และก าไรสทุธใิกลเ้คยีงกนั ปรมิาณงานและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทัและที่ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตัิ 

6. พจิารณาหลกัเกณฑใ์นการประเมนิผลการปฏบิตังิานและวงเงนิค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประจ าปี 2557 และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

7. ทบทวนและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนใหค้รอบคลุมและชดัเจนยิง่ขึ้นตามกฎหมายที่มกีาร
เปลีย่นแปลง  

จากการปฏบิตัหิน้าที่ดงักลา่วขา้งตน้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า บริษทัไดค้ดัเลอืก
และสรรหาผูท้ี่มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์และกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้พิจารณาถึง
ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ของผูท้ี่จะไดร้บัคดัเลอืกเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมถงึโครงสรา้งและองคป์ระกอบที่เหมาะสมของ
คณะกรรมการบรษิทั และไดพ้จิารณาก าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม และภายใน
วงเงินที่ได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุน้ นอกจากน้ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รายงานผลการปฏิบตัิงานให้
คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบทุกครัง้ที่มกีารประชุม 

  
 
                                      (นายวนิิต ช่อวเิชยีร) 

                                                                                                      ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
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รำยงำนของผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต 
 

เสนอ    ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไพลอน จ ากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั ไพลอน จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ

การเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

และงบกระแสเงนิสดรวม ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบสรุปนโยบายการบญัชทีี่ส าคญัและหมาย

เหตุเรื่องอื่นๆ และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั ไพลอน จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง

ฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของผูถ้อืหุน้ และงบ

กระแสเงนิสด ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญัและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ  

 

ควำมรบัผิดชอบของผู้บริหำรต่องบกำรเงิน 

ผูบ้รหิารของบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิของไทย และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่ผู้บรหิารพจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถ

จดัท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ข ัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  ไม่ว่าจะเกิดการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด  

 

ควำมรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า โดยได้
ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชขีองไทย ซึง่ก าหนดใหข้า้พเจา้ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดด้านจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบตัิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิปราศจากการแสดง
ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ 

 
การตรวจสอบกระท าโดยการปฎบิตังิานดว้ยวธิต่ีางๆเพื่อใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกี่ยวกบัจ านวนเงนิและการ

เปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผู้สอบบญัช ีซึ่งรวมถึงการประเมนิความ

เสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ข ัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด ในการประเมนิความเสี่ยงดงักล่าว ผู้สอบบญัชพีจิารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการจดัท าและ

การน าเสนองบการเงนิโดยถูกต้องตามทีค่วรของบรษิทั เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่

ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายในของบรษิทั การตรวจสอบรวมถึงการ
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ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชทีี่จดัท าขึ้น

โดยผูบ้รหิาร รวมทัง้การประเมนิการน าเสนองบการเงนิโดยรวม 

 

ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ได้รวบรวมมานัน้ เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเหน็ของขา้พเจา้ 

 

ควำมเหน็ 

ขา้พเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิดงักล่าวข้างต้นแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และผลการด าเนินงาน

รวมและกระแสเงนิสดรวมส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนัของบรษิทั ไพลอน จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และแสดง

ฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัเฉพาะของ

บรษิทั ไพลอน จ ากดั (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย 

 

 

นำยสมคิด  เตียตระกลู 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่2785 
กรุงเทพมหานคร 
20 กุมภาพนัธ ์2558 
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บริษัท ไพลอน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : บำท)

หมำยเหตุ 31 ธันวำคม 2557 31 ธันวำคม 2556 31 ธันวำคม 2557 31 ธันวำคม 2556

สินทรพัย์

สินทรพัย์หมนุเวียน

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 6 221,687,742         111,355,117        219,856,032         105,731,214        

เงนิลงทุนชัว่ครำว 7 241,865,206         51,254,297          241,408,819         51,116,543          

ลูกหนี้กำรคำ้และตัว๋เงนิรบั 

   - ลูกคำ้ทัว่ไป - สุทธิ 8 149,753,604         50,320,938          122,840,034         39,835,937          

   - บรษิทัยอ่ย 5, 8 -                      -                     47,899,131           54,375,706          

รำยไดค้ำ้งรบัทีย่งัไมไ่ดเ้รยีกช ำระ 9 200,960,769         294,705,831        188,071,600         247,196,217        

ลูกหนี้อืน่ - บรษิทัยอ่ย 5 -                      -                     84,496                 1,876,347            

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษิทัยอ่ย 5 -                      -                     26,000,000           68,000,000          

งำนระหวำ่งกอ่สรำ้งตำมสญัญำ 9 17,170,651           31,947,426          3,636,623            2,573,125            

วสัดุและอะไหล่คงเหลอื 39,860,699           34,499,585          36,763,222           30,420,591          

ลูกหนี้เงนิประกนัผลงำน - สุทธิ 10 62,107,697           69,737,021          52,514,099           50,328,295          

เงนิจ่ำยล่วงหน้ำคำ่วสัดุ 8,982,213            10,953,144          8,858,171            4,741,192            

เงนิจ่ำยล่วงหน้ำคำ่งำน - บรษิทัยอ่ย 5 -                      -                     3,458,539            23,412,689          

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 33,540,659           42,567,597          30,390,148           38,757,940          

รวมสินทรพัย์หมนุเวียน 975,929,240         697,340,956        981,780,914         718,365,796        

สินทรพัย์ไม่หมนุเวียน

เงนิฝำกธนำคำรทีต่ดิภำระผกูพนั 11 38,281,506           41,441,424          21,090,560           22,061,680          

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - สุทธิ 12 -                      -                     11,474,523           25,500,000          

ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ 13 226,787,589         226,272,074        211,095,833         207,940,473        

เงนิมดัจ ำและเงนิประกนั 4,820,283            5,140,549            2,114,754            4,153,715            

ภำษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ำยรอเรยีกคนื 19 17,308,409           15,229,275          -                      2,352,038            

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สุทธิ 19 2,394,400            2,005,310            2,394,400            2,005,310            

รวมสินทรพัย์ไม่หมนุเวียน 289,592,187         290,088,632        248,170,070         264,013,216        

รวมสินทรพัย์ 1,265,521,427      987,429,588        1,229,950,984      982,379,012        

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : บำท)

หมำยเหตุ 31 ธันวำคม 2557 31 ธันวำคม 2556 31 ธันวำคม 2557 31 ธันวำคม 2556

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุน้

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำร 14 12,228,915         -                    -                    -                    

เจ้ำหนี้กำรคำ้และตัว๋เงนิจ่ำย 177,868,053        128,775,165        155,118,454        94,105,728         

เจ้ำหนี้กำรคำ้ - บรษิทัยอ่ย 5 -                    -                    -                    16,489               

หนี้สนิทีจ่ะถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี

 - เงนิกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำร 15 -                    2,208,000           -                    2,208,000           

 - หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ซื้อ 16 10,732,202         9,484,247           10,248,548         8,813,759           

 - หนี้สนิตำมภำระผกูพนัส ำหรบัผลประโยชน์พนักงำน 17 802,698              -                    564,751              -                    

เจ้ำหนี้เงนิประกนัผลงำน 27,278,081         27,170,659         9,771,176           9,922,637           

เจ้ำหนี้เงนิประกนัผลงำน - บรษิทัยอ่ย 5 -                    -                    10,353,829         14,823,458         

คำ่ใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 41,361,077         61,068,428         29,969,010         46,150,689         

คำ่ใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - บรษิทัยอ่ย 5 -                    -                    37,813,219         84,619,166         

เงนิมดัจ ำคำ่งำนรบัล่วงหน้ำ 61,394,617         72,271,113         61,035,230         58,336,514         

คำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้จำกกำรกอ่สรำ้ง 1,668,886           16,434,145         26,911               -                    

ภำษเีงนิไดค้ำ้งจ่ำย 19 7,629,094           5,842,771           7,629,094           5,842,771           

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 17,895,106         11,619,555         12,788,776         8,990,462           

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 358,858,729        334,874,083        335,318,998        333,829,673        

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำร - สุทธิ 15 -                    1,432,000           -                    1,432,000           

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ซื้อ - สุทธิ 16 15,235,456         18,013,830         14,789,794         17,145,672         

หนี้สนิตำมภำระผกูพนัส ำหรบัผลประโยชน์พนักงำน 17 7,486,742           6,170,971           6,926,162           5,679,349           

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 22,722,198         25,616,801         21,715,956         24,257,021         

รวมหน้ีสิน 381,580,927        360,490,884        357,034,954        358,086,694        

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : บำท)

หมำยเหตุ 31 ธันวำคม 2557 31 ธันวำคม 2556 31 ธันวำคม 2557 31 ธันวำคม 2556

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุน้ (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุน้

    ทุนเรอืนหุน้ - หุน้สำมญั มลูคำ่หุน้ละ 1 บำท

- ทุนจดทะเบยีน 374,999,359 หุน้ 20 374,999,359        374,999,359        374,999,359        374,999,359        

- ทุนทีอ่อกและช ำระแลว้ 362,074,343 หุน้

  (2556 : 278,029,122 หุน้)  362,074,343        278,029,122        362,074,343        278,029,122        

    ส่วนเกนิมลูคำ่หุน้ 20 144,050,051        80,175,684         144,050,051        80,175,684         

    ก ำไรสะสม

- จดัสรรเพือ่ส ำรองตำมกฎหมำย 18 34,801,500         24,913,500         34,801,500         24,913,500         

- ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 331,990,136        230,028,700        331,990,136        241,174,012        

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ของบริษัท 872,916,030        613,147,006        872,916,030        624,292,318        

ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ยทีไ่มอ่ยูใ่นอ ำนำจควบคมุ 11,024,470         13,791,698         -                    -                    

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 883,940,500        626,938,704        872,916,030        624,292,318        

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุน้ 1,265,521,427     987,429,588        1,229,950,984     982,379,012        

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 

(หน่วย : บำท)

หมำยเหตุ 2557 2556 2557 2556

รำยไดจ้ำกกำรรบัจ้ำงงำนกอ่สรำ้ง 25 1,367,875,516  1,293,864,206  1,154,077,475  1,085,231,970  

ตน้ทุนงำนรบัจ้ำงงำนกอ่สรำ้ง 5, 23, 25 (1,062,678,007) (1,026,359,159) (859,385,834)   (844,987,833)    

ก ำไรขัน้ต้น 305,197,509     267,505,047     294,691,641    240,244,137     

รำยไดอ้ืน่ 5, 24 5,921,799        4,564,215        14,218,142      13,512,380       

ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ย 311,119,308     272,069,262     308,909,783    253,756,517     

คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำย (1,746,052)       (1,838,492)       (1,734,437)       (1,551,335)       

คำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำร (70,318,642)      (69,388,878)      (56,733,642)     (60,105,030)      

ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย -                  -                  (14,025,477)     -                  

กลบัรำยกำรคำ่เผือ่ (คำ่เผือ่) หนี้สงสยัจะสญู 5,919,705        4,841,006        (111,677)         3,634,730        

รวมค่ำใช้จำ่ย 5, 23 (66,144,989)      (66,386,364)      (72,605,233)     (58,021,635)      

ก ำไรก่อนต้นทนุทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 244,974,319     205,682,898     236,304,550    195,734,882     

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (2,147,765)       (2,240,399)       (1,893,199)       (1,881,569)       

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 242,826,554     203,442,499     234,411,351    193,853,313     

ภำษเีงนิได้ 19 (50,023,862)      (40,525,737)      (50,023,862)     (38,793,196)      

ก ำไรส ำหรบัปี 192,802,692     162,916,762     184,387,489    155,060,117     

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนส ำหรบัปี

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั

     คณิตศำสตรป์ระกนัภยั - สุทธิจำกภำษี 19 (311,777)          -                  (274,658)         -                  

รวมก ำไรเบด็เสร็จส ำหรบัปี 192,490,915     162,916,762     184,112,831    155,060,117     

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบัปี

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 195,551,732     159,066,998     184,387,489    155,060,117     

ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ยทีไ่มอ่ยูใ่นอ ำนำจควบคมุ (2,749,040)       3,849,764        -                 -                  

192,802,692     162,916,762     184,387,489    155,060,117     

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสร็จส ำหรบัปี

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 195,258,143     159,066,998     184,112,831    155,060,117     

ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ยทีไ่มอ่ยูใ่นอ ำนำจควบคมุ (2,767,228)       3,849,764        -                 -                  

192,490,915     162,916,762     184,112,831    155,060,117     

ก ำไรต่อหุน้ 21

ก ำไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐำน

ก ำไร (บำทต่อหุน้) 0.70                0.63                0.66               0.61                

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก (หุน้) 281,280,981 253,549,841 281,280,981 253,549,841

ก ำไรต่อหุน้ปรบัลด

ก ำไร (บำทต่อหุน้) 0.67                0.49                0.63               0.48                

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก (หุน้) 291,720,074 322,169,394 291,720,074 322,169,394

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงนินี้

งบกำรเงินเฉพำะของบริษัทงบกำรเงินรวม
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บริษัท ไพลอน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 

จดัสรรเพ่ือ

ทนุเรือนหุน้ท่ี ส่วนเกิน ส ำรองตำม ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียท่ีไม่อยู่ รวมส่วนของ

หมำยเหตุ รบัช ำระแล้ว มลูค่ำหุน้ กฎหมำย จดัสรร ผู้ถือหุน้ของบริษัท ในอ ำนำจควบคมุ ผู้ถือหุน้

งบกำรเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 200,008,000       58,880,817        17,172,500        134,704,942       410,766,259       9,941,934          420,708,193       

เพิม่ทุนระหวำ่งปี 20 78,021,122        21,294,867        -                   -                   99,315,989        -                   99,315,989        

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสรจ็ส ำหรบัปี -                   -                   -                   159,066,998       159,066,998       3,849,764          162,916,762       

จ่ำยเงนิปนัผล 22 -                   -                   -                   (56,002,240)       (56,002,240)       -                   (56,002,240)       

จดัสรรเพือ่ส ำรองตำมกฎหมำย 18 -                   -                   7,741,000          (7,741,000)         -                   -                   -                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 278,029,122       80,175,684        24,913,500        230,028,700       613,147,006       13,791,698        626,938,704       

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

เพิม่ทุนระหวำ่งปี 20 84,045,221        63,874,367        -                   -                   147,919,588       -                   147,919,588       

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสรจ็ส ำหรบัปี -                   -                   -                   195,258,143       195,258,143       (2,767,228)         192,490,915       

จ่ำยเงนิปนัผล 22 -                   -                   -                   (83,408,707)       (83,408,707)       -                   (83,408,707)       

จดัสรรเพือ่ส ำรองตำมกฎหมำย 18 -                   -                   9,888,000          (9,888,000)         -                   -                   -                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 362,074,343       144,050,051       34,801,500        331,990,136       872,916,030       11,024,470        883,940,500       

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงนินี้

(หน่วย : บำท)
ส่วนของผู้ถือหุน้ของบริษัท

ก ำไรสะสม
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บริษัท ไพลอน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 

จดัสรรเพ่ือ

ทนุเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส ำรองตำม ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมำยเหตุ ท่ีช ำระแล้ว มลูค่ำหุน้ กฎหมำย จดัสรร ผู้ถือหุน้

งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 200,008,000            58,880,817              17,172,500              149,857,135            425,918,452            

เพิม่ทุนระหวำ่งปี 20 78,021,122              21,294,867              -                         -                         99,315,989              

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสรจ็ส ำหรบัปี -                         -                         -                         155,060,117            155,060,117            

จ่ำยเงนิปนัผล 22 -                         -                         -                         (56,002,240)             (56,002,240)             

จดัสรรเพือ่ส ำรองตำมกฎหมำย 18 -                         -                         7,741,000                (7,741,000)               -                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 278,029,122            80,175,684              24,913,500              241,174,012            624,292,318            

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

เพิม่ทุนระหวำ่งปี 20 84,045,221              63,874,367              -                         -                         147,919,588            

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสรจ็ส ำหรบัปี -                         -                         -                         184,112,831            184,112,831            

จ่ำยเงนิปนัผล 22 -                         -                         -                         (83,408,707)             (83,408,707)             

จดัสรรเพือ่ส ำรองตำมกฎหมำย 18 -                         -                         9,888,000                (9,888,000)               -                         

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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงนินี้

(หน่วย : บำท)
ก ำไรสะสม
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บริษัท ไพลอน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 

(หน่วย : บำท)

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

ก ำไรกอ่นภำษเีงนิได้ 242,826,554   203,442,499   234,411,351   193,853,313   

รำยกำรปรบัปรุงเพ่ือกระทบก ำไรก่อนภำษีเงินได้เป็น

    เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน

คำ่เสือ่มรำคำ 40,372,235    36,485,800    35,666,231    32,513,560    

คำ่ใชจ่้ำยผลประโยชน์พนักงำน 1,376,390      740,185         1,142,237      628,197         
คำ่เผือ่ (กลบัรำยกำรคำ่เผือ่) ขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้จำกกำรกอ่สรำ้ง (21,389,114)   15,628,775    1,278,268      -               

คำ่เผือ่ (กลบัรำยกำรคำ่เผือ่) หนี้สงสยัจะสญู (5,919,705)     (4,841,006)     111,677         (3,634,730)     

ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ (53,456)         (250,819)        94                (154,240)        

คา่เผือ่การดอ้ยคา่เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย -               -               14,025,477    -               

ดอกเบี้ยรบั (4,299,412)     (3,262,324)     (7,447,306)     (5,861,302)     

ดอกเบี้ยจ่ำย 2,147,765      2,240,399      1,893,199      1,881,569      

เงินสดรบัจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรพัย์

      และหน้ีสินด ำเนินงำน 255,061,257   250,183,509   281,081,228   219,226,367   

   สินทรพัย์ด ำเนินงำนลดลง (เพ่ิมขึ้น)

ลูกหนี้กำรคำ้และตัว๋เงนิรบั (99,544,343)   50,309,712    (76,639,199)   19,118,307    

รำยไดค้ำ้งรบัทีย่งัไมไ่ดเ้รยีกช ำระ 93,745,062    (113,814,908)  59,124,617    (82,316,609)   

ลูกหนี้อืน่ - บรษิทัยอ่ย -               -               1,791,851      283,520         

งำนระหวำ่งกอ่สรำ้งตำมสญัญำ 21,400,630    (33,251,888)   (2,314,855)     4,398,024      

วสัดุและอะไหล่คงเหลอื (5,361,114)     588,988         (6,342,631)     761,369         

ลูกหนี้เงนิประกนัผลงำน 13,660,706    (6,736,222)     (2,185,804)     (3,325,462)     

เงนิจ่ำยล่วงหน้ำคำ่วสัดุ 1,970,931      51,599,170    (4,116,979)     54,583,352    

เงนิจ่ำยล่วงหน้ำคำ่งำน - บรษิทัยอ่ย -               -               19,954,150    26,371,129    

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 8,783,419      (26,737,141)   8,126,012      (27,196,674)   

เงนิมดัจ ำและเงนิประกนั 320,266         (2,740,710)     2,038,961      (2,209,046)     

ภำษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ำยรอเรยีกคนื 7,637,224      5,906,136      2,352,038      723,193         

   หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

เจ้ำหนี้กำรคำ้และตัว๋เงนิจ่ำย 49,092,888    (93,508,240)   61,012,726    (100,517,409)  

เจ้ำหนี้กำรคำ้ - บรษิทัยอ่ย -               -               (16,489)         16,489          

เจ้ำหนี้เงนิประกนัผลงำน 107,422         4,841,809      (151,461)        268,381         

เจ้ำหนี้เงนิประกนัผลงำน - บรษิทัยอ่ย -               -               (4,469,629)     2,668,466      

คำ่ใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย (19,702,552)   32,397,305    (16,176,880)   21,634,275    

คำ่ใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - บรษิทัยอ่ย -               -               (46,805,947)   7,083,973      

เงนิมดัจ ำคำ่งำนรบัล่วงหน้ำ (10,876,496)   14,222,512    2,698,716      1,663,607      

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 6,275,551      (2,508,425)     3,798,314      (4,177,769)     

เงินสดได้มำจำกกำรด ำเนินงำน 322,570,851   130,751,607   282,758,739   139,057,483   

รบัดอกเบี้ย 4,542,931      2,706,406      7,689,086      6,429,683      

จ่ำยดอกเบี้ย (1,790,927)     (2,017,012)     (1,571,994)     (1,684,522)     

จ่ำยภำษเีงนิได้ (58,274,322)   (41,788,699)   (48,557,964)   (32,464,107)   

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 267,048,533   89,652,302    240,317,867   111,338,537   

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงนินี้

งบกำรเงินเฉพำะของบริษัทงบกำรเงินรวม



รายงานประจ าป ี2557 

 

 

บริ
ษัท

 ไ
พล

อน
 จ
 าก
ัด 
(ม
หา
ชน

) 

 62
 

 

บริษัท ไพลอน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 

(หน่วย : บำท)

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ 

เงนิฝำกธนำคำรทีต่ดิภำระผกูพนัลดลง (เพิม่ขึน้) 3,159,918        (5,820,010)       971,120           1,887,000        

เงนิลงทุนชัว่ครำวลดลง (เพิม่ขึน้) (190,610,909)    13,512,583       (190,292,276)    13,580,942       

เงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัยอ่ยลดลง (เพิม่ขึน้) -                  -                  42,000,000       (55,500,000)      

เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ 121,495           350,000           -                  -                  

ซื้อสนิทรพัยถ์ำวร (33,455,789)      (42,358,699)      (31,321,685)      (32,642,905)      

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (220,785,285)    (34,316,126)      (178,642,841)    (72,674,963)      

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำรเพิม่ขึน้ (ลดลง) 12,228,915       (29,784,332)      -                  (18,845,066)      

เงนิสดรบัจำกกำรเพิม่ทุนของบรษิทั 147,919,588     49,313,989       147,919,588     49,313,989       

จ่ำยช ำระเงนิกูย้มืระยะยำว (3,640,000)       (3,800,290)       (3,640,000)       (3,800,290)       

จ่ำยช ำระหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ซื้อ (9,030,419)       (7,789,212)       (8,421,089)       (7,271,965)       

จ่ำยเงนิสดปนัผล (83,408,707)      (6,000,240)       (83,408,707)      (6,000,240)       

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 64,069,377       1,939,915        52,449,792       13,396,428       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ 110,332,625     57,276,091       114,124,818     52,060,002       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัต้นปี 111,355,117     54,079,026       105,731,214     53,671,212       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินปี 221,687,742     111,355,117     219,856,032     105,731,214     

ข้อมลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :

  - ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2557

       บรษิทัไดซ้ื้อเครือ่งจกัรเพิม่ขึน้เป็นจ ำนวนเงนิ 11.21 ลำ้นบำท โดยท ำสญัญำเชำ่ซื้อจ ำนวน 7.50 ลำ้นบำท 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงนินี้

งบกำรเงินเฉพำะของบริษัทงบกำรเงินรวม
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บริษัท ไพลอน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557  

 
1. ขอ้มลูทัว่ไป 
  

บรษิทั ไพลอน จ ากดั (มหาชน) จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจ ากดั เมื่อวนัที ่13 สงิหาคม 2545 โดยด าเนินธุรกจิให้บรกิารงานก่อฐานรากอาคารด้วย
เสาเขม็ชนิดหล่อ การท าเสาเขม็ชนิดเจาะ การรบังานฐานรากอื่นๆ และใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 
  
บริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2548 และ หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนซื้อขายในตลาด
หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่23 ธนัวาคม 2548 ส านักงานจดทะเบียนของบรษิัทตัง้อยู่เลขที ่170/16 
ซอยสามมติร (สุขมุวทิซอย 16) ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 
2. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงนิและน าเสนองบการเงนิรวม 

 
2.1 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงนิ 
 

งบการเงนินี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปทีป่ระกาศใชภ้ายใตพ้ระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 และมาตรฐานการบัญช ีที่
ออกภายใตพ้ระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการ
จดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงนิภายใต้พระราชบัญญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.  2535 การแปลงบการเงนิฉบับนี้เป็น
ภาษาอื่น ตอ้งใหส้อดคลอ้งกบังบการเงนิทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ์ 
 
งบการเงนินี้ไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิ เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะ 
 

2.2 มาตรฐานการบญัชใีหม่ 
 
มาตรฐานการบญัชทีีเ่ร ิม่มผีลบงัคบัในปีบญัชปีจัจุบนัและทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนาคตมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
มาตรฐานการบญัชทีีเ่ร ิม่มผีลบงัคบัในปีบญัชปีจัจุบนัมดีงันี้ 

มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2555) การน าเสนองบการเงนิ 
ฉบบัที ่7 (ปรบัปรุง 2555) งบกระแสเงนิสด 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2555) ภาษเีงนิได ้
ฉบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2555) สญัญาเช่า 
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2555) รายได ้
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
ฉบบัที ่24 (ปรบัปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2555) เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 
ฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 2555) ส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ 
ฉบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2555) งบการเงนิระหว่างกาล 
ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์
ฉบบัที ่38 (ปรบัปรุง 2555) สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่2 (ปรบัปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2555) การรวมธุรกจิ 
ฉบบัที ่5 (ปรบัปรุง 2555) สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการด าเนินงานทีย่กเลกิ 
ฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2555) ส่วนงานด าเนินงาน 
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การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่15 สญัญาเช่าด าเนินงาน - สิง่จงูใจทีใ่ห้แก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัที ่27 การประเมนิเนื้อหาสญัญาเช่าทีท่ าข ึน้ตามรปูแบบกฎหมาย 
ฉบบัที ่29 การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที ่32 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่1 การเปลีย่นแปลงในหนี้สนิทีเ่กดิขึน้จากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สนิทีม่ ี

ลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 
ฉบบัที ่4 การประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ 
ฉบบัที ่5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที ่7 การปรบัปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่29 เรื่อง การรายงาน

ทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีม่ภีาวะเงนิเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที ่10 งบการเงนิระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัที ่12 ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที ่13 โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 
ฉบบัที ่17 การจ่ายสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่เงนิสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัที ่18 การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 

 
แนวปฏบิตัทิางการบญัชสี าหรบัการบนัทกึบญัชหุีน้ปนัผล 

 
มาตรฐานการบัญชีตามที่กล่าวขา้งต้นได้รับการปรบัปรุงและจดัให้มขี ึน้เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงถ้อยค าและค าศพัท์ การตคีวามและการให้แนวปฏิบัตทิางการบัญชกีบัผู้ใช้มาตรฐาน 
มาตรฐานการบญัชดีงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนินี้  
 
มาตรฐานการบญัชทีีจ่ะมผีลบงัคบัในอนาคต 
 
สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกมาตรฐานการบญัชฉีบบัปรบัปรุงและฉบบัใหม่เป็นจ านวนมาก ซึง่มผีลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชทีีเ่ร ิม่ใน
หรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2558 มาตรฐานการบัญชดีงักล่าวได้รบัการปรบัปรุงหรอืจดัให้มขี ึน้เพื่อให้มเีนื้อหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิระหว่างประเทศโดยการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการบัญชใีนครัง้นี้ส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงถ้อยค าและค าศพัท์ การ
ตคีวามและการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผู้ใช้มาตรฐาน อย่างไรกต็าม มาตรฐานการบัญชตีามทีก่ล่าวขา้งต้นบางฉบับเป็นมาตรฐาน
การบญัชทีีม่กีารเปลีย่นแปลงหลกัการส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ซึง่ประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปนี้ 
 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2557) เรือ่ง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
มาตรฐานฉบบัปรบัปรุงนี้ก าหนดใหก้จิการตอ้งรบัรูร้ายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัยทนัทใีนก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น ในขณะทีม่าตรฐานฉบับเดมิอนุญาตให้กจิการเลอืกรบัรู้รายการดังกล่าวทนัทใีนก าไรขาดทุน  หรอืในก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น หรอืทยอยรบัรูใ้นก าไรขาดทุนกไ็ด ้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่10 เรือ่ง งบการเงนิรวม  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที ่10 ก าหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการจดัท างบการเงนิรวม โดยใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกบัการบัญชี
ส าหรบังบการเงนิรวมทีเ่ดมิก าหนดอยู่ในมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่27 เรือ่ง งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ มาตรฐานฉบับนี้
เปลีย่นแปลงหลกัการเกีย่วกบัการพจิารณาว่าผู้ลงทุนมอี านาจการควบคุมหรอืไม่ กล่าวคอื ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถอืว่าตน
ควบคุมกจิการทีเ่ขา้ไปลงทุนได ้หากตนมสีทิธไิดร้บัหรอืมสี่วนไดเ้สยีในผลตอบแทนของกิจการทีเ่ขา้ไปลงทุน และตนสามารถใช้อ านาจใน
การสัง่การกจิกรรมทีส่่งผลกระทบต่อจ านวนเงนิผลตอบแทนนัน้ได ้ถงึแมว้่าตนจะมสีดัส่วนการถอืหุน้หรอืสทิธใินการออกเสยีงโดยรวมน้อย
กว่ากึง่หนึ่งกต็าม การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญันี้ส่งผลให้ฝ่ายบรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจอย่างมากในการทบทวนว่าบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมี
อ านาจควบคุมในกจิการทีเ่ขา้ไปลงทุนหรอืไม่และจะตอ้งน าบรษิทัใดในกลุ่มกจิการมาจดัท างบการเงนิรวมบ้าง 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 เรือ่ง การวดัมลูค่ายุตธิรรม 
 
มาตรฐานฉบบันี้ก าหนดแนวทางเกีย่วกบัการวดัมลูค่ายุตธิรรมและการเปิดเผยขอ้มูลทีเ่กีย่วกบัการวดัมูลค่ายุตธิรรม กล่าวคอื หากกจิการ
ต้องวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์หรือหนี้ส ินใดตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานทีเ่กีย่วข้องอื่น กิจการจะต้องวดัมูลค่ายุติธรรมนัน้ตาม
หลกัการของมาตรฐานฉบบันี้ และใชว้ธิเีปลีย่นทนัทเีป็นตน้ไปในการรบัรูผ้ลกระทบจากการเริม่ใชม้าตรฐานนี้ 
  
จากการประเมนิเบื้องตน้ ฝา่ยบรหิารของบรษิทัเชือ่ว่ามาตรฐานขา้งตน้จะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิ 

 
2.3 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิรวมนี้ไดร้วมงบการเงนิของบรษิทั ไพลอน จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย คอื 

 
  สดัส่วนเงนิลงทุน (รอ้ยละ)   

ชือ่บรษิทัย่อย  2557  2556  ลกัษณะธุรกจิ 
       
บรษิทั เอก็ซลิอน จ ากดั  51  51  ใหบ้รกิารรบัออกแบบ ก่อสรา้ง ทีป่รกึษา และตกแต่งส าหรบั

สิง่ปลกูสรา้งต่างๆ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ยอดสนิทรพัยข์องบรษิทัย่อยซึง่รวมอยู่ในงบการเงนิรวมคดิเป็นรอ้ยละ 9.84 และ ร้อยละ 18.37 ของ
สนิทรพัยร์วม ตามล าดบั รายไดส้ าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ของบรษิทัย่อยซึง่รวมอยู่ในงบการเงนิรวมคดิเป็นร้อยละ 
15.63 และ รอ้ยละ 16.12 ของรายไดร้วม ตามล าดบั  
 

2.4 ยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัของบรษิทัและบรษิทัย่อย และยอดเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยไดต้ดัออกจากงบการเงนิรวมแลว้ 
 

2.5 งบการเงนิรวมถกูจดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชเีดยีวกนัส าหรบัรายการบญัชทีีเ่หมอืนกนัส าหรบัการจดัท างบการเงนิเฉพาะของบรษิัท 
หรอืเหตุการณ์ทางบญัชทีีค่ลา้ยคลงึกนั 

 
3. นโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 
 

การรบัรูร้ายได ้ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 
  

รายได ้
รายได้จากการรบัเหมาก่อสร้าง รบัรู้ตามอัตราส่วนของงานก่อสร้างทีแ่ล้วเสรจ็จากการประเมนิของวศิวกรของบรษิัท รายได้ทีร่บัรู้แล้วแต่ยงัไม่ถงึ
ก าหนดเรยีกช าระตามสญัญา แสดงไวเ้ป็น “รายไดค้า้งรบัทีย่งัไม่ไดเ้รยีกช าระ” ในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
รายไดค้่าเช่า รบัรูต้ามระยะเวลาเช่า รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัรูเ้มือ่ไดใ้หบ้รกิารแลว้เสรจ็ 
 
ตน้ทุน 
ตน้ทุนงานก่อสรา้ง บนัทกึตามอตัราส่วนรอ้ยละของงานทีท่ าเสรจ็ของตน้ทุนโดยประมาณ โดยจะบันทกึส ารองเผื่อผลขาดทุนส าหรบัโครงการก่อสร้าง
ทัง้จ านวน เมือ่ทราบแน่ชดัว่าโครงการก่อสรา้งนัน้จะประสบผลขาดทุน ผลต่างระหว่างตน้ทุนทีบ่นัทกึตามอัตราส่วนร้อยละของงานทีท่ าเสรจ็ของราคา
ตน้ทุนโดยประมาณและตน้ทุนงานก่อสรา้งทีเ่กดิขึน้จรงิบนัทกึเป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีนหรอืหนี้สนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ แล้วแต่ต้นทุนที่
เกดิขึน้จรงิจะสงูกว่าหรอืต ่ากว่าตน้ทุนโดยประมาณ 

 
ค่าใชจ่้ายอื่นรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย เงนิสดในมอืและเงนิฝากธนาคารทุกประเภททีม่สีภาพคล่องสูง (ซึ่งไม่ได้ใช้เป็นหลกัประกนั) 
และพรอ้มทีจ่ะเปลีย่นเป็นเงนิสดทีแ่น่นอนเมือ่ครบก าหนด ซึง่มคีวามเสีย่งในการเปลีย่นแปลงมลูค่าน้อย 
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เงนิลงทุนชัว่คราว 
เงนิลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย เงนิฝากประจ า และใบรบัเงนิฝากประจ าทีค่รบก าหนดไม่เกนิ 1 ปี โดยแสดงตามมลูค่ายุตธิรรม  

 
ลกูหนี้การคา้ 
ลกูหนี้การคา้แสดงมลูค่าตามจ านวนมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บั บรษิทัและบรษิทัย่อยบนัทกึค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสูญไว้เท่ากบัจ านวนทีค่าดว่าจะเรยีกเกบ็
เงนิจากลกูหนี้ไม่ได ้ทัง้นี้โดยประมาณขึน้จากประสบการณ์ในการเกบ็หนี้ และพจิารณาถงึสถานะของลกูหนี้ในปจัจุบนั 

 
วสัดุและอะไหล่คงเหลอื 

  สนิค้าคงเหลอื - วสัดุและอะไหล่ แสดงตามราคาทุนโดยใช้เกณฑ์ถวัเฉลีย่หรอืมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า วสัดุและ
อะไหล่ จะถอืเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนงานก่อสรา้งเมือ่มกีารเบกิใช้ 

 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะของบรษิัท บันทกึบัญชตีามวธิีราคาทุน การด้อยค่าของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยจะ
บนัทกึเป็นค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทุน เมือ่มสีิง่บ่งชีถ้งึการดอ้ยค่า 

 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสือ่มราคา 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุน ซึ่งค านวณจากราคาซื้อสนิทรพัย์ทัง้ทีเ่ป็นเงนิสดและจ านวนเทยีบเท่า    เงนิสดในการท าให้สนิทรพัย์
นัน้อยู่ในสถานทีห่รอืสภาพทีพ่ร้อมทีจ่ะใช้งานได้ตามวตัถุประสงค์ อาคาร และอุปกรณ์ แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิด้วยราคาทุนหกัด้วยค่าเสื่อม
ราคาสะสม ตน้ทุนและค่าเสือ่มราคาสะสมของทรพัยส์นิจะถกูตดัออกจากบญัชเีมือ่ทรพัย์สนิถูกขายหรอืเลกิใช้งาน ส่วนก าไรขาดทุนจากการขาย
ทรพัยส์นิเหล่านัน้จะแสดงรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 
บรษิทัและบรษิทัย่อยคดิค่าเสือ่มราคา อาคาร และอุปกรณ์ ดว้ยวธิเีสน้ตรงตามอายุการใชง้านโดยพจิารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนัเมื่อแต่
ละส่วนประกอบนัน้มสีาระส าคญัและมอีายุการใชง้านต่างกนั อายุการใชง้านโดยประมาณของสนิทรพัยม์ดีงันี้ 

 
  ปี 
อาคารและสิง่ปลกูสรา้งโรงงาน  20 
อาคารส านักงานและส่วนปรบัปรุง  5 - 20 
เครือ่งจกัร  10 
เครือ่งมอืและอุปกรณ์  5 
เครือ่งตกแต่งและเครือ่งใชส้ านักงาน  3 - 5 
ยานพาหนะ  5 

 
ไม่มกีารคดิค่าเสือ่มราคาส าหรบัทีด่นิและเครือ่งจกัรระหว่างตดิตัง้ 
 
รายจ่ายเกีย่วกบัการต่อเตมิ การต่ออายุ หรอืการปรบัปรุงสินทรพัย์ให้มสีภาพดขี ึน้ จะบันทกึเป็นสนิทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซม ค่าบ ารุงรกัษา และ
ค่าใชจ่้ายอื่นจะรบัรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กดิขึน้ 
 
สญัญาเช่า – กรณีทีบ่รษิทั และบรษิทัย่อยเป็นผูเ้ช่า 
การเช่าอุปกรณ์ ซึง่พจิารณาว่าความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทัง้หมดไดโ้อนใหบ้รษิทัแลว้ ถอืเป็นสญัญาเช่าการเงนิ บรษิัทและ
บรษิทัย่อยจะบนัทกึมลูค่าของสนิทรพัยเ์ป็นรายจ่ายฝา่ยทุนตามมลูค่ายุตธิรรมสุทธขิองสนิทรพัยท์ีเ่ช่าหรอืมลูค่าปจัจุบนัสุทธิของจ านวนเงนิทีต่้อง
จ่ายตามสญัญาเช่า แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า โดยจ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายจะแบ่งเป็นส่วนของหนี้สนิและค่าใช้จ่ายทางการเงนิ เพื่อให้จ านวนเงนิที่
ตอ้งจ่ายในแต่ละงวดมจี านวนคงที ่ค่าเช่าซึง่ต้องจ่ายตามภาระผูกพนัหกักบัค่าใช้จ่ายทางการเงนิจะบันทกึเป็นหนี้สนิภายใต้สญัญาเช่ากา รเงนิ 
ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบนัทกึในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ตลอดอายุของสญัญาเช่า สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ จะคดิค่าเสื่อมราคาตลอดอายุ
ของการใชง้านโดยประมาณของสนิทรพัยน์ัน้  
 
การเช่าสนิทรพัยโ์ดยทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของยงัคงตกอยู่กบัผู้ให้เช่า จะถูกจดัเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน การช าระเงนิ
ภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงาน จะถกูบนัทกึเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากการ
ยกเลกิสญัญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรบัทีต่้องจ่ายให้ผู้ให้เช่า จะถูกบันทกึเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชทีีม่กีาร
ยกเลกิสญัญา 
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การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์
ณ วนัสิน้ปีบญัช ีบรษิทัและบรษิทัย่อยจะประเมนิว่ามขีอ้บ่งชีข้องสนิทรพัยว์่ามกีารดอ้ยค่าหรอืไม่ หากมขีอ้บ่งชี้ว่ามกีารด้อยค่า บรษิัทและบรษิัท
ย่อยจะประมาณมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์หากราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยส์งูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื บรษิัท และบรษิัทย่อย
ปรบัปรุงลดมลูค่าของสนิทรพัยน์ัน้ลดลงใหเ้ท่ากบัมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื และรบัรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็ มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์หมายถงึราคาขายสุทธหิรอืมลูค่าจากการใชข้องสนิทรพัยน์ัน้แลว้แต่จ านวนใดจะสงูกว่า 
 
ภาษเีงนิได ้
ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิไดส้ าหรบังวด ประกอบด้วย ภาษีเงนิได้ปจัจุบันและภาษีเงนิได้รอการตดับัญช ีภาษีเงนิได้ปจัจุบันและภาษีเงนิได้รอการตดั
บญัชถีกูรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน เวน้แต่ในส่วนทีเ่กีย่วกบัรายการทีร่บัรูโ้ดยตรงในส่วนของผูถ้อืหุน้หรอืก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 
ภาษเีงนิไดป้จัจุบนั 
ภาษเีงนิไดป้จัจุบนั ไดแ้ก่ ภาษทีีบ่รษิทัและบรษิทัย่อยคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระ โดยค านวณจากก าไรทางภาษี โดยใช้อัตราภาษีทีป่ระกาศใช้หรอืที่
คาดว่ามผีลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรบัปรุงทางภาษทีีเ่กีย่วกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
บรษิทัและบรษิทัย่อยบนัทกึภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี โดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวทีเ่กดิขึน้ระหว่างมูลค่าตามบัญชขีองสนิทรพัย์และ
หนี้สนิ กบัจ านวนสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีใ่ชใ้นทางภาษ ีภาษเีงนิไดร้อการตดับัญชวีดัมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีทีค่าดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างชัว่คราว
เมือ่มกีารกลบัรายการ โดยใชอ้ตัราภาษทีีป่ระกาศใชห้รอืทีค่าดว่ามผีลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถน ามาหกักลบกนัไดเ้มือ่บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีทิธิตามกฎหมาย
ทีจ่ะน าสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนัมาหกักลบกบัหนี้สนิภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนั และภาษีเงนิได้นี้ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษี
หน่วยงานเดยีวกนัส าหรบัหน่วยภาษเีดยีวกนั หรอืหน่วยภาษต่ีางกนั เมือ่บรษิทัและบรษิทัย่อยมคีวามตัง้ใจจะจ่ายช าระหนี้สนิและสนิทรพัย์ภาษี
เงนิไดข้องงวดปจัจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิหรอืตัง้ใจจะรบัคนืสนิทรพัยแ์ละจ่ายช าระหนี้สนิในเวลาเดยีวกนั 
 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะถกูบนัทกึต่อเมือ่มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพือ่เสยีภาษีเงนิไดใ้นอนาคตจะมจี านวนเพยีงพอ
กบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะถกูทบทวน ณ ทุกวนัสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะ
ถกูปรบัลดลงเท่าทีป่ระโยชน์ทางภาษจีะมโีอกาสถกูใชจ้รงิ 
 
ตามพระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่530 ลงวนัที ่21 ธนัวาคม 2554 อตัราภาษเีงนิไดป้จัจุบนัเท่ากบัรอ้ยละ 20 ของก าไรสุทธ ิ
 
บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีม่อี านาจควบคุมบรษิัท  หรอืถูกควบคุมโดยบรษิัท ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอื
ทางอ้อม หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั 

 
นอกจากนี้ บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ยังหมายรวมถงึบรษิัทร่วมและบุคคลซึ่งมอีิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักบับรษิัท ผู้บรหิารส าคัญ 
กรรมการหรอืพนักงานของบรษิทั ทีม่อี านาจในการวางแผนและก าหนดทศิทางการด าเนินงานของบรษิทั 

 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 

 ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส าหรบัปีด้วยจ านวนหุ้นสามญัทีอ่อกจ าหน่ายและรบัช าระแล้วทีม่อียู่ระหว่างปีโดยวธิีถวั
เฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 
 
ก าไรต่อหุน้ปรบัลด 
ก าไรต่อหุน้ปรบัลด ค านวณโดยการหารก าไรสุทธสิ าหรบัปีดว้ยผลรวมของจ านวนหุน้สามญั ณ วนัสิน้ปีกบัจ านวนหุ้นสามญัทีบ่รษิัทต้องออกเพื่อ
แปลงหุน้สามญัเทยีบเท่า (ใบส าคญัแสดงสทิธ)ิ ทัง้สิน้ใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก ตามระยะเวลาทีส่มมตวิ่ามกีารแปลงหุ้นเกดิขึน้ 
ณ วนัทีอ่อกหุน้สามญัเทยีบเท่า 

 
ผลประโยชน์พนักงาน 
บรษิทัและบรษิทัย่อยรบัรูเ้งนิเดอืน ค่าจา้ง โบนัส และเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมและกองทุนส ารองเลีย้งชพีเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
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ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงนิ) 
บรษิทั บรษิทัย่อยและพนักงานบรษิทัไดร้่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีชนิดจ่ายสมทบ ซึง่พนักงานและบรษิัทและบรษิัทย่อยจ่ายสมทบเป็น
รายเดอืน สนิทรพัยข์องกองทุนส ารองเลีย้งชพีไดแ้ยกออกจากสนิทรพัยข์องบรษิัท เงนิทีบ่รษิัทและบรษิัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพี
บนัทกึเป็นค่าใชจ่้ายในปีทีเ่กดิรายการ 
 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)  
บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีาระส าหรบัเงนิชดเชยทีต่อ้งจ่ายใหแ้ก่พนักงานเมือ่ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน  
 
บรษิัทและบริษัทย่อยคดิค านวณหนี้สนิภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วธิีคดิลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิตศาสตรป์ระกนัภยั  
 
ก าไรหรอืขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (Actuarial gains or losses) เกดิจากการเปลีย่นแปลงอัตราเงนิเดอืนและ
ค่าแรงและอื่นๆ ในการค านวณผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานแสดงไวภ้ายใตส้่วนของผูถ้อืหุน้ 
 
การจ่ายเงนิปนัผล 
เงนิปนัผลจ่าย บนัทกึในงบการเงนิในรอบระยะเวลาบญัชซีึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการของบรษิทัไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปนัผล 
 
ส่วนงานด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการบรหิารของกลุ่มบรษิัท (ผู้มอี านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน) จะแสดงถึง
รายการทีเ่กดิขึน้จากส่วนงานด าเนินงานนัน้โดยตรงรวมถงึรายการทีไ่ดร้บัการปนัส่วนอย่างสมเหตุสมผล 
 
การใชป้ระมาณการทางการบญัช ี
ในการจัดท างบการเงิน ฝ่ายบรหิารใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานเกี่ยวกบัการรบัรู้ และการวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ หนี้ส ิน 
รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัท าโดยฝา่ยบรหิาร 
 
ประมาณการหนี้สนิและค่าใชจ่้าย และสนิทรพัยท์ีอ่าจจะเกดิขึน้ 
บรษิทั และบรษิทัย่อยจะบนัทกึประมาณการหนี้สนิและค่าใชจ่้ายไว้ในงบการเงนิเมื่อมภีาระผูกพนัตามกฎหมายหรอืเป็นภาระผูกพนัทีค่่อนขา้ง
แน่นอนทีม่ผีลสบืเนื่องจากเหตุการณ์ในอดตี ซึง่อาจท าให้บรษิัทหรอืบรษิัทย่อยต้องช าระหรอืชดใช้ตามภาระผูกพนันัน้ และจ านวนทีต่้องชดใช้
ดงักล่าวสามารถประมาณไดอ้ย่างสมเหตุสมผล สนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้จะถูกรบัรู้เป็นสนิทรพัย์แยกต่างหาก เมื่อมปีจัจยัสนับสนุนว่าจะได้รบัคนื
แน่นอน 
 

4. การประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั ขอ้สมมตฐิาน การใชดุ้ลยพนิิจ และการจดัการความเสีย่งในส่วนของทุน 
 
4.1 ประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั ขอ้สมมตฐิาน และการใชดุ้ลยพนิิจ 

ก. การรบัรูร้ายไดจ้ากการก่อสรา้ง 
ระดบัความส าเรจ็ของงานของแต่ละสญัญาก่อสรา้ง ประเมนิโดยวศิวกรของบรษิัทและบรษิัทย่อยซึ่งพจิารณาจากขอ้มูลทีม่อียู่ทัง้หมด ณ 
วนัทีร่ายงาน โดยให้ความส าคญัเกีย่วกบัเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ งานทีท่ าแล้ว และประมาณการต้นทุนทีจ่ะต้องใช้ในการท างานให้เสรจ็ 
ทัง้นี้ขอ้สมมตฐิานทีส่ าคญัตอ้งใชก้ารประมาณการส าหรบัตน้ทุนทัง้หมดและส่วนทีจ่ะได้รบัชดเชยจากค าสัง่เปลีย่นแปลงรายละเอียดของ
งาน ซึง่จะมผีลกระทบกบัการค านวณอตัราส่วนงานทีท่ าเสรจ็ ต้นทุนและรายได้ทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะสูงกว่าหรอืต ่ากว่าทีป่ระมาณการไว ้            
ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ ซึง่มผีลกระทบต่อรายไดแ้ละก าไรทีร่บัรูใ้นปีถดัไปโดยการปรบัปรุงจ านวนเงนิทีไ่ดบ้นัทกึสะสมไว้ 

ข. การดอ้ยค่าของลกูหนี้การคา้ 
บรษิทัและบรษิทัย่อยไดบ้ันทกึค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญเพื่อให้รบัรู้ถงึการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าอันอาจเกดิจากการทีไ่ม่สามารถเรยีก
ช าระหนี้จากลูกหนี้ได้ ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญนัน้ประเมนิจากประสบการณ์ในอดตีของการตดิตามทวงหนี้ควบคู่กบัการสอบทานยอด
คงเหลอืของลกูหนี้คงเหลอื ณ วนัสิน้ปี 

ค. อาคาร และอุปกรณ์ 
ฝา่ยบรหิารเป็นผูป้ระมาณการของอายุการใชง้านและมลูค่าซากของอาคารและอุปกรณ์ทุกสิน้ปี โดยจะทบทวนค่าเสือ่มราคาเมื่ออายุการใช้
งานและมลูค่าซากมคีวามแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรอืมกีารตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ทีเ่สื่อมสภาพหรอืไม่ได้ใช้งานอีก
ต่อไป 
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ง. ส ารองเผือ่ผลขาดทุนส าหรบัโครงการก่อสรา้ง 
บรษิทัและบรษิทัย่อยสอบทานงานระหว่างก่อสรา้ง เพือ่พจิารณาขอ้บ่งชีว้่ามผีลขาดทุนส าหรบัโครงการก่อสรา้งหรอืไม่ เมือ่มคีวามเป็นไป
ไดค้่อนขา้งแน่ว่าตน้ทุนสงูกว่ารายไดต้ามสญัญากจ็ะรบัรูผ้ลขาดทุนทีจ่ะเกดิขึน้ไว้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ ทัง้นี้ ข ึน้อยู่กบัการใช้ดุลย
พนิิจของผูบ้รหิาร 

จ. ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทุน 
บรษิทัพจิารณาค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทุน เมือ่พบว่ามลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่าวลดลงอย่างมสีาระส าคญัและเป็นระยะ
เวลานาน ซึง่ความมสีาระส าคญัและระยะเวลานัน้ข ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของฝา่ยบรหิาร  

4.2 การจดัการความเสีย่งในส่วนของทุน 
วตัถุประสงคข์องบรษิทัและบรษิทัย่อยในการบรหิารทุนนัน้ เพือ่ด ารงไวซ้ึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของบรษิัท และบรษิัท
ย่อย เพือ่สรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีอื่น และเพือ่ด ารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนทีเ่หมาะสม เพื่อลดต้นทุน
ทางการเงนิของทุน และเพือ่รกัษาอตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนไม่ใหเ้กนิขอ้ก าหนดของสญัญาเงนิกูย้มื 
 
ในการด ารงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของทุน บรษิทัและบรษิทัย่อยอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปนัผล การออกหุ้นใหม่หรอืออกหุ้นกู้เพื่อช าระหนี้
เดมิ หรอืการขายทรพัยส์นิเพือ่ลดภาระหนี้ 

 
5. รายการบญัชกีบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
บรษิทัมรีายการบญัชทีีม่สีาระส าคญักบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง รายการระหว่างกนักบับรษิทัย่อยทีม่สีาระส าคญัทีร่วมไวใ้นงบการเงนิใช้ราคาตามปกตธุิรกจิ
โดยถอืตามราคาตลาดทัว่ไป หรอืเป็นไปตามสญัญาทีต่กลงกนัไวส้ าหรบัรายการทีไ่ม่มรีาคาตลาด  
 
ยอดคงเหลอืทีส่ าคญักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มดีงันี้ 
 

 (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  2557  2556  2557  2556 

ยอดคงเหลือกบับริษัท เอก็ซิลอน จ ำกดั (บริษัทย่อย)         
ลกูหนี้การคา้  -  -  47,899,131  54,375,706 
ลกูหนี้อื่น   -  -  84,496  1,876,347 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย   -  -  26,000,000  68,000,000 
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่างาน  -  -  3,458,539  23,412,689 
เจา้หนี้เงนิประกนัผลงาน  -  -  10,353,829  14,823,458 
เจา้หนี้การค้า  -  -  -  16,489 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  -  -  37,813,219  84,619,166 

         
หน้ีสินตำมภำระผกูพนัส ำหรบัผลประโยชน์พนักงำน         
    ผูบ้รหิารคนส าคญั  1,618,290  1,517,714  1,588,586  1,454,379 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยมดีอกเบี้ยอตัรารอ้ยละ  MLR - 1.0 ต่อปี ของธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง 
เงนิกูย้มืดงักล่าวได้ค ้าประกนัโดยกรรมการท่านหนึ่งของบรษิัทย่อย และมกี าหนดช าระในระหว่างวนัที ่20 กุมภาพนัธ์ 2558 ถงึ 12 มถุินายน 
2558 
 
รายการระหว่างกนักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งทีส่ าคญัส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 
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                                                 (หน่วย : บาท) 
   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
   ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
 นโยบายการก าหนดราคา  2557  2556  2557  2556 

รายไดส้่วนต่างราคาจาก     
   การจดัหาวสัดุ ตามอตัราที่ตกลงร่วมกนั 

 
      -        - 

 
97,394 

 
519,854 

ค่าธรรมเนียมบรหิาร ราคาตามสญัญา  -  -  600,000  600,000 
รายไดอ้ื่น ตามราคาที่ตกลงร่วมกนั  -  -  7,955,252  9,074,654 
ค่าใชจ้่ายส่วนต่างราคาจากการจดัหาวสัดุ ตามราคาที่ตกลงร่วมกนั       -        -  -  303 
ค่าจา้งบรหิารและควบคุมงาน ตามราคาที่ตกลงร่วมกนั  -  -  1,680,000  247,597 
ค่าบรหิารจดัการเน่ืองจากโครงการล่าชา้   ตามราคาที่ตกลงร่วมกนั              -              -       2,621,003            - 
ค่าจา้งเหมาช่วง ตามราคาที่ตกลงร่วมกนั  -  -  76,697,073  156,644,334 
ค่าจา้งอื่น ตามราคาที่ตกลงร่วมกนั  -  -  2,153,899  21,517 

          
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารที่ส าคญั         
ผลประโยชน์ปจัจุบนัของกรรมการและผูบ้รหิาร  19,312,382  16,253,030  17,981,581  14,922,230 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  261,589  220,012  254,590  208,224 

รวม  19,573,971  16,473,042  18,236,171  15,130,454 

 
6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2557  2556  2557  2556 

        
เงนิสด  1,730,590  2,071,978 ป 1,034,075  1,021,978 
เงนิฝากธนาคาร – กระแสรายวนั 1,119,813  4,583,630  1,088,813  79,061 
เงนิฝากธนาคาร – ออมทรพัย ์ 218,837,339  104,699,509 ห ั 217,733,144  104,630,175 

รวม 221,687,742  111,355,117  219,856,032  105,731,214 
 

ในระหว่างปี 2557 เงนิฝากธนาคารบญัชอีอมทรพัยม์อีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 0.75 – 2.00 ต่อปี (อตัราดอกเบี้ยพเิศษทีธ่นาคารเสนอใหใ้นขณะนัน้) 
 
7. เงนิลงทุนชัว่คราว 

 
       (หน่วย : บาท) 
  อตัรา     งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 ดอกเบี้ยต่อปี  ระยะเวลา  2557  2556  2557  2556 
            
เงนิฝากประจ า คงทีร่อ้ยละ  

1.10 – 1.375 
  

3 – 6 เดอืน 
 

1,865,206 
 

11,254,297 
 

1,408,819 
 

11,116,543 
ใบรบัเงนิฝากประจ า คงทีร่อ้ยละ 

2.03 – 2.50 
  

7 – 90 วนั 
 

240,000,000 
 

40,000,000 
 

240,000,000 
 

40,000,000 
     รวม     241,865,206  51,254,297  241,408,819  51,116,543 
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8. ลกูหนี้การคา้และตัว๋เงนิรบั – สุทธ ิ
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ลกูหนี้การคา้และตัว๋เงนิรบัแยกตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระมดีงันี้ 
 

   (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2557  2556  2557  2556 
        
ลกูหนี้การคา้และตัว๋เงนิรบั – ลกูคา้ทัว่ไป        
ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 75,599,089  8,394,501  59,726,933  8,394,501 
คา้งช าระ 1 – 30 วนั 39,434,796  19,649,667  31,979,610  19,489,781 
คา้งช าระ 31 – 60 วนั 20,190,202  422,123  20,165,863        - 
คา้งช าระ 61 – 90 วนั 1,480,845  1,185,971  1,261,434  1,088,047 
คา้งช าระ 91 – 180 วนั 741,683  8,193,034  138,347  230,553 
คา้งช าระ 181 – 360 วนั 473,421  847,398        -  51,983 
มากกว่า 360 วนัขึน้ไป** 16,268,687  15,951,686  14,002,966  14,904,514 
รวม 154,188,723  54,644,380  127,275,153  44,159,379 
หกั ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู (4,435,119)  (4,323,442)  (4,435,119)  (4,323,442) 
สุทธ ิ 149,753,604  50,320,938  122,840,034  39,835,937 
        
ลกูหนี้การคา้ – บรษิทัย่อย        
ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ       -        -  1,840,038  5,005,138 
คา้งช าระ  1 – 30 วนั       -        -  588,538  3,007,287 
คา้งช าระ 31 – 60 วนั       -        -  2,083,557  3,885,428 
คา้งช าระ 61 – 90 วนั       -        -  1,167,461  7,211,017 
คา้งช าระ 91 – 180 วนั       -        -  6,826,750  9,945,714 
คา้งช าระ 181 – 360 วนั       -        -  14,803,371  15,301,942 
มากกว่า 360 วนัขึน้ไป***       -        -  20,589,416  10,019,180 
รวม       -        -  47,899,131  54,375,706 

 
ในระหว่างปี รายการเคลือ่นไหวของค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูมดีงัต่อไปนี้ 
 

     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2557  2556  2557  2556 
        
ยอดตน้ปี 4,323,442  8,559,510  4,323,442  7,888,031 
เพิม่ข ึน้ 111,677         -  111,677         - 
ลดลง        -  (4,236,068)         -  (3,564,589) 
ยอดสิน้ปี 4,435,119  4,323,442  4,435,119  4,323,442 

. 
**  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บรษิทัมลีกูหนี้การคา้ทีม่ยีอดคา้งช าระมากกว่า 360 วนั ทีไ่ม่ได้ตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ จ านวน 9.57 

ลา้นบาท และ 10.58 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่บรษิทัมขีอ้ตกลงจะท าการหกักลบหนี้กบัเจ้าหนี้การค้ารายหนึ่งของบรษิัทเป็นจ านวนเงนิรวม 
9.47 ลา้นบาท ดงันัน้บรษิทัจงึไม่ตัง้ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูของจ านวนเงนิดงักล่าว คงเหลอืลูกหนี้รายอื่นทีบ่รษิัทไม่ได้ตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะ
สญูจ านวน 0.10 ลา้นบาท และ 1.11 ลา้นบาท ตามล าดบั เนื่องจากบรษิทัคาดว่าจะเกบ็เงนิไดท้ัง้จ านวน 

 
*** ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บรษิทัมลีกูหนี้การคา้ – บรษิัทย่อย ทีม่ยีอดค้างช าระมากกว่า 360 วนั จ านวน 20.59 ล้านบาท และ 

10.02 ลา้นบาท ตามล าดบั ผูบ้รหิารเชือ่ว่าบรษิทัสามารถเกบ็ยอดคา้งช าระได ้และบรษิัทย่อยมรีายได้ค้างรบัทีย่งัไม่ได้เรยีกช าระ เนื่องจาก
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รบัจา้งท างานใหก้บับรษิทัจ านวน 37.81 ลา้นบาท ทัง้นี้หากบรษิัทย่อยส่งมอบงานก่อสร้างแล้วเสรจ็ และได้รบัช าระเงนิแล้ว บรษิัทย่อยจะ
สามารถช าระยอดคา้งช าระใหแ้ก่บรษิทัเตม็จ านวน ดงันัน้ บรษิทัจงึไม่ตัง้ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูส าหรบัจ านวนเงนิดงักล่าว 

 
9. รายไดค้า้งรบัทีย่งัไม่ไดเ้รยีกช าระและงานระหว่างก่อสรา้งตามสญัญา  

 
บรษิทัและบรษิทัย่อยมขีอ้มลูเกีย่วกบังานระหว่างก่อสรา้ง ดงันี้ 
 

   (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2557  2556  2557  2556 
        
ตน้ทุนการก่อสรา้งบวกก าไรตามสดัส่วนของ 
     งานทีเ่สรจ็ทีค่ านวณโดยวศิวกร 2,101,750,283 

 
1,782,851,017 

 
1,242,316,525 

 
1,262,867,484 

บวก ตน้ทุนระหว่างก่อสรา้งตามสญัญาคา้งจ่าย  2,830,105  12,768,811  2,330,474  7,215,699 
หกั   เงนิงวดทีเ่รยีกเกบ็จากผู้จา้งจนถงึปจัจุบนั          

ตามสญัญา (1,886,448,968) 
 

(1,468,966,571) 
 

(1,052,938,776) 
 

(1,020,313,841) 
ยอดคงเหลอืของรายได้ทีร่บัรูแ้ละ 
     งานระหว่างก่อสรา้ง 218,131,420 

 
326,653,257 

 
191,708,223 

 
249,769,342 

หกั  ตน้ทุนงานระหว่างก่อสรา้งตามสญัญา (17,170,651)  (31,947,426)  (3,636,623)  (2,573,125) 
รายไดค้า้งรบัทีย่งัไม่ไดเ้รยีกช าระ 200,960,769  294,705,831  188,071,600  247,196,217 

 
10. ลกูหนี้เงนิประกนัผลงาน – สุทธ ิ 

    (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2557  2556  2557  2556 
        
ลกูหนี้ประกนัผลงาน 62,947,251  76,607,957  53,353,653  51,167,849 
หกั ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู (839,554)  (6,870,936)  (839,554)  (839,554) 
สุทธ ิ 62,107,697  69,737,021  52,514,099  50,328,295 
 
ลกูหนี้เงนิประกนัผลงานเป็นเงนิทีล่กูคา้หกัเพือ่ประกนัผลงานในอตัรารอ้ยละ 5 – 10 ของจ านวนเงนิทีเ่รยีกเกบ็ใน       แต่ละงวด โดยจะได้รบัคนื
เมือ่โครงการไดร้บัการตรวจรบัตามสญัญาจากลกูคา้แลว้ 
ในระหว่างปี รายการเคลือ่นไหวของค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูมดีงัต่อไปนี้ 
 

     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2557  2556  2557  2556 
        
ยอดตน้ปี 6,870,936  7,475,874  839,554  909,695 
ลดลง (6,031,382)  (604,938)         -  (70,141) 
ยอดสิน้ปี 839,554  6,870,936  839,554  839,554 

 
11. เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระผกูพนั 
  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บรษิทัและบรษิทัย่อยมเีงนิฝากธนาคารจ านวนรวม 38.28 ล้านบาท และ 41.44 ล้านบาท ตามล าดบั ทีใ่ช้
ค ้าประกนัการออกหนังสอืค ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญาของบรษิทั และวงเงนิเบกิเกนิบญัชี 
 
 
 



รายงานประจ าป ี2557 

 

 

บริ
ษัท

 ไ
พล

อน
 จ
 าก
ัด 
(ม
หา
ชน

) 

 73
 

12. เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย – สุทธ ิ
 

       (หน่วย : บาท) 
       งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
   ทุนช าระแลว้ (พนับาท)  อตัราส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ)  วธิรีาคาทุน 
 ประเภทกจิการ  2557  2556  2557  2556  2557  2556 

บรษิทัยอ่ย 
บรษิทั เอก็ซลิอน 
จ ากดั 
 

 
ใหบ้รกิารรบัออกแบบ ก่อสรา้ง 
ที่ปรกึษา และตกแตง่ส าหรบั 
สิง่ปลกูสรา้งต่างๆ 

 

80,000,000  80,000,000  51  51  40,799,970  40,799,970 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า          (29,325,447)  (15,299,970) 
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย – สุทธ ิ          11,474,523  25,500,000 

 
13. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธ ิ

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2556  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอนเขา้ (ออก)  2557 

รำคำทนุ          

ที่ดนิ 31,729,641        -        -        -  31,729,641 
อาคารและสิง่ปลูกสรา้งโรงงาน 33,172,184        -        -        -  33,172,184 
อาคารส านกังานและส่วนปรบัปรุง 13,432,583        -        -        -  13,432,583 
เครื่องจกัร 243,889,338  26,462,844        -        -  270,352,182 
เครื่องมอืและอุปกรณ์ 122,026,838  8,809,803  642,403  3,168,849  133,363,087 
เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้ านกังาน 9,042,338  1,456,831  135,406        -  10,363,763 

ยานพาหนะ 36,910,124  1,323,974  24,600        -  38,209,498 
เครื่องจกัรระหว่างตดิตัง้ 1,424,076  2,902,337        -  (3,168,849)  1,157,564  

รวม 491,627,122  40,955,789  802,409        -  531,780,502 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          

อาคารและสิง่ปลูกสรา้งโรงงาน 14,400,929  1,561,626        -        -  15,962,555 
อาคารส านกังานและส่วนปรบัปรุง 7,956,249  486,933        -        -  8,443,182 
เครื่องจกัร 134,896,891  18,907,679        -        -  153,804,570 
เครื่องมอืและอุปกรณ์ 74,685,185  14,190,167  574,398        -  88,300,954 
เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้ านกังาน 6,979,395  1,203,166  135,372        -  8,047,189 
ยานพาหนะ 26,436,399  4,022,664  24,600        -  30,434,463 
   รวม 265,355,048  40,372,235  734,370        -  304,992,913 
มลูค่ำสทุธิตำมบญัชี 226,272,074        226,787,589 
กำรปันส่วนค่ำเส่ือมรำคำ          

ตน้ทุนบรกิาร 33,171,653        37,339,757 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 3,314,147        3,032,478 

รวม 36,485,800        40,372,235 

 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 บรษิัทและบรษิัทย่อยมสีนิทรพัย์บางรายการทีค่ดิค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่โดยม ีราคาทุนจ านวน 
119.15 ลา้นบาท (2556: 110.35 ลา้นบาท) 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 เครือ่งจกัรและยานพาหนะของบรษิทัและบรษิทัย่อยซึง่มมีูลค่าสุทธิตามบัญชจี านวน 38.55 ล้านบาท เป็นสนิทรพัย์
ตามสญัญาเช่าการเงนิ (2556: 33.67 ลา้นบาท) 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2556  เพิม่ข ึน้  ลดลง  โอนเขา้ (ออก)  2557 

รำคำทุน          
ทีด่นิ 31,729,641        -        -        -  31,729,641 
อาคารและสิง่ปลกูสรา้งโรงงาน 33,172,184        -        -        -  33,172,184 
อาคารส านักงานและส่วนปรบัปรุง 13,432,583        -        -        -  13,432,583 
เครือ่งจกัร 240,829,338  25,162,844        -        -  265,992,182 
เครือ่งมอืและอุปกรณ์ 104,446,008  7,988,971  482,403  3,168,849  115,121,425 
เครือ่งตกแต่งและเครือ่งใชส้ านักงาน 8,229,033  1,443,559  135,406        -  9,537,186 
ยานพาหนะ 33,276,342  1,323,974  24,600        -  34,575,716 
เครือ่งจกัรระหว่างตดิตัง้ 1,349,535  2,902,337        -  (3,168,849)  1,083,023 

รวม 466,464,664  38,821,685  642,409        -  504,643,940 
          

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
อาคารและสิง่ปลกูสรา้งโรงงาน 14,400,929  1,561,626        -        -  15,962,555 
อาคารส านักงานและส่วนปรบัปรุง 7,956,249  486,933        -        -  8,443,182 
เครือ่งจกัร 134,582,951  18,568,556        -        -  153,151,507 
เครือ่งมอืและอุปกรณ์ 69,924,649  10,723,289  482,345        -  80,165,593 
เครือ่งตกแต่งและเครือ่งใชส้ านักงาน 6,546,237  1,029,917  135,371        -  7,440,783 
ยานพาหนะ 25,113,176  3,295,910  24,599        -  28,384,487 

รวม 258,524,191  35,666,231  642,315        -  293,548,107 
          
มูลค่ำตำมบญัชี 207,940,473        211,095,833 
          
กำรปันส่วนค่ำเส่ือมรำคำ          

ตน้ทุนบรกิาร 30,051,480        33,533,755 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร 2,462,080        2,132,476 

รวม 32,513,560        35,666,231 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ทีด่นิและอาคารตดิภาระค ้าประกนัเงนิเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงนิกู้ยมืระยะยาวจากธนาคาร (หมาย
เหตุ 14 และ 15) 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัมสีนิทรพัย์บางรายการทีค่ดิค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่โดยม ีราคาทุนจ านวน 118.11 ล้านบาท 
(2556: 109.83 ลา้นบาท) 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 เครือ่งจกัรและยานพาหนะของบรษิทัซึง่มมีลูค่าสุทธติามบัญชจี านวน 37.14 ล้านบาท เป็นสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า
การเงนิ (2556: 31.62 ลา้นบาท) 

 
14. เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัมวีงเงนิเบกิเงนิเกนิบญัชธีนาคาร จ านวนรวม 47 ลา้นบาท โดยเงนิเบกิเกนิบญัชดีงักล่าวค ้าประกนัโดยการจด
จ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง รวมทัง้กรรมสทิธิห์อ้งชุดของบรษิทั และเงนิฝากธนาคารจ านวน 2.50 ลา้นบาท (2556: 32 ลา้นบาท) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัย่อยใชว้งเงนิเบกิเงนิเกนิบัญชธีนาคารจ านวน 12.23 ล้านบาท โดยมอีัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR – 0.5 ต่อปี 
ท าใหบ้รษิทัย่อยมวีงเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและสนิเชือ่อื่นๆ ทีย่งัไม่ได้ใช้เป็นจ านวนรวม 358.60 ล้านบาท วงเงนิสนิเชื่อดงักล่าวบางส่วนค ้า
ประกนัโดยบรษิทั พรอ้มดว้ยการค ้าประกนัส่วนบุคคลของกรรมการของบรษิัทย่อยบางท่าน  และเงนิฝากประจ าจ านวน 17.19 ล้านบาท (2556: 
วงเงนิทีย่งัไม่ไดใ้ช ้97.97 ลา้นบาท) 
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15. เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 
   (หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2557  2556  2557  2556 
        
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร       -  3,640,000        -  3,640,000 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี       -  (2,208,000)        -  (2,208,000) 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร – สุทธ ิ       -  1,432,000        -  1,432,000 
 
เงนิกูย้มืขา้งตน้ดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง และกรรมสทิธิห์อ้งชุดของบรษิทั 
 

16. หนี้สนิตามสญัญาเช่าซื้อ 
   (หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2557  2556  2557  2556 
        
หนี้สนิตามสญัญาเช่าซื้อ 28,233,032  30,598,669  27,253,700  28,948,849 
หกั ค่าใช้จ่ายทางการเงนิรอตดับญัช ี (2,265,374)  (3,100,592)  (2,215,358)  (2,989,418) 
 25,967,658  27,498,077  25,038,342)  25,959,431 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (10,732,202)  (9,484,247)  (10,248,548)  (8,813,759) 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าซื้อ – สุทธ ิ 15,235,456  18,013,830  14,789,794  17,145,672 

 
 
17. หนี้สนิตามภาระผกูพนัส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน 
 

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนักงานมกีารเปลีย่นแปลงมดีงันี้: 
 

   (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2557  2556  2557  2556 
        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 6,170,971  5,199,551  5,679,349  4,846,257 
ค่าเผือ่ทีบ่นัทกึเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไร 
    ขาดทุนเบด็เสรจ็ 1,738,027 

 
971,420 

 
1,468,241 

 
833,092 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั คณิตศาสตร์
ประกนัภยั 380,442 

 
     - 

 
343,323 

 
     - 

หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (802,698)       -  (564,751)       - 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 7,486,742  6,170,971  6,926,162  5,679,349 

 
ค่าใชจ่้ายประมาณการผลประโยชน์พนักงานทัง้หมดทีร่บัรูใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มดีงันี้ 
 

   (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2557  2556  2557  2556 
        
ตน้ทุนบรกิาร 1,376,390  740,185  1,142,237  628,197 
ตน้ทุนทางการเงนิ 361,637  231,235  326,004  204,895 

 
ประมาณการทางคณิตศาสตรป์ระกนัภยัภายใตข้อ้สมมตฐิานทีส่ าคญัมดีงันี้  
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 บรษิทั ไพลอน จ ากดั 

(มหาชน) 
 บรษิทั เอก็ซลิอน  

จ ากดั 
    
อตัราคดิลด ส าหรบัพนักงานรายเดอืน รอ้ยละ 4.54 ต่อปี  รอ้ยละ 4.66 ต่อปี 

อตัราคดิลด ส าหรบัพนักงานรายวนั รอ้ยละ 4.75 ต่อปี  รอ้ยละ 4.75 ต่อปี 

อตัราการตาย ตารางมรณะไทยปี 2551  ตารางมรณะไทยปี 2551 
อตัราการเพิม่ข ึน้ของเงนิเดอืน ส าหรบัพนักงานรายเดอืน รอ้ยละ 5.26 ต่อปี  รอ้ยละ 1.53 ต่อปี 
อตัราการเพิม่ข ึน้ของเงนิเดอืน ส าหรบัพนักงานรายวนั รอ้ยละ 2.51 ต่อปี  รอ้ยละ 4.06 ต่อปี 
อายุเกษยีณ        55 ปีและ 60 ปี        55 ปีและ 60 ปี 
จ านวนพนักงาน              474 คน                 115 คน 

 
ก าไรหรอืขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย (Actuarial gains or losses) เกดิจากการเปลีย่นแปลงอัตราการขึน้
เงนิเดอืนและค่าแรงและอื่นๆ ในการค านวณผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานแสดงไวภ้ายใตส้่วนของผูถ้อืหุน้ 
 

18. ส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อย
ละหา้ ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าเงนิส ารองนี้จะมไีม่น้อยกว่าร้อยละสบิของทุนจดทะเบียน เงนิ
ส ารองนี้จะไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงนิปนัผลได้   

 
ตามบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรษิทัย่อยตอ้งจดัสรรอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธเิป็นส ารองตามกฎหมายทุกครัง้ทีม่ ี
การประกาศจ่ายเงนิปนัผล จนกว่าเงนิส ารองนี้จะมไีม่น้อยกว่าร้อยละสบิของทุนจดทะเบียน เงนิส ารองนี้จะไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงนิปนั
ผลได้   

 
19. สนิทรพัย/์หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชแีละค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้
 

ภาษีเงนิได้ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มดีงันี้ 
  

 (หน่วย : บาท) 
   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2557  2556  2557  2556 
        
ก าไรทางบญัช ี 242,826,554  203,442,499  234,411,351  193,853,313 
บวก รายการที่ตอ้งบวกกลบัตามเงื่อนไขใน 
         ประมวลรษัฎากร  3,778,300 

 
21,339,001 

 
17,803,777 

 
4,147,805 

หกั ผลแตกต่างชัว่คราวที่รบัรูเ้มื่อเริม่แรก 
         และที่กลบัรายการ (1,982,569) 

 
         - 

 
(1,945,450) 

 
         - 

     รายจ่ายที่มสีทิธหิกัไดเ้พิม่  (150,369)  (6,591,065)  (150,369)  (4,035,132) 
      ขาดทุนทางภาษีของบรษิทัยอ่ยยกมาไม่เกนิ 5 ปี        -  (15,561,745)  -  - 
      ขาดทุนสุทธขิองบรษิทัยอ่ยที่ 

  รวมอยูใ่นงบการเงนิรวม 5,647,393 
 

- 
 

- 
 

- 
ก าไรสุทธทิางภาษ ี 250,119,309  202,628,690  250,119,309  193,965,986 
        
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้        
     - อตัราภาษรีอ้ยละ 20  50,023,862  40,525,737  50,023,862  38,793,196 
        
อตัราภาษทีี่แทจ้รงิ (รอ้ยละ) 21  20  21  20 
        
  
  



รายงานประจ าป ี2557 

 

 

บริ
ษัท

 ไ
พล

อน
 จ
 าก
ัด 
(ม
หา
ชน

) 

 77
 

 (หน่วย : บาท) 
   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2557  2556  2557  2556 
        
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบัปีปจัจบุนั 
    ตามประมวลรษัฎากร 50,344,287  40,039,419  50,344,287  38,306,878 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี่เกี่ยวขอ้ง 
    กบัผลแตกต่างชัว่คราวที่รบัรูเ้มื่อเริม่แรก 
    และที่กลบัรายการ (320,425) 

 

486,318 

 

(320,425) 

 

486,318 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 50,023,862  40,525,737  50,023,862  38,793,196 
        
ภาษเีงนิไดท้ี่รบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 68,665  -  68,665  - 
จากก าไรจากการประมาณการตามหลกั   คณิตศาสตร์

ประกนัภยั (380,442) 
 

- 
 

(343,323) 
 

- 
รวม (311,777)  -  (274,658)  - 
        
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย (จ่ายล่วงหน้า) ตน้ปี (9,386,504)  (13,543,360)  3,490,733  (3,075,231) 
บวก  ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ที่จ่ายระหว่างปี (41,165,946)  (41,788,699)  (31,449,588)  (32,464,107) 
บวก  ช าระภาษเีงนิไดร้ะหว่างปี (17,108,376)  -  (17,108,376)  - 
หกั   ภาษเีงนิไดส้ าหรบัปี 50,344,287  40,039,419  50,344,287  38,306,878 
       ไดร้บัคนืภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ที่จ่าย 7,637,224  5,906,136  2,352,038  723,193 
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย (จ่ายล่วงหน้า) สิน้ปี (9,679,315)  (9,386,504)  7,629,094  3,490,733 
        
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย  7,629,094  5,842,771  7,629,094  5,842,771 
ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ที่จ่ายที่อยูร่ะหว่างการขอคนื  (17,308,409)  (15,229,275)  -  (2,352,038) 
 (9,679,315)  (9,386,504)  7,629,094  3,490,733 

 
สนิทรพัย/์หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 เกดิจากผลแตกต่างชัว่คราวทางภาษ ีระหว่างสนิทรพัย์/หนี้สนิตาม
เกณฑภ์าษ ีและสนิทรพัย/์หนี้สนิตามบญัช ีซึง่มรีายละเอยีดสรุปได ้ดงันี้ 
 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  บนัทกึเป็นรายได ้(ค่าใช้จ่าย)  

 1 มกราคม 2557 งบก าไรขาดทุน 
ส่วนของ 
ผูถ้อืหุน้ 

31 ธนัวาคม 
2557 

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี :      
จากค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 1,032,599 22,336      - 1,054,935 

จากประมาณการหนี้สนิตามภาระผกูพนัส าหรบั       
     ผลประโยชน์พนักงาน 1,135,870 293,647     68,665 1,498,182 

  รวม 2,168,469 315,983     68,665 2,553,117 

     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี :     

จากส่วนต่างค่าเสือ่มราคาสะสมของเครือ่งจกัร 163,159 4,442      - 158,717 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  บนัทกึเป็นรายได ้(ค่าใช้จ่าย)  

 1 มกราคม 2555 งบก าไรขาดทุน 
ส่วนของ 
ผูถ้อืหุน้ 

31 ธนัวาคม 
2556 

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี :      
จากค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 1,759,545 (762,946)      - 1,032,599 

จากประมาณการหนี้สนิตามภาระผูกพนัส าหรบัผลประโยชน์
พนักงาน 969,252 166,618     - 1,135,870 

  รวม 2,728,797 (596,328)     - 2,168,469 

     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี :     

  จากส่วนต่างค่าเสือ่มราคาสะสมของเครือ่งจกัร 237,169 74,010     - 163,159 

 
20. ทุนเรอืนหุน้และใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

 
20.1  ทุนจดทะเบยีน 

 
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2556 เมื่อวนัที ่25 เมษายน 2556 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบียนของบรษิัทจากจ านวน 
300,000,000 บาท เป็น 374,999,359 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 74,999,359 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรบัการ
จ่ายหุน้ปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิในอตัราส่วน 4 หุน้เดมิต่อ 1 หุ้นใหม่ และจดัสรรเศษหุ้นสามญัเพิม่ทุนทีเ่หลอืจากการจดัสรรหุ้นปนัผล
ใหแ้ก่ นายชเนศวร ์แสงอารยะกุล ประธานกรรมการบรหิารของบรษิทั ในราคาปิดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของราคาหุ้นในตลาดหลกัทรพัย ์
เอม็ เอ ไอ ยอ้นหลงั 7 วนัท าการก่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2556 เท่ากบั 6.47 บาทต่อหุ้น ซึ่งท าให้เกดิส่วนเกนิมูลค่าหุ้น
จ านวน 334 บาท ส่วนจ านวนหุน้ทีเ่หลอืเพือ่รองรบัการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัจ านวน 24,997,359 หุน้  
 

20.2 ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
 
ตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2556 เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2556 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทจากจ านวน 
300,000,000 บาท เป็น 374,999,359 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 74,999,359 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อส าหรบั
รองรับการจ่ายเงนิปนัผลเป็นหุ้นสามัญจ านวน 50,002,000 หุ้น และการใช้สทิธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจ านวน 
24,997,359 หุน้ และปรบัสทิธใิหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัครัง้ที ่1 (PYLON-W1) จากอตัราการใช้สทิธิเดมิ 
คอื 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิต่อ 1 หุน้สามญั  เป็น 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิต่อ 1.25 หุน้สามญั และปรบัราคาการใชส้ทิธิจากเดมิ 
2.20 บาทต่อหุน้ ปรบัใหม่เป็น 1.76 บาทต่อหุน้ 
 
ในระหว่างปี ไดม้ผีูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิจ านวน 67,236,179 หน่วย ใช้สทิธิซื้อหุ้นสามญัจ านวน 84,045,221 หุ้น ตามราคาใช้สทิธิที ่
1.76 บาทต่อสทิธ ิบรษิทัไดร้บัช าระค่าหุน้และส่วนเกนิมลูค่าหุน้เพิม่ข ึน้ 84,045,221 บาท และ 63,874,368 บาท ตามล าดบั ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2557 บรษิัทมใีบส าคญัแสดงสทิธิทีย่งัไม่ได้ใช้สทิธิจ านวน 10,337,957 หน่วย และวนัใช้สทิธิครัง้สุดท้ายวนัที ่25 เมษายน 
2558 

 
21. ก าไรต่อหุน้ 
 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ดว้ยจ านวนหุน้สามญัทีช่ าระแลว้ในระหว่างปีถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 
ในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด จ านวนหุ้นสามัญถวัเฉลี่ยได้มกีารค านวณปรับปรุงด้วยจ านวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรบัลดโดยถือว่าผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สามญัไดใ้ชส้ทิธแิปลงเป็นหุน้สามญัทัง้หมด 

 
ในการค านวณจ านวนหุน้สามญัทีเ่พิม่ข ึน้หากมกีารใชส้ทิธ ิบรษิทัค านวณว่าหากน าเงนิทีไ่ด้รบัจากการใช้สทิธิจากใบส าคญัแสดงสทิธิทีเ่หลืออยู่
ดงักล่าวมาซื้อหุ้นสามญักลบัคนืในราคาตลาดถวัเฉลีย่ของงวดเพื่อก าหนดจ านวนหุ้นสามญัทีต่้องออกเพิ่ม แล้วน าจ านวนหุ้นสามญัส่วนเพิ่ม
ดงักล่าวมารวมกบัหุน้สามญัทีม่อียู่ ทัง้นี้ไม่มกีารปรบัปรุงใดๆ ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
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22. เงนิปนัผลจ่าย 
 
ตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2557 เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2557 บรษิทัจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2556 จากก าไรจากการด าเนินงานเฉพาะ
ของบรษิทัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นเงนิสดส าหรบัหุน้สามญั 278,029,122 หุน้ ในอตัรา 0.30 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมลูค่ารวม 83,408,736 บาท 
 
ตามมตทิีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุ้นครัง้ที ่1/2556 เมื่อวนัที ่25 เมษายน 2556 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัจ่ิายเงนิปนัผลประจ าปี 2555 จากก าไรจากการ
ด าเนินงานเฉพาะของบรษิทัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ จ านวนรวม 56,002,240 บาท โดยจ่ายเป็น 2 ส่วนดงันี้ 
 
- จ่ายเงนิปนัผลเป็นเงนิสดในอตัรา 0.03 บาท ต่อหุน้ คดิเป็นมลูค่ารวม 6,000,240 บาท 
 
- จ่ายเงนิปนัผลเป็นหุน้สามญัของบรษิทัจ านวน 50,002,000 หุ้น (มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท) ให้แก่ผู้ถอืหุ้นของบรษิัทในอัตรา 4 หุ้นเดมิ 

ต่อ 1 หุ้นปนัผล คดิเป็นจ านวนเงนิ 50,002,000 บาท โดยมเีศษหุ้นคงเหลอืจากการจดัสรรในการจ่ายหุ้นปนัผลจ านวน 61 หุ้น บรษิัท
ด าเนินการจ าหน่ายใหแ้ก่ นายชเนศวร ์แสงอารยะกุล ประธานกรรมการบรหิารของบรษิัท ในราคาปิดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของราคาหุ้นใน
ตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลงั 7 วนัท าการก่อนการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2556 เท่ากบั 6.47 บาทต่อหุ้น ซึ่งท าให้เกดิ
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้จ านวน 334 บาท 

 
23. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะทีส่ าคญัส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มดีงันี้ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2557  2556  2557  2556 
        
วสัดุก่อสรา้งและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 632,474,112  568,298,679  480,560,164  377,683,787 
การเปลีย่นแปลงในงานระหว่างก่อสรา้ง ตามสญัญา 4,838,069  (8,696,016)  (5,948,723)  6,657,298 
เงนิเดอืน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่น  
    ของพนักงาน  190,424,420 

 
178,652,481 

 
151,972,294  144,253,962 

ค่าจา้งผูร้บัเหมาจ่าย 125,813,915  141,998,355  114,293,962  194,761,150 
ค่าเสือ่มราคา 40,372,235  36,485,800  35,666,231  32,513,560 
ค่าเช่าจ่าย 40,638,630  42,002,686  33,693,632  33,347,489 
ค่าซ่อมแซม 35,132,555  41,504,868  34,678,696  40,059,088 
ค่าขนส่ง 20,032,139  17,619,766  18,008,030  16,616,850 
ค่าเผือ่ขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิจากการก่อสรา้ง      (21,389,114)  15,628,775  1,278,268           - 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย          -           -  14,025,477           - 

 
24. รายไดอ้ื่น 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2557  2556  2557  2556 
ดอกเบี้ยรบั 4,299,412  3,262,324  7,447,306  5,861,302 
รายไดค้่าเช่าเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 61,560  47,395  3,439,512  2,983,897 
ค่าธรรมเนียมบรหิาร -  -  600,000  600,000 
รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสรา้งและเศษซาก       172,532  78,534  334,926  556,631 

รายไดจ้ากการรบัจา้งท างานอื่น -  750,000  -  - 

อื่นๆ         1,388,295  425,962  2,396,398  3,510,550 
     รวม 5,921,799  4,564,215  14,218,142  13,512,380 
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25. ส่วนงานด าเนินงาน 
 
บรษิทัและบรษิทัย่อยด าเนินกจิการในส่วนงานทางธุรกจิเดยีว คอืหมวดธุรกจิการก่อสรา้ง รายละเอยีดขอ้มลูรายไดท้ีส่ าคญัส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 
ธนัวาคม 2557 และ 2556 มดีงันี้ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 

 ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
 2557 2556 

 การรบัจา้ง   
งานฐานราก 

การรบัจา้งงาน
ก่อสรา้งอื่นๆ 

รายการ        
ตดับญัช ี รวม 

การรบัจา้ง 
งานฐานราก 

การรบัจา้งงาน
ก่อสรา้งอื่นๆ 

รายการ        
ตดับญัช ี รวม 

         
รายไดจ้ากการรบัจา้ง 1,021,792,063 422,780,526 (76,697,073) 1,367,875,516 883,627,314 567,128,824 (156,891,932) 1,293,864,206 
ตน้ทุนงานรบัจา้งก่อสรา้ง    (1,062,678,007)    (1,026,359,159) 
ก ำไรขัน้ต้น    305,197,509    267,505,047 
         
ดอกเบีย้รบั    4,299,412    3,262,324 
ดอกเบีย้จ่าย    (2,147,765)    (2,240,399) 
ค่าเสื่อมราคา    (40,372,235)    (36,485,800) 
กลบัรายการค่าเผือ่ (ค่าเผือ่) ขาดทุนที่คาดวา่จะ 
    เกดิขึน้จากการก่อสรา้ง   (21,389,114)    15,628,775 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้    242,826,554    203,442,499 
         
ลกูหนี้การคา้และตัว๋เงนิรบั - สุทธ ิ    149,753,604    50,320,938 
รายไดค้า้งรบัที่ยงัไมไ่ดเ้รยีกช าระ   200,960,769    294,705,831 
ลกูหนี้เงนิประกนัผลงาน - สุทธ ิ   62,107,697    69,737,021 
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ   226,787,589    226,272,074 
สนิทรพัยอ์ื่น    625,911,768    346,393,724 
สินทรพัยร์วม     1,265,521,427    987,429,588 

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะบรษิทั 
 ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
 2557  2556 
 การรบัจา้งงาน

ฐานราก 
 การรบัจา้งงาน

ก่อสรา้งอื่นๆ 
  

รวม 
 การรบัจา้งงาน

ฐานราก 
 การรบัจา้งงาน

ก่อสรา้งอื่นๆ 
  

รวม 
            
รายไดจ้ากการรบัจา้ง 1,021,792,063  132,285,412  1,154,077,475  883,627,314  201,604,656  1,085,231,970 
ตน้ทุนงานรบัจา้ง     (859,385,834)      (844,987,833) 
ก ำไรขัน้ต้น     294,691,641      240,244,137 
            
ดอกเบีย้รบั     7,447,306      5,861,302 
ดอกเบีย้จ่าย     (1,893,199)      (1,881,569) 
ค่าเสื่อมราคา     (35,666,231)      (32,513,560) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงนิลงทุนใน
บรษิทัยอ่ย 

    (14,025,477)               - 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้     234,411,351      193,853,313 
            
ลกูหนี้การคา้และตัว๋เงนิรบั - สุทธ ิ     170,739,165      94,211,643 
รายไดค้า้งรบัที่ยงัไมไ่ดเ้รยีกช าระ     188,071,600      247,196,217 
ลกูหนี้เงนิประกนัผลงาน - สุทธ ิ     52,514,099      50,328,295 
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ     211,095,833      207,940,473 
สนิทรพัยอ์ื่น     607,530,287      382,702,384 
รวมสินทรพัย ์     1,229,950,984      982,379,012 
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ลกูคา้รายใหญ่  
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 รายไดจ้ากลกูคา้หลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อยเป็นรายไดจ้ากหน่วยงานของภาครฐัและเอกชน
มจี านวนเงนิ 1,174 ลา้นบาท และ 1,060 ลา้นบาท ตามล าดบั (ส่วนของบรษิทั : 964 ลา้นบาท และ 859 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
 

26. การเปิดเผยเครือ่งมอืทางการเงนิ 
 
สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิทีม่อียู่ในงบดุลไดร้วมเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผูกพนั ลูกหนี้การค้าและ
ตัว๋เงนิรบั รายไดค้า้งรบัทีย่งัไม่ไดเ้รยีกช าระ เจา้หนี้การค้า เงนิเบิกเกนิบัญช ีหนี้สนิตามสญัญาเช่าซื้อและเงนิกู้ยมืระยะยาว นโยบายการบัญชี
ส าหรบัการบนัทกึและการวดัมลูค่าของรายการเหล่านี้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 3 
 
ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่ 
ความเสีย่งด้านการให้สนิเชื่อหมายถงึความเสีย่งที่คู่สญัญาไม่ปฏิบัตติามขอ้ก าหนดในสญัญาซึ่งก่อให้เกดิความเสยีหายทางการเงนิแก่บรษิัท 
เนื่องจากลกูค้าของบรษิัทเป็นบรษิัททีม่ชี ื่อเสยีงและไม่มปีญัหาในการเกบ็หนี้ ผู้บรหิารเชื่อว่าบรษิัทไม่มคีวามเสีย่งทีเ่ป็นสาระส าคญัทางด้าน
สนิเชือ่ บรษิทัไดต้ัง้ส ารองหนี้สงสยัจะสญูส าหรบัลกูคา้ทีม่คีวามเสีย่งครบถว้นแลว้ 

 
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย 
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ยเกดิจากการผนัผวนของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดซึ่งจะมผีลกระทบในทางลบต่อการด าเนินงานของบรษิัททัง้ใน
ปจัจุบนัและอนาคต ผูบ้รหิารเชือ่ว่าบรษิทัมคีวามเสีย่งในอตัราดอกเบี้ยน้อย ดงันัน้ บรษิทัจงึไม่ไดท้ าสญัญาเพือ่ป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว 
 
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
บรษิทัไม่มคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น เนื่องจากสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทัง้หมดเป็นสกุลเงนิบาท 

 
มลูค่ายุตธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิ 
มลูค่ายุตธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิคอื จ านวนเงนิของตราสารทีใ่ช้เพื่อการแลกเปลีย่นระหว่างบุคคล วธิีการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ช้ในการ
ประมาณการมลูค่ายุตธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิแต่ละประเภทของบรษิทัมดีงันี้ 
- สนิทรพัยท์างการเงนิ แสดงในมลูค่ายุตธิรรมโดยประมาณ 
- หนี้สนิทางการเงนิ แสดงราคาตามบญัชมีมีลูค่าใกลเ้คยีงกบัราคายุตธิรรม เนื่องจากหนี้สนิดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัใกล้ 

 
27. ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัมภีาระผกูพนัดงันี้ 
 

27.1 บรษิัทได้ท าสญัญาเช่าพื้นทีแ่ละสญัญาบรกิารส าหรบัส านักงานของบรษิัท มอีายุสญัญา 6 ปี เริม่วนัที ่1 กนัยายน 2553 ถงึวนัที ่31 
พฤษภาคม 2559 โดยสญัญาก าหนดค่าเช่าและค่าบรกิารเป็นจ านวน 80,729 บาทต่อเดอืน 

 
27.2 บรษิทัมหีนังสอืค ้าประกนัทีอ่อกโดยสถาบนัการเงนิในนามบรษิัทและบรษิัทย่อย เป็นจ านวนประมาณ 239 ล้านบาท ซึ่งเกีย่วเนื่องกบั

ภาระผกูพนัส าหรบัการปฏบิตัติามสญัญาซึง่เป็นไปตามปกตธุิรกจิ     
 
27.3 บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัตามสญัญาบรกิาร ซึง่ยงัไม่ไดใ้หบ้รกิาร เป็นจ านวนประมาณ 452 ลา้นบาท และ 19 ลา้นบาท 

 
27.4 บรษิทัและบรษิทัย่อยไดท้ าสญัญาเช่าซื้อทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเช่าเครือ่งจกัรและยานพาหนะ บรษิทัและบรษิัทย่อยมภีาระผูกพนัในการจ่าย

ค่าเช่าซื้อ ดงันี้ 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะ 

    

ภายใน 1 ปี 11  10 

2 – 5 ปี 15  15 

รวม 26  25 
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28. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 
เมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ์ 2558 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทได้มมีตอินุมตัใิห้เสนอจ่ายเงนิปนัผลจากการด าเนินงานส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 
ธนัวาคม 2557 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท โดยการจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 
29. การอนุมตังิบการเงนิ 

 
งบการเงนินี้ไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทั เมือ่วนัที ่20 กุมภาพนัธ์ 2558 
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บคุคลอ้ำงอิง 
 

นำยทะเบียนหุ้น 

 บรษิทัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 อาคารสถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

 2/7 หมูท่ี่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพ 10210 

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

ผู้สอบบญัชี 

 นายสมคดิ เตยีตระกูล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 2785 

หรอื นางสมุาล ีโชคดอีนันต์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 3322 

หรอื นายธรีศกัดิ ์ฉัว่ศรสีกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 6624 

หรอื นางสาวศนัสนีย ์พูลสวสัดิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 6977 

 บรษิทั แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั 

 87/1 อาคารแคปปิตอล เพลส ชัน้ 18 ออลซซีัน่ เพลส ถนนวทิยุ กรุงเทพ 10330 

 โทรศพัท ์0-2205-8222 โทรสาร 0-2654-3339 

ท่ีปรึกษำกฎหมำย 

 บรษิทับางกอกแอท็เทอนี จ ากดั 

 18/4 ซอยอ านวยวฒัน์ ถนนสทุธสิาร แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพ 10320 

โทรศพัท ์0-2693-2036 โทรสาร 0-2693-4189 


